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آغاز حرکت ابرها به خواست توست
زیباترین رنگ ها در سپیده ی صبح
و هنگام غروب

همه از نقش و نگار خداست!

کدام نقاش توان ترکیب رنگ های زیبای غروب تو را دارد؟
طلوع زیبای خورشید از پشت کوه ها

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

چگونه می توان تو را سرود؟

چگونه می توان تو را ستود؟!

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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تصویر سازی روی جلد:
حسن عامه كن
به مناسبت روز گل و گياه

اول
سالم

خسته نباشید!
نیمه دوم خرداد ماه  ،روزهای سرنوش�ت س�ازی
برای دوستان خوب مدرسه ای است .روزهایی که بعد
از یک سال مدرسه رفتن نتیجه ی زحمات خودشان را
می گیرند .خیلی ها با بهترین نمره ها قبول می شوند.
بعض�ی ها با نمره های کمی ب�اال و پایین  .بعضی ها
هم به دالیلی ناموفق هستند! ایام مدرسه روزهای به
ی�اد ماندنی و زیبایی هس�تند که در س�ال های آینده
همـ�ه ی آن روزه�ا در ذهـن آدم هـا م�دام زیـر و رو
می شوند...
ای�ن ه�ا را گفتم که بگویم 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 .توکل به خدا
را از دس�ت ندهید .بهترین دوس�ت و بیش�ترین یاری
رسان خداست .فقط و فقط اوست که در همه جا و همه
حال می تواند به انسان ها کمک کند .دلهره و اضطراب
ای�ام امتحان�ات را ه�م م�ی توانید ب�ا یاری خ�دا کنار
بگذاری�د .اگر بعضی وقت ه�ا هم نمـره ی کم گرفتیـد
 ،یـ�ا خدایی ناکرده در درس�ی نم�ره نیاوردید  ،باور
کنی�د دنیا به آخر نمی رس�د  .پ�در و مادرها هم نباید
انتظارهای آن چنانی داش�ته باش�ند .آنان می توانند
بهترین مشوق و یاری کننده بعد از خدا باشند...
یادتان باش�د بع�د از رهایی از کتاب های درس�ی
و امتحانات فکری هم برای ایام تابس�تان بکنید .زمان
ش�تابان از دس�ت می رود .حیف است از این روزهای
دوست داشتنی خوب استفاده نکنید.
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ياد
ايام

سين .حسيني
شانزدهم خرداد :روز جهاني محيطزيست
خداوند نفس ميكش��د و اندكاندك جهان زاده ميشود.
زميني پاك و ُپر از برگ و ُگل و سبزه ،چشمهها و استخرهاي
زالل ،كوههاي س��ر به فلك كش��يده كه نوكشان را ميتواني
به راحتي ببيني .خورش��يد نوك كوه ه��ا را به دهان گرفته،
همچون كودكي كه ش��ير مينوش��د و از عصارهي عشق و
عاطفه سرشار ميشود.
خداوند نفس ميكشد و جهان زاده ميشود .پروانهها پر
ميكش��ند و فضا را غرق در رنگ و خ��ال ميكنند .پرندهها
ميخوانند و زمين در آيه و موسيقي غرق ميشود .هوا ساده
اس��ت .اكس��يژن كافي براي همهي گياهان و جانوران ابرها
آمادهي باريدن .بذرها آمادهي رويش .آبش��ارهاي جاري و
سر به زير .ستارهها در زايش .چه دنيايي!
***
هزاران سال بعد:
خيابان شلوغ است .آسفالت ،حجابي بر چهرهي معصوم
خاك ش��ده اس��ت .درختها را گردوخاك در بر گرفته است.
دود و بوق و ش��لوغي .ماش��ينها از آدمها بيشترند .پرندهها
آنفلوانزا گرفتهاند .دود و سياهي ،يقهي اُزُ ن را جِر داده است.
در قفس ها جا نيست .قناريها پشت ميلههاي قفس آوازهاي
خطخط��ي ميخوانند .بيابانها در هج��وم كارخانهها خود را
بافتهاند .بم��ب اتم به دنيا زور ميگويد .غذاهاي گياهي براي
شكمهاي حريص كم آمده و سوسيسها و كالباس ها عروس
حجلهي شكم شدهاند.
ديگ��ر زميني نمانده .اكس��يژني نمانده .ماه و س��تارهاي
نمانده .چه ناشكر است انسان!
بيس�توچهارم خ�رداد (يك�م رج�ب) :والدت ام�ام
محمدباقر(ع)
پدرت :آهوانهاي كه در دام آتشها و خيمهها و ابنسعدها
اسير بود ولي كربال را تكثير كرد و اعالميهي اسارتش را بر
ديوارهاي يزيد كوبيد.
فرزن��دت :ش��اعرانهاي كه ديوان احاديثش از َح ّس��ان و
ُكميت جلو زد و نفر اول المپيك سخنوري شد.
خودت :گم شدهاي ،هديهاي ،سالمي ،تصنيفي كه روزهاي
بيكسي ش��يعه را آذين ميبست و دانشهاي بشري را براي
معدهي تاريخ قابل هضم ميكرد.
تولدت براي دانشمندان مبارك!

بيستوپنجم خرداد :روز گل و گياه
ام��روز گل ،معصومتري��ن موج��ود روي زمين اس��ت.
موجودي كه زيباست و به همه روي خوش نشان ميدهد .اما
از هيچكس روي خوش نميبيند .هيچوقت سعي نميكنيم گل
بكاري��م اما در چيدن گل رقيب نداريم .به هر كس ميخواهيم
هدي��هاي بدهيم ،از ترس اين كه مبادا پولي خرج كنيم ،گلي از
باغچه ميچينيم و به بهانهي اين كه گل زيباترين هديه است
ميدهيم به طرف .طرف هم آن را از ما ميگيرد و بو ميكند
و لبخند ميزند و تش��كر ميكند و ميگوي��د كه چرا زحمت
كشيدهايم و خودمان ُگليم .بعد هم همين كه از پيشش رفتيم،
گل را پ��رت ميكن��د طرفي و چند تا بدو بي��راه نثار ما و گل
ميكند .نتيجه چه ميش��ود؟ هيچ! معاملهي يك ُگل با چند تا
فحش .به اين ميگويند تجارت سياه.
و ب��ا اين همه هنوز خدا در فكر ماس��ت و با آفريدن گل،
روي خوش به ما نشان ميدهد .گل ،چهرهي خداست.
بيستوششم خرداد (سوم رجب) :شهادت امام هادي(ع)
براي پ��درت بگوييم كه همس��رش نميگذاش��ت صداي
دردهايش در كوچه پسكوچهها منتشر شود...
يا ب��راي فرزندت كه زمين و زم��ان ،محاصرهاش كرده
بودند تا عطر امامت بر هواي مس��موم سامرا ن ََوزد؟ يا براي
خودت كه هنوز رودخانهها نشناختندت؟
برايت ميگوييم كه سيبها به خاطر تو سرخ ميشوند،
كه ابرها به خاطر تو با لهجهي باران شعر ميگويند،
كه پرچم نسيم به خاطر تو به اهتزاز درميآيد،
كه درد به خاطر تو به دنيا آمد،
باغ ش��هادت تو آنقدر وسعت يافته كه اين روزها شهيد
باران شدهايم.
بيستونهم خرداد :درگذشت دكتر علي شريعتي
بوي قلم��ت هن��وز در كتابها م��يوزد .بوي گ��چ ،بوي
تختهس��ياه ،بوي كتابهايي كه با سرانگش��تانت آنها را ورق
زدهاي ،بوي مسيرهايي كه در آنها راه رفتهاي ،بوي آينههايي
كه در آنها خنديدهاي ،بوي ش��عرهايي كه آنها را سرودهاي،
بوي طعنههايي كه در زندانها شنيدهاي...
هم��هي اينها هنوز ميوزد .اص ً
ال خ��ودت هنوز ميوزي.
بيهيچ واهمه ،بيهيچ خس��تگي ،كتابه��ا را كه ورق ميزنيم،
بوي تو از آنها بيرون ميريزد .معلم تازگيها!
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آفتاب
مهربانی

بازي و تفريح
تفريح و ورزش

امام با تفريح نوجوانان كام ً
ال موافق بودند و ورزش را
بهترين و سالمترين تفريحات ميدانستند.
عاطفه اشراقي (نوه حضرت امام)،
زنروز؛ ش  ،1267خرداد 69

فوتبال در حياط منزل امام

من و حسن و مسيح در حياط منزل امام فوتبال بازي
ميكرديم و سعي ميكرديم كه بازي ما بعد از قدمزدن امام
باشد تا توپ به ايشان نخورد؛ اما بعضي وقتها كه ما بازي
ميكرديم امام هم قدم ميزدند ،و ما از آقا ميخواستيم
شوت بزنند و ايشان ميآمدند و توپ را شوت ميكردند.
علي اشراقي

اين مال پيرهاست

يك روز من پهلوي آقا رفتم و ساعتشان را برداشتم .يكجور
صحبت كردند و ساعت را از من گرفتند كه من ناراحت نشوم.
بعد دوباره رفتم عصايشان را برداشتم ،باز يكجوري گفتند كه
من ناراحت نشوم .گفتند :بچه ،اين مال پيرهاستَ ،برش ندار و
يا :هر وقت خواستي ،ساعت را ببين و بده وا ّ
ال اگر بشكني ديگر
ساعت نداريم .بعد ،فردا دوباره آمدم و گفتم :من آقا ،شما علي.
گفتند :خيلي خوب .گفتم :از جايت بلند شو برو رو زمين بنشين
و من آمدم سر جايشان نشستم .بعدش همانجور كه آقا گفته
بود عينك و ساعت را از ايشان گرفتم ،ساعت را بستم و عينك
را به چشمم زدم .آقا از اين كار من خيلي خنديدند..
سيدعلي خميني

تماشاي فوتبال

يك روز من و پسرخالهام علي در منزل حضرت امام از
تلويزيون فوتبال تماشا ميكرديم ،امام هم نشسته بودند.
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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كاري پيش آمد و ما رفتيم ،وقتي برگشتيم ،آقا فرمودند :اون
بزرگه گل زد! ايشان ميخواستند ما از جريان بازي فوتبال
كه دوست داشتيم ،عقب نمانيم.
حجتاالسالم والمسلمين مسيح بروجردي

چه كسي برد؟

زماني كه براي اولين بار ،آقا در بيمارستان قلب بستري
شدند ،يك روز من و پسرخالهام كه در آنجا كار خاصي
نداشتيم با هم در چمنها به كشتي گرفتن پرداختيم .بعد
كارمان تمام شد ديديم كه آقا آن باال ايستادهاند و تماشا
ميكنند ،جلو رفتيم ،آقا پرسيدند :كي برد ،چه كار كرديد؟ و
ما را تشويق كردند.
حجتاالسالم والمسلمين مسيح بروجردي

بگذاريد بازي كند

حضرت امام گاهي در اتاق با علي توپ بازي ميكردند.
بارها ميديديم كه علي از سر و كول امام باال ميرفت و
وقتي ما ميخواستيم او را بگيريم ،امام ميفرمودند :نه ،او
را آزاد بگذاريد ،بگذاريد بازي كند.
سيد احمد بهاءالديني

روي دوش امام

بارها شده بود كه من وارد اتاق ميشدم ،امام مرا
نميديدند .ميديدم كه امام به زانو روي زمين نشسته و
پسرم ـ علي ـ روي دوششان سوار است و با امام دارند
بازي ميكنند و ...خيلي دلم ميخواست از آن صحنهها
و لحظهها فيلم يا عكس بگيرم؛ اما ميدانستم كه امام
نميگذارند .صميميت و صداقت امام با بچهها و مادرم و...
خيلي عجيب بود.
حجتاالسالم والمسلمين سيداحمد خميني

دوست دارم علي اذيت كند

زماني كه علي به دنيا آمد ،ما روزي پنج ـ شش ساعت
به بهانة علي پهلوي آقا بوديم ،تا علي راه افتاد .بعدها كه
علي بزرگتر شد ،موقع نماز ،آقا براي علي عمامه ميبست
و علي پيشنماز ميشد و ما به اصطالح پشت سر علي نماز
ميخوانديم.
يك روز آقا در سجده بودند كه علي روي كول آقا رفت
و خيلي طول كشيد تا پايين آمد ،من ناراحت شدم كه شايد
قلب آقا ناراحت بشود .يكي دو روزي براي نماز پشت سر
آقا ،نيامدم .امام زنگ زدند ،گفتند :چرا نماز نميآيي؟ گفتم:
علي اذيت ميكند ،من به خاطر او نميآيم .ايشان گفتند :من
دوست دارم علي اذيت كند ،او را بياور.
منيره جعفري

با ما دوست شده بود .اگر ما محلش نميگذاشتيم ،جلويمان
ميآمد و دوباره عقب ميرفت خيلي بامزه بود .يك روز
كه كول من بود ،تا حاج عيسي را ديد (حاج عيسي اذيتش
ميكرد) يك پنجول پشت من زد و رفت .ننه صغري كه آنجا
بود به حاج عيسي گفت :گربه را از اينجا ببريد .بعد كه آقا
شنيد گربه را بردهاند ،خيلي ناراحت شدند؛ آقا خيلي بهش
غذا ميدادند ،اكثر گوشتهاي غذايشان را به آن ميدادند.
سيدعلي خميني
(نوه حضرت امام)

بياييد علي را ببريد

يك روز وقتي پيش امام آمدم خيلي شلوغ كردم ،آقا با
آيفون زنگ زدند و گفتند :بياييد علي را ببريد ،من را اذيت
ميكند ،بعد گوشي را زمين گذاشتند .من هم گوشي را
برداشتم و زنگ زدم ،گفتم :بياييد آقا را ببريد ،اذيتم ميكند.
گربهاي در حياط
يك روز در حياط راه ميرفتيم ،گربهاي در آنجا اما از اين كار من خيلي خنديدند.
سيدعلي خميني
ميچرخيد ،هنوز با گربه دوست نشده بودم ،اما آقا بهش غذا
(نوه حضرت امام)
ميداد .رفت و آمد گربه ديگر خيلي زياد شد .بعد ،هر موقع
ما ميآمديم سريع ميدويد ،ميآمد و با ما راه ميرفت .ديگر

فرم اشتراک دو هفته نامهی دوست نوجوانان
بهاى اشتراك هر شماره  400تومان را به شماره ى  0102070538002بانك صادرات (سپهر) واريز كنيد.
( قابل پرداخت در تمامىشعبههاى بانك صادرات ) به نام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراك را
همراه با رسيد بانكى به نشانى تهران ،خيابان انقالب ،چهار راه حافظ ،پالك  886امور مشتركين مجله دوست
نوجوانان ارسال فرمائيد.
هزينه ى پستى جهت مشتركين شهرستانها با پست عادى هر نسخه هزار ريال.
هزينه ى پستى جهت مشتركين شهر تهران با پست عادى هر نسخه پانصد ريال.
هزينه ى پستى جهت مشتركين تهران و شهرستانها با پست سفارشى هر نسخه هشت هزار ريال.
براى كس��ب اطالعات بيش��تر ،دريافت شمارههاى گذش��ته و يا ارس��ال مجله به خارج از كشور با امور
مشتركين ،تلفن  66706833و دورنگار  66712211تماس حاصل فرمائيد.
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طنز

چند صفحه از يك دفتر خاطرات
سيدسعيد هاشمي

 25خرداد

امروز تازه تعطيل شدهايم .امتحان آخري خيلي سخت
بود .اگر از طرف رضايي ،امداد غيبي نرسيده بود ،مجبور
بودم ش��هريور هم در خدمت معلم عزيز رياضي باشم و
تابس��تانم هدر ميرفت .حاال ماندهام تابستان را چهطور
بگذرانم .ميخواهم حداكثر استفاده را از تعطيالتم ببرم.

 26خرداد

خودم برنامههاي زي��ادي را در نظر گرفتهام .اما بابا
ميگويد :بابا ،با من بيا برويم مغازه .ميخواهد در تعطيالت
از من كار بكشد .من كه حوصلهاش را ندارم .ولي فكرش
را كه ميكنم ميبينم بد نيست .هم وقتم پر ميشود هم يك
پولي گيرم ميآيد و ميتوانم براي س��ال تحصيلي آينده،
كفش و لباسهاي دلخواهم را بخرم .هر چند ،پول گرفتن از
بابا زَهره ي شير ميخواهد .تا االن كه مزد پنج تا تابستان
را ازش طلب دارم .گفتم برايت نگه ميدارم وقتي زن گرفتي
با سودش يك جا بهت ميدهم .ميترسم آخرش هم نه پول
به من بدهد نه زن برايم بگيرد.

 27خرداد

ب��راي كار كردن فكري كردهام .هر روز نمي روم .يك
روز در هفته ميروم .روزهاي شنبه خوب است .مغازهي
بابا ش��لوغ اس��ت و بابا به كمك احتياج دارد .بعد از ظهر
همان روز هم مزدم را ميگيرم .اگر نداد از هفتهي بعدش
نميروم .ولي ميدانم كه ميدهد .چون ديگر فهميده كه اگر
پولم را ندهد مجبورم هي پس��ته ش��ور از مغازهاش كش
بروم .باالخره بايد حرص خودم را يك جور بخوابانم .حاال
ماندهام كه با شش روز باقيماندهي هفته چهكار كنم.

 28خرداد

دوستم جواد ميگويد :بيا هفتهاي يك روز برويم پارك
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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آبي.
فكر خوبي اس��ت .اين طرف و آن طرف رفتن با جواد
كي��ف ميدهد .چون همهاش ميگوي��د و ميخندد .امروز
وقتي اين پيش��نهاد را داد بهش گفتم :پارك آبي رفتن پول
ميخواهد.
بعد كمي قيافه گرفتم و گفتم :البته من كه مشكلي ندارم
چ��ون هفتهاي يك روز ميروم مغازهي بابام و پول پارك
را در ميآورم.
جواد گفت :من حوصلهي كار كردن ندارم .هر چه پول
هم بخواهم بابام بهم ميدهد.
تا اين حرف را زد باد من خالي شد .دمغ شدم .خوش
به حالش چه باباي خوبي دارد .ولي خوبياش اين اس��ت
كه دو روز هفتهام پر شده .حاال بايد فكري براي پنج روز
ديگر بكنم.

 29خرداد

مامان ميگويد :تابس��تانت را الكي نگذران .كالس��ي
چيزي برو.
فكر بدي نيست .يك روز هم ميروم كالس .بهتر است
بروم كالس زبان .چون رياضي را كه حتم ًا نمره ميآورم.
رضايي همهي جوابها را دقيق بهم رساند .اما زبان را شايد
 10/5يا  11بشوم .نمرهي خوبي نيست .فك و فاميل از من
توقع دارند .اگر بتوانم بروم كالس زبان حتم ًا س��ال ديگر
به دردم ميخورد .آنوقت ميتوانم با دبير زبان ،انگليسي
حرف بزنم .اگر اينطور شود دبير زبان وقتي مرا برد پاي
تخته ديگر جرأت نميكند انگليسي سؤال بپرسد و فارسي
دعوا كند.
مام��ان ميگويد :تو برو كالس زبان پول كالس را من
از بابايت ميگيرم.
اگر بتوانم كاري كنم كه مامان پول پارك آبي را هم از
بابا بگيرد خيلي خوب است.

 30خرداد

سهش��نبهها را ميگذارم براي فوتبال.
اص� ً
لا فوتبال از اول هم سهش��نبهها حال
ميداد .جواد اينها سالن گرفتهاند .خيلي كيف
ميدهد .ديگر آخر هفتهها مجبور نيس��تيم
شيشههاي شكس��تهي محله را بشمريم و
پولش��ان را حساب كنيم .فكر پول سالن را
هم كردهام .مامان را راضي ميكنم پولش
را او بدهد .مگر چقدر ميشود؟ مامان حتم ًا
راضي ميش��ود .تازه باي��د افتخار كند كه
پسرش دنبال بازيگوشي نميرود و سرش
را يكجور گرم كرده.

 31خرداد

جواد امروز ميگفت :پسر بايد مستقل
باشيم .بايد روي پاي خودمان بايستيم.
گفتم :چهطوري؟
گف��ت :بيا روزهاي چهارش��نبه برويم
پارك ،آلوترش و تمش��ك و برگه و از اين
چيزها بفروش��يم .پس��ر آي فروش دارد.
پس��رعمهي من توي دربند همي��ن كار را
ميكند.
خوشحال ش��دم .اينطوري توي پارك
هم كيف ميكنيم هم پول در ميآوريم.
گفت :بايد سعي كنيم آلوها را توي سركه
بخوابانيم تا ترش ترش شود .دخترها عاشق
چيزهاي ترش هستند .حسابي پول ميزنيم
به جيب.

يك تير

پنجشنبههايم هم پر ش��د .با پسردايي
م��يروم كتابخان��ه و كت��اب ميخوان��م.
پسردايي ،دكتر است .دارد درس ميخواند
كه تخصص بگيرد .من هم باالخره در آينده
بايد دكت��ري چيزي بش��وم .بايد يك چيز
بشوم باالتر از پسردايي .ميروم كتابخانه
كتابهاي سال تحصيلي آينده را ميخوانم.
بايد تالشم را از همين االن شروع كنم .هر
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وقت هم از مطالعهي كتابهاي درسي خسته شدم ،كتاب داستان ميخوانم.

دوم تير

ديش�ب فكر كردم حاال كه هفتهام پر ش�ده ،جمعهها را بگذارم براي
هواخوري ،براي خودم ميگردم تا كمي باد به ُمخم بخورد .باالخره آدم
به استراحت هم احتياج دارد .اما بايد براي روز جمعه هم برنامهريزي
داش�ته باش�م .مث ً
ال كي به حمام بروم ،چه وقت ب�ازي كنم .چهوقت به
كوچه بروم ...انسان بايد با برنامهريزي كار كند.

دهم تير

امروز كارنامهام را گرفتم .رياضي ش�دهام ـ4/5ـ زبان هم ش�دهام
ـ7ـ باب�ا تا نمرههايم را ديد زد پس كلهام .اش�كم درآمد .گفت تو درس
بخ�وان نيس�تي .از ف�ردا با خ�ودم ميآيي مغ�ازه .همانج�ا قيد همهي
برنامهريزيهايم را زدم .در دفتر مدرسه كه بوديم رضايي هم با پدرش
آمد و كارنامهاش را گرفت .رياضي شده بود ـ3ـ ما را بگو از روي كي
تقلب كرديم .نمرهي خودش از من كمتر ش�ده .وقتي داشتيم ميآمديم
توي حياط جواد را ديدم .پنج تا تجدي د آورده بود .باباش داشت او را
مثل توپ بسكتبال شوت ميكرد .اين طرف و آنطرف .باباي مرا كه ديد
گف�ت :آقارجب ميبيني اين بچهي م�ا را .درس كه نميخواند هيچ ،هر
چند وقت يكبار هم ميرود س ِر جيبم ،پول برميدارد.
پ�س بگ�و جواد براي چه ب�ه من ميگفت من هر وق�ت پول بخواهم
بابايم ميدهد.
نزدي�ك خانه كه رس�يديم ،بابا ش�وتم كرد توي خان�ه و گفت :برو
كارهايت را بكن كه از فردا بيايي مغازه.
***
يادم باشد به پسردايي بگويم تنها به كتابخانه برود .من فع ً
ال وقت
دكترشدن ندارم.
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قصههاي
كهن

مسافران ُبخارا
مجيد مالمحمدي

يكي بود يكي نبود .روز بود ،شب نبود.
مرد توانگر 1آخرين نفري بود كه براي س��فر ،از سراي
زيبايش بيرون آمد .مرد و زنهاي زيادي در ميدانگاه شهر
جمع بودند .او بزرگ و ثروتمند بخارا به شمار ميآمد .مردم
كه از كوچك و بزرگ او را ميشناختند ،با ديدنش جلو رفتند
و به او س�لام كردند .مرد توانگر در ميان آنان معروف بود
به :رئيس بخارا
حاال همه چش��م انتظار بودند كه او ل��ب باز كند ،حرفي
بزند و براي خداحافظي از آنها ،آخرين س��فارشهايش را
بگويد؛ چرا كه اين سفر ،سفري يكساله و پرخطر بود.
به كجا؟
به سرزمين مكه و زيارت خانهي خدا!
ث��روت و دارايي مرد توانگر بيش��مار بود و ش��تران،
اسبها ،گاو و گوسفندهايش ،خيلي زياد .آنقدر هم زمين و

باغ و نوكر و غالم داش��ت كه گاهي اسمها و نشانيهايشان
را از ياد ميبرد .حاال او همهي س��فارشهايش را به همسر
و پسرانش كرده بود .با خوشرويي و مح ّبت از همهي آنها
خواسته بود كه با هم مهربان باشند و بر س ِر مال دنيا و ارث
و ميراث به جان هم نيفتند.
سرانجام به اش��ارهي مرد توانگر ،چند غالم به او كمك
2
كردند .او به هيكل چاقش حركتي داد و س��وار بر كِجاوهي
يكي از شتران قيمتياش ش��د .بعد از توي كجاوه كلهاش را
بي��رون برد و فرياد زد :آهاي مردم ،مرا حالل كنيد .ش��ايد
اين س��فر ،سفر بازگشت من نباشد و ديدار ما به روز قيامت
بيفتد!
صداي گريهي همسر و دخترهايش بلند شد .مرد توانگر
چند جملهي ديگر به آنها گفت .س��پس به س��اربان 3جوان
خود دستو ِر حركت داد.
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كاروان ب��زرگ ُبخارا 4به حركت افتاد .در آن كاروان جز
رئيس بخارا و غالمه��ا و محافظانش ،چند مرد توانگر ديگر
هم حضور داش��تند .مقصد آنها ،مكه بود .آنها ميبايست
از دش��تها ،درهها ،كوهها و بيابانهاي زيادي ميگذشتند.
گاه به جايي س��رد ميرس��يدند ،گاهي هم از سرزميني گرم
عبور ميكردند .ش��ايد در بعضي از راهها جانشان به خطر
ميافتاد ،اما عشق زيارت خانهي خدا ،به آنها اميد و دلگرمي
ميداد.
باالخره روزها گذشت و هفتهها سپري شد .هر چه بود،
براي مرد توانگر و همراهانش بهخير گذشت .آنها سرانجام
به ش��هر مكه رسيدند و از ش��وق زياد همگيشان به گريه
افتادند .ديدن ديوارهاي س��نگي مسجدالحرام و خانهي خدا،
به آنها آرامش و احس��اس خوبي ميداد .آنها در بهترين
جاي مكه ،در يك سراي بزرگ و اعياني ،اُتراق كردند .بعد به
زيارت خانهي خدا رفتند.
چند روز گذش��ت .مكه پر از خاطره بود .پر از ش��يريني
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و ش��وق .مرد توانگر با اين كه چش��م و دلش از ديدنيهاي
دنيا پر بود اما از س��فر در محلهها و نخلستانهاي مكه سير
نميش��د .از زيارت خانهي خدا دل نميكند و همراه غالمها
و محافظان��ش ،اينجا و آنجا ،به ديدن آدمهاي مهم ش��هر
ميرفت.
سرانجام ايام انجام حج واجب از راه رسيد .مرد توانگر
و همراهان لباس احرام پوش��يدند .اعمال خود را در خانهي
خدا انجام دادند .س��پس به س��مت صحراي عرفات حركت
كردن��د .عرفات يك بيابان ب��زرگ در بيرون مكه بود .جايي
كه حاجيها يك نصفه روز در آنجا ميماندند .بعد به طرف
بياباني كه اسمش َمشعر بود ميرفتند.
هوا داغ بود .پرندهاي در هوا پر نميزد .شترها با اين كه
به گرما عادت داشتند ،بيحوصله بودند .راه نزديك بود ،اما
آفتاب سوزان ،حاجيها را آزار ميداد .راه پر سنگالخ و پيچ
در پيچ عرفات ،پر از زنها و مردهاي حاجي شده بود.
كاروان مرد توانگر به صحراي س��وزان عرفات رس��يد.
همگي حاجيها لباس س��فيد احرام بر تن داش��تند .شترهاي
مرد توانگر ايس��تادند .او به كمك چند غالم از كجاوهي خود
پايين آمد .مردهاي ديگر هم پياده شدند .مرد توانگر به كمك
يك مرد عرب كه از مكه به عنوان راهنما به همراهشان آمده
ب��ود به طرف يك خيمهي بزرگ رف��ت .آن خيمه براي او و

مسافران شهر بخارا بر پا شده بود.
در مي��ان راه ،ناگهان يك درويش پير جلوي مرد توانگر
را گرفت و صدايش را بلند كرد:
 اي مرد ثروتمند كمي صبر داشته باش!او فقير بود و گرس��نه .لباسه��اي احرامش كهنه بودند
و پاهايش ورم داش��ت .س��ر و رويش پ��ر از آبله بود و بر
لبهايش ،تركهاي ريزي ديده ميشد.
مرد توانگر با تعجب نگاهش كرد .درويش پير با ناراحتي
گفت :اي مرد ،آيا در روز قيامت من و تو در يك جا هستيم؟
تو كه با اين همه ناز و نعمت و آسايش به اينجا آمدهاي ،اما
من با سختي و فقيري و گرسنگي! آخر چرا؟!
ِ
دست درويش پير عصباني شدند .مرد توانگر
غالمها از
لبخند زد .كمي فكر كرد سپس جواب داد :اگر من ميدانستم
كه براي من و تو در اينجا يك جايگاه اس��ت هرگز به اينجا
نميآمدم!
درويش پير بيشتر عصباني شد و پرسيد :چرا؟!
مرد توانگر گفت :زيرا من از فرمان خداوند اطاعت ميكنم،
ام��ا تو اطاعت نميكن��ي .من در اينجا مهمان هس��تم .اما تو
ي
نيس��تي .خداوند دستور داده است كه آدمهاي مستحق يعن 
ت مالي دارند به حج بيايند اما به آدمهاي
آنهايي كه استطاع 
6
فقير فرمود :خودتان را با دست خودتان به هالكت نيندازيد.

درويش پير غرق در خجالت ش��د .سر به زير انداخت و
س��كوت كرد .حاال دنبال يك راه فرار ميگشت كه زودتر از
جلوي چشم مرد توانگر و دوستانش دور بشود.
اما مرد توانگر جلو رفت ،دس��ت بر شانهي او گذاشت و
با مهرباني گفت :برادر جان ،تو اس��تطاعت نداشتي و بدون
اطاعت خدا و با گرس��نگي و س��ختي به اينجا آمدهاي ،حاال
چرا خ��ودت را با آنهايي كه خدا را اطاع��ت كردهاند برابر
ميداني؟
درويش پير خواس��ت راه بيفتد و ب��رود ،اما مرد توانگر
نگذاش��ت .فوري دست او را گرفت و همراه خودش به ميان
خيمه بزرگشان برد .به او غذا داد .لباس نو و تميز احرام بر
تن��ش كرد .بعد پول زيادي به او بخش��يد تا براي اعمال حج
واجب خود استطاعت پيدا كند.
 .1ثروتمند و پولدار
 .2اتاقكي كه بر روي شتر ميگذاشتند
 .3كسي كه شترچران است و آنها را ميراند
 .4يك ش��هر بزرگ در اي��ران قديم كه االن در كش��ور
ازبكستان قرار دارد
 .5ماندگار شدند
 .6سورهي بقره آيهي 192

نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
شماره ی پیاپی 247

13

شعر
سيدسعيد هاشمي

با ديدن تو

صبح است و هوا هنوز تاريك
تو ،توي پياده رو رواني
چادر به سر و به دست زنبيل
در فكر صف و خريد ناني
*
هر روز ،سپيده ،كه خوابيم
در كوچه تو ميزني قدم نرم
با گام تو كوچه خالي از خواب
با ديدن تو تنور دلگرم
*
هر چند كه پير و خسته هستي
عشق تو عميق و بيكران است
شادي كه دوباره لحظهاي بعد
اين خانه ُپر از ُبخار نان است
*
گلهاي قشنگ چادر تو
بوي نفس سحر گرفته
آن لرزش نرم بر لبانت
گنجشك دعاست ،پر گرفته
*
صبح است و پر است دامن صبح
از عطر تو ،عطر نيكي تو
لبريز گل و شكوفه باشد
زنبيل پالستيك تو
1388/5/25
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امواج

(براي دلفينهايي كه دستهجمعي
در سواحل خليجفارس خودكشي كردند)

هي امواجُ ،پشت هم
ب ا آواز ميآيند
هي سر را با غصه
بر ساحل ميسايند
*
هر موجي ميآيد
باري از غم دارد
دلفيني كم جان را
بر ساحل ميآرد
*
ِ
دلفينها َبر شنها
يك يك جا ميگيرند
برميگردند امواج
دلفينها ميميرند
*
آدمها ميگويند:
«بايد يك كاري كرد
بايد با هر ترتيب
آنها را ياري كرد
*

دلفينها مظلومند
اين مرگي غمگين است
ياري هر مظلوم
يك رسم و آيين است».
*
مينالند ،ميگويند
از آيين از س ّنت
در كشور ،در خارج
در مجلس ،در دولت
*
در هر جا ميگويند
از رسم و آيينها
باز اما ميميرند
دلفينها ،دلفينها
1388/10/13

عصر و ايوان
باز هم دعوا شده در خانهي ما

شب كه برميگردد او از دورهگردي

ميزند فرياد ،صاحبخانهي ما

ميزند بر شانهام «بهبه! چه مردي!

باز بابا مينشيند روي پ ّله

آفرين! كردي دلم را شاد بابا!

داد صاحبخانه او را كرده ز ّله

زنده باشي خانهات اباد بابا!»

ميرود در فكر ،فكر غصههايش
غصههاي بيشمار و بيصدايش
اين كه بايد باز هم فردا بگردد
خانه خانه ،شهر را تنها بگردد
اين كه بايد خانه را خالي كند زود
ميكشد سيگار و بيرون ميدهد دود
*
ميروم من توي فكري خوب و بهتر
ميروم در فكر چندين سال ديگر
ميشوم من يك جوان خوب و رعنا
خانهاي نو ميخرم در بهترين جا
خانهاي مثل دل مادر ُپر از گل
سخت و محكم ،مثل بابا ُپر تح ّمل
خانهاي زيبا كه باشد در دل آن
هم حياط و پنجره هم حوض و ايوان
كيف دارد :عصر و ايوان ،مادر و من
چشم در راه پدر ،آنجا نشستن

نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
شماره ی پیاپی 247

15

گربه ی صورتی
علی مهرنوش

توى س��ايه خوابيده بودم كه چند تا پس��ر به طرف من
آمدند .يكى از آنها كه موهايش مثل تاج خروس بود ،دويد
طرفم و مرا از روى زمين برداشت .خواستم فرار كنم ،ولى
آنق��در محكم مرا توى س��ينهاش چس��بانده بود كه كارى
نمىتوانس��تم بكنم .چهار تا پس��ر بودند .همهىشان لباس
صورتى داش��تند .ش��ده بودند مثل پلنگ صورتى! اولى كه
تپ��ل بود ،يك كبوتر صورتى توى دس��تش بود .آنيكى يك
طناب صورتى داش��ت كه س��گ صورتى به آن بسته شده
بود .سومىهم س��ر و صورتش رنگ صورتى بود .من هم
توى دست پسر چهارمىبودم.
نمىدانس��تم مىخواهن��د چ��ه باليى س��رم بياورند .با
ه��م به راه افتادند و به مغازهى رنگفروش��ى رفتند .پس��ر
چهارمىگف��ت« :آقا يك رنگ صورت��ى مىخواهم» مرد يك
قوطى رنگ صورتى آورد .پس��ر قوطى را برداشت و آمديم
بيرون .بعد يك جاى خلوت گير آورد .مىخواستم فرار كنم؛
اما س��ه تا پس��ر مرا محكم گرفتند و روى زمين خواباندند.
سر و صداى من فايدهاى نداش��ت .چنگالهايم تيز نبود كه
آنها بترس��ند .پسر ،در قوطى را باز كرد و تمام رنگ را به
سر و صورت و بدنم ماليد .پسر گفت« :حاال شد! من هم يك
گربهى صورتى دارم».
سگ و كبوتر داشتند به من مىخنديدند .داشتم عصبانى
مىشدم .گفتم« :مسخرهها ،چرا مىخنديد؟»
كبوتر گفت« :واى بق بقو! خيلى خندهدار شدى».
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گفتم« :هه هه .نه اين كه ش��ما خندهدار نشديد! من كبوتر
سفيد و سياه ديدم ،اما كبوتر صورتى نديدم».
سگ گفت« :ولش كن! اين گربه زود جوش مىآورد».
گفتم« :خودت زودجوش مىآورى .سگها وقتى جوش
مىآورن��د صورتى مىش��وند .حاال تو يك س��گ جوش��ى
هستى».
س��گ عصبانى شد و پريد طرف من؛ اما صاحبش طناب
صورتى را كش��يد و سگ به گوش��هاى پرت شد .من براى
سگ زبان درآوردم.
از ماشين پياده شديم .به جايى كه رسيديم خيلى شلوغ
ب��ود .آدمهاى زيادىآم��ده بودند .يك ع��ده پرچم و لباس
صورتى داشتند و بعضىها هم لباس و پرچم خرمايى .سر
و ص��داى جمعيت زياد بود .صاحب من ،يعنى همان پس��ر
كه اس��مش كوروش بود ،نشس��ت و مرا توى يك پالستيك
گذاش��ت .رنگ بدنم خشك ش��ده بود .بعد مرا گذاشت توى
س��اكش ك��ه خيلى تاريك ب��ود .كلى چيز ه��م ريخت روى
من؛ لباس ،غذا ،نوش��ابه و ...داش��تم س��ر و صدا مىكردم

ك��ه كوروش گفت« :فقط ده دقيقه خفه ش��و! رفتيم تو ،درت
مىآورم».
خيلى سخت بود .انگار توى چاه افتاده بودم .از هر طرف
به من فش��ار وارد مىش��د .به هر زحمتى بود تحمل كردم.
يكدفعه زيپ كيف باز ش��د .از س��اك پريدم بيرون و رفتم
توى جمعيت .چهقدر ش��لوغ بود .گوشهاى ايستادم و نفس
بلندى كش��يدم .از دس��ت كوروش راحت شده بودم .آدمها
تمام نمىش��دند كه م��ن از آنجا بروم بي��رون .صحبت از
فوتب��ال بود ،يكى مىگفت تيم صورتى ،آن يكى مىگفت تيم
خرمايى .فهميدم كه اينجا ورزشگاه است .من هم خواستم
ب��روم فوتبال ببينم كه يكدفعه كوروش از راه رس��يد و مرا
بغل كرد .اى داد بىداد! از دست او فرار كرده بودم ،اما گير
افتادم .كوروش مرا توى سينهاش فشار داد و گفت« :آفرين
گربهى زرنگ من» بعد به دوس��تش كه س��گ داشت گفت:
«گربهى من از س��گ تو زرنگتر اس��ت .مىدانى كه اجازه
نمىدهند س��گ را بياورى توى ورزش��گاه .اگر گربهى من
هم فرار نمىك��رد ،اال~ن مىگرفتنش ».كبوتر هم نگاه كرد و
خنديد .پرسيدم« :چى شده؟»
گفت« :هيچى ،مأمورها س��گ ايرج را گرفتند و نگذاشتند

بازى كه شروع شد پدرم درآمد؛ چون كوروش همهاش مرا
توى سينهاش فش��ار مىداد .وقتى تيمش گل نمىزد ،محكم
مىزد توى س��رم .يك بار هم عصبانى شد و مرا پرت كرد
زير پايش .همه جاى بدنم درد گرفت .كوروش مرا بغل كرد
و گفت« :ببخشيد! حواسم نبود ».مرا در سينهاش نگه داشت.
يكدفعه همهى صورتىها بلند ش��دند .تيمش��ان حمله كرده
بود .تا اين كه گل زد .وقتى گل ش��د ،س��ر و صدا بلند شد.
كوروش مرا پرت كرد هوا .توى هوا معلق خوردم ،چرخيدم
و چرخيدم تا افتادم روى س��ر جلويى ك��ه يك مرد هيكلى
بود .مرد ب��ا ديدن من ،به عقب برگش��ت و گفت«:اين گربه
مال كيه؟»
ال و پايين مىپريد ،گفت« :اِ ...مال منه .بغل
كوروش كه با 
شما چه كار مىكنه!»
مرد هيكلى كه مرا توى دس��تش نگه داشته بود ،چند بار
چرخان��د و پرتم كرد طرف ك��وروش و بعد گفت« :خجالت
نمىكشى گربه به طرفم پرت مىكنى .بزنم داغونت كنم!»
كوروش گفت« :مس��خره ،چرا گرب��هام را به طرفم پرت
مىكنى! با اين زبان بسته چه كار دارى!»
يكدفعه دعوا شروع شد .آنها با هم درافتادند و من زير
دس��ت و پا افتادم .براى اينكه از دس��ت دعوا راحت شوم،
از روى س��ر و كلهى مردم پريدم و رفتم وسط زمين سبز.
آنجا خواستم استراحت كنم كه يك مرد مشكىپوش آمد و
م��را انداخت بيرون .خالصه آن روز خيلى درد كش��يدم .از
آنجا فرار كردم و تصميم گرفتم ديگر به ورزشگاه نروم.

بيايد تو».
بچهها روى صندلى نشستند .يك طرف ورزشگاه خرمايى
رنگ بود و يك طرف صورتى .س��ر و صدا وحشتناك بود.
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گزارش
تصويري
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جشنوارهی اللهها
گچسر

عکاس  :احسان – الف
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از البالي كتابها
سين .حسيني

بعدازظهرهاي ماه رمضان

عارف
عارف ،گشادهرو ،خوشبرخورد و خندان است.
در تواض��ع ،ك��ودكان را همچون بزرگس��االن محترم
ميشمارد.
از گمنام ،همچون آدم مش��هور با گش��ادهرويي استقبال
ميكند.
چگونه گشادهرو نباشد،
در حالي كه به حق ،مسرور و شاد است و در هر چيزي
خدا را ميبيند؟
ابوعليسينا

زخمزبان
ش��ير بيماري در جنگل به يك ش��كارچي رسيد و چون
خواست به او حمله كند ،شكارچي گفت« :شير ،ما را نخورد،
حاال هم كه خواست بخورد ،شير َگر!»...
ش��ير ،كنار كش��يد و گف��ت« :با شمش��يرت محكم به
س��رم بكوب و برو ش��ش ماه ديگر بيا ك��ه با تو حرفي
دارم».
ش��كارچي اي��ن كار را ك��رد ،رفت و ش��ش م��اه ديگر
برگش��ت .شير سرش را به شكارچي نشان داد و گفت« :چه
ميبيني؟»
شكارچي گفت« :زخمش خوب شده است».
ش��ير گفت« :زخم شمشيرت خوب ش��د؛ اما زخم زبانت
هنوز خوب نشده است».

يك��ي از كارهاي راي��ج ،گردش در بازاره��ا بود .مردم،
بهخص��وص اعي��ان ،بعد از نم��از ظهر و عصر و ش��نيدن
موعظه ،براي گذراندن وقت به بازار ميرفتند ،خريدهايي هم
ميكردند و به بعضي دكانهاي خرازي و بزازي بهخصوص
دكان حاجي ابوالفتح بلورفروشُ ،حكم ًا سري ميزدند.
در دورههاي س��ابق ب��ر اين ،تج��ار ،حجرههاي صحن
امام��زاده زيد را در ماه رمض��ان موقت ًا اجاره كرده ،هر يك
ش��عبهاي از دكان خود را به آنجا برده ،نمايشگاهي ترتيب
ميدادند و اي��ن بهترين تدبير براي فروش كاالها بود .مردم
بر فرض كه چيزي نميخواستند .بخرند ،در صحن امامزاده
گردش��ي ميكردند و وق��ت ميگذراندند و ان��گارهي كار را
طوري ميگرفتند كه وقتي به خانه برسند ،وقت افطار و سر
س��فرهي گسترده بروند؛ البته ،گردش��ي هم در مسجد شاه
ميكردند.
شرح زندگاني من
عبداهلل مستوفي

اولين روزنامههاي فارسي

نخستين روزنامهي فارس��ي جهان را «رام ُمهان روي»
منتشر س��اخت .او كه يكي از روش��نفكران هندي و استاد
فرهنگ فارسي و اسالمي و همچنين ناشر ديوان حافظ و از
پيشروان عاليقدر افكار جديد در هندوستان بهشمار ميرود،
يكي ـ دو شماره از روزنامهي خود را انتشار داد و به ايران
قند و نمك هم فرستاد؛ اما هيچ اثري از آن روزنامه در دست نيست.
دومين روزنامهي فارسي را «ميرزامحمدعلي شيرازي»
جعفر شهري
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در كلكته منتش��ر كرد .اولين ش��مارههاي اي��ن روزنامه كه
«احس��ن االخبار و تحف��ـﮥ االخيار» نام داش��ت ،در رمضان
س��ال  1267هـ .ق به ايران رس��يد .اين روزنامه از سياست
انگلستان و رفتار مردم آن انتقاد تند ميكرد و به همين سبب
سفير انگليس در تهران پيش��نهاد كرد از ارسال آن به ايران
جلوگيري شود.
اما روزنامهي وقايع اتفاقيه كه در واقع دومين روزنامهي
چاپ تهران پس از روزنامهي ميرزا صالح بود ،در نخس��تين
ش��مارهي خود ب��ه تاريخ  18بهمن  1229ه��ـ .ش بدون نام
انتشار يافت و از شمارهي دوم ،وقايع اتفاقيه ناميده شد.
سرگذشت تهران
حسين شهيدي مازندراني

فرمانروايي نوين
كوروش ،اين نفخهي ت��ازه را در عالم دميد و الگوي يك
فرمانرواي��ي نويي را كه مبتني بر اخ�لاق و عدالت و نجابت
ب��ود به عالم عرضه كرد .او ميانهروي را الزمهي امپراتوري
ميدانس��ت؛ اما بنياد فرمانروايي را ب��ر رأفت و محبت قرار
ميداد و به همين سبب حتي دشمنانش هم كه از اين نرمخويي
او آگاه بودند در جنگ با او مانند كسي كه بايد بكشد يا كشته
شود ،نميجنگيدند.
بياني��هي او در باب ِ��ل كه يك نس��خهي آن ب��ر روي يك
اس��توانهي گلي از دس��تبرد ح��وادث مصون مانده اس��ت،
اولين پيشنويس اعالميهي حقوق بش��ر را در آن دنياي ظلم
و تبعي��ض و هرج و مرج َعرضه م��يدارد ،و اين خود ،نبوغ
سياس��ي را نيز در وجود اين جنگج��و و اين فاتح بيمانند،
قابل مالحظه نشان ميدهد.

صفات عالي اخالقي او موجب ش��د ت��ا در نزد مورخان
و فالس��فهي يونان بهعنوان نمونهي پادشاهي مورد تحسين
واقع ش��ود .در هر جا كه بهعنوان فاتح وارد ميشد برخالف
فاتحان آش��ور و بابل ،نسبت به عبادتگاهها تكريم و احترام
نش��ان ميداد و از هرگونه كوتاهي نس��بت به پيروان اديان،
دوري ميك��رد .هر چند ،اجازه نم��يداد اين احترام ،بهانهاي
شود براي قدرتطلبي كاهنان.
روزگاران

عبدالحسين زرينكوب

هر چه هستي
دوش ،1چشمت به خواب غفلت بود
غافل از خويشتن ،چو دوش مباش
چون شغاالن به النهات تازند
كم ز ُمرغ اَر نِهاي ،خموش مباش
ميشوي سهم شعله ،خار مشو
ميشوي صيد گربه ،موش مباش
اهل هوشت دهند ،پند ،همي
غافل از پند اهل هوش مباش
حامي رنجبر اگر هستي
روز و شب ،گرم عيش و نوش مباش
هر چه هستي ،عدو2پرست َمگرد
هر چه هستي ،وطنفروش مباش

رهي مع ّيري
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داستان
محمدرضا شمس

حاجي عباس

استان خوزستان
يک��ي بود يکي نبود .در زمانهاي قديم مرد
مؤمن و درستکاري بود که عباس نام داشت.
عباس فقط يک آرزو داش��ت و آن هم رفتن به
مک��ه و زيارت خانه خدا بود .عباس س��الهاي
س��ال کار ک��رد و زحمت کش��يد و پول هاي
خ��ود را پس انداز کرد تا اين که باالخره خرج
سفرش مهيا شد .عباس هم خوشحال و خندان
آماده رفتن به حج و زيارت خانه خدا شد.
ي��ک روز از خان��ه بي��رون آم��د ت��ا
همس��فرهايش را ببين��د و روز حرک��ت
قافل��ه را بپرس��د .در بي��ن راه از کن��ار
خرابه اي گذش��ت که بس��يار ترس��ناک بود
و بيرون ش��هر قرار داش��ت .ناگهان زني را
دي��د هراس��ان در ميان خرابه م��ي رفت و با
اضطـ��راب ايـن طـ��رف و آن طـرف را نگـاه
مي کرد .عباس کنجکاو شد و بدون آن که زن
متوجه اش بشود ،س��ايه به سايه زن رفت تا
ببينـد در آن خـرابـ��ه -که حتـي مردهـا هـم
در آن خراب��ه ،خانه مخروب��ه اي بود که حصيري پاره
مي ترسيدند پا توي آن بگذارند -چه کار دارد.
همان طور که مي رفتند ،يک دفعه زن دوال شد و مرغ مرده اي کف آن را پوش��انده بود و چند تا ظرف کهنه در گوش��ه و
کنارش ديده مي شد.
را از روي زمين برداشت و زير چادرش پنهان کرد.
زن و بچ��ه ها ب��ه خانه خراب��ه رفتند .زن م��رغ مرده
عباس مات و مبهوت ماند که اين زن مرغ مرده را براي
چه برداش��ت و چرا آن را پنهان کرد .عباس آهسته آهسته را پ��اک کرد و در ديگي ب��ار کرد و روي اجاق گذاش��ت.
و پاورچين پاورچين دنبال زن راه افتاد .زن رفت و رفت تا آه از نه��اد عب��اس برآم��د و شس��تش خب��ردار ش��د که
به يک خرابه ديگر رس��يد .در آن خرابه چند تا بچه نشسته موض��وع از چه قرار اس��ت .ب��ا خودش گف��ت« :به تو هم
بودن��د و با خاک و خل بازي مي کردن��د .بچه ها تا زن را مي گويند آدم! چه طور مثل کبک سرت را زير برف کردهاي
ديدند خوشحال شدند و به طرفش دويدند .عباس براي اين و از هيچ چيز خبر نداري؟ چه شب ها که اين زن بيچاره و
بچه هاي يتيمش سر گرسنه به بالين گذاشته اند و تو ِ غافل
که ديده نشود خودش را در پشت ديوار پنهان کرد.
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خبر نداشته اي».
بعد روبه آسمان کرد و گفت« :خدايا مرا ببخش!»
عب��اس ب��ا آن که تم��ام آرزوي��ش رفتن به س��فر حج
ب��ود ،ام��ا از رفتن منصرف ش��د و به خانه اش برگش��ت و
پول هايي را که با هزار زحمت به دست آورده بود و مي خواست
خرج راه کنـ��د به زن داد و گفت« :اين پول ها را بگير و خرج
بچه هايت کن .غذاي توي اين ديگ را هم دور بريز».
زن پول ها را گرفت و او را دعا کرد.

همسفرها در آنجا هم عباس را ديدند .عباس با آنها خانة خدا را
زيارت کرد و مراسم حج را به جا آورد .آن وقت شنيد کسي با
صداي بلند فرياد مي زند« :حاجي عباس ،حاجي واقعي است!»
آنها خيلي تعجب کردند و با خودش��ان گفتند« :اين ديگر
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 پرسيدند:
«تو که مي گفتي من نمي آيم پس چرا به تنهايي راه افتادي و

چند روز بعد ،همسفرهاي عباس آمدند و گفتند« :عباس!
حاضر باش ،امروز حرکت مي کنيم».
عب��اس گفت« :من نمي توانم بياي��م .برايم گرفتاري پيش
آمده .ش��ما برويد .خدا به همراهتان .براي من هم دعا کنيد.
شايد ان شاء اهلل قسمت من هم بشود».
همسفرها از عباس حالليت طلبيدند و قافله به طرف مکه 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��يدند ،عب��اس را مي ديدن��د که جلوت��ر از آنها
مي رود .آنها با تعجب از يکديگر مي پرس��يدند« :چه طور شد
عباس با ما نيامد ،ولي حاال خودش دارد جلو جلو مي رود!»
خالص��ه قافله من��زل به من��زل رفت تا به مکه رس��يد.

رفتي ،نکند از ما خوشت نمي آمد؟»
حاج��ي عباس که خيلي تعجب کرده بود ،در جواب گفت:
«من مکه نبودم».
همس��فرها گفتند« :چرا بودي و همه جا جلوي ما حرکت
مي کردي».
حاج��ي عباس دوب��اره گفت« :ام��ا من از اي��ن جا تکان
نخوردم».
همس��فرها باور نکردند و حاج عباس آن قدر گفت وگفت
تا باالخره مجبور ش��د قصه زن خرابه نش��ين و مرغ مرده
را برايش��ان تعريف کند .او گفت« :راستش اين است که من
هرچه داش��تم و پس انداز کرده بودم به آن زن دادم تا خرج
بچه هايش کند .به همين دليل نتوانستم به مکه بيايم».
نیمه ی دوم خرداد ماه 1389
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خندههاي
ع .ش

رانندهي ماهر

رانندهاي كه خيلي ب��ه مهارت خود مينازيد؛
براي دوس��تانش تعريف ميكرد كه :در يك روز
باراني كه در خيابان در حال حركت بودم ،مردي
ك��ه كالهي قهوهاي بر س��ر داش��ت جلوي راهم
سبز شد .در همين وقت ،باد كاله او را از سرش
انداخت .من هم فرمان را گرفتم سمت چپ تا كاله
يارو را له نكنم و خالصه بهخير گذشت.
دوستانش گفتند :صاحب كاله چيزي نگفت؟
رانن��ده گفت :ن��ه آن بندهي خدا كه له ش��ده
بود.

شاهزاده خانم

پسر جواني در يكي از جنگلهاي سرسبز اروپا
قدم ميزد .يكدفعه چالهاي را ديد كه روباهي در
آن افتاده است .جوان دلش به حال روباه سوخت.
دم او را گرفت و او را از چاله بيرون كش��يد .در
همين وقت روباه به شاهزاده خانم زيبايي تبديل
شد .پس��ر جوان كه شوكه شده بود به شاهزاده
خانم گفت :واي ...تو چقدر زيبايي! با من ازدواج
ميكني؟
ش��اهزاده خانم گفت :بايد فك��ر كنم .فع ً
ال ُدم
مرا ول كن.
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يك نفر و دو نفر
مرد مستي در خيابان به يك عابر تنه زد.
عابر گفت :مرتيكه چه خبرت اس��ت مگر مرا
نميبيني؟
مست گفت :اتقاق ًا تو را دو نفر ميبينم.
عابر گفت :پس چرا به من تنه زدي؟
مس��ت گفت :قصد تنهزدن نداشتم .فقط
ميخواستم از بين شما دو نفر رد شوم.

مأموريت

در يكي از كشورها ميخواستند مردي
را ب��ه ي��ك مأموريت خطرناك بفرس��تند.
فرمان��دهي او براي اينكه او را امتحان كند
ي ديوار بگذارند و
دستور داد او را س��ينه 
يك تيرانداز ماهر آستين لباس او را نشانه
بگيرد و با تير بزند .وقتي تيرانداز اين كار
را كرد همه به ش��جات مأمور آفرين گفتند
و فرمان��ده دس��تور داد تا ب��ه مرد مأمور
كه لباسش سوراخ ش��ده بود يك لباس نو
بدهن��د .پس از اي��ن كار ،مأمور به خجالت
گفت :قربان دس��تور بدهيد يك ش��لوار هم
بدهن��د .فرمان��ده گفت :مگر ش��لوارت هم
سوراخ شده؟
مأمور گفت :نخير قربان خيس شده!

زوركي
مهماني شگفتانگيز

مردي به همهي اقوامش زنگ زد و گفت:
من ش��ما را براي فرداش��ب به يك مهماني
شگفتانگيز دعوت ميكنم .فردا شب همهي
اقوام مرد دم در خانهي او جمع شده بودند
اما كسي در خانه نبود .فقط روي ي در يك
كاغذ چس��بانده بود كه در آن نوشته شده
بود :شگفتياش به همين بود!

اشتباه

مردي پيش پزش��ك رفت و گفت :آقاي
دكتر گوشم سوخته.
دكتر پرسيد :براي چي؟
م��رد جواب داد :آخه داش��تم لباس اتو
ميك��ردم ك��ه يكه��و تلفن زن��گ زد و من
اش��تباهي ات��و را به جاي تلفن به گوش��م
چسباندم.
دكتر گفت :ولي شما كه هر دو گوشتان
سوخته.
مرد گفت :آخه بالفاصله تصميم گرفتم
به اورژانس زنگ بزنم.

بليت

مأمور كنترل بليت قطار از يكي از مس��افران
بليت خواست .مسافر گفت :من بليت ندارم.
مأم��ور گفت :ش��ما بايد پول بلي��ت را بدهيد.
جريمه هم پرداخت كنيد.
مرد مسافر گفت :من پول هم ندارم.
مأمور گفت :پس بايد پياده شويد.
مسافر گفت :پياده نميشوم.
مأمور و مسافر ش��روع كردند به بگو مگو و
داد و بيداد .تا اينكه مأمور عصباني شد و چمدان
مسافر را برداشت و راه افتاد.
مس��افر يكدفعه داد زد :آهاي بچ��هام را كجا
ميبري؟

دستور

فرمانده يك پادگان به يكي از سربازانش گفت:
دوس��ت دارم تا يك ساعت ديگر اينجا تميز شود،
س��راميكها برق انداخته ش��ود ،رختخوابها مرتب
شود و شيشهها بدرخشند.
سرباز گفت :اگر ديروز صبح اين را گفته بوديد
تا االن همهاش انجام شده بود.
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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
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الجزاير
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گروه ()2
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گروه ()4

كره جنوبي

يونان

استراليا

آلمان

غنا

صربستان

آرژانتين

 22خرداد

نيجريه

آلمان

 23خرداد

استراليا

كره جنوبي

 22خرداد

يونان

صربستان
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غنا

آرژانتين

 27خرداد

كره جنوبي

آلمان

يونان
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نيجريه

 28خرداد

صربستان

غنا

 29خرداد

استراليا

يونان

 1تير

آرژانتين
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 2تير

صربستان

نيجريه

 1تير

كره جنوبي

غنا

 2تير

آلمان

ــام جهانی 2010آفریقای جنوبی
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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
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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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 19تير

63

بازنده بازي
62

 16تير

62

برنده بازي
60

بازي فينال
برنده بازي
61

 20تير

64

برنده بازي
62

آشناییمختصربا

 32تیم حاضر

در جام جهانی 2010آفریقای جنوبی
پس از  2سال و  2ماه و  24روز یعنی دقیقا  816روز و
ب��ا برگزاری  846دیدار چهره  32تیم راه یافته به نوزدهمین
رقابت های جام جهانی  2010آفریقای 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.

 -1انگلیس

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

 -2آلمان

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

 -6ایتالیا

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.

 -7اسپانیا

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.

-8دانمارک

پس از برزیل  ،بهترین تیم  18دوره گذش��ته جام جهانی
بوده که تنها در دو دوره این رقابت ها حضور نداشته است.
یکی از ک��م جمعیت ترین کش��ورهای حاض��ر در جام
 7بار حض��ور در دی��دار پایان��ی و  3قهرمانی حاصل جهانی که به رغم حضور در گروهی دشوار با حذف سوئد
کار ژرمن ه��ا در رقابت های جام جهانی بوده اس��ت  .این و فرس��تادن پرتغال به پلی آف دس��ت به کار بزرگی زد و
پانزدهمین حضور پیاپی ژرمن ها در جام جهانی است.
مستقیم به جام جهانی راه یافت.

 -3هلند

-9یونان

 -4پرتغال

 -10صربستان

از قدیمی ترین کش��ورهای دنیا  ،اما غریب جام جهانی .
 8ب��ازی و  8پیروزی حاصل کار الل��ه های نارنجی در
دور مقدماتی بوده اس��ت .هلندی ها با فوتبال ش��ناور خود تنها یک حضور در جام جهانی  1994دارد .یونانی ها در آن
همیش��ه در دنیای فوتبال مطرح بوده اند و امسال در زمره جام با پذیرش  3شکست 10 ،گل خورده ،بدون گل زده ،امار
چندان جالبی از خود برجای نگذاشتند.
مدعیان اصلی به شمار می آیند.

چنین به نظر می رسد که پس از یک دهه درخشان پرتغالی ها از
دوران اوج خود فاصله گرفته اند .بهترین عنوان پرتغالی ها کسب
رده سوم در رقابت های جام جهانی  1966انگلیس است.

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

-11اسلوواکی

تنه��ا تیم این دوره اس��ت ک��ه تا کنون در ج��ام جهانی
 -5فرانسه
تیمی پر مهره که با خوش شانس��ی تمام و در دیدار پلی حضور نداشته است .در واقع اسلوواکـی میهمـان تازه وارد
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پر بیننده ترین رویداد ورزشی دنیاست.

 -12اسلوونی

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

 -13سوئیس

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.

 -14برزیل

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.

 -15آرژانتین

دو عنوان قهرمان��ی و مارادونا  ،این خالصه ی تعریفی
از آرژانتین اس��ـت .این تیم تا آستـانه 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.

 -16شیلی

تیمی که در دور مقدماتی توانس��ت باالت��ر از آرژانتین
مدع��ی قرار بگیرد  ،حتما پس از  12س��ال غیبت حرف های
بسیاری در آفریقای جنوبی برای گفتن خواهد داشت.

 -17پاراگوئه

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.

 -18اروگوئه

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

 -19کامرون

بهترین تیم قاره آفریقا که در جام جهانی  1990به جمع
هشت تیم برتر دنیا هم صعود کرد.
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 -20ساحل عاج

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

 -21غنا

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

 -22نیجریه

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.

 -23آفریقای جنوبی

میزب��ان این دوره از بازی ها به گواه نتایج و رتبه اش در
رنکنیگ فیفا ( )89امید چندانی به موفقیت ندارد .مگر آن که...

 -24الجزایر

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

-25آمریکا

بهترین عنوان این تیم مربوط به  80س��ال قبل است .یعنی
سالی که آمریکایی ها در نخستین دوره رقابت های جام جهانی
توانستند به مقام سومی آن بازی ها دست پیدا کنند .آمریکا به
لطف فیفا که سهمیه بیش از انتظاری را برای آمریکای شمالی
در نظر گرفت  ،توانست ششمین حضور خود را تجربه کند.

 -26مکزیک

به لطف حضور در همس��ایگی آمریکا  ،همیشه از بخت
مساعدی برای حضور در جام جهانی سود برده و تا کنون
 14بار به جام جهانی راه یافته است.

 -27هندوراس

مردم این کش��ور پس از  28سال  ،بار دیگر حضور در

رقابت های جام جهانی را تجربه می کنند.هر چند که نخستین
حضور این تیم گمنام به حذف زود هنگام آنان انجامید.

 -28نیوزیلند

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.

 -29استرالیا

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

 -30کره شمالی

در غی��اب نمایندگان غرب آس��یا در ج��ام جهانی  ،کره
ش��مالی پس از  44سال پا به این مسابقات می گذارد ،تا بلکه
خاطرات ش��یرین تنها حضور خود در جام جهانی  1966را
بار دیگر زنده کند.

 -31ژاپن

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  2002برمی گردد .سالی که خود ژاپنی ها
یکی از دو میزبان رقابت های جام جهانی بودند.

-32کره جنوبی

پر افتخارترین تیم قاره آس��یا با  8بار حضور به حساب
می آید .کره ای ها در  7دوره گذشته یک پای ثابت تیم های
حاضر در جام جهانی بوده اند .چش��م بادامی ها در س��ال
 2002با ایس��تادن بر سکوی چهارم جهان به بهترین رکورد
خود در بین تیم های آسیایی دست یافتند.

رکوردهای بر جای مانده از
رقابت های جام جهانی

بیش�ترین حض�ور در جام جهانی  :برزی��ل (حضور در تمام
ادوار)
بیشترین قهرمانی  :برزیل با  5قهرمانی
بیش�ترین حض�ور در دی�دار نهای�ی  :برزی��ل و آلم��ان 7
حضور

بیشترین حضور در جمع چهار تیم برتر  :آلمان  11حضور
بیشترین تعداد بازی  :برزیل و آلمان  92دیدار
کمترین تعداد بازی :اندونزی ( هندشرقی هلند )  1دیدار
بیشترین برد  :برزیل  64برد
بیشترین باخت  :مکزیک  23باخت
بیشترین تساوی  :ایتالیا و آلمان  19تساوی
بیشترین گل زده  :برزیل  201گل
بیشترین گل خورده  :آلمان  112گل
تیم هایی که هرگز در جام جهانی گل نزده اند :کانادا ،چین،
اندونزی ،یونان ،ترینیداد و نوباگو و کنگو ( زئیر )
بیش�ترین دیدار تکرار شده  :برزیل  -سوئد  7بار (،1938
 1990 ، 1978 ، 1958 ، 1950و دو ب��ار در ج��ام جهان��ی
)1994
دی�دار نهای�ی تکراری  :برزیل – ایتالیا (  1994و ، ) 1970
آلمان – آرژانتین (  1986و ) 1990
بیش�ترین ب�رد در ی�ک دوره از جام جهان�ی  :برزیل  7برد
2002
بیشترین گل زده در یک دوره  :مجارستان  27گل 1954
کمترین گل خورده در یک دوره  :سوئیس بدون گل خورده
2006
بیش�ترین گل خ�ورده در ی�ک دوره  :ک��ره جنوبی  16گل
1954
طوالنی ترین رک�ورد گل نخوردن در یک دوره :ایتالیا 517
دقیقه 1990
تیم هایی که دو دوره پیاپی قهرمان ش�ده اند :ایتالیا 1934
و  -1938برزیل  1958و 1962
بیشترین حضور در جام جهانی  :لوتهارمانئوس (آلمان) و
آنتونیو کارباحال(مکزیک)  5جام جهانی
بیش�ترین قهرمان�ی  :پله ( ادس��ون آرانتس دوناسیمنتو)
برزیل  3دوره
بیشترین حضور به عنوان کاپیتان  :دیگو آرماندو مارادونا
(آرژانتین ) 16دیدار
جوانترین بازیکن  :نورمن وایت س��اید ( ایرلند ش��مالی )
جام جهانی  ،1983سن  17سال و  41روز
مس�ن تری�ن بازیک�ن  :رژه میال ( کام��رون ) جام جهانی
 ، 1994سن  42سال و  39روز
بیش�ترین گل زده در دیداره�ای ج�ام جهان�ی  :رونال��دو
(برزیل)  15گل
بیش�ترین گل زده در بازی مقدماتی جام جهانی  :علی دایی
( ایران )  30گل
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نرگس فراهانی

دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان

34

افقي

عمودی

 .1شکرگزار ـ انتها ـ تاریکی.
 .2یار عذرا ـ نیست شونده و ناپایدار.
 .3یک پنجم از چیزی ـ التهاب مغزی ـ اندیشه.
 .4حرف انتخاب ـ مادر آذری ـ بند ـ آسیب.
 .5بدگویی کردن ـ نرمی و نازکی ـ گلّة گاو و گوسفند.
 .6گرما ـ از وسایل آماده سازی چای.
 .7بیخبر از خویش.
 .8دینداری کردن ـ ساحل.
 .9مدل��ی از اتومبیل ـ اندرز ـ دومین قلّ��ة بلند ایران در
نزدیکی یاسوج.
 .10من و ش��ما ـ کلمة اس��تثناء به معنی غی��ر و مگر ـ
حکایت ـ دانة خوشبو.
 .11عهد و پیمان ـ ضریب هوشی! ـ جامة گشاد و بلند.
 .12متاع ـ نزدیک.
 .13گواهی دهنده ـ مادر و مادربزرگ ـ م ّدعی شدن.

 .1مزاح کردن ـ ستایش ـ وسیلة زندگانی.
 .2زبر دست و استاد ـ زین و برگ اسب.
 .3طبل بزرگ ـ معشوق ـ د ّکان کوچک.
 .4مفعول بیواس��طه ـ از سیارات منظومة شمسی که
دارای چهار قمر است ـ نام ترکی.
 .5سالخورده ـ اورنگ ـ نوعی حریر نازک و محکم که
با آن لباس و چادر میدوزند.
 .6سخن را واضح و آشکار بیان کردن ـ انجام.
 .7ظرف نگهداری قند.
 .8دوستی کردن ـ از واحدهای سنجش زمان.
 .9بیسواد ـ حلقة کوچک با قالب که در کفش و کمربند
و کیف استفاده میشود ـ بوق و شیپور.
 .10گمان ـ بینوا و بیچاره ـ بلة آلمانی.
 .11پوست درخت خرما ـ شهری در نزدیکی کرمان و
محل کاخ شازده ـ بندة خدا.
 .12از سبزیجات ساالدی ـ پارسا و دیر نشین.
 .13رها کننده ـ عضو تنفسی ـ شتر بیکوهان.

عكاس :صابر

كيش

