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دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

امروز كه به ديدار ش�ما آمديم، نیمه ی دوم تیرماه آغازشده 
اس�ت. بعضی از ش�ما در كالس های مختلف ثبت نام كرده ايد، 
كالس های ورزش�ی، هنری، آموزش�ی و ... بعضی ها هنوز در 
فكر ثبت نام هس�تند. بعضی ها هم خود دس�ت به ك�ار شده اند و 
ب�ا دوس�تان و بچه ه�ای فامیل در كنج خلوتی جمع می ش�وند 
و ش�عر و داس�تان هاي�ی را كه خود نوش�ته اند، ي�ا كتاب های 
مختل�ف را نق�د و بررس�ی م�ی كنند. گروه�ی كه ب�ه دنبال اين 
كارها هستند، معموال در آينده در نشريه های مختلف به عنوان 
روزنامه نگار يا نويسنده مشغول كار می شوند. كاری كه بسیار 
دوس�ت داش�تنی و لذت بخش اس�ت. بعضی از بچه ها هم اين 
روزها مدام بهانه گیری می كنند كه حوصله مان سر رفته است! 

چرا ما را در فالن كالس ثبت نام نمی كنید؟!
راستی از هزينه ی ثبت نام در اين كالس ها  اطالع داريد؟ 

بعضی ها هم در پايگاه های تابستانی و مساجد، در كالس های 
گوناگون و پرخاطره ای شركت می كنند.

دوس�تان خوبم، نكن�د با حرف هايی كه گاه�ی - حتما بدون 
منظ�ور برزب�ان م�ی آوري�د - دل ه�ای پ�در و مادرهايت�ان را 
بیازاري�د و بلرزانی�د! و ي�ا غصه دار كنید! مطمئن باش�ید هیچ 
پ�در و مادری در حق فرزندانش�ان كوتاهی نمی كنند. ش�ما هم 
در مالحظه ی احوال و احترام به آنان كوتاهی نكنید. امیدواريم 

تابستان خیلی خوبی را سپری كنید.

اين روزها 
اول 
سالم
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نیمه ی دوم تیر ماه 1389

شماره ی پیاپی 249

سين. حسيني

ياد 
ايام

بیست وهفتم رجب � مبعث پیامبر اسالم
كس��ي نمي دانس��ت كه روزي آن غار كوچ��ك، آن دخمة 
تاريك، آن س��وراخ س��نگي، روزنه اي رو به روزهاي خوب 
خواهد بود. كسي نمي دانست آن ميعادگاه كوچك كه هر وقت 
دلت مي گرفت قدم به آن جا مي گذاش��تي و از پله هاي خدا باال 
مي رفتي، روزي كوچه اي به لحظه هاي شاخ طوبي خواهد شد. 
هيچ كس نمي دانست كلمات رازگونه ات در آن غار، حرف هاي 
خودمان��ي ات در آن اتاق��ك، درد دل ه��اي غريبانه ات در آن 
حفرة محقر، روزي تبديل به آيه هايي پيامبرانه خواهد ش��د و 
هيچ كس نمي دانس��ت كه آن كودك يتيم، آن پسر فقير كه در 
كودك��ي، همراه حليمة بيابانگرد، روزهاي خاك و باد و آفتاب 
را طي مي كرد و خس��تگي و چوپاني، كار لحظه هاي بيابانش 

بود، روزي به اندازة تاريخ، حرف براي گفتن خواهد داشت.
از س��ال هاي دور مي گويم كه هنر شگفت  اعراب در زنده 
ب��ه گور ك��ردن دختران، خالصه مي ش��د و از س��ر و روي 
كوچه هاي مكه، جاهلي��ت مي باريد. در مدينه، جوانان اوس و 
خزرج، محبت هايش��ان را با تيرهاي سوزنده و شمشيرهاي 
ُبرّن��ده به يكديگر ابراز مي كردند. روزهاي بتخانه از ناداني و 
پرس��تش لبريز بود. س��ال  ها مي گذشت و بت ها در سكوت و 
سكون، همه را به تمسخر گرفته بودند. سال هايي كه روزهاي 
م��ا در ابرهه و باده غرق بود و هوس تخريب كعبه، فيل ها را 
از خود بي خود كرده ب��ود. جبرئيل با روزهاي ما قهر بود و 
داناترين فرد قبيله او »جهل« نام داش��ت. آن قدر فضا آغشته 
به هرزگي بود كه خ��دا را تبعيد كرده بوديم تا اين كه ناگهان 
از گوش��ة آن دخمه آوازي بلند ش��د كه: اقرأ بسم ربك الذي 

خلق...
* * *

از كوه تا ش��كوه فاصله اي نبود و ت��و آن را طي كردي. 
عربستان، غريبستان ش��ده بود. تو در آن غار كوچك دست 
به دعا برداش��تي و سنگها با تو همنوا شدند. آن قدر خواندي 
تا ابعاد ابوجهل كوچك ش��د و ياس��ر و س��ميه تكثير شدند. 
ابولهب در تن عربس��تان زهر بود و تو پادزهر شدي. بيا در 
تن عربس��تان رسوخ كن. بيا خاك ها را زير و رو كن. بتها را 
مدفون كن و خداي تازه را بيرون آور. بگذار همه ي مردم خدا 
را در دستهاي تو ببينند. حرفهاي جبرييل را بين مردم پخش 
كن. اعتماد را گس��ترش بده. به مردم بگو به جبرييل، به حرا، 

به كوه ثور، به كعبه پشت نكنند.
س��جده را ب��ه آنها بيام��وز و قطره ي تكبي��ر را در حلق 
آنها بچكان. بگذار طاعون بت پرس��تي رخ��ت بر بندد. چقدر 

دستهايمان به تو محتاجند.

سوم شعبان: والدت امام حسین)ع(
نور منتشر شد. زمين تكان خورد. فرشته ها به زمين گهواره 

آوردند. دل به تكاپو افتاد. حسين آمد. كانون خوبي ها. درخت 
پربار زندگي. اصل تش��يع. مركز تاريخ. رونوشت اصالت ها. 
بهار سرخ امامت. آن طرفتر، چيزي يزيد را آزار مي دهد. شمر 
به خودش مي پيچد. حرمله به سختي نفس مي كشد. هوا براي 
همه شان سنگين شده. دلهايشان مثل رود فرات پرتالطم شده. 
احس��اس مي كنند گلويش��ان به خرخر افتاده است. ابن سعد 
تش��نه است. هر چه آب مي خورد تش��نگي اش تمام نمي شود. 
هوا برايش داغ شده. و حسين همچنان در گهواره مي گريد و 
فرشته ها دست مي زنند و مي خندند. لحظه هاي خوشي است. 

فهميدي مختار! لحظه هاي خوشي است.

چهارم شعبان: والدت حضرت عباس)ع(
س��رو روان! ادب مح��ض! كمال ارادت! الگ��وي برادري! 
رفيق مشك! عموي چادرهاي تشنه! بهار آب آور كوير! باران 
يكپارچه! رس��تم ادبي��ات آييني! قصيده ي وف��ا! ديوان كامل 
رش��ادت! حماسه ي فراموش نشدني علقمه! خودآموز جوالن 
در ميدان تير! دماوندي بر اس��ب! ترافي��ك خوب ها! خودش 

جانباز، دلش اسير، دستانش مفقود، مشكش شهيد.
اي به فداي سر و جان و تنت

وين ادب آمدن و رفتنت
وقت والدت قدمي پشت سر
وقت شهادت قدمي پيشتر)1(

پنجم شعبان: والدت امام سجاد)ع(
ب��ه او گفت��ه بودند تو بيا ت��ا كربال تنها نماند. س��تاره ي 
دنباله دار امامت خاموش نش��ود. كوفه س��ر نگيرد. كربال از 
زمين پر نگيرد. گفته بودند بايد باشي بايد آتش خيام را حس 
كني. دود را تنفس كني. مريض ش��وي.  از پا بيفتي. سوار بر 
پش��ت لخت ش��تر ش��وي. پاهايت را از زير شكم شتر به هم 
ببندند. درد بكشي. ناله كني. ول باشي. كربال مرد مي خواهد. 
باي��د پيام كرب��ال را در تاريخ پخش كني. باي��د َعلَم امامت را 
از حس��ين بگيري و تا مدينه و ش��ام به دوش بكش��ي. شام، 
امام مي خواه��د و مدينه زينت. چه زينتي بهتر از تو كه زينت 
عبادت كنندگاني، بايد زندگي ادامه پيدا كند. تشيع جريان داشته 
باشد. صحيفه ي سجاديه در تيراژهاي متعدد چاپ شود. بيا. 

بيا سيستم مبارزه را عوض كن.
شمشير را غالف كن و قلم را از نيام بيرون بكش. شمشير 
كار خودش را در كربال و صفين انجام داد. حاال به قلمت بگو 
ببارد. صحيفه را بنگارد. آن قدر ببارد تا س��يل آن دش��من را 
غرق كند. ببين! از همين االن عرق بر چهره ي بني اميه نشسته. 

بيا! بيا! خوش آمدي. بيمار كربال! بيدار كربال!

)1( از رياضي يزدي
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آفتاب  
مهربانی

بازي و تفريح

تو ُبردي
وقتي عل��ي نزد ام��ام مي رفت، امام عينك و س��اعت و 
خودكار و اين چيزها را بر مي داشتند و پنهان مي كردند، يك 
روز عل��ي غيرمنتظره وارد اتاق امام ش��د و آقا هم در عمل 
انجام ش��ده قرار گرفته بود. علي تا رس��يد، فوري گفت: آقا 
عينك را به من بدهيد. آقا هم دادند، مي خواس��ت به چشمش 
بزند، آقا گفت: ببين من پير هستم و تو بچه هستي، عينك من 
را به چش��م خودت نزن، چشمت خراب مي شود و خالصه 
با يك زباني از او عينك را گرفتند. سپس ساعت را گرفت و 
شروع كرد به تكان دادن. دوباره آقا گفتند: اين زنجير دارد، 
يك مرتبه به چش��مت مي خورد و آن را هم گرفتند، خودكار 
را هم يك طور ديگري از او گرفتند، علي مقداري ايس��تاد و 
ديد نمي ش��ود. كمي صبر كرد و گفت: بيا با هم بازي كنيم، 
من امام مي شوم و تو علي بشو. گفتند: باشد، علي گفت: پس 
حاال بلند ش��و، اول بايد من جاي امام بنش��ينم و شما جاي 
علي بنش��ينيد، آقا بلند ش��دند و رفتند آن طرف نشستند و 
علي آمد اين طرف نشس��ت. اين وسايل را يكي يكي برداشت 
كه بازي كند، آقا هم مي خواس��تند اينها را از او بگيرند و از 
دستش دور كنند. علي گفت: بچه دست به چيزهاي بزرگترها 
نمي زند. امام گفتند: خيلي خوب. علي عينك را برداشت روي 
چشمش گذاش��ت. تا ساعت را برداش��ت، آقا آمدند چيزي 
بگويند، گفت: بچه دست به چيزهاي بزرگتر نمي زند، پدرجان 
براي تو خطر است. همان حرفي كه امام به او زده بودند. آقا 

خنديدند و گفتند: خيلي خوب تو ُبردي. وقتي من وارد  اتاق 
شدم، آقا گفتند: بيا ببين پسرت دارد چه كار مي كند.

فاطمه طباطبايي

بازي بیست دقیقه اي
امام پيش از ظهرها در منزل براي طلبه ها درس داشتند 
و درس س��اعت يازده و نيم تمام مي ش��د. آقا مقيد بودند تا 
س��اعت ده دقيقه به دوازده كه مي خواستند براي نماز ظهر 
آماده شوند به مدت بيست دقيقه با ما بازي كنند. ما خودمان 
وسايلي درست مي كرديم و با ايشان بازي مي كرديم. يا سر 
ما را توي دامنشان مي گرفتند و ديگري مي رفت قايم مي شد 

و اين كارها براي ما خيلي عادي بود.
زهرا مصطفوي

همبازي
بارها ش��اهد بازي امام با عل��ي بوديم، گاهي يك طرف 
اتاق امام مي ايستاد و يك طرف ديگر علي مي ايستاد و براي 
هم توپ مي زدند و يا علي روي س��ينة امام مي رفت و بازي 
مي كرد. امام هميش��ه در هنگام قدم زدن دستشان را پشت 
سرشان مي گرفتند و با تس��بيح ذكر مي گفتند. گاهي اوقات 
علي پشت سر امام راه مي رفت و يكدفعه مي آمد انگشت امام 

را دندان مي گرفت و ايشان با خنده جوابش را مي دادند.
سیدرحیم میريان
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زن مظهر تحقق آمال بشر
زن مظهر تحقق آمال بش��ر است. زن پرورش دِه زنان و 
مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج مي رود. دامن 

زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ   مردان است.
صحیفه امام؛ ج 7، ص 143.

خدمت اسالم به زن
اسالم مي خواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند. اسالم 
زنها را نجات داده اس��ت از آن چيزهايي كه در جاهليت بود. 
آنقدري كه اس��الم به زن خدمت ك��رده، خدا مي داند به مرد 
خدمت نكرده؛ آنقدر كه به زن خدمت كرده. شما نمي دانيد كه 

در جاهليت زن چه بوده و در اسالم چه شده.
همان؛ ج 4، ص 824-724
.

ويژگي خاص نقش زنان در عالم
نقش زن��ان در عال��م از ويژگيهاي خاص��ي برخوردار 
اس��ت. صالح و فس��اد يك جامعه از صالح و فساد زنان در 
آن جامعه، سرچش��مه مي گيرد. زن، يكتا موجودي است كه 
مي توان��د از دامن خود افرادي به جامع��ه تحويل دهد كه از 
بركاتشان يك جامعه، بلكه جامعه ها به استقامت و ارزشهاي 

واالي انساني كشيده شوند و مي تواند بعكس آن باشد.
همان؛ ج 6، ص 291.

زن انسان ساز است
مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بيش��تر دارند. زنها 
مردان ش��جاع را در دامن خود ب��زرگ مي كنند. قرآن كريم 

انسان ساز است، و زنها نيز انسان ساز.
همان؛ ج 6، ص 003

مقام و كرامت و رسالت زن
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طنز
سیدسعید هاشمي

پس��ر جواني به خواستگاري دختري رفت. بعد از اين كه 
پدره��ا و مادره��ا همه ي حرفهايش��ان را زدن��د و قرار و 
مدارهايشان را گذاش��تند، دختر و پسر جوان رفتند بيرون 
تا هم قدمي بزنند و هم صحبتي داش��ته باشند. آن دو وقتي 
با هم ش��دند، دختر پرسيد: ببخشيد! شما همسرتان را كتك 

هم مي زنيد!
پس��ر با لبخند: من!؟ من غلط بكنم كه همس��رم را كتك 

بزنم!
دختر: خيلي ممنون! اتفاقًا من هم دوس��ت ندارم شوهرم 

را كتك بزنم.
پسر: دست شما درد نكند.

دختر: خواهش مي كنم! ببينم! ش��ما به همسرتان فحش 
هم مي دهيد؟

پس��ر: اختيار داري��د! نكند فكر كرده ايد ك��ه من آمده ام 
دعوا!

دختر: خيلي ممنون! من هم به ش��وهرم فحش نمي دهم. 
اما بعضي وقتها ممكن است جيغ بكشم!

پسر: ببخشيد! فكر مي كنم فضا خيلي خشونت آميز شده. 
بياييد در مورد چيزهاي ديگري صحبت كنيم.

دختر: ببخشيد! من دوست دارم بروم سِر كار!
پس��ر: خب! مي توانيد برويد. كس��ي جلويتان را نگرفته. 

اتفاقًا من يك كارگاه خياطي خوب س��راغ دارم كه براي يكي 
از آشناهايمان...

دختر: ولي من به خياطي هيچ عالقه اي ندارم.
پسر: عيبي ندارد! پسرعمو ي من دكتر است. اتفاقًا به يك 

منشي احتياج دارد.
دختر با لبخند: منشي گري به درد خودتان مي خورد. من 

اين همه درس نخوانده ام كه حاال بيايم منشي شوم.
پسر: مي توانيد توي يك كارگاه قاليبافي.

دختر: ولي من قاليبافي بلد نيستم.
پس��ر: ولي من شغل ديگري كه به دردتان بخورد سراغ 
ندارم. فقط پسردايي مان يك شركت آسفالت كاري  دارد كه 

فكر نمي كنم از اين كار خوشتان بيايد.
دختر: من معماري را دوست دارم.

پس��ر: عيبي ندارد. مي توانيد دوست داشته باشيد. ولي 
اين كار، مناس��ب شما نيس��ت. اتفاقًا من هم به فضانوردي 
عالق��ه دارم ولي نمي توان��م به اين كار بپ��ردازم. آدم بايد 

بعضي وقتها پا روي عاليقش بگذارد.
دختر: ولي معماري، رش��ته ي تحصيلي من اس��ت. من 

همين االن هم معماري مي كنم.
پس��ر ب��ا عصبانيت: ولي خان��م! اين كه نمي ش��ود. من 
دوس��ت دارم وقتي ب��ه خانه مي آيم زنم ب��وي ادكلن و گل 

توافق
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سرخ بدهد نه بوي سيمان و ماسه و 
گچ و خاك.

دختر: آق��اي محترم! بنده عملگي 
نمي كنم! مهندسي مي كنم.

پس��ر: چه فرقي دارد. جفتش يكي 
اس��ت. باالخره مالت كه بايد درست 

كني.
دختر: آقاي محت��رم! حرص مرا 

در نياوريد.
* * *

يك س��اعت بعد پس��ر و دختر 
به نزد پدرها و مادرها برگش��تند. 
پس��ر، صاف به طرف پدرش رفت 

و گفت: بابا! من و اين دختر خانم 
به توافق نرسيديم. 

ب�اه��اش  ام���ا 
كردم  صحب��ت 
تا بيايد خانه مان 

را ببيند. بلكه بتواند آن 
را بكوب��د و ازش چهار واحد 

آپارتمان شيك در بياورد.
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سخنی  گفتن  يا  جايی  در  حضور  از  شده  بحال  تا 
احساس خجالت يا ناراحتی بكنید؟ البته منظورم جاهای 
كه  است  طبیعی  كاماًل  نیست.  ناپسند  گفتار  و  نامناسب 
در چنین مواردی هر شخص متینی احساس شرم می كند. 
كه  بگیريد  قرار  موقعیتی  در  است  اين  منظورم  واقع  در 
كالس  توی  انشاء  خواندن  مثل  بشويد.  هول  خجالت،  از 
در حضور همكالسی هايتان، يا خواندن مقاله ای در سالنی 
شما  به  چشم  و  دارند  حضور  نفر  ششصد  پانصد،  كه 
دوخته اند، يا وقتی در جمع دوستان هستید و لباس آنها 
را قشنگ تر از مال خودتان می بینید و ممكن است در خود 
بقیة  با  پوستتان  و  چشم  رنگ  اينكه  از  يا  برويد،  فرو 
اطرافیان فرق دارد مدام خود را سرزنش می كنید، و حتی 
ممكن است چشمتان دورنگ باشد يكی آبی و يكی قهوه ای 
يا دچار  و سعی می كنید به چشمان كسی نگاه نكیند، و 
لكنت زبان باشید و تصمیم بگیريد كمتر حرف بزنید تا 
نشويد.  واقع  ديگران  تمسخر  مورد  خودتان(  خیال  )به 
است  ممكن  شک  بدون  كه  است  شرايطی  چنین  منظورم 

همه به نوعی در آن قرار بگیرند.
)يا  شد  شمرده  كه  مواردی  از  يكی  جزء  شما  اگر 
مشابه آن( قرار بگیريد چگونه عمل می كنید؟ مثاًل اگر بر 
اثر حادثه ای بخشی از صورتتان آسیب جدی و غیر قابل 
برگشت ببیند خودتان را در خانه حبس می كنید تا كسی 
اين ضايعه  اجازه نمی دهید  اينكه  يا  نبیند  را  چهره شما 
شود؟  عادی تان  زندگی  و  اجتماع  در  شما  حضور  مانع 
اگر بر اثر سهل انگاری يا هر مشكل ديگری نتوانید خوب 
می كنید  رها  را  تحصیل  شويد  مردود  و  بخوانید  درس 
يا سال بعد در مقابل همكالسی هايی كه يک سال از شما 
جلو افتاده اند با تالش بیشتر و برنامه ريزی بهتر درس 

می خوانید و جبران می كنید؟
كسانی كه راه دوم را انتخاب می كنند افرادی هستند 
با اعتماد بنفس. يعنی توانايی های خود را باور دارند و 

از ظرفیت مناسبی برخوردار هستند.
می بینید  كه  دوست داشتنی  و  ناز  دختربچة  اين 
فرانک است و نه ساله. به طور مادرزادی معلول  نامش 
كند،  تجربه  را  رفتن  راه  كه  نداشته  پا  وقت  هیچ  است. 
پوشیدن كفش را هم تجربه نكرده. وقتی او را داخل يكی 
از فروشگاه های كفش ملی ديدم كه روی ويلچر نشسته 
و كفش ها را تماشا می كند احساس كردم خیلی دوستش 
دارم. احساس كردم روح خیلی بزرگی دارد و دلش هم به 
اندازه دريا است و با وجود سن كمش خیلی هم محجوب. 

همراه مادر و خواهرش آمده بود كه آنها كفش بخرند. 
به نظر شما چه چیزی باعث می شود فرانک با اين 
در فروشگاه كفش حاضر شود؟ شايد  دارد  كه  شرايطی 
بگويید كه مادرش او را به اجبار آورده. اما اينطور نیست. 
چون وقتی از مادرش خواستم كه اجازه دهد از او عكس 
بگیرم ايشان گفتند با خودش صحبت كنید، هر طور كه 

خودش دوست دارد.
اعتماد بنفس اين دختر مهربان واقعاً ستودنی است. 
من باور دارم كه او می تواند در آينده بهترين مادر، بهترين 
جراح، بهترين معلم، بزرگترين مخترع و كاشف، تواناتری 
ديگر  بهترين های  خیلی  و  هنرمند  بزرگترين  نويسنده، 

شود با اعتماد بنفسی كه دارد.
با  چگونه  كه  بگیريد  تصمیم  می توانید  هم  شما 
نیست.  سختی  كار  شويد.  روبرو  زندگی تان  مسائل 
كافیست بدانید چه می خواهید و درست ترين راه رسیدن 

كدام است.

اعتم����اد به خود يا به نگاه ديگران؟!
نرگس فراهانی

نرگس فراهاني

گزارش

نیمه ی دوم تیر ماه 1389
شماره ی پیاپی 249



12
دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

چند ُجذامي دور هم نشسته بودند و با غصه به آتش ُگر 
گرفته اي كه در ميان شان بود نگاه مي كردند. هيچ كس حرف 
نمي زد. ش��عله هاي آتش باال مي رفت و آن ها را گرم مي كرد. 
كمي آن طرف تر، زن هاي جذامي داشتند توي يكي از خيمه ها 
غ��ذا مي پختند. خيمه هاي جذامي ها با خانه هاي ش��هر مدينه 
فاصله داشت. ناگهان دو جوان به آن ها نزديك شدند. يكي از 
آن ها با صداي بلند به دوس��تش گفت: نگاه كن، چه قيافه هاي 

وحشتناكي دارند! آن ها خطرناك اند، آن ها را بايد كشت!
بعد، يك سنگ درشت برداش��ت و به طرف آن ها پرتاب 
كرد. جذامي ها از ترس سرش��ان را الي زانوهايش��ان پنهان 
كردند. س��نگ، كنار يك��ي از خيمه ها افتاد. يك��ي از زن هاي 
ُجذامي جيغ كشيد. دوست آن جوان، فوري دستش را كشيد 
و گفت: بيا بروي��م، به اين بيچاره ها چه كار داري! پيرمردي 
جذامي بلند شد. چند قدمي به طرف آن ها رفت. آن ها از ترس 
پا به فرار گذاش��تند. پيرمرد با ص��داي لرزاني گفت: از خدا 

نمي ترسيد؟ مگر ما چه گناهي كرده ايم كه اذيتمان مي كنيد و 
بعد هم پا به فرار مي گذاريد؟!

پيرمرد گريه كرد و آهس��ته گفت: خدايا! همه ي مردم از 
دس��ت ما فراري اند، تو كمكمان كن! ظهر شد. يكي از زن هاي 

جذامي از توي خيمه داد زد: غذا آماده است، بياييد!
جذامي ه��ا مي خواس��تند براي خوردن غ��ذا به آن خيمه 
بروند كه نگاهشان به يك مرد اسب سوار افتاد. تعجب كردند. 
او داشت به طرف آن ها مي آمد. چند تا از جذامي ها با وحشت 
به درون خيمه رفتند. چند تايي هم ايستادند. يكي گفت: شايد 

باز هم مزاحم است!
پيرمرد گفت: اگر اذيت كند، با عصايم مي زنمش!

وقتي اسب س��وار به نزديك آن ها رسيد، با صداي بلندي 
سالم كرد. بعد، از اس��ب خود پايين آمد و با مهرباني، حاِل 

هر كدام از آن ها را پرسيد.
پيرم��رد با خوش��حالي گف��ت: خيلي عجيب اس��ت! فكر 

مهماني براي ُجذامي ها
مجید مالمحمدي
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مي كرديم همه ي مردم مدينه با ما بد هس��تند، اما شما چقدر 
مهربانيد!

مرد غريب��ه لبخند زد و جلوتر رفت. پيرزني س��ياه جلو 
رفت و گفت: ما س��فره انداخته ايم غذا آماده اس��ت، بفرماييد 

غذا بخوريد!
مرد غريبه تشكر كرد و جواب داد: نمي توانم سِر سفره ي 
ش��ما بنش��ينم، چون روزه ام. اما از ش��ما مي خواهم كه به 

خانه ي ما بياييد و مهمان من بشويد!
چش��م هاي غمگين جذامي ها پر از اش��ك شوق شد. مرد 
غريبه روز مهماني را به آن ها گفت و نش��اني خانه اش را به 

آن ها داد. بعد سوار اسب خود شد و رفت.
روز مهمان��ي فرارس��يد جذامي ه��ا صورت هايش��ان را 
پوش��اندند تا كسي آن ها را نشناس��د. بعد، وارد شهر مدينه 
ش��دند و ُپرس وج��و كنان ب��ه دِر خانه ي آن م��رد كه امام 
سجاد)ع( بود رفتند. يكي از آن ها در زد. خدمتكاري درِ  خانه 

را باز كرد و گفت: بفرماييد تو، مواليم منتظر شماست!
بع��د، آن ها را ب��ه اتاقي بزرگ ب��رد. امام س��جاد)ع( با 
خوش��رويي با همه ي آن ها گرم گفت وگو ش��د. خدمتكارها 
س��فره ي بزرگي انداختن��د و غذاي خوش��مزه اي جلو آن ها 
گذاش��تند. چند س��بد ميوه و خرما هم وسط سفره گذاشتند. 
امام س��جاد)ع( كنار جذامي ها نشست و همراه آن ها مشغول 
خ��وردن غ��ذا ش��د. آن روز، روز زيب��ا و دل انگيزي براي 

جذامي ها)1( بود.

1. ُجذام: نوعي بيماري واگير كه دس��ت و پا، بدن و صورت بيمار را 
پر از دانه ها و لكه هاي درشت و زشت مي كند، و گاه باعث مي شود بيني 

و انگشتان از بين برود.
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موج شالیزار 
حسین احمدی

ه��ر روز اول صبح مي آمد. چش��م هايش جايي را نمي ديد. 
دست به ديوار مي گرفت. ِهن و ِهن كنان مي رفت تا وسط بازار 
مي رسيد. وقتي در جاي خودش مي نشست، زانو به بغل مي گرفت 

و منتظر مي ماند.
حاال هم مثل هميشه نشست و منتظر ماند. جايش رو به روي 
دكان پارچه فروشي اشعث بود. همان مردِ بداخالقي كه هر وقت 
او را مي دي��د، مي گفت: اي داد! باز هم ت��و آمدي. من چه قدر از 

آدم هاي نامسلمان بدم مي آيد!
دل پيرمرد مي شكست. به ياد حضرت مسيح)ع( مي افتاد. از 
چشم هايش چند قطره اشك بيرون مي زد و البه الي ريش  هاي به 

هم ريخته اش،  گم مي شد.
پيرمرد آه كشيد و سرش را جلو برد. صداي اشعث نمي آمد. 
خوشحال شد. دست جلو برد و بلند گفت: اي مردم، به من كمك 

كنيد. بچه هايم گرسنه  اند!
رهگذرها آمدند و رفتند. چند س��ّكه توي دس��تش افتاد. اما 
بعضي ه��ا كه او را مي ش��ناختند، كمكش نكردن��د. آن ها به هم 

مي گفتند: او مسيحي است. نبايد كمكش كنيم!
صداي پا آمد. صداي پاي حضرت علي)ع( بود. وقتي از آن جا 
مي گذشت، او را ديد. پيرمرد مسيحي گفت: كمكم كنيد آقا، فقيرم!

حضرت علي)ع( از يكي از دوستانش پرسيد: او كيست؟
دوستش با اخم جواب داد: يك پيرمرد مسيحي است.

حضرت علي)ع( با نگراني پرسيد: چرا گدايي مي كند؟ من قباًل  
او را نديده بودم!

دوست ديگرش كه پشت سرش بود، جلو آمد و گفت: تا جوان 
بود كار مي كرد. به مسلمان ها هم خيلي كمك مي كرد، اما حاال كه 

پير شده، مجبور است گدايي كند!
صورت حضرت علي)ع( پر از غبار غم ش��د. خواست جلو 
برود كه دوستش گفت: نه، به او كمك نكنيد. نبايد به يك مسيحي 

كمك كرد!
حضرت علي)ع( عصباني شد و گفت: واي بر شما! تا وقتي 
كه جوان بود از او كار مي كش��يديد، اما حاال كه پير ش��ده، بايد 

گدايي كند؟!
پيرمرد مسيحي صداي پايي شنيد. ساكت شد. سايه  اي روي 
او افتاد. كس��ي در دست هايش يك كيس��ه ي پول گذاشت. بعد 
كنارش نشست و حالش را پرسيد. آن مرد صدايي مهربان داشت 
و بوي خوبي مي داد. براي پيرمرد، او مثل حضرت مسيح)ع( بود. 
پيرمرد مسيحي نمي دانست كه او حضرت علي)ع( است. از آن به 
بعد، به دستور حضرت علي)ع(، از بيت  المال به او حقوق دادند، تا 

زندگي اش سروسامان بگيرد و ديگر گدايي نكند.

مثلِ  حضرت مسیح)ع(
مجید مالمحمدي
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تنگ غروب است و نشاكاران

خسته زشالیزار می آيند

با دست های سبز و پر پینه

راضی ز رنج كار می آيند

***

آواز می خوانند و صحرا را 

پركرده موج آرزوهاشان

افشان شده موهايشان در باد

چون موی سبز بیدها لرزان

***

برگونه هاشان موج های رنج

پیداست مثل موج شالیزار

فردا به شالیزار می آيند

سرشار باز از آرزو و كار

***

حتما اجاق سرد آالچیق

فردا ز رقص شعله ها شاد است

فردا دوباره آرزوهاشان 

در دست های وحشی باد است 

موج شالیزار 
حسین احمدی



 از البالي كتابها
سين. حسيني

دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان
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محبت
ابوهريره، هر روز به خدمت مصطفي � صلي اهلل عليه � 
آمدي. گفت: »يا ابا هريره! هر روز ميا تا محبت، زيادت شود.«

به ديدار مردم شدن عيب نيست
و ليكن نه چندان كه گويند: بس

اگر خويشتن را مالمت كني
مالمت)1( نبايد شنيدن ز كس

گلستان سعدي

مهتران
مهتران جهان همه ُمردند

مرگ را سر، همه فرو كردند
زير خاك اندرون شدند آنان

كه همه قصرها بر آوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز

نه به آخر به جز كفن ُبردند؟
رودكي

طمع  »اگر  است:  گفته   � سّره  قدس   � وّراق  ابوبكر 
مقّدرات  در  شك  گويد:  كيست؟  پدرت  كه  پرسند  را 

كردگاري.«
بهارستان جامي

زنگ مدرسه
از همه بدتر صداي زنگ مدرسه بود. هرگز ژوليت 

آدام از دست »اين صداي جهنمي« به اندازه ي من عذاب 
نكشيد. اين صدا خيالم را مي ُبريد. ذوقم را مي شكافت. 
شورم را مي نشاند. در كيف مدرسه پنهان مي شد. با 
من به خانه مي آمد و فراغتم را مي آزرد، وجودي پيدا 
داشت؛ به خوابم مي  آمد. اين صدا درس شتاب مي داد، 
اين  من  اندازه ي  به  كافكا  هرگز  رسيدن،  دير  ترس  و 
از در و ديوار مي شنيدم: »مدرسه ات  ترس را نچشيد، 
دير شد.« و واي به حالم اگر نرسيده به مدرسه صداي 
زنگ بلند مي شد، صبح، در برف زمستان هم برابِر درِ  
بسته ي مدرسه مي ماندم تا باز شود، اّما سالي يك بار، 
بشارت  و  بود  خوش  اشارت  را  مدرسه  زنگ  صداي 
مي داد؛ پايان آخرين روز سال، پيش از تعطيالت بزرگ 

تابستان.
اتاق آبي � سهراب سپهري

الهي نامه
الهي! هر چه مرا از دنيا نصيب است،

به كافران ده،
و آنچه مرا از ُعقبي نصيب است،

 به مؤمنان ده!
مرا در اين جهان، ياد و نام تو بس،

و در آن جهان ديدار و سالم تو بس.
خواجه عبداهلل انصاري
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دزد و خرس
شخصي در باغ خود رفت. دزدي و خرسي را در باغ 
ديد، دزد را مي زد و خرس را هيچ نمي گفت، دزد گفت: »اي 
مسلمانان! من آخر از خرس كم تر نيستم كه مرا مي زني 
و خرس را نمي زني.« گفت: »خرس مسكين، مي خورد، تو 

مي خوري و مي بري.«
رساله ي دلگشا � عبید زاكاني

برادرِ  علي)ع(
اَشتر نخعي را همين بس كه از شجاعت، برادر علي)ع( 
خوانند و او را ولّي علي دانند، همواره لباس از كرباس داشتي 
و در كوچه و بازار قدم گذاشتي، روزي آن ژنده پوش را 
را  وي  سبزي فروش،  افتاد.  عبور  سبزي فروش  دّكان  به 
نشناخت، يك دسته از سبزي به جانب او انداخت. غافل از 
آن كه اين، بزرگوار است. اَشتر صورت بر نتافت و در پي 
مقصود شتافت. يك نفر بازاري، سبزي فروش را سرزنش 

كرد كه دانستي بر چه كسي بدمنش)3( شدي؟
گفت: »نه!«

گفت: »اَشتر، صاحب علي)ع( بود.«
آن مرد را از ترس، لرزه بر اندام افتاد. در پي اَشتر، قدم 
نهاد. وي را در مسجدي مشغول نماز يافت. خود به پايش 
انداخت. پوزش آورد، اَشتر، اُشتردلي)4( را كنار گذاشت، 
سرش را از پاي برداشت، فرمود: »ندانم چه كاره اي و از 

اين فروتني در پي چه چاره اي؟«
گفت: »سبزي فروشم و از گناه خود در خروش.«

فرمود: »بر تو گناهي نيست، به خدا قسم كه به مسجد 
نيامدم جز به استغفار براي تو تا استظهار به خود نكرده 

باشم«
خرابات � فقیر شیرازي

شوم
افتاد.  اسب  از  ناگهان  مي گذشت،  جايي  از  پادشاهي 
مردي از آن جا مي گذشت. پادشاه دستور داد او را بگيرند 
»اعلي  گفت:  مرد  است.  شوم  و  بدقدم  كه  چرا  بكشند  و 
حضرت! من از اين راه گذشتم و شما از اسب افتاديد و 
سالم از زمين برخاستيد؛ اّما من شما را ديدم و حاال دارم 
به سوي قتلگاه مي روم. شما بگوييد كداميك از ما شوم تر 

هستيم؟«
زهراالربیع

1( مالمت: سرزنش
2( ُعقبي: جهان آخرت

3( بدمنش: بداخالق
4( اُشتردلي: كينه
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سفری 9 روزه 
قسمت دوم
احسان. الف

گزارش
تصويري
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در كرب�ال ، در بی�ن الحرمی�ن ح�ال و حس ه�ای عجیبی 
داری . ش�ب جمع�ه از زيادی جمعیت نم�ی دانی چگونه راه 
برای عبور بیابی ! وارد بارگاه امام حسین )ع( و يا حضرت 
ابوالفضل )ع( كه می ش�وی ،انگار خودت نیس�تی ! سفرت ، 

سفر شیرينی است. 
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ب�ه مح�ل خیمه ه�ا می روي�م. وارد ت�ل زينبیه )س( 
می ش�ويم. ب�ه مكانی پا می گذاريم كه دس�تان حضرت 
ابوالفضل )ع( را دشمنان خدا قطع می كنند. وارد كوچه ای 
می ش�ويم ك�ه گهواره ی كوچك�ی تو را به س�وی خود 
می كش�اند! آن جا كه در میان دس�تان امام حس�ین )ع( 
تیر به گلوی كودك سه ساله، علی اصغر )ع( می زنن�د! 

اشگ از گون�ه ها سرازير می شود. 
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سفر ادامه دارد: سامرا، كاظمین. اين سفر، سفر غريبی 
است!...
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داده بود در میان بغضش، بغض  بد  را  امتحانش  پسرم 
پنهان بزرگ مرد كوچكي را مي بینم. اشک در چشم هايش 
حلقه زده، براي اين كه اشكش را نبینم بلند مي شود و به 

حیاط مي رود.
مي روم كنارش، روي سكو، مي نشینم. نسیم خنک پايیزي 
طرفمان  به  و  مي خورد  ُسر  برگ ها  و  شاخ  البالي  از 
كشیده مي شود. شانه ام را تكیه گاه سرش مي كنم و دست 
نوازشگرم را میان موهاي حلقه حلقه اش فرو مي برم. دلم 
بدجوري برايش ريش ريش مي شود. ياد بچگي هاي خودم 
مي افتم. پابه پاي درس و مشق، رفتن ها، دويدن ها، افتادن 

و برخاستن.
مثل خیلي ديگر از بچه ها، تمام بچگي ام در مشقت و مرارت 

گذشت. اما هیچ وقت از پا نیفتادم.
چقدر دلم مي  خواهد به پسرم بگويم من هزار بار شكست 
خوردم و هزار بار بلند شدم و از هر شكستم، با غرور و 

قدرت، يک پیروزي ساختم.
يكهو جلوي چشمانم تابلويي شیري رنگ با پايه اي كوتاه 
پسرم  شانة  روي  از  را  دستم  مي شود.  ظاهر  قطور  و 
برمي دارم و به طرف آن خم مي شوم. پسرم دستي روي 
چشم مي كشد و هر دو بهت زده خیره تابلو مي شويم. طولي 
نمي كشد نقطه اي در وسط تابلو شكل مي گیرد. دست دراز 
مي كنم، پايه تابلو را مي چسبم و آن را جلو مي كشم. نقطه 
بزرگ و بزرگ تر مي شود، به شكل تخته سنگي در مي آيد 
و تقريباً نصف تابلو را اشغال مي كند. حیرت ما دوچندان 
آن  در  را  تقال و جنب وجوش چیزي  مي شود هنگامي كه 

زير، زير نقطة تخته سنگ شده، كه هر لحظه بر جسم و 
وزنش اضافه مي شود، تشخیص مي دهیم. انگار موجودي 
زير وزن تخته سنگ جان مي كند و تالش مي كرد تا به هر 
طريق ممكن خود را نجات بدهد. هیجان ما به اوج مي رسد 
وقتي دقايقي بعد، باالخره موفق مي شود و آن بار را كنار 

مي زند.
بیرون  دست  جفت  يک  كم كم،  شكافته شده،  خاك  زير  از 
حركت  يک  با  و  مي شوند  حلقه  تخته سنگ  دور  مي آيند، 
مي كنند.  پرتاب  گوشه اي  به  را  آن  نیرومند  و  سريع 
تخته سنگ از جايش كنده مي شود و مثل بادكنكي بي وزن 
را  خاك  دست ها  مي ماند  آويزان  تابلو  بااليي  گوشة  به 
كنار مي زنند و آرام آرام باال مي آيند. طولي نمي كشد كه 
تمام هیكل نوجواني  تنه و سپس  به ترتیب سر، گردن، 
جلوي چشمان ما ظاهر مي شود و شروع به تكاندن خل و 
خاك از سر و رويش مي كند. بعد، افتان و خیزان به راه 
مي  افتد. راهش را هرطور كه هست، مي يابد و در مسیرش 
به  ضربه اي  مي رسد  كه  تابلو  انتهاي  به  مي رود.  پیش 
تخته سنگ مي زند و مثل زنگولة بي مقداري تكانش مي  دهد. 
و  مي ايستد  يكهو  برمي گردد.  تابلو  وسط هاي  تا  سپس 
به طرف ما مي چرخد. سر جايش خشكش مي زند و نور 
ما  براي  چشم هايش  از  درخشاني  فوق العاده  و  طاليي 
پسر و پدر رها مي كند. باوركردني نیست! مثل قهرمانان 
فیلم هاي سینمايي روي پرده ثابت شده و نور بارانمان 
مي كند. با شگفتي هر چه تمامتر به صورتش دقت مي كنم. 
در آن حالت به ناگاه پسر نوجوان و تابلوي شیري رنگ 

يادم مي افتي
رفیع افتخار
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از جلوي چشمانم غیب مي شوند. و صداي پسرم است كه 
تكانم مي دهد »بابا، اين خود تو بودي، متوجه شدي؟«

از خیاالتم مي زنم بیرون.
حیاط مهتابي است. درختان بوي پايیز را در شاخه هايشان 
ذخیره كرده اند. كلید را مي زنم تمام خانه روشن مي شود.

متوجه پسرم مي شوم. شادي صورتش را رنگ زده. به اش 
لبخند مي زنم و شادي را از پس همه پیروزي هايم، از میان 
خاطره هايم، جدا مي كنم و تقديمش مي كنم و پیش خودم 

فكر مي كنم سال ها چه زود مي گذرند...
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شكارچي پيري بود از راه شكار زندگي مي كرد . روزي 
وقتي به خانه  برمي گشت، چشمش به سه تا مار افتاد دو تا 
سياه  يكي سفيد. مارهاي سياه، مار سفيد را نيش  مي زدند. 

مار سفيد جيغ مي كشيد.
ش��كارچي دلش به حال مار سفيد سوخت، تفنگش را به 
طرف مارهاي سياه نش��انه گرفت  شليك كرد، گلوله به دم 
مار سفيد خورد آن را زخمي كرد. مارها از ترس پا به فرار 

گذاشتند.
مار سفيد دختر ملكه مارها بود، پيش  مادرش رفت  گفت 
كه شكارچي مي خواس��ت مرا بكشد، ولي از مارهاي سياه 
چيزي نگفت. ملكه ناراحت ش��د و دستورداد هر چه زودتر 
ش��كارچي را بگيرند  به نزدش بياورند. در يك چشم به هم 
زدن صدها مار به دنبال شكارچي رفتند ، او را وادار كردند  
به پيش  ملكه بيايد. ملكه مارها وقتي ش��كارچي را ديد گفت: 

»چرا دخترم را زخمي كردي؟«
ش��كارچي تمام ماج��را را برايش تعريف ك��رد. ملكه به 
دخترش گفت: »چرا زودتر به من نگفتي تا اون مارهاي سياه 

رو تنبيه كنم.«
بعد از ش��كارچي به خاطر نجات دخترش تش��كر كرد و 

گفت: »هر پاداشي  از من مي خواي بگو تا بهت بدم .«
شكارچي گفت: »من چيزي نمي خوام. فقط مي خوام هر 

چه زودتر برگردم خانه م .«
ملك��ه مارها گفت: » نمي تونم ت��و را بدون پاداش راهي 

خونه ت كنم.«
بعد كاس��ه آبي به او داد و گفت: » اين آب رو بخور. بعد 
از اون تو زبون همه حيوانات رو مي فهمي و بهتر مي توني 
او نا رو ش��كار كني . فقط يادت باشه نبايد اين راز رو پيش  

كسي فاش كني، دوباره مثل اولت مي شي .«
شكارچي قبول كرد و با خوشحالي به خانه اش برگشت.
از آن روز به بعد او مي توانس��ت زب��ان حيوانات را بفهمد. 
حاال مي دانس��ت چرا خ��روس قوقولي قوقو م��ي كند، چرا 
اسب شيهه مي كش��د، چرا گربه ميو ميومي كند، زبان تمام 

پرندگان، چرندگان دنيا را مي فهميد.
چن��د وقت به همين منوال گذش��ت. مرد ب��ه حركت هر 

راز زبان حیوانات

داستان 
محمدرضا شمس

26
دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان



حيوان��ي عكس العمل نش��ان مي داد ،با آنه��ا حرف مي زد، 
صداهاى  عجيب و غريب از خود در مي آورد به طورى كه 
زنش كم كم فكر كرد او ديوانه ش��ده اس��ت . آخر هم طاقت 
نياورد و به شكارچي گفت: »چه ات شده مرد، اين كارها چيه  

مي كني؟ نكند خدايي ناكرده ديوانه شده اي؟«
ش��كارچي ناراحت شد و گفت: »هيچي، مي خواستي چه 

بشه«
زن دس��ت بردار نبود. هر روز با داد و قالش شكارچي 

را اذيت مي كرد. ش��كارچي آخر سر نتوانست سر و صداي 
زن��ش را تحمل كند  با خود گفت: »هر چه باداباد. ماجرا رو 

به زنم مي گم  و از دستش خالص مي شم .«
بعد تمام ماج��را  را براي زنش تعري��ف كرد. در همان 
حال حس كرد چيزي را از دست مي دهد. سگي عوعو كرد. 
چيزي نفهميد، اسبي شيهه كش��يد، چيزي نفهميد. گربه ميو 
ميوكرد، چيزي نفهميد. از آن پس ديگر  هيچ انس��اني زبان 

هيچ حيواني را نفهميد و بعد از آن هم نخواهد فهميد.

نیمه ی دوم تیر ماه 1389
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روان شناس
مردي به مطب روان شناس��ي رفت. 
ديد روي در مطب نوش��ته شده: اولين 
مش��اوره: ده هزار تومان. مش��اوره  ي  

دوم: پنج هزار تومان.
مرد كم��ي فكر كرد. بعد در مطب را 
باز كرد و به روان ش��ناس گفت: سالم 

من باز هم اومدم!

آرايشگاه
يك مرد تر و تميز شيك به يك شهر 
دورافتاده رفت و وارد يك آرايش��گاه 
ش��د تا صورتش را بتراشد. آرايشگر 
خميرريش را توي دستش خالي كرد 
و تف گن��ده اي روي آن انداخت و به 
صورت مش��تري شيك پوشش ماليد. 
مش��تري كه حالش به هم خورده بود 
با عصبانيت گفت: مرد حس��ابي چرا 
توي خميرريش تف مي كني؟ آرايشگر 
گفت: چون مش��تري خاصي هس��تيد 
و خاطرت��ان را مي خواهي��م اين كار 
را مي كنيم. وگرن��ه در اينجا اول تف 
مي كنيم توي صورت مش��تري و بعد 
خميرريش را مي ماليم به صورتشان.

اردوي الغري
مردي بعد از مدتها دوستش را ديد. 
گفت: تو قباًل خيلي چاق بودي. چي شد 

كه اين قدر الغر شدي؟
دوستش گفت: با يك شركت پزشكي 
دو هفته به اردوي الغري رفتم و وزنم 

به نصف رسيد.
مرد گفت: كاش كه دو هفته ي ديگر 

مي ماندي.
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گیالس
دختري پيش يك جراح رفت و گفت: آقاي دكتر مي خواهم 

بيني ام كوچك شود. قّد يك گيالس.
دكت��ر او را بي هوش كرد و بين��ي اش را جراحي نمود. 
س��اعتي بعد كه دختر به هوش آمد، دكت��ر با خجالت به او 

گفت: اميدوارم به كمپوتش هم عالقه داشته باشيد.

دوچرخه
مرد به همس��رش گفت: اين بچه ي ما خيلي اذيت مي كنه. 

بايد برايش يك دوچرخه بخرم.
- يعني اگه دوچرخه بخري ديگه اذيت نمي كنه؟

- چرا ولي اذيت هاشو مي بره يه جاي دور انجام مي ده.

درجه دار
مردي در خيابان يك سرهنگ را ديد. 
رفت پيش او و گفت: آقا ببخش��يد! شما 

سروان هستيد؟
جناب س��رهنگ گفت: نه، آقاجان من 
سرهنگ هستم مگر اين ستاره ها را روي 

لباسم نمي بيني؟
مرد با اصرار گفت: ولي من فكر كنم 

شما سروان هستيد!
جناب س��رهنگ كه فكر كرد گير يك 
آدم ديوانه افتاده گف��ت: بله آقاجان بله! 

من سروان هستم.
م��رد يكدفعه جدي ش��د و گفت: پس 
خيلي بيجا كرده اي كه لباس سرهنگها را 

پوشيده اي.

بدهكار
مردي كه خيلي به اين و آن بدهكار بود به پسرش گفت: 

اگر كسي زنگ زد بگو بابام خانه نيست.
در همين موقع زنگ تلفن به صدا درآمد. پس��رك گوشي 
را برداش��ت و بعد از س��الم و عليك گف��ت: االن بابام خانه 

است، نمي شود! سپس گوشي را گذاشت.
باباه��ه با عصبانيت جلو آمد و س��يلي محكمي به گوش 
پسرك زد و گفت: بچه مگه نگفتم بگو بابام خانه نيست. آخه 

چرا تو اين قدر لجباز و حواس پرتي؟
پسرك با گريه گفت: آخه بابا با تو كار نداشتند.

نیمه ی دوم تیر ماه 1389
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ورزشی

 محمدرضا نصراله زاده

قايقرانان تازه كار بادبانى به منظور آمادگى جهت ش��ركت در مس��ابقه هاى 2010 
گوانگج��وى چين  تهران را به قصد مالزى ترك كردند. نفرات اعزامى پس از انجام چند 
مرحله اس��تعداديابى ، هوش و آمادگى جس��مانى در اس��تان هاى گيالن ، مازندران ، 

هرمزگان و آذربايجان غربى انتخاب و اعزام شدند. 
آش��نايى اوليه با اجزا قايق ، شيوه  انداختن قايق به داخل آب و كنترل آن از برنامه 
ه��اى اولي��ه مربيان بود . پس از اين كه بچه ها تمرين هاى خود را در آب آغاز كردند ، 

مربيان با فيلمبردارى و پخش آن به تجزيه و تحليل نحوه فعاليت بچه ها پرداختند.
شركت در كالس زبان كه هفته اى 3 جلسه توسط مترجم تيم برگزار شد ، از فعاليت 
هاى ديگر قايقرانان تازه كار در مالزى بود . اين براى نخستين بار است كه يك اردوى 

82 روزه براى قايقرانان نوجوان و جوان در يك كشور خارجى برگزار مى شود.

اردوی قايقرانان
نوجوان و جوان تازه كار در مالزی

فدراسيون بين المللى فوتبال فيفا براى ميزبانى رقابت 
هاى جام جهانى 2018 و 2022 با پيشنهاد 11 كشور جهان 
روبه رو شده است. براس��اس گفته مق�ام�ات فدراسي�ون 
بي��ن الملل��ى فوتبال مهمترين پيش��نهادها از كش��ورهاى 
انگلس��تان و روسيه بوده اس��ت. اما در اين ميان نبايد از 
ثروتمندترين كش��ور دنيا غافل شد . قطر با درآمد سرانه 
93 هزار دالر تنها كش��ور عربى است كه پيشنهاد ميزبانى 

جام جهانى را داده است.
فدراسيون فوتبال قطر اعالم كرده است چون اين كشور 
نماينده ى خاورميانه است ، بايد ميزبان جام جهانى شود 
، البته قبول پيشنهاد قطر براى ميزبانى جام جهانى 2022 
زياد هم راحت نيست . چون در تقويم فيفا براى برگزارى 
جام جهانى آب و هواى اين كش��ور آسيايى بسيار گرم و 

رقابت قطر با كشورهای انگلیس و آمريكا 
برای كسب میزبانی جام جهانی 
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مساحت آن هم بسيار كم است. 
انگليس��ى ها هم ديويد ب��كام بازيكن 
مش��هور س��ال هاى نه چندان دور خود 
را براى تقديم پيش��نهاد ميزبانى به مقر 
فيف��ا روانه كرده اند ، ضمن اين كه وزير 
ورزش روسيه هم پيشنهاد ميزبانى اش 

را به فيفا ارائه داده است. 
در محافل فيفا اعالم ش��ده اس��ت كه 
پيش��نهاد روس ها پيشنهاد مقبولى بوده 
اس��ت. به طورى كه   خيلى ها روسيه را 
داراى بيش��ترين شانس براى اختصاص 

ميزبانى جام جهانى 2018 مى دانند.
فدراسيون فوتبال آمريكا هم خواهان 
ميزبان��ى جام جهانى اس��ت. اس��پانيا و 
پرتغال نيز پيش��نهاد واح��دى را به فيفا 

داده اند.
قرار است با راى گيرى كميته اجرايى 
فدراس��يون بين المللى فوتب��ال )فيفا(دو 
كش��ور ميزبان رقابت ه��اى جام جهانى 
2018 و 2022 در روز يازده��م آذرماه 

سال 1389 در زوريخ مشخص شوند. 
نیمه ی دوم تیر ماه 1389
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جام ملت هاى آسيا قرعه كشى شد
ايران ، عراق 21 دی ماه در قطر

تيم ملى فوتبال ايران در نخستين ديدار خود در چارچوب 
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا روز 21 دى ماه در ورزشگاه 

الريان قطر به ديدار تيم ملى عراق خواهد رفت.
كنفدراسيون فوتبال آسيا چندى پيش برنامه ، زمان و محل 
دقيق برگزارى رقابت هاى جام ملت هاى 2011 آسيا را كه در 

كشور قطر برگزار خواهد شد به شرح زير اعالم كرد :
گروه )1(

قطر – ازبكستان- كويت و چين 

جمعه 17 دی ماه
قطر- ازبكستان ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه خليفه 

شنبه 18 دی ماه
كويت – چين ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه الغرافه

چهارشنبه 22 دی ماه 
چين – قطر ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه خليفه 

ازبكس��تان – كويت س��اعت 18 و 45 دقيقه ورزش��گاه 
الغرافه

يكشنبه 26 دی ماه 
قطر – كويت  ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه خليفه

چين – ازبكس��تان س��اعت 18 و 45 دقيقه ورزش��گاه 
الغرافه

گروه )2(
ژاپن – اردن – عربستان سعودى – سوريه 

يكشنبه 19 دی ماه
ورزش��گاه  دقيق��ه   45 و   15 س��اعت  اردن   – ژاپ��ن 

قطرالپورت 
عربس��تان سعودى – س��وريه س��اعت 18 و 45 دقيقه 

ورزشگاه الريان
پنجشنبه 23 دی ماه

سوريه – ژاپن ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه الپورت 
اردن – عربس��تان س��عودى س��اعت 15 و 45 دقيق��ه 

ورزشگاه الريان
دوشنبه 27 دی ماه 

اردن – س��وريه - س��اعت 15 و 45 دقيقه ورزش��گاه 
الپورت 

عربس��تان س��عودى – ژاپ��ن س��اعت 15 و 45 دقيقه 
ورزشگاه الريان 

گروه )3(
استراليا – كره جنوبى – بحرين – هند 

دوشنبه 20 دی ماه

هند – استراليا ساعت 15 و 45 دقيقه ورزشگاه السد 
كره جنوبى – بحرين س��اعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه 

الغرافه 
جمعه 24 دی ماه

بحرين – هند ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه السد 
اس��تراليا – كره جنوبى ساعت 15 و 45 دقيقه ورزشگاه 

الغرافه.
سه شنبه 28 دی ماه

اس��تراليا – بحرين س��اعت 15 و 45 دقيقه ورزش��گاه 
السد.

ك��ره جنوبى – هند س��اعت 15 و 45 دقيقه ورزش��گاه 
الغرافه.

گروه )4(
كره شمالى – امارات متحده عربى – عراق – ايران 

سه شنبه 21 دی ماه
كره شمالى – امارات متحده عربى ساعت 15 و 45 دقيقه 

ورزشگاه قطر 
عراق – ايران ساعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه الريان 

شنبه 25 دی ماه
ايران – كره شمالى ساعت 15 و 45 دقيقه ورزشگاه قطر 

الپورت
ام��ارات متح��ده عربى – عراق  س��اعت 18 و 45 دقيقه 

ورزشگاه الريان 
چهارشنبه 29 دی ماه 

امارات متحده عربى – ايران س��اعت 18 و 45 دقيقه قطر 
الپورت

عراق – كره ش��مالى س��اعت 18 و 45 دقيقه ورزشگاه 
الريان 

مرحله يک چهارم نهايی 
جمعه 1 بهمن ماه 

تي��م اول كروه )1( – تيم دوم گروه )2( س��اعت 19 و 5 
دقيقه ورزشگاه خليفه

تي��م اول گروه )2( – تيم دوم گروه )1( س��اعت 16 و 5 
دقيقه ورزشگاه الغرافه

شنبه 2 بهمن 
تي��م اول گروه )3( – تيم دوم گروه )4( س��اعت 16 و 5 

دقيقه ورزشگاه السد
تي��م اول گروه )4( – تيم دوم گروه )3( س��اعت 19 و 5 

دقيقه ورزشگاه قطر الپورت.
گفتنى اس��ت ديدارهاى مرحله ى نهايى رقابت هاى جام 
جهانى ملت هاى آس��يا روز پنجم بهمن ماه برگزار خواهد 
شد. ديدار رده بندى رقابت ها هشتم بهمن و فينال بازى ها 
نيز روز 9 بهمن ماه در ورزشگاه خليفه انجام خواهد شد. 
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قائم مقام وزير
 آموزش و پرورش

 در امور 
تربیت بدنی خبر داد:
شنا و ژيمناستیک 

در مدارس اجباری می شوند

كيومرث هاشمى در اين خصوص 
گف��ت : تاكي��د آق��اى حاج��ى بابايى 
وزير آموزش و پ��رورش بر ورزش 
دختران است و به همين دليل به لحاظ 
محدويت��ى كه در برخى از رش��ته ها 
براى دختران وجود دارد سعى كرده 
ايم انجمن هاى ورزشى را ايجاد كنيم 
، كه شكل شرعى و قانونى براى دانش 
آموزان دختر نداشته باشد. وى گفت 
: عالوه بر ورزش شنا كه به صورت 
اجب��ارى در مدارس از امس��ال اجرا 
خواهد     شد ، اجبارى كردن ورزش 
ژيمناستيك هم در دستور كار ما قرار 
دارد. چرا كه اعتقادمان بر اين اس��ت 
كه دو رش��ته پايه شنا و ژيمناستيك 
بايد از همان دوران ابتدايى در مدارس 

آغاز شود. 
نیمه ی دوم تیر ماه 1389
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