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خدايا ، او خواهد آمد.
تو، قول آمدنش را داده اي.

او زنده است و همیشه حاضر.
او خواهد آمد.

با خود عدل و داد خواهد آورد.
با خود مهرباني و صفا ،

با خود شور و نشاط خواهد آورد.
خدايا، ما در انتظار او هستیم.

او كه در همسايگي ماست.
او كه همیشه به ياد ماست.

سالروز تولدش مبارك باد. 
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دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان

اول 
سالم

ام�روز اول م�رداد ماه اس�ت ، و آغاز دومین ماه تابس�تان. در 
ش�ماره گذش�ته كفتیم خیلي از ش�ما در كالس هاي گوناگون ثبت 
ن�ام كرده ايد. كالس هاي درس�ي ، كالس هاي هنري ، آموزش�ي ، 
ورزش�ي و بعض�ي ها هم چنین شانس�ي نداش�تند. در عوض به 
مس�افرت رفته اند. توي ش�هرهاي گوناگون و يا روستاهاي دور، 
ب�ه دي�دار پدرب�زرگ و مادر بزرگ ه�ا. هم دي�دار و بعضي ها هم 

براي كمك در كارهاي كشاورزي و باغداري.
تابستان خوبي است و روزها هم گرم هستند، هم به ياد ماندني 
و پر از خاطرات شیرين و دوست داشتني . خاطراتي براي ماه ها 
و س�ال ه�اي بعد. خیلي ها هم به پايگاه ه�ا و مراكز ديگري براي 
ش�ركت در كالس هاي مختلف مي رون�د. به هر حال، همه چیز در 
حال گذر است. مهم استفاده صحیح از روزهاست و فرصت هايي 
كه داريد. چنان عمل كنید، چنان با برنامه پیش برويد كه در پايان 
سه ماه تعطیالت نگويید: اي واي زمان چقدر شتابان رفت، و ما به 
هیچ كاري نرسیديم. همه چیز در دستان خودشماست. كافي است 

در انجام و برداشتن هرگامي با فكر و برنامه عمل كنید. 
بهتري�ن روزها و ش�ادترين ايام را برايت�ان آرزو داريم. موفق 

باشید. دوستتان داريم. 

خاطراتي براي
 ماه ها و سال ها ي بعد
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نیمه ی اول مرداد ماه 1389

شماره ی پیاپی 250

سين. حسيني

ياد 
ايام

پانزدهم شعبان � میالد امام مهدي)عج(
خوابي بش��كوه پر از ص��دف و غزل، خوابي كه موج را 

آرام مي كرد. خوابي كه نسيم را به جنبش درمي آورد.
س��امرا كجا و رم كجا؟ دلت چگون��ه اين همه دوري را 

تحمل مي كرد؟
بالش ن��رم و آرامش بخش خانة  عس��كري كجا و تخت 
پرآشوب قدرت و س��لطنت كجا؟ روحت چگونه با اين همه 

آشوب و صدا كنار آمده بود؟
از قصر، بيرون بيا. انگشتت را بر هوا بكش. ببين چه قدر 
ويروس، زير پوست زمان مي لولند! كتاب قصر و سلطنت را 

ببند و جزوه امامت را بگشا.
با رمل هاي داغ صحراها كنار بيا.

موج هاي خشم آجين درياها را بشكن.
زمين سفت و خشن جاده ها را از سر بگذران.

دلت را رها كن در گوشه اي از سامرا.
بگذار همه فكر كنند تو كنيز هس��تي. كس��ي خريدار تو 
خواه��د بود كه پي��ش از اين، همة پرنده ه��اي جهان، او را 
خريده اند. قرار است خبر خوش��ي را به دنيا بياوري. قرار 

است شعر، تكثير كني.
* * *

چه قدر منتظرش بودي��م. روزهايمان در انتظار مي تپيد، 
م��ا كه از تم��ام بادها نش��اني او را پرس��يده بوديم. ديگر 
موريانه ه��اي نااميدي داش��تند م��ا را مي جويدند و مثنوي 
»آه«، ورد زبانمان شده بود. با اين كه همة آدم هاي خوب او 
را وعده داده بودند و گفته بودند روزي كس��ي مي رسد كه 
هواي ما را با جبرئيل مي آ ميزد و تنفس را براي ما آس��ان 
مي كن��د. گفته بودند روزي از روزهاي خوب خدا، لبخند در 
نگاهم��ان فواره مي زن��د و هر چه گنجش��ك و كبوتر، دور 
و بر ش��انه هاي ما بال مي زنند. هر چن��د خيلي ها بودند كه 
نمي خواس��تند آمدنش انقالب به پا كند. از ش��ور و حرارت 

بدشان مي آمد و در يكنواختي غوطه ور بودند. خيلي  ها بودند 
كه با عنكبوت هاي پشت پنجره شان خو گرفته بودند و هيچ 
عالقه اي به هواي تازه نداشتند بيدها تا عمق زندگي شان را 
جويده بودند؛ اما هنوز دست از يكنواختي برنمي داشتند. تا 
اين كه آمد و يك دفعه چش��م ها روشن شد. تا اين كه آمد و 

ياكريم سال ها مانده در دل ها به پرواز در آمد.
چه قدر زمين تنها بود. زمين را نوازش كرد و روزهايش 
را از بيداري انباشت. آمدنش دل ها را شعله ور كرد و نهايت 
مهرباني را جاري ساخت. از لب ها دامن دامن گل مي ريخت 
و ما دوباره با پنجره ها آشتي كرديم. عنكبوت ها پاك شدند 
و پنجره ها بال گشودند. مشت مشت اكسيژن، ريه هاي اتاق 
را پر مي كرد و حاال كه سال ها از آن جريان مي گذرد، هنوز 
در س��الروز آمدن��ش هوا پاك مي ش��ود و ياكريم ها روي  

شانه هايمان مي نشينند. هنوز در نيمة  شعبان...

پانزدهم مرداد � سالروز بمباران اتمي هیروشیما
... ش��لوغ نكنيد آقا! صف را به ه��م نريزيد. داد و فرياد 
هم نباش��د. به همه تان مي رسد. خيالتان راحت باشد. نوبتي 
نيس��ت. همه تان را يك جا مي دهيم. آن ق��در مي دهيم كه به 
نسل آينده و نسل هاي آينده تان هم برسد.  آهاي آقاي چشم 
بادامي! با تو هس��تم؛  چرا ش��لوغش كرده اي. شمشيرهاي 
سامورايي تان را غالف كنيد؛ از آنها كاري برنمي آيد. خانم ها 
كيمونو بپوشند و منتظر باشند. ما منتظر يك روز صاف، با 
آسمان آبي هستيم كه ش��عاع خورشيد از اين گوشه تا آن 
گوش��ه اش كشيده شده باشد. مي خواهيم برايتان سورپريز 
باشد. همه را براي شما كنار گذاشته  ايم. مي خواهيم طوري 
اينها را تحويلتان بدهيم كه س��رزمينتان به كوبيس��م تبديل 

شود. آماده! سه ... دو... يك!
بوم!

درود بر صنعت!
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آفتاب  
مهربانی

مقام و كرامت و رسالت زن
خدمت مردان مرهون خدمت زنان

خدمت مردها هم بس��يارش مرهون خدمت زنهاس��ت. در 
مردها يك حسي است كه اگر ببينند زنها بيرون آمدند از خانه ها 
براي يك مقصدي، اگر قوه شان يكي باشد، ده تا مي شود، و در 
مملكت ما اين طور شد كه بانوان همدوش بلكه جلوتر از مردها 
از خانه ها بيرون آمدند و در اين راه اسالمي زحمت كشيدند و 
رنج ديدند. جوان دادند، شوهر دادند، برادر دادند، مع ذالك رنج 

كشيدند و عمل كردند، پشتيباني از اسالم كردند.
صحیفه امام؛ ج 11، ص 015.

قدرتمند كردن مردان
بايد تش��كر كني��م از خانمها كه در اي��ن نهضت يك قدم 
راس��خي داش��تند، و يك كمك بزرگي به مل��ت كردند. اين 
خانمه��ا بودند كه وقتي ك��ه به خياب��ان و كوچه ها ريختند 
و فرياد زدند، تش��ييع كردند، تش��جيع* كردند مردها را و 
قدرتهاي آنها را چند مقابل كردند. و لهذا شما عالوه بر اينكه 

خودتان را قدرتمند كرديد، ديگران را هم قدرتمند كرديد.
* شجاعت دادن.
صحیفه امام؛ ج 01، ص 442.

شكستن قدرت شیطاني
م��ا نهضت خودم��ان را مرهون زنه��ا مي دانيم. مردان 
به َتَبع زنها در خيابانها مي ريختند. تش��ويق مي كردند زنها 
مردان را. خودش��ان در صفهاي جلو بودند. زن يك همچو 

موجودي است كه مي تواند يك قدرت شيطاني را بشكند.
همان؛ ج 7، ص 933.

بانوان، رهبران نهضت
نام ب��زرگ ملت ايران در عالم به رش��د سياس��ي ثبت 
ش��د. نام بزرگ قم در بين ملت ايران به رش��د سياس��ي و 

فعاليت و جانفش��اني در تاريخ ثبت ش��د. نام بزرگ »چهار 
مردان«1 در فداكاري و جان نثاري در تاريخ عالم ثبت ش��د. 
نام بزرگ بانوان ايران ثبت ش��د. ن��ام بزرگ بانوان قم ثبت 
ش��د. نام بزرگ بانوان »چهار مردان« ثبت شد. بانوان قم و 
بانوان »چهار مردان«، پيش��رو اين نهضت اس��المي بودند؛ 
رشد سياسي خودشان را اثبات كردند؛ نهضت را راهنمايي 
كردند. شما رهبران نهضت هستيد. بانوان، رهبر نهضت ما 
هس��تند، ما دنبالة آنها هستيم. من ش��ما را به رهبري قبول 

دارم و خدمتگزار شمايم.2
1.  يكي از محله هاي معروف قم كه ساكنان آن در مبارزه علیه 
رژيم شاه، پیشگام بودند.
2. صحیفه امام؛ ج 7، ص 231.

ارادة قاطع در راه هدف
م��ن هر وقت بانوان محترم را مي بينم كه با عزم مصمم 
و ارادة قاط��ع در راه هدف، حاضر به همه طور زحمت بلكه 
شهادت هستند مطمئن مي شوم كه اين راه به پيروزي منتهي 

مي شود.
صحیفه امام؛ ج 11، ص 605.

خدمت بیشتر بانوان
من در جامع��ة زنها يك جور تحول عجيب��ي مي بينم كه 
بيش��تر از تحولي اس��ت كه در مردها پيدا شده، و آن قدري 
كه اين جامعة محترم به اس��الم خدمت كردند در اين زمان، 

بيشتر از آن مقداري است كه مردها خدمت كردند.
همان؛ ج 11، ص 015-905.

بركت انقالب براي بانوان
اگر اين نهضت و انقالب اس��المي هيچ نداش��ت جز اين 
تحولي كه در بانوان و در جوانان ما پيدا شد؛ اين يك امري 
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بهاى اشتراك هر شماره 400 تومان را به شماره ى 0102070538002 بانك صادرات )سپهر( واريز كنيد. 
) قابل پرداخت در تمامى شعبه هاى بانك صادرات ( به نام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام )ره(.فرم اشتراك را 
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بود كه كافي بود براي كشور ما.
همان؛ ج 41، ص 791.

شكست سد عظیم شاهنشاهي
نهضت اسالمي به بركت اسالم چنان تحولي در نفوس زن 
و مرد جامعه به وجود آورده كه ره صد س��اله را يكشبه طي 
نموده است. و شما ملت شريف ديديد كه زنهاي محترم متعهد 
ايران، پيشاپيش مردان به ميدان رفته و سد عظيم شاهنشاهي را 

در هم شكستند و ما و همه مرهون قيام و اقدام آنان هستيم.
همان؛ ج 21، ص 572.

روحیه پیشرفت
از آن وقت��ي كه اين نهضت ش��روع ش��د مكرر هر چند 
روز يك مرتبه، زن��ان و مردان مي آمدند پيش من و اصرار 
مي كردند كه شما دعا كنيد تا ما شهيد بشويم. من دعا مي كنم 
كه شما موفق بشويد و ثواب شهادت را داشته باشيد. براي 
اسالم خدمت كنيد. اين روحيه موجب پيشرفت است. جديت 

كنيد كه اين روحيه محفوظ باشد.
همان؛ ج 41، ص 653.

اسالم قدر شما را مي داند
مردها در دامن شما بزرگ شدند؛ شما تربيت كنندة مردها 

هستيد. قدر خودتان را بدانيد. اسالم قدر شما را مي داند.
همان؛ ج 6، ص 853.

عنايت اسالم به زن
اسالم نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسالم در وقتي كه 
ظهور كرد در جزيرةالعرب، بانوان حيثيت خودشان را پيش 
مردان از دست داده بودند؛ اسالم آنها را سربلند و سرافراز 
كرد، اس��الم آنها را با مردان مساوي كرد. عنايتي كه اسالم 

به بانوان دارد بيشتر از عنايتي است كه بر مردان دارد.
همان؛ ج 6، ص 003-992.

كمك به نهضت
ش��ما خواهران در اين نهضت س��هم بسزايي داشتيد؛ و 
در همه جا كمك كرديد و پيش��وا بوديد. نس��بت به مردها؛ و 
موجب قدرت ُش��ديد نس��بت به آنها. از اين جهت هم تشكر 

مي كنم.
همان؛ ج 01، ص 762.

نیمه ی اول مرداد ماه 1389
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طنز
سیدسعید هاشمي

ي��ك هفته بعد از اين ك��ه اصغرآقا به آپارتمان ياس��من 
اثاث كشي كرد يك شب دكتر رضايي يكي از ساكنين قديمي 

آپارتمان جلوي اصغرآقا را گرفت.
- سالم اصغرآقا!

- س��الم به روي ماهت آقاي دكتر. نوكرتم. خوب ش��د 
ديدمت. چند وقته كمرم درد مي كنه آقاي دكتر مي خواس��تم 

خدمتتون برسم ببينيم...
آقاي دكتر حرف اصغرآقا را قطع كرد.

- من دامپزشك هستم آقاجان!
اصغرآقا قرمز شد. آب دهانش را قورت داد و گفت: چي 

فرموديد؟ دامپزشك!...
ام��ا از رو نرفت. لبخندي زد و گف��ت: اي بابا! چه فرقي 
مي كند؟ شما كه دردِ  خرِ  زبان نفهم را مي فهميد، درد ما را كه 
خودمان با زبان خودمان داريم بهتان مي گوييم نمي فهميد؟

- آقاي محترم من نيامدم اينجا كه ش��ما را معالجه كنم. 
آمدم بگويم مگر ش��ما دفعه ي اول است كه ساكن آپارتمان 

شده ايد؟
- بله آقاي دكتر. تا حاال توي يك خانه خش��تي مستأجر 
ب��ودم. خدا رفتگان ش��ما را بيامرزد چند وق��ت پيش بابام 
عم��رش را داد به ش��ما و يك ارث مختصري به ما رس��يد. 

ما هم...
- پس به خاطر همين است كه رفتارتان مناسب نيست.

- چ��ي؟ رفتار من مناس��ب نيس��ت؟ مگر م��ن چه كار 
كرده  ام؟

- آقاج��ان چرا اين قدر كفش پش��ت درتان اس��ت؟ چرا 
كفش��ها را نمي بري��د تو؟ چرا ب��ه گلدان كن��ار خانه  تان آب 
نمي دهيد؟ چرا جلوي در آپارتمان را تميز نمي كنيد؟ چرا اين 
پاكت زباله را گذاش��ته  ايد اينجا پشت در؟ اصغرآقا دوباره 
س��رخ ش��د. آب دهانش را قورت داد و گفت: ببخشيد آقاي 
دكتر پس شما را براي چي به عنوان مدير ساختمان انتخاب 

كرده  ايم؟
يكدفع��ه رنگ از روي آق��اي دكتر پري��د دندانهايش را 
به هم فش��رد و برگش��ت كه برود. اصغرآقا كه ديد جواب 
دندان شكني به آقاي دكتر داده ادامه داد: آقاي دكتر درست 
اس��ت كه ما در خانه ي خشتي زندگي كرده ايم ولي از جنگل 

كه نيامده ايم. باالخره چيزهايي حالي مان است.
آقاي دكتر اينها را شنيد ولي نايستاد. فقط دندانهايش را 
بيشتر به هم فشرد. هنوز دور نشده بود كه گويي اصغرآقا 
چيزي يادش آم��د. داد زد: اِ... آقاي دكتر... آقاي دكتر... يك 

لحظه بايستيد.
آقاي دكتر ايستاد و برگشت و نگاه كرد. اصغرآقا پاكت 
پر از زباله اش را از پش��ت در برداشت به طرف آقاي دكتر 
گرف��ت و گف��ت: حاال كه مي روي��د پايين لطف��اً  اين ها را هم 

بگذاريد دم در.

جواب دندان شكن اصغرآقا
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روزي مادرم به من گفت كه چند تا از داستان هاي كوتاه 
پ��درم بارها در گلچين هاي ادبي گردآوري ش��ده. پدرم به 

ندرت اظهار نظر مي كرد.
از همان سال هاي دوم و سوم دبيرستان به پدرم مي گفتم كه 
مي خواهم نويسنده شوم. با آنكه پدر كسي بود كه احساس 
و رازهاي��ش را ب��روز نمي داد؛  مطمئن��م از اين كه آرزوي 
زندگي مشابهي داشتم به خود مي باليد. حاال به او مي گويم 
كه نمي توانم افكارم رامتمركز كنم. كه رمان بنويسم درباره 
زندگي دانشگاهي كه تجربه اي دم دست است. يا به نوشتن 
داس��تان كوتاه ادامه دهم كه هم برايم آسان تر است و هم 
وقت كمتري مي برد. او با اش��تياق تمام براي آنكه ذوق مرا 
كور نكند مي گويد فرقي نمي كند كه چه مي نويسم فقط بايد 
بنويس��م .مهم ترين مطلب ابداع و تقويت سبك خاص خودم 

است. مي گويد چيزي نمانده به آن برسم. 
بع��د از چهار س��ال درس خواندن توي دانش��كده مثل 
نويسنده هايي نظير بكت؛ وورلتيزر؛ پنچون و بارت شده ام. 
چون مثل خواهر و برادرم عشق يكدندگي را به ارث برده ام؛ 
هميشه با پدرم سر كارهاي دونالد بارتلمي يا رابرت كوور 
بحث مي كردم. هميشه مي گفت كه سر در نمي آورد كه چه 
كار مي كنند و چه حرفي براي گفتن دارند. هميشه سعي مي 

كردم او را قانع كنم. 
از طرف ديگر فيلم مورد عالقه اش هش��ت و نيم بود. در 
ده هزار و نهصدو ش��صت نامزد دريافت جايزه اسكار شد. 
فيلم نامه اي براي هاس��تلر نوشته بود. ساعت دوازده و نيم 
ش��ب كه جايزه را مي دادند توي رختخواب بودم. شبي كه 

محاكمه نورنبرگ جايزه پدرم را برد. 
ش��بي كه جاي��زه امي را ب��رد همراه با س��اير اعضاي 
خانواده ام كنار او بودم. متن مستندي درباره لوور نوشته 
بود و همه آنهايي كه سرميز ما بودند مي گفتند كه او برنده 
مي ش��ود. من موقعي به اين نتيجه رسيدم كه دوربين روي 
پ��درم زوم كرد كه از س��ر ميزمان بلند مي ش��د به صحنه 
ب��رود؛ به جاي آنكه خودم را براي ديگ��ران بگيرم لبخندي 

زدم. يكبار توي باش��گاه مدرس��ه به دختري گفتم كه پدرم 
جايزه امي را برده و پوزش را زدم. او مراس��م را ديده بود 
و م��را هم توي فيلم به ياد م��ي آورد؛ با هيجان مي گفت كه 

آن وقت مرا نمي شناخته.
توي فروشگاه كتاب دانش��كده ؛ بخش داستان كوتاه را 

مي گشتم كه مجموعه اي گيرم آمد. 
فهرس��ت را كه نگاه مي كردم نفس ام گرفت. اس��م او و 
داس��تان اش را ديدم؛ درست زير“ التاري“ شرلي جكسون 
داس��تاني بود درباره بو برومل و تبعيد خود خواس��ته اش 
در پاري��س. گداي پي��ر نيمه ديوانه كه هن��وز ردي از آنچه 

روزگاري بود داشت. اسم داستان ” شبي روشن“ بود. 
داس��تان را كه تمام كردم به پ��درم زنگ زدم و گفتم كه 
هميشه دوست داشتم بعداز خواندن داستاني به نويسنده اش 
تلفن كنم و به او بگويم كه چقدر از داس��تانش خوشم آمده. 
به پدرم گفتم دفعه اول است كه توانسته ام اين كار را بكنم. 
خنديد و گفت كدام داس��تان ه��ا را خوانده ام؟ حرف مادرم 
را فراموش كرده بود و گفت داس��تان هاي ديگري از او در 
مجموعه هاي ديگر هست؛ دوتاشان هم توي مجموعه اي به 

سرپرستي رد بردبري آمده است.
وقتي بچه بودم مرا ب�ه دي���دن بردبري برده بود؛ يادم 
مي آيد كه س��گ گنده اي به اس��م ريچارد بزدل داش��ت و 

گاراژي پر از ماسك هاي مختلف.
يكي از دوس��تان را هم به ياد م��ي آورم كه با هم توپ 
بازي مي كرديم ؛ توي كوچه مان مي نشستند و من به اسم 
آلن مي ش��ناختمش. بعدها فهميدم كه آلن هرينگتون است. 
توي يكي از مهماني هاي ش��ام پدرم با اس جي پرلمان هم 
يكي دو كلمه س��الم وعليك كردم. عاشق شرلي مك لين در 
نقش شاهزاده آئودا بودم اما او فقط براي فيلم مي نوشت. 

چند ماه پيش به زنم گفتم مي ترس��م از روزي كه پدرم 
بميرد. وقتي پرس��يد چرا به او گفتم كه براي اولين بار توي 
زندگي ام سعي كرده ايم همديگر را بشناسيم و خيلي هيجان 
زده شده ام. اگر در آينده نزديك مي مرد ديگر نمي توانستيم 

خواندن داستان پدرم
نويسنده : جاناتان كرول
ترجمه: اسداهلل امرايي 
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ادامه دهيم؛ اما دوس��تي با او چيزي بود كه خيلي طالبش 
بودم. جوانتر كه بود سردبيري مجله اسكواير را به عهده 

داشت. 
وقتي از دانش��كده فارغ التحصيل شدم مصاحبه اي با 
س��ردبير را برايم جور كرد اگر چه ديگر در چنين پستي 
براي من جاي خالي نبود؛ كلي درباره پدرم حرف زديم و 
از ذهن غني او گفتيم. س��ردبير به من گفت يكي از داستان 

هاي پدرم را به ياد مي آورد.
وقتي پ��درم خيلي كوچك بود؛ پ��در بزرگم او را 
براي اولين بار به شوبرادوي برده بود. با هيجاني كه 
پسر بچه هفت ساله دارد؛ پدرم توي رديف دوم تئاتر 
نشس��ته بود غرق غرور و افتخ��ار؛ افتخار از اين كه 

كنار پدرش نشس��ته و از اين فرصت طاليي لذت مي برد. 
توي رديف جلو دو صندلي خالي بود.

وقتي چراغ خاموش شد و پرده باال رفت؛ تام ميكس با 
لباس كابويي س��فيد و كاله سيلندر ده گالني از    پله ها ي 
جايگاه پايين آمد و روي يكي از صندلي هاي خالي نشست. 
پيش از آنكه چراغ ها كامال“ خاموش ش��ود كالهش را از 
سر برداشت و روي صندلي كنار دستي اش گذاشت. بعد 

رو كرد به پدرم و گفت “سالم رفيق چطوري .“

نیمه ی اول مرداد ماه 1389
شماره ی پیاپی 250
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بخت برگشته
طريقت شناسان ثابت قدم

به خلوت نشستند چندي به هم
يكي زان ميان غيبت آغاز كرد

دِر  ذكرِ بيچاره اي باز كرد
يكي گفتش: اي يار شوريده رنگ!

تو هرگز غزا)1( كرده اي در فرنگ؟
بگفت: از پِس چار ديوار خويش

همه عمر ننهاده ام پاي، پيش.
چنين گفت درويش صادق نفس:
نديدم چنين بخت برگشته، كس،
كه كافر ز پيكارش ايمن نشست
مسلمان ز جور زبانش َنَرست

بوستان سعدي

شناخت و نیمه شناخت
كناره ي  در  كه  چوبي  كنده ي  روي  قورباغه  چهار 
رودي بزرگ روي آب شناور بود، نشسته بودند. ناگهان 
موج بلندي از راه رسيد و ُكنده را به وسط رودخانه ُبرد  
آن را با جريان آب به حركت درآورد. قورباغه ها از اين 
به رقص  آمده شروع  به وجد  لذت بخش روي آب  سفر 
رود  كناره ي  از  شدن  دور  زيرا  كردند؛  خوش حالي  و 
براي شان امري بي سابقه بود. لحظه اي بعد قورباغه ي اول 
فرياد زد: »چه ُكنده ي عجيب و غريبي! نگاه كنيد دوستان!  
اين كنده ي عجيب مثل موجودات زنده راه مي رود. به خدا 

كه هرگز تا به حال چنين چيزي نشنيده بودم!«
»اين  گفت:  اول  قورباغه ي  در جواب  قورباغه ي دوم 
كنده نه راه مي رود و نه حركت مي كند و آن طور كه تو 
آب  اين  بلكه  نيست؛  هم  غريب  و  عجيب  كرده اي  خيال 

دريا  به سوي  خود  طبيعت  براساس  كه  است  رودخانه 
سرازير است و با اين سير طبيعي، كنده و ما را كه بر آن 

نشسته ايم با خود مي برد.«
در  دو  هر  كه  خودم  جان  »به  گفت:  سوم  قورباغه ي 
رودخانه.  نه  و  مي كند  حركت  ُكنده  نه  زيرا  اشتباه ايد؛ 
است  متحرك  ما  درون  در  ما  فكر  كه  است  اين  حقيقت 
و همين فكر است كه ما را به گمان مي اندازد كه اجسام 

حركت مي كنند.«
بحث سه قورباغه در اين كه حقيقتًا چه چيزي در حركت 
نيامد. سپس آن  نتيجه اي به دست  اّما  باال گرفت،  است، 
سه قورباغه متوجه قورباغه ي چهارم شدند كه آرام و 
بي صدا نشسته بود و به جر و بحث آن ها گوش مي داد. 

هر سه با هم نظر او را پرسيدند.
شما  همه ي  خوبم،  »دوستان  گفت:  چهارم  قورباغه ي 
درست مي گوييد و حرف هيچ كدام از شما غلط نيست؛ 
چرا كه حركت در يك زمان هم در كنده وجود دارد، هم 

در رودخانه و هم در فكر ما.«
اّما سه قورباغه  ديگر حرف او را نپذيرفتند؛ چرا كه هر 
و  است  درست  خودش  حرف  كه  بود  معتقد  كدام شان 
از  بعد  كه  اتفاقي است  اّما عجيب،  اشتباه اند.  ديگران در 

آن افتاد.
سه قورباغه ي متخاصم بعد از جنگ و جدال و مشاجره 
با هم كنار آمدند و دسته جمعي قورباغه ي چهارم را از 

روي كنده به داخل رودخانه پرت كردند.
جبران خلیل جبران

دهقان ها
و  دهقان ها  كه  داشت  ميل  خيلي  كوچك خان  ميرزا 
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فرزندان شان عالم شوند. خيلي به اين ها توجه داشت و به 
من سپرد و گفت كه مواظب اين ها باش و هر جا مي تواني 

مدرسه درست كن!  مدرسه ها را زياد كن!
بنده تا آن اندازه كه بودجه اقتضا مي كرد چند تا مدرسه 
در  يكي  ماسوله،  در  يكي  در صومعه سرا،  يكي  ساختم. 
فومن، يكي در شفت... اين ها مدارسي بود كه بنده توانستم 
به من  البته خودم هم سركشي مي كردم. ضمنًا  بسازم. 
نزديك  و  دور  دهات  از  كه  اين ها  كه  بود  داده  دستور 
مي آيند به اين مدارس و نمي توانند به دهات شان برگردند، 
مدرسه اي درست كن شبانه روزي تا حتي غذاي اين ها را 
اين ها  باشد  به هر كيفيت كه  بدهيم. ما مكلّف هستيم  ما 
را اداره كنيم و من اين كار را در كسما كردم. مدرسه اي 
فكرش  بيش تر  او  كردم.  داير  جا  آن  در  شبانه روزي 
متوجه فرزندان دهقان  ها بود كه مي گفت: »اين ها بايد عالم 

و باسواد بشوند و به حقوق خودشان پي ببرند.«
میراث ماندگار � ابراهیم فخرايي

ناز شست
به واسطه ميل شاه كه  به شكارگاه(  اين سفر )سفر  در 
به خود او و چند نفر ديگر هرطور بود خوش مي گذشت، 
مي كشيدند.  زياد  زحمت  قراُول ها  بودند.  عذاب  در  باقي 
همه  مايحتاج  و  بودند  اذيت  در  در سرما ست  حيوانات 
از شهر حمل مي شد. رسم است هرگاه شاه شكاري كند، 
شاه  و  ثروت  و صاحبان  اعيان  و  بزرگان  تمام  از  بايد 
به  زيادي  پول هاي  و  هديه ها  واليات،  حّكام  و  شناسان 
را  شكار  شكارچيان،  غالبًا  شود.  تقديم  نازشست  اسم 
به اسم شاه  بايد  ندارند كه بگويند ما زديم.  زده، قدرت 
مي كنند،  اعالم  هم  واليات  به  و  زده،  او  كه  شود  گفته 

تلگرافًا نازشست مي گيرند.
خاطرت حاج سیاح

درختي كه تلخ است آن را سرشت
فردوسي � رحم�ةاهلل تعالي عليه � وي از طوس است و 
شاهنامه  چون  كه  را  كسي  ظاهر،  وي  كماالت  و  فضل 
نظمي بود. چه حاجت به مدح و تعريف ديگران. مي گويند 
كه به دهَقَنت)2( مشغول مي بود، بر وي تعّدي)3( رفت. به 

قصد تظلّم روي در غزنين كه تختگاه سلطان محمود بود 
آورد. مقبول نظر وي شد و وي را گفت: »مجلس ما را 
فردوس ساختي.« و بدان سبب فردوسي تخلص كرد و 
چون چندگاه برآمد به نظم شاهنامه مأمور شد. هزار بيت 
بگفت و پيش سلطان آورد. تحسين ها يافت و هزار دينار 
سرخش انعام فرمود. پس در مدت سي سال شاهنامه را 
تمام ساخت و پيش سلطان آورد و در مقابله ي هر بيتي 
يك دينار سرخ توقع مي داشت. حاسدان صله ي وي را بر 
شصت هزار درهم قرار دادند. مي گويند وقتي آن درهم ها 
را آوردند وي در حمام بود و چون از حمام بيرون آمد، 
آن  به  هزار  بيست  و  داد  حمامي  به  درهم  هزار  بيست 
كساني كه آن را آورده بودند و سلطان را به چهل بيت 

كمابيش مذّمت كرد كه از آن جمله است اين چند بيت:
اگر شاه را شاه بودي پدر

به سر بر نهادي مرا تاج زر
چو اندر تبارش بزرگي نبود
نيارست)4( نام بزرگان شنود

درختي كه تلخ است آن را سرشت
ورش در نشاني به باغ بهشت

ور از جوي ُخلدش به هنگام آب
به بيخ انگبين ريزي و شهد ناب

سرانجام گوهر به كار آورد
همان ميوه ي تلخ بار آورد.

بهارستان جامي

1( غزا: جنگ
2( دهقنت: دهقاني

3( تعّدي: ظلم
4( نيارست: نتوانست
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متولدين فروردين: مژده به متولدين اين ماه. عملى نيك و هيجان انگيز 
انج��ام مى دهند كه در قبال اي��ن عمل ، صد چندان پاداش آن را دريافت 

خواهند كرد و خوشحال و مسرور خواهند شد.

متولدين ارديبهشت: به فرصتى طاليى دست مى يابيد تا براى خواسته هاى 
خود و آنچه براى ش��ما سرنوشت ساز است اقداماتى به عمل آوريد؛ به 
زودى پ��اداش زحمات و فعاليت هاي��ى را كه انجام مى دهيد در اين ماه 

خواهيد گرفت.

متولدين خرداد: جشن تولد عزيزى را پيش رو داريد كه اصاًل فراموش 
ك��رده ايد ؛ با تهيه هديه اى هرچند س��اده ، مهر و محبت خودتان را به 

وى نشان بدهيد.

 متولدين تیر: گره اى در كارتان به وجود آمده است كه به موجب آن، 
آرامش ش��ما تا حدودى دچار اختالل شده است اما هيچ نگران نباشيد.
به ش��ما مژده مى دهيم كه ب�زودى... رف�ع مى شود و از غص�ه رهايى 

مى يابيد. .

متولدي�ن مرداد: شما پتانسيل حل مش��كالتتان را داريد، پس شجاعانه 
براى حل آن تالش كنيد و بدانيد كه موفق خواهيد ش��د.  تنها بايد صبور 

باشيد و  نترسيد.همين.

 متولدي�ن ش�هريور: برايت��ان در اين ماه يك سلس��له دوس��تى ها و 
معاش��رت هاى اجتماعى قابل پيش بينى اس��ت كه البته مى توانيد از آن 
بهره هاى زيادى بب�ريد ؛ زندگ�ى عاطفى ت�ان به نقط�ه اوج و شكوفايى 

غير منتظره اى خواهد رسيد.
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 متولدي�ن مهر: اعضاى خانواده از ش��ما توقع دارن��د كه كمى از وقت 
خودتان را صرف آنها كنيد، اين خواس��ته آنها چندان بيجا نيست و اگر 

به آن مبادرت كنيد پشيمان نخواهيد شد.

متولدين اسفند: گر چه در اين ماه زنگ تلفن خانه تان براى دادن خبرى 
خوش به شما به صدا در خواهد آمد اما ممكن است كارى كنيد كه باعث 
رنجش كس��ى بش��ود؛ تا زمانيكه دير نشده براى به دست آوردن دل او 

بكوشيد.

متولدين آبان: گرچه در اين ماه با حجم سنگينى از كار روبه رو خواهيد 
ش��د؛  امااين حجم كار فقط در زمينه شغلى نيست و مى تواند در ارتباط 
با احتياجات زندگى روزمره نيز باش��د. درنهايت وقايع خوش��ايندى در 

انتظار شماست.

متولدي�ن آذر: از سوى دوستان اش��تباهى رخ خواهد داد گر چه ممكن 
است موجب آزار و رنجش تان شود، اما بهتر است بر آنان خرده نگيريد 

، چراكه هميشه گذشت و گشاده رويى تأثيرى بيشتر و بهترى دارد.

متولدين دی: نيتى داريد كه بسيار نيكو و پسنديده است و مطمئن باشيد 
كه در صورت اجراى اين نيت به هدف خود مى رس��يد و موفقيت را در 

آغوش خواهيد كشيد اما در اين راه نبايد تعجيل كنيد.

متولدين بهمن: در اين ماه ميزبان دوست عزيزى خواهيد بود كه مى توانيد 
ب��ا او درد دل كنيد و با طرح مش��كالت پيش رويت��ان از او كمك فكرى 

بخواهيد.
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داستان 
محمدرضا شمس

   يك روز شیر و چكاوك با هم حرفشان شد. شیر مي گفت: 
" من قوي ترين حیوان روي زمینم".

چكاوك مي گفت : " من قوي ترين پرنده دنیام".
 شیر مي گفت : " من مي توانم با يك ضربه، ترا بكشم".

 چ�كاوك م�ي گفت:"م�ن م�ي توان�م كل�ه ات را ب�ا زانوي�م 
بشكنم". 

قرار گذاشتند با هم بجنگند. شیر همة چرنده ها و درنده ها 
و خزنده ها را جمع كرد و به میدان نبرد آورد. چكاوك هم همه 

پرندگان را آورد. جنگ شروع شد.

چكاوك به پش�ه ها و مگس ها دستور داد:" از طرف سر به 
شیر حمله كنید".

ناگهان هزاران پشه و مگس وزوزكنان جلوي چشم شیر را 
گرفتند، شیر كه هیج جايي را نمي ديد تلو تلو خوران به طرف 

روباه ها و كفتارها رفت و فرياد زد: "فرار كنید!"
 چكاوك به خرمگس ها و زنبورها دستور داد:"به چهارپايان 

حمله كنید".
خرمگ�س ه�ا و زنبورها ريختند رو س�ر  ش�ترها و االغ ها 
و تمام تن و بدنش�ان را نیش زدند. ش�تر ها و االغ ها هم پا به 

فرار گذاشتند. 
چكاوك مقداري خاكستر روي دشمن پاشید و داد زد"اطفو! 

اطفو! يعني آتش را خاموش كنید". 
ش�یر و لشگريانش ترسیدند، فكر كردند االن است كه آتش 

بگیرند و تسلیم شدند. 
چكاوك كه كوچكترين پرنده است هنوز هم، مي گويد"اطفو! 
اطفو!" انگار مي خواهد دشمنانش را بترساند. براي همین است 

كه ما او را شاه پرندگان مي نامیم.

شاه پرندگان

دو هفته نامه ی 
دوست نوجوانان
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گرگان
روز و روزگار شاه عباس بود.يكی از كارهای  شاه عباس اين 
بود كه مي خواس�ت در همه حال از وضع مردم آگاه باشد. شب كه 
مي شد  لباس درويشان را مي پوشید و راه می افتاد تو  كوچه پس 
كوچه ها ، ش�بي به نزديكی دكانی رسید كه چراغش روشن بود . 

جلو رفت . نمد مالی توی دكان روی نمد می كوبید و می گفت :
  - بكوب! بكوب! هر چه كني به خود كني .

  به دكاندار سالم كرد و گفت: مهمان نمي خواهي؟
  - مهمان حبیب خداست.

 روي صندوقچه اي نشس�تند. نمد مال سفره ای انداخت، نان 
و حلوا س�ر سفره گذاش�ت. درويش  گفت:اين كه مي گويي بكوب 

 بكوب هر چه كني به خود كني، چي معني مي دهد؟
نمدمال گفت:معني اش به چه دردتان مي خورد؟

  درويش  گفت:دوست دارم نقلش را بشنوم.
نقال گفت:ش�بي خواب ديدم در وسط بیابان كوهی هست، از 
هم�ه جاي اين ك�وه، آب به اندازه هاي مختلف ج�اري بود. يك جا  
آب ب�ه اندازه ي�ك رودخانه بیرون مي آمد، يك جا ه�م  به اندازه  
ي�ك جوي، از جايي ديگر آب قط�ره قطره مي چكید. دور و بر كوه 
گردش كردم، تا به پیرمردی رسیدم. بعد از سالم و احوال پرسي، 
از او سوال كردم اين كار، چه حكمتي دارد؟ پیرمردی گفت خداوند 
روزي بندگان خود را به اندازه هاي ريزش آب از اين كوه مي دهد. 
پرس�یدم روزي من را در كجاي كوه تعیین كرده است، دست مرا 
گرفت و مرا به جايي از كوه رساند كه ديدم آب قطره قطره مي چكد، 
فهمیدم اين روزي من است بعد از خواب پريدم، حاال هر ضربه ای  

كه به نمد مي زنم، مي گويم بكوب بكوب! همان هست كه ديدي.
دروي�ش كم�ی ديگ�ر آن جا ماند . بع�د خداحافظي ك�رد و در 
تاريكي شب ناپديد شد. فردا كه شاه عباس بر تخت شاهی نشست، 

دستور داد مرغی را پختند و توی شكمش را پر از مرواريد و سكه 
های طال كردند و به دكان نمد مال بردند.

نمد مال س�ر قاب پلو را كه برداش�ت از بوی خوش آن س�یر 
شد. در همین موقع تاجری كه برای نمد مال كار آورده بود از راه 
رسید . نمد مال كه مرد مهمان نوازی بود سینی غذا را جلوی تاجر 
گذاشت. بعد برای اين كه غذا به تاجر بچسبد ، به بهانه ای بیرون 
رفت. تاجر مشغول خوردن شد . اولین لقمه را كه به دهان گذاشت 
گفت: به! عجب پلويي. بعد شكم مرغ را وا كرد.ناگهان چشمش به 
مرواريد ها و س�كه های طال افت�اد . خیلی تعجب كرد . با خودش 
گفت: حتماً حكمتی در اين كار اس�ت . بعد غذا را جويده ناجويده، 
خورد و مرواريد ها و سكه ها را برداشت و همان شبانه از آن جا 

رفت .  
  فردا شب شاه عباس با لباس درويشی به سراغ نمدمال آمد 
و نمدم�ال باز هم می گفت: »بكوب بكوب! همان اس�ت كه ديدي«. 

درويش پرسید : ديشب غذايی برايت آورده بودند خوردی ؟ 
نمدم�ال جواب داد : ن�ه ، آن تاجری كه صاحب كارم بود به او 
دادم . ام�ا نمی دانم چرا غ�ذا را نصف و نیمه خورده بود و بدون 

خداحافظی رفته بود . 
درويش گفت: عجب! حاال چرا چلو مرغت را نخوردي؟

  جواب داد: حس�ابش را كردم، ديدم تهیه چنین ش�امي، براي 
من محال اس�ت و از دخل و درآمدم بر نمي آيد. غیر از اين، من كه 
به لقمه اي نان عادت كرده ام با خوردن اين غذاي شاهانه از اين به 

بعد  چه خاكي بايد به سرم بريزم.
درويش گفت: بكوب! بكوب! همان اس�ت ك�ه ديدي. چیزي كه 
خداوند معین كرده، همان هس�ت و بس. قسمت و مقدّرات اوست، 

همان است و بس.
 آنها آنجا بودند ما آمديم.

بكوب بكوب! 
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يك گنبد قديمي
يك صحن و يك شبستان

آهنگي آسماني
جمعيتي خروشان

*
موج هجوم مردم

از هر طرف چپ و راست
وقت نماز و راز است

وقت دعا و درخواست
*

يك بار ديگر اي خوب
در تيرگي مي آيي
مي آيي عقده ها را

يك باره مي گشايي
*

در البالي اين جمع
هر چند ناشناسي

با قلب مردم اما
هر لحظه در تماسي

*
تا صبح مي نشيني

در پاي حرف و حاجات
تا صبح مي شود ُپر
گوش تو از مناجات

*
آرام مي گذاري

مرهم به زخم مردم
با خنده مي نشاني
بر چهره ها تبّسم

*
وقتي كه مي دمد صبح

از پشت آن مناره
تو مي روي از اينجا
تا وعده اي دوباره

تا وعده اي دوباره

در حال و هواي 
شب هاي جمكران

سید سعید هاشمي
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جمكران يعني قنوت
جمكران يعني دعا

چون مفاتيح الجنان
حرف هايش بي ريا

*
مثل آب زمزم است
اشكِ چشِم جمكران

هست صاحبخانه اش
يك بهار بي نشان

*

گنبدي دارد كه هست
تكيه اش بر آفتاب

واژه هايش روشني
جمكران يعني: كتاب

*
جمعه ها مي خوانمش

حرف هايش خواندني ست
حيف توي اين كتاب

عكس صاحبخانه نيست

نیمه ی اول مرداد ماه 1389
شماره ی پیاپی 250

جمكران يعني:
 كتاب
مجید مالمحمدي



مدرس��ه ملي دهخدا مي رفتم. در كالسي ته مدرسه با در 
چوبي آبي س��ير ميان رديف كالس ها و زنگ تفريح تاريسه 
ش��ويم توي حياط، هفت- هش��ت پله را مي رفتي��م پايين. در 
آن وس��ط، باغچه اي ب��ود بي هيچ حوض��ي. دور تا دورش 
گل هاي بنفش، قرمز و صورتي ناز پش��ت ب��ه هم داده بودند 
و چند تايي درختچه، وس��ط باغچه، كه هم قدمان بودند. زنگ 
تفريح ن��ان و پنير مي خورديم و از كن��ار باغچه تا آبخوري 
مسابقه مي گذاشتيم. ميز مديرمان، آقاي كوشان، ته دفتر بود. 
در دو طرف ميزش معلم ها مي نشس��تند و ما از البه الي برگ 
درختچه ها، دزدكي، مي پاييدمشان، به هم نشانشان مي داديم 
و برايشان قصه مي بافتيم. دفتر، اولين اطاق مدرسه بود، كنار 
داالن تاريك و كوتاه و آقاي كوش��ان با آن چشم هاي ريزش 
كه مثل عدس بودند چهارچش��مي حواسش به ما بود و با آن 
قد كوتاهش چشم هايش را ريز مي كرد، كه دو نقطه مي شدند 
در صورتش، تكيه مي داد به س��تون دفت��ر و تركه اش را به 
پايش مي زد و من فكر مي كردم او با سركار غضنفري پاسبان 

محله مان نسبتي دارد.
ما خانه مان دور بود و با س��رويس مدرس��ه مي آمديم و 
كاله آبي كماندويي به سرمان مي كرديم و سوار فولكس واگن 
زرد ليمويي مي ش��ديم كه باباي مدرس��ه مان، مش يوسف، 

راننده ش بود.
زنگ خانه را كه مي زنند مي دوم بيرون و مي ايستم خودم 
را با دس��ت باد باد مي كنم. روي س��ومين پلة  عريض و كت 
و كلفت، غيژي، زيپ كيف مربع مس��تطيل شكل سرمه ايم را 
مي كشم و كاله سرويسم را كه الي كتاب و دفترم گذاشته   ام، 

مچاله مي كشم بيرون.
هوا گرم نيست اما من تا برسم به پلة  آخر و باغچه عرق 
روي صورتم نشسته. دارم عرقم را مي گيرم كه آقاي كوشان 
در چشمم بزرگ مي شود. كنار ستون ايستاده و تركه اش را 

مي زند به پايش، به پاي راس��تش. آقاي كوش��ان موي تنگي 
دارد. موهايش را به طرف باال شانه مي كند اما طاسي سرش 
پيداس��ت. پيشاني اش بلند و برجسته اس��ت، چانه اي فشرده 
دارد با صورتي آبله رو. دماغش گنده است، پفي و كشيده كه 

تا موازات لب هايش پيش مي آيد.
كاله��م را روي س��رم محكم مي كنم و مظل��وم و مؤدب 
تيز از كنارش رد مي ش��وم. س��نگيني نگاهش را پشت سرم 
دارم. مي روم توي صف كاله به س��رها و ميخ مي ش��وم به 
قفاي شاگرد لنگ دراز جلوييم. ديگر رسيده ايم به در گاراژي 
مدرسه كه روي س��ردرش، با قلم سياه و ريزتر، پايين تر از 

اسم مدرسه نوشته بودند: توانا بود هر كه دانا بود.
ماش��ين مدرس��ه پارك ش��ده آن طرف خياب��ان و مش 
يوس��ف ايستاده اس��ت كنار در كش��ويي فولكس و مواظب 

عبور مرورمان است. 
كشيده  دس��تم  يكهو 
مي ش��ود. بي تع��ادل 
مي ش��وم و مي افت��م 
روي يك پايم. س��رم 
را مي چرخان��م. فريد 
است. محكم دستم را 
چسبيده. چشم هايم بر 
هم فشرده مي شوند و 
خنده كه كم كم مي آيد 
و پخش مي شود توي 
هيجان زده  صورت��م 

مي گويد »بدو!«
خودم را از صف 
و  مي كش��انم  بيرون 
مثل تيري كه از كمان 
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رها ش��ود مي دويم. دست در دس��ت، يك نفس، خيابان را تا 
آخرش مي دويم. كاله كه از سرم مي افتد مي ايستم، برمي گردم 
و به پشت س��رم نگاه مي كنم. آقاي كوشان تا وسط خيابان 
آمده و دستش را سايبان چش��م هايش كرده. امتداد نگاهش 
به ماس��ت. فريد دوبار دستم را مي كشد و از تيررس نگاهش 

دورم مي كند.
خانة  عمو دور نيس��ت. يك كوچه و يك بن بست، عمود به 
هم. ته بن بست خانة آنهاست، با در آهني سربي رنگ. از وسط 
بن بست جوي كوچك كم عمقي مي گذرد و ما تابستان ها روي 

كف سيماني، پابرهنه، گل كوچك باز مي كرديم.
فريد دس��تش را روي شاسي زنگ گذاشته و برنمي دارد. 
انگش��تش روي شاسي است اما س��رش چرخيده طرف من. 

لب هاي��ش از خن��ده ك��ش آم��ده و 
خوشحالي از نگاهش نمي رود.

فرش��يد مي آيد. من را كه مي بيند 
يك مشت خنده پاشيده مي شود توي 
صورتش. فرشيد سبزه است با موي 
فري، اما فريد س��فيد اس��ت با موي 
صاف و كم پش��ت. من فك��ر مي كنم 
فريد م��را خيلي دوس��ت دارد چون 
پسرعمويش هستم و فرشيد و فرشاد 
همبازي ش��ان  چون  دارند  دوس��تم 

مي شوم.
مي رس��يم به باغچة بزرگ مس��تطيل ش��كل با گل هاي 
نمره اي و كاغذي صورتي كه ت��ا ديوار اطاق مهمانخانه باال 
آمده اند و چند درخت بلند باالي سايه انداز. زن عمو از مطبخ 
مي زن��د بيرون، ما چهار تا را كه كنار هم مي بيند انگار دنيا را 
به اش داده اند. مي گويد:»اي دردت به جانم، آمدي تو؟ فريد كه 

خودش را كشت براي تو.«
زن عم��و طوبي الغر و ريزه اس��ت با ابروهاي پاچه بزي 
نزدي��ك ه��م و بيني پ��خ. دهانش كوچك اس��ت و حرف كه 
مي زند خنده از صورتش مي زند بيرون. هميشه خيال مي كنم 
صورتش توي روسريش، آبي روشن است. لخ لخ كنان دمپايي 

بر زمين مي كشد.
- دست و صورتت را بشور تصدقت. 

فريد امتحان قوه داش��ت. زود تعطيل ش��ان كردند. به من 
گفت مي آي��د دنبالت. قربان دل كوچك��ش. گفت مي آورمش. 

شده، مثل زورو.
و ريسه مي رود از خنده.

من به طرف دستش��ويي مي روم كه آن طرف باغچه است 
روبه روي ضل��ع كوچكش. كيف 
مدرسه ام را فريد مي گيرد كه سه 
سالي از من بزرگتر است و مي رود 

دبيرستان، دبيرستان قطب.
دو پله مي روم تا مي رس��م به 
دستش��ويي كوچكي ك��ه آيينه اي 
دارد باالي��ش. خان��ة  زن عمو مثل 

هميشه برق مي زند از تميزي.
راه افتاده ايم كه زن عمو سيني 
به دست جلويمان سبز مي شود. 
روي گل��دوزي صورت��ي توي 
س��يني يك پارچ شربت آب ليمو 

است و چهار ليوان استيل.
زن عمو مي گوي��د: »بخوريد، 
م��ن  از  و  بش��ود.«  خنك ت��ان 
مي پرس��د: »قرب��ان دلت پس تو 

نیمه ی اول مرداد ماه 1389
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چرا هيچ نمي آيي اينجا، هيچ نمي پرس��ي از حالمان.« يك نفس 
شربت را سر مي كشم و جاي جوابش خنده مي كنم. زن عمو با 
مهر نگاهمان مي كند. گويي خودش شربت ها را خورده. مي گويد 
»نوش جان تان! و رو به فريد ادامه مي دهد« چه زمانه اي ش��ده 
اس��ت حاال. بايد پسرعمويت را بدزدي، مثل زورو« و از ته دل 
مي خندد. ما چهار تا هم دست روي شكم مي گذاريم و از خنده 

پيچ و تاب مي خوريم.
زن عمو پر سر و صدا ليوان ها را در سيني مرتب مي كند و 
مي گويد »كاش بچه ها بزرگ نمي شدند، همين طوري مي ماندند 
تا آخر.« و صدايش را پش��ت سر مي ش��نويم »مي رويد اتاق 

ميهمان خانه براي استراحت تان؟«
خانة  عمو عزيز اتاق زياد دارد و جادار و درندشت است. 
هر كدام ش��ان يك اتاق دارند حتي پدربزرگ كه وقتي هست 

اتاقش قفل نيست.
زيرشلواري خاكي رنگ فرشيد را مي پوشم كه يك قديم و 
مي دويم پي توپ پالستيكي روي موزاييك هاي داغ. خورشيد 
وسط آسمان آمده و آفتاب عمود مي تابد به سر و صورت مان. 

مي شويم دو دسته. من با فرشيد، فريد با فرشاد.
گرم بازي هستيم كه زن عمو نصف هندوانه اي را مي آورد 
و مي گذارد بغل باغچه، رنگ خون. چهار چنگال استيل توي دل 
هندوانه نشسته. بازيمان را رها مي كنيم و مي افتيم به خوردن. 
آب هندوان��ه مي ري��زد روي چانه مان و ش��ره مي بندد روي 
لبمان. موهاي فرش��اد كه بلندند ريخته اند توي چشم هايش. 
زن عم��و طوبي موهاي��ش را پس مي زند ب��ا مالطفت و كنار 
مي ايستد و تماشايمان مي كند و نمي گويد آرام آرام بخوريد. 
با قاش��ق سرخي گوشت هندوانه را مي تراشيم و تهش را در 
مي آوريم و به لب و لوچ��ه نوچ هم نگاه مي كنيم و مي دويم 
دنبال توپ. زن عمو، سيني به دست مي رود كه توپ فرشيد كه 
پيراهن چهارخانه اش از تنبانش زده بيرون مي خورد به پايش 
و مي گويد »اي تصدق زور پايتان!« و اخم نمي كند و توپ را 
قل مي دهد طرفمان. من زن عمو را دوس��ت داشتم كه مهربان 
بود و خوب بود و دوست نداشتم به خانه مان بروم كه پر از 

دعوا بود و در آنجا از مهرباني خبري نبود.
داريم بازي مي كنيم كه صداي جيز مي آيد و دود از پنجرة 
مطبخ مي زند بيرون. مي فهمم ب��راي ناهار بادمجان داريم و 
زن عمو مي دانس��ت من و پسرعموها بادمجان سرخ كرده با 
آبگوشت را زياد دوست مي داريم. و قاشق به دست از مطبخ 
مي آيد بيرون، عرق زير بغلش جا انداخته و س��ر و صورتش 
پر است از دانه هاي درشت عرق و رنگش عين رنگ هندوانه اي 
كه خورده بوديم. از همانجا مي گويد »برايتان بادمجان سرخ 

مي كنم. آبگوش��ت هم بار گذاش��تم« و از هرة پنجره بادبزن 
حصيري را برمي دارد و خودش را بادباد مي كند.

گرم بازي مان هستيم كه زن عمو طوبي پيدايش مي شود »اي 
دور تان بگردم. حتم گشنه تانه. همين حاال سفره را انداخته ام 

براي شما« و به شوخي اخم مي كند »باشد، نازنين ها؟«
سفره خيلي رنگين است. گوشت كوبيدة  آبگوشت با پودر 
ادويه و كاس��ه هاي س��فال خالي براي تريد به رنگ آبي. يك 
سبد بزرگ سبزي خوردن وسط است. زن عمو، توي بشقاب 
س��بزي من و فريد فلفل تند و براي فرش��يد و فرش��اد فلفل 
شيرين گذاشته. توي بشقابم پر است از ريحان و تربچه نقلي 

و نعناع.
دوغ را، زن عمو طوبي خودش درست مي كند، در آن پونة  
خشك مي ريزد و طالبي شيرين آبدار كه سر آخر مي خوريم. 
نگاهم براي بادمجان ها موج مي كشد كه روغنشان راه كشيده 
ت��ا كناره ها. قرص ه��اي بادمجان كپه اند ت��وي ديس بزرگ 
مالمين. قرص ه��اي بادمجان خوش ر نگ و خوش ش��كلند، 
عناب��ي و قهوه اي و ترد. يك ظرف بزرگ س��االد هم وس��ط 
س��فره است، پر از خيار ريزريز شده و گوجه فرنگي يكدست 

قرمز.
نصف��ه اي ليموت��رش برم��ي دارم و روي بادمجان هايم 
مي فش��ارم. آب ليمو ترش با روغن قاطي مي ش��ود. زن عمو 
از پارچ بلند كريس��تال دوغ توي ليوان پر يخم مي ريزد. دوغ 
گازدار اس��ت پر از پونه. تا دوغ به ليوان مي ريزد ُهفي َكَفش 
مي آيد باال و مي نشيند روي دوغ. مزه مزه ش مي كنم. خنكاي 

خوشايندي مي دود توي تنم.
زن عمو، جدا، ماهيچه را پخته 
و در ديس��ي گذاش��ته. فرشيد 
تكه اي گوش��ت را برمي دارد و 
در بش��قابش مي گذارد. فرشاد 
ب��ا چش��م هاي گردش��ده و لپ 
باد كرده داد مي كش��يد »مامان، 
فرشيد!« لقمة گوشت ميان زمين 
و هوا مي ماند. زن عمو مي گويد 
»اي بالت بيفتد به جانم، دنبه اش 

را نخور، ضرر به جانت دارد.«
فرش��يد لقمه را باز مي كند. 
دنبة چس��بيده به گوشت را جدا 
مي كن��د، كناري مي گ��ذارد و با 
چش��م و ابرو براي فرشاد خط 

و نشان مي كشد.
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زن عمو داشت بهمان مي گفت »چرا مثل جوجه ها به سفره 
ن��وك مي زنيد، قربان تان؟ زي��اد بخوريد ق��وي بمانيد« و ما 
دل هايمان توي غنج بود كه س��اية  عمو عزيز را باالي سرمان 

مي بينيم.
عمو عزيز بلند اس��ت و كمي چاق. س��فيدي چشمش زياد 
اس��ت و گشاد راه مي رود و سرش هيچ مو ندارد اال دو طرف 

و يك طرف را شانه مي زند به راست.
من هول مي كنم اما زن عمو هيچ نشان نمي دهد خودش را 
باخته باشد »اوا، س��الم. خاك بر فرقم. شما نرفتيد مگر؟ غذا 
نخورده باش��يد همين االن آماده مي كنم برايتان«. عمو عزيز 
گردن مي كش��د و مثل لك لك، با چش��م هاي قلنبه اش، سرد و 
بي  احساس، من را نگاه مي كند. هولكي مي گويم »سالم، عمو.«

او مثل ديوار، س��اكت، تك تك مان را نگاه مي كند و مي زند 
بيرون. م��ا رنگ به چه��ره نداريم و غذا 
س��كوت  زن عمو  مي ش��ود.  زهرمارمان 
دلهره آور را مي شكند. »برنامة سفرشان 
ريخته اس��ت به هم البد. بروم غذايش را 
بدهم.« و بش��قاب هاي كثيف جلويمان را 
دسته مي كند »ش��ما چرا ساكت مانده ايد 
ح��اال، اي دردتان به جان��م.« و راه مي افتد طرف مطبخ. فريد 
مي رود كمكش تا براي عمو سفره بياندازد كه فرياد نخراشيده 
و آزاردهن��دة  عمو به گوش��مان مي آيد. به فري��د بد و بيراه 
مي گويد و از اتاق پرتش مي كن��د بيرون. نيم صورتش قرمز 

است و سرخي صورتش كشيده شده تا پشت گردنش. خجالت 
مي كش��د از ما. كز مي كند گوشه اي و لب ورمي چيند »دلخور 

است!« پيش خود مي گويم از ديدن من است، البد.
صداي دويدن زن عمو مي آيد. س��يني س��نگين مسي تاب 
مي خورد در دستانش. چند پر ريحان از كناره هاي دالبر سيني 
آويزانند. متو چش��م مي دوزد به فريد »خاك بر فرقم، چي كار 

كردي عزيزكم«
نگاه فريد باال مي آيد: »س��فره  مي انداخت��م كه حمله كرد. 
بي خ��ودي« زن عمو با دهان باز بي حرف مي ماند. س��يني به 
دس��ت به طرف اتاق عمو مي رود با چان��ه باال داده. با نگاهم 
تعقيبش مي كنم كه صداي شكستن و افتادن ظرف ها و زدن و 

صداي كوك در رفتة عمو كه ناسزا مي گفت مي آيد.
بلند مي شوم. شلوارم را مي پوش��م و كيفم را برمي دارم. 
به فريد، فرش��يد و فرش��اد نگاه مي كنم. درهم چپيده اند كنار 
س��فرة پهن. مطمئنم به عموي عب��وس و بدخلقم فكر مي كنند. 
اشاره مي كنم، بي صدا: »من رفتم، خداحافظ!« بيرون، اشك هايم 
را پاك مي كنم. ناگهان باد مي ش��ود. باد زوزه مي كشد و گرد 
و خ��اك مي پراكند. پش��ت به باد مي كنم و همان جا پش��ت به 
در روي پله ها مي نش��ينم. يكي دل��م را در چنگ دارد. وجودم 
سراسر در آشوب و تالطم است. مي دانم به خانه برسم كتك 

جانانه اي در انتظارم است.
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دروغگوها
دروغگوي اولي: چند روز پيش يك مار 

ماهي گرفتم كه هجده متر طول داشت.
دروغگوي دومي: من هم چند روز پيش 
قالب را انداختم توي آب. به جاي ماهي يك 
موتورس��يكلت به قالب گير كرد. شايد باور 
نكني اما آن موتورسيكلت مال جنگ جهاني 

دوم بود و هنوز چراغهايش روشن بود.
دروغگوي اولي: اي��ن دروغ ديگر خيلي 
ش��اخدار اس��ت مگر مي ش��ود بعد پنجاه 
شصت سال هنوز چراغهاي موتور روشن 

باشد.
دروغگوي دومي: مس��أله اي ينست. تو 
هفت هشت متر از مارماهي ات كم كن تا من 

هم چراغهاي موتور را خاموش كنم.

آرايشگاه
مردي وارد آرايشگاه ش��د تا موهايش را كوتاه كند. اما آرايشگاه 
ش��لوغ بود. آرايشگر گفت: اگر عجله داريد مي توانم به شاگردم بگويم 

تا موهايتان را كوتاه كند.
مرد قبول كرد. شاگرد آرايشگر مشغول كوتاه كردن موي مرد شد 
اما ماش��ين اصالح به گوش مرد گير كرد و گوش او را خون انداخت. 
شاگرد كه ترسيده بود اس��تادش را خبر كرد. آرايشگر با ديدن خون 
دس��تش را بلند كرد تا ش��اگرد را تنبيه كند. اما شاگرد جا خالي داد و 
سيلي آرايشگر به صورت مش��تري خورد. آرايشگر عذرخواهي كرد 
و از شاگردش خواست كه دوباره مشغول شود ولي اين بار دقت كند. 
شاگرد شروع به كار كرد اما چند لحظه بعد گوش ديگر مشتري را خون 
انداخت. ش��اگرد دوباره آرايشگر را صدا كرد. آرايشگر عصباني تر از 
قبل دس��تش را بلند كرد تا شاگرد را بزند اما باز هم شاگرد جا خالي 
داد و س��يلي را مش��تري نوش جان كرد. آرايشگر دوباره عذرخواهي 
كرد و از ش��اگردش خواست كه بيش��تر مراقب باشد. شاگرد مشغول 
كار ش��د. چند لحظه بعد سرِ  مرد را زخمي كرد. اما تا خواست جريان 
را به آرايشگر بگويد، مش��تري با التماس گفت: جوون! بيا و مردانگي 

كن و از اين ماجرا چيزي به اوستايت نگو!
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پیشگو
راننده اي در نيمه ش��ب در ج��اده اي حركت 
مي كرد. كنار جاده مس��افري ديد و او را سوار 

كرد. از او پرسيد: شما چه كاره هستيد؟
مسافر گفت: من پيشگو هستم.

- چه جالب! مي ش��ود اين كار را به من ياد 
بدهيد؟

- بله! اما پيشگويي را فقط مي شود در عمق 
جنگل آموخت. اگر مي خواهيد ياد بگيريد بايد به 
عمق جنگل برويم. در آن جا ش��ما سريع پيشگو 

مي شويد.
راننده و مسافر به عمق جنگل رفتند. مسافر 
در جنگل گفت: در اينجا من بايد دس��تهاي شما 
را با طنابي ببندم و بعد ورد بخوانم تا پيش��گو 

شويد.
او دس��تهاي راننده را بس��ت و بعد دس��ت 
كرد توي جيب رانن��ده. راننده گفت: اي حقه باز 
تو مي خواهي پولها و س��وئيچ م��را برداري و 

بروي؟
مس��افر گفت: ديدي گفتم س��ريع پيش��گو 

مي شوي.

زافِرني
ماهيگير اول: چه كار مي كني؟

ماهيگير دوم: مي خواهم زافِرني صيد كنم.
ماهيگير اول با تعجب: زافِرني ديگه چيه؟

ماهيگير دوم: نمي دونم! مي بيني كه هنوز صيد نكردم.

اسب
م��ردي در امريكا به دوس��تش گفت: ش��نيده اي كه فردا قرار اس��ت 

رييس جمهور سوار بر اسب عربي از خيابانهاي شهر عبور كند؟
- بله

- حتماً  براي تماشا مي آيي؟
- بله حتمًا مي آيم. چون خيلي وقت است كه اسب عربي نديده ام.

آدم
بيمار: آقاي دكتر! لطفًا به دادم برسيد. هيچ كس مرا داخل آدمها حساب 

نمي كند.
دكتر: مريض بعدي لطفًا!

دود
كوه آتشفشان به كوه كناري اش گفت: دود من كه اذيتتون نمي كنه؟

نیمه ی اول مرداد ماه 1389
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ورزشی

آفريق�ا، آفريق�ا بود، حت�ي اگر میزب�ان بزرگترين 
رويداد ورزشي جهان يعني جام جهاني هم باشد.

ناامن�ي، فقر، اس�تعمار و اس�تبداد در آفريقا بیداد 
مي ك�رد و تب فوتبال هم نتوانس�ته ب�ود بر دردهاي 
م�ردم س�ختكوش و پرت�الش آفريق�ا مره�م بگ�ذارد. 
لبخن�د م�ردم آفريقاي جنوب�ي در ايام برگ�زاري جام 
جهاني يك لبخند كاماًل مصنوعي بود و مش�خص بود 
ك�ه آن لبخندها تنها تا پايان جام جهاني بر روي لبان 

مردم سیاه آفريقا دوام خواهد آورد.
هزينه ه�اي باالي زندگي و ع�دم امنیت الزم باعث 
شده بود كه آفريقايي ها از سايه خود نیز در اين ايام 

هراس داشته باشند.
م�ردم آفريقاي جنوبي حق داش�تند كه در اين ايام 
خود را خوش�بخت ترين م�ردم روي زمین بدانند، چرا 
ك�ه پس از مدتها اي�ن فرصت براي آنها به وجود آمده 
ب�ود، كه بتوانند براي جبران هزينه هاي باالي زندگي 
خود مس�افران ج�ام جهاني و دالرهاي آنها را نش�انه 
بروند. طبیعي بود كه بازار كارهاي گزاف در اين ايام 
داغ داغ باش�د. از پرچم فروش�ي تا اجاره پاركینگ، از 
حمل وس�ايل مسافران تا دعوت آنها به رستوران هاي 
ش�هرهاي آفريقاي جنوبي و همه اين كارها وسیله اي 
ش�ده بود تا آفريقايي ها در اين ايام روزهاي پركاري 
را پشت س�ربگذارند. اقتصاد ورشكسته و توان مالي 
پايی�ن مردم آفريقاي جنوبي باعث ش�ده بود تا حتي 
برخ�ي از راهنمايان بازيها نیز از میهمانان خود طلب 
رند )واحد پول كشور آفريقاي جنوبي( كنند شايد حق 
ه�م با آنها بود. مگر ديگر چنین امكاني براي آنها مهیا 
خواهد ش�د تا بتوانند چنین میهمانان پر انگیزه اي را 

در مقابل خود ببینند.
س�پ بالت�ر رئیس فدراس�یون بین الملل�ي فوتبال 
)فیفا( كه در ايام بازيها سخت ترين انتقادات را متوجه 
خود مي ديد و حرف و حديث هاي بسیاري هم درباره 
او ب�ه گ�وش مي رس�ید، در توجی�ه دادن میزباني به 
آفريق�اي جنوب�ي گف�ت: ديگ�ر از دادن میزبان�ي ب�ه 
ق�اره اروپا و آمريكاي جنوبي خس�ته ش�ده بوديم و 

جام جهاني
 در

كشور ناامن  دومین
جهان

سفر
 به سرزمین

 رنگین كمان ها

محمدرضا نصراهلل زاده

جام جهاني
 در

كشور ناامن  دومین
جهان

سفر
 به سرزمین

 رنگین كمان ها

محمدرضا نصراهلل زاده
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مي خواس�تیم كشور جديد و قاره جديدي را براي اين 
كار تجربه كنیم، حرفي كه باعث خنده تمامي اصحاب 
رس�انه  حاضر در آفريقاي جنوبي شد و باعث گشت 
ت�ا خیلي ه�ا ب�ه او بگويند ك�ه اين ط�ال و الماس هاي 
میزبان بوده اس�ت كه میزباني اش را رقم زده ، نه يك 
تجرب�ه جديد. چرا كه هم�ه كار برگزاري بازيهاي جام 
جهان�ي 2010 آفريق�اي جنوبي بر عه�ده  آفريقايي ها 
بود و تنها اس�م آفريقاي جنوبي به عنوان میزبان در 

اين ايام مطرح بود.
در ش�هر ژوهانس�بورگ مرك�ز كش�ور آفريق�اي 
جنوب�ي وضع به قدري آش�فته بود كه حد و حصري 
نداشت. مردم آفريقاي جنوبي و حتي مردم ديگر ملل 
نیز كه در اين شهر اقامت گزيده بودند، در اين ايام به 
تنه�ا چیزي كه فكر مي كردن�د، دالر بود و رند. چیزي 
كه كسب آن براي آفريقايي ها در ايام ديگر به سختي 

صورت مي پذيرد.
در ژوهانسبورگ تاكسي ها ناامن ترين و گرانترين 
وس�یله تردد مس�افران بودند. آنه�ا در كنار خیابانها 
انتظ�ار مش�تري را مي كش�یدند و وقتي مس�افري را 
مي ديدند، ديگر بعید بود كه به اين سادگي ها بخواهند 

او را از دست بدهند.
وجود مترو نیز در ش�هر ژوهانسبورگ بیشتر به 
يك رويا شباهت داشت، چیزي كه مردم ساكن آفريقا 

هم از آن اظهار بي خبري مي كردند.
از اتوبوس هاي ش�هري هم كمتر نشاني در سطح 
ش�هر پیدا مي ش�د. چرا كه بیش�تر اين اتوبوس ها در 
اختیار مس�ئوالن بازيها قرار گرفته ب�ود تا میهمانان 
فیف�ا را ب�ه اين طرف و آن طرف ببرد. ش�ايد باورش 
تاكس�ي هاي  كیلومت�ر  ام�ا  باش�د،  س�خت  برايت�ان 
ش�هر ژوهانس�بورگ بي ش�باهت ب�ه حركت س�ريع 
كورنومتره�اي دو و میدان�ي نبود. چرا كه هزينه يك 
مس�یر كوتاه براي ه�ر تازه واردي باعث مي ش�د كه 
س�فر اول و آخر او با تاكس�ي باشد. شرايط هتل ها و 
هتل سوئیت ها هم كه ديگر مشخص بود. بازار گرمي 
ب�ه هتل ها هم س�رايت ك�رده بود. هتل ه�ا در مواجهه 
ب�ا مس�افران ج�ام جهان�ي اع�الم مي كردند ك�ه اتاق 
خالي ندارند و باعث نگراني مس�افران مي ش�دند. اما 
همان مس�افر ب�ه محض بیرون آم�دن از محوطه هتل 
ب�ا س�یاهي برخورد مي ك�رد كه مدعي ب�ود مي تواند 
در قب�ال مبلغي دالر و يا رند ب�راي او اتاقي در همان 

هتل رزرو نمايد و اين كار از اين طريق بسیار راحت 
صورت مي پذيرفت.

آفريقايي ه�ا ك�ه تمام ام�ور برگ�زاري رقابت هاي 
ج�ام جهاني را به كاركنان فیفا س�پرده بودند و خود 
تنها نظاره گر تالش  آنها بودند، نش�ان دادند كه دادن 
میزبان�ي روي�داد مهم�ي چون ج�ام جهاني ب�ه چنین 
كش�وري ي�ك ريس�ك ب�زرگ و خطرناك به حس�اب 
مي آي�د، ريس�كي ك�ه مي تواند ت�اوان س�نگیني براي 
كشور میزبان و فیفا در آينده به همراه داشته باشد.

نماين�دگان معترض رس�انه هاي گروهي سراس�ر 
جهان نیز از كش�ور میزبان تنها يك ID كارت گرفتند 
و هیچ تس�هیالت ديگري ش�امل حال آنها نشد كه اين 

جاي تعجب داشت.
در آفريق�اي جنوب�ي مش�خص بود كه همه ش�هر 
ب�راي برگ�زاري رقابت ه�اي ج�ام جهاني بزك ش�ده 
اس�ت. روي خاك هاي بس�یار با چمن پوش�انده شده 
بود كه با گذش�ت زمان اين مش�كل باعث شد تا چهره 
اولیه كشور آفريقاي جنوبي به نوعي براي مسافران 
تغیی�ر چهره داده و نمايي از فقر كاماًل به چش�م آنها 

بیايد.
هزين�ه ف�رودگاه ت�ا ورزش�گاه ساكرس�یتي 100 
دالر بود و همین هزينه باال باعث مي ش�د تا خیلي از 
مسافران قید حضور در ورزشگاه ساكرسیتي را زده 
و از فرودگاه راهي محلي براي اقامت خود شوند و از 
آنجا راه بهتري را براي رسیدن به ورزشگاه انتخاب 
كنن�د، ه�ر چند كه هزينه ت�ردد از جاهاي ديگر ش�هر 
هم به ساكرس�یتي چیزي كمتر از 100 دالر نمي ش�د. 
در آفريقاي جنوبي و در ايام بازيها قیمت يك شیش�ه 
آب معدن�ي كوچ�ك به مبلغ�ي بالغ ب�ر 1700 تومان 
مي رس�ید و بقیه چیزهاي ديگر هم كه با اين حس�اب 

مبلغش كاماًل مشخص مي شود.
بع�د از برگ�زاري جام جهان�ي 2006 آلم�ان كه به 
لحاظ نظ�م و انضباط س�رآمد همه جام ه�اي جهاني  
ديگر ب�ود، برگزاري بازي ه�ا در آفريقاي جنوبي يك 
عالمت س�وال ب�زرگ را پیش چش�م عالق�ه مندان به 

فوتبال قرار مي داد.
نظ�ارت بر ورزش�گاه ها ب�ه آن حد پايی�ن بود كه 
خیلي ها با يك بلیت، به تماش�اي چند بازي نشستند 
و همین بي نظمي ها مش�كالتي را در ورزش�گاه ها به 

وجود آورد.
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بلی�ت تماش�اگران از ابتدا ت�ا انته�اي بازي هاي 
مرحل�ه اول زرد ب�ود. بلی�ت نمايندگان رس�انه هاي 
گروه�ي ه�م آب�ي و همی�ن مس�أله باعث مي ش�د تا 
نظارت بر ورود و خروج عالقه مندان به ورزشگاه ها 

به حداقل برسد.
بازار گرمي مس�ئوالن فیف�ا در واگذاري بلیت به 

خبرنگاران نیز جاي تعجب بسیار داشت.
آنه�ا پی�ش از برگ�زاري بازيها بلیت تع�دادي از 
خبرنگاران را تأيید و براي برخي از بازي ها هم نام 
آنها را در لیس�ت انتظار گذاش�تند، تا به واسطه اين 
مسأله براي خود و برخي از افراد وابسته به فیفا كار 
و كاسبي پر رونقي را فراهم آورند. هر چند كه خیلي 
از نمايندگان رس�انه ها بي توجه به اين بازار گرمي 
مس�ئوالن فیف�ا خیلي راح�ت به درون ورزش�گاه ها 
راه يافته و به تماش�اي بازي ها مي نشستند. در ايام 
برگزاري رقابت هاي جام جهاني در آفريقاي جنوبي، 
هم�ه ش�هر به نوع�ي درگیر ف�روش ش�ال و كاله و 
پرچم مربوط به كشورهاي ديگر شده بودند، كار و 
كاس�بي نان و آب داري كه در اين ايام خیلي ها را به 

نام و ناني فراوان رساند.
ورزشگاه الیس پارك در مركز شهر ژوهانسبورگ 
و در ي�ك منطق�ه كاماًل ناامن قرار داش�ت، به طوري 
كه وقتي عقربه هاي س�اعت در اين منطقه از 8 ش�ب 
مي گذش�ت و تاريكي همه جاي شهر را فرا مي گرفت، 
آن�گاه رف�ت و آمد در اين منطقه با وحش�ت بس�یار 

صورت مي پذيرفت. مردم س�اكن اطراف الیس پارك 
در اي�ام برگ�زاري بازي ه�ا همگ�ي ب�ه اج�اره دادن 
پاركینگ براي ماش�ین مسافران جام جهاني مشغول 
بودند، آنها در قبال توقف 3 ساعت اتومبیل مسافران 
در مقابل خانه هايشان چیزي حدود 50 رند را از آنها 
طل�ب مي كردند، مبلغي ك�ه براي آنها مبلغ گزافي به 

نظر مي رسید.
تعويض پي در پي پلیس ورزش�گاه ها كه در پي 
اعتصاب آنها انجام مي شد هم مشكل ديگري بود كه 

گريبان بازيها  را گرفته بود.
خالص�ه كالم اينك�ه آفريق�اي جنوب�ي ب�ه هیچ 
وجه شايس�تگي میزباني رقابت ه�اي جام جهاني را 

نداشت.
آفريق�اي جنوبي دردهايي داش�ت كه مرهم هايي 
قوي ت�ر از فوتب�ال هم نمي توانس�ت بمانند مس�كن 

براي آن عمل كند.
در فرودگاه O.R.TAMBO مسافران جام جهاني 
به مح�ض ورود با چه�ر ه اي مواجه مي ش�دند كه با 
لبخند به آنها خوش�امد مي گفت و آن چهره كسي به 

جز نلسون ماندال نبود.
ف�رودگاه ب�ه ط�رز جالب�ي از رنگ ه�اي متع�دد 
تزيین ش�ده بود و هر ت�ازه واردي را مجذوب خود 
مي س�اخت، غافل از اينكه در بیرون از شهر چهره اي 

ديگر از جام جهاني انتظار مسافران را مي كشید.
در ف�رودگاه TAMBO آقاي�ان و خانم هاي�ي با 
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لباس هاي�ي  همرن�گ با ص�ورت سیاهش�ان انتظار 
مس�افران جام جهان�ي را مي كش�یدند. آنه�ا اگر چه 
از دادن اطالع�ات اولی�ه راج�ع ب�ه بازي ه�ا و تردد 
مس�افران هم عاج�ز بودند، اما هرگز نمي خواس�تند 

خودشان را از تك و تاب بیاندازند.
آنه�ا از اينكه میزبان روي�دادي چون جام جهاني 
بودن�د، خوش�حال ب�ه نظر مي رس�یدند، ام�ا قواعد 
میزبان�ي و راهنماي�ي مس�افران را نمي دانس�تند و 
همین زمینه ساز مشكالت بسیار براي مسافران جام 

جهاني بود.
در ف�رودگاه TAMBO اف�راد زي�ادي به چش�م 
مي خوردن�د، كه اطاق ه�اي اضافي خانه هايش�ان را 
ب�راي مس�افران ج�ام جهاني در نظ�ر گرفته و قصد 
اجاره آنها را به مسافرين داشتند، اما نا امني كشور 
آفريق�اي جنوب�ي باعث ش�ده بود كه كمت�ر رغبتي 

براي اين كار از سوي مسافران بعمل بیايد.
بیچاره مس�افراني كه شب به فرودگاه رسیدند، 
كمتري�ن امكان�ات را نی�ز ب�راي اس�تراحت و گ�ذر 
وقت نداش�تند. حت�ي اگر اي�ن مس�افران نمايندگان 

رسانه هاي گروهي جهان به اين بازيها بودند.
مس�افران ج�ام جهان�ي بع�د از يك س�فر نزديك 
به 12 س�اعته، تازه وقتي به فرودگاه مي رس�یدند، 
مشكالتش�ان شروع مي ش�د و بي نظمي گريبان آنها 
را مي گرفت. در كشور آفريقاي جنوبي براي رسیدن 
ب�ه ه�ر هدفي بايد با واس�طه هاي بس�یاري ارتباط 

برقرار كني.
در آفريق�اي جنوب�ي روش�نايي روز واقع�اً يك 
نعمت ب�زرگ بود و همه فعالیت هاي مس�افران جام 

جهاني در آن خالصه مي شد.
برخ�الف بازيه�اي ج�ام جهاني آلمان كه س�مبل 
بازيه�اي آن در ه�ر ك�وي و ب�ر زني يافت مي ش�د، 
قیم�ت س�مبل بازيهاي جام جهان�ي آفريقاي جنوبي 
آنقدر گران بود كه باعث كمیاب ش�دن آن شده بود، 
ت�ا حدي كه تمايل اندك خريد س�مبل بازيها توس�ط 
مس�افران جام جهاني باعث شده بود تا تولید آن به 

حداقل ممكن برسد.
ام�ا حكايت )ووووزالها( حكايت ديگري بود. چرا 
ك�ه كمتر كس�ي در آفريقاي جنوبي پیدا مي ش�د كه 

ووووزال در دست نداشته باشد.
ووووزالهاي�ي ك�ه ص�داي آن ب�ي ش�باهت ب�ه 
ص�داي زنبور نب�ود. صدايي كه خیلي از مس�افران 
ج�ام جهاني را آزار داد، ام�ا صاحبان اين صنعت را 
به نان و نوايي رس�اند كه آنها اعالم كردند كه قصد 
دارن�د در سراس�ر جهان براي س�اخت اين بوق هاي 
كركننده شعبه بزنند.  آنها حتي از قاره آسیا هم نام 
بردند، ق�اره اي كه متقاضي اول س�اخت )ووووزال( 
به حساب مي آيد و قرار است بزودي زود تولید اين 

بوق هاي مخصوص پالستیكي در آن آغاز شود.
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1- استانی در غرب کشورمانـ  نوشتن مطلب برای اینکه فراموش نشود.
2- آدمی و انسان ـ درخت جوان.

3- مغز سرـ  چوب یا عصا که سرش خمیده باشدـ  ریشهـ  آخرین رمق.
4- ابوالبشرـ  استانی در شرق استان تهرانـ  یکی از صورت های فلکی.

5- نماینده ـ تّکه پارچة کهنه ـ از پرندگان کوچک خوش آواز.
6- مالیده شده دو چیز به هم ـ ضمیر اول شخص جمع ـ عالمت 

جمع فارسی.
7- غربالی که دارای سوراخ های بسیار ریز باشد ـاولین مکان وحي.

8- اندوه ـ نفس بلند که از درد یا شادی از سینه درآورند ـ بیننده.
9- روح و جان ـ بار و اسباب سفر ـ انگور خشک.

10- آب دیده ـ سپهر ـ جز، غیر، مگر.
11- آرواره ـ از گل  های زیبا و خوشبو ـ سخن ـ کلمة افسوس.

12- اصل و خالصة چیزی ـ هر یک از اعضاء هیئت دولت.
13- بر یک روش ادامه دادن ـ استان کویری.

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

عمودى افقي

1- امید و آرزو ـ علمی است در خصوص احوال کرة زمین.
2- انجام وظیفه ـ دستگاهی جهنده که به فضا پرتاب می شود.

3- تکیه دادن ـ قابله ـ صدمه و آسیب ـ نوعی هواپیمای پرسرعت.
4- سرو کوهی ـ دهلیز ـ از امپراطوری های باستان.

5- معلّم ـ پول فلزی ـ روشن و درخشان.
6- کامل کننده ـ کافی ـ مفعول بی واسطه.

7- بهشت ـ مهم ترین مزه دهندة غذا.
8- ضمیر اشاره به دور ـ با ناله سودا می کند ـ ساده دل و خوش باور.

9- اولین بخش از دستگاه گوارش ـ دوستدار.
10- وسیلة درو ـ نازک و کم عرض ـ فرمانده.

کشور  پایتخت  ـ  نوشتنی  دروس  از  و  آفریدن  ـ  پاالن  ـ  خاندان   -11
چکمه ای.

12- زاری و شیون ـ دیکته.
13- خواست ها و میل ها ـ زبانة ترازو.
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قصه هاي كهن
دزد و امانت داري

مجید مالمحمدي
روزي بود و روزگاري. مردي در هنگام سحر بقچه در بغل از خانه بيرون آمد تا به حمام برود. در آن زمان هاي قديم كسي 

در خانه ي خود حمام نداشت. به همين خاطر آدم ها مجبور بودند كه به حمام هاي عمومي در محله خودشان بروند.
هوا تاريك بود. از دور صداي واق واق سگ هاي آبادي به گوش مي رسيد. باد گرمي به شاخه ي درخت هاي خورد و صداي 
ترسناكي از آن ها بلند مي كرد. به همين خاطر كمي ترس به دل مرد افتاد. او با احتياط و ترسان ترسان از كوچه اي تنگ و 

باريك به طرف حمام پا تند كرد. در راه با خودش خداخدا كرد كه با آشنايي، دوستي يا فاميلي برخورد كند.
او كمي كه رفت به يك چهارراه رسيد. سمت راست چهارراه به يك كوچه باغ مي خورد. او در آن جا با ديدن سايه اي بلند و 

دراز هول كرد و گفت: بسم اهلل الرحمن الرحيم! يعني آن سايه براي چه كسي است!
خواست برگردد كه ديد سايه كوتاه تر شد. تا آمد به طرف كوچه ي حمام بدود صدايي شنيد.

- سالم عبداهلل، نترس من هستم. پسر عمويت احمد!
با شنيدن صداي احمد، خيال عبداهلل راحت شد. ايستاد تا او نزديك شد. با ديدن قيافه ي احمد خنديد و گفت: واي، گفتم نكند 

دزدي،  جّني يا...
احمد كه بيل بزرگي بر دوش داشت پرسيد: داري حمام مي روي؟

عبداهلل گفت: آري، بايد هر چه زودتر به حمام بروم و بعد از آن راهي شهر بشوم. چون در شهر يك كار مهم دارم!
احمد گفت: پس بيا با هم برويم كه من دارم به طرف باغم مي روم. االن زماِن آبياري من است. من تا نزديكي حمام تو را 

همراهي مي كنم.
آن دو در تاريكي كوچه باغ، شانه به شانه ي هم رفتند تا به نزديكي حمام رسيدند. عبداهلل  آن قدر غرق در فكر كار خود در 
شهر بود كه ديگر حرفي نزد. احمد هم با گفتن يك خداحافظي از او جدا شد. عبداهلل نفهميد. وقتي به حمام رسيد. ناگهان يك 
دزد كه صورت خود را پوشانده بود از پشت يكي از درخت ها بيرون آمد، خواست به او نزديك شود كه عبداهلل ايستاد. دست 
در زير دستار دور كمر خود كرد. يك كيسه كوچك ُپر از طال بيرون آورد و طرف او گرفت. هوا تاريك بود. چشم چشم را 

نمي ديد.
عبداهلل گفت: بيا پسرعمو، اين صددينار1 پيش تو امانت باشد تا من از حمام در بيايم. مي ترسم آن جا امن نباشد. من بعد از 

حمام به سراغت مي آيم و اين را مي گيرم. بايد به شهر بروم و با اين طالها تجارت كنم.
دزد سر تكان داد. حرفي نزد و همان جا ايستاد. عبداهلل پا به حمام گذاشت. مرد دزد كه بيرون بود كيسه را آهسته در كنار 

گوش خود برد و تكان داد. بعد غرق در خوشحالي شد.
*

يك ساعت گذشت. هوا روشن شد. عبداهلل از حمام بيرون آمد. او بقچه اش را پيش حمام چي امانت گذاشته بود تا وقتي از 
شهر بازگشت، آن را بگيرد و به خانه ي خود ببرد.

وقتي با عجله طرف باغ پسرعمويش احمد راه افتاد، صدايي شنيد.
- آهاي جوانمرد!

عبداهلل ايستاد. او چه كسي بود كه صدايش مي زد. برگشت. يك مرد غريبه را ديد. او همان دزد سحرگاهي بود. عبداهلل او را 
نشناخت. دزد جلو آمد. پارچه ي روي صورت خود را كنار زد. كيسه ي طال را طرف او گرفت و گفت: بيا كيسه ي طالهايت 

را بگير و برو، كه من به خاطر اين امانت، از كار خود بازمانده ام.
عبداهلل با تعجب زياد وقتي كيسه ي طالهاي خود را ديد، آن را گرفت و پرسيد: كيسه من در دست تو چه مي كند، تو كه 

هستي؟!
دزد گفت: من يك طّرار2 هستم. تو پيش از اين كه به حمام بروي، اين كيسه را به من دادي!

او همه ي ماجرا را براي عبداهلل تعريف كرد. عبداهلل جا خورد. به اطراف خود خوب نگاه كرد. اما كسي را نديد. نه احمد را، نه 
هيچ كدام از اهالي محله شان را. با تعجب زياد از دزد پرسيد: اگر تو طّرار هستي، چرا اين كيسه ي طال را برنداشتي و براي 
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اشك مرمي

اينجا كوه هاي زاگرس مياني است. بافت آن قدمتي بالغ بر 12 ميليون سال را فرياد مي كشد. فريادي كه با رقص باد و طنني آب رودها 

در ميان قامت الله ها، ريتم طبيعت را به انسان تلقني مي كند. الله هايي كه در خفا اشك مرمي مي ريزند و در عيان جالي روح بينندگان 

مي شوند. آواز سارها و بلبالن كه به وجد بوي گل و سبزه بدون خوف از عقاب و شاهني تيزبني كه بر بلنداي آبي نيلگون آسمان بر 

باد سوارند، سمفوني بزرگ طبيعت بكر و زيباي خداوندي را كامل مي كند. شفيره هاي دسته اي  پروانگان    در پاي پوته هاي گلپر و 

سنبل با بي قراري با پرواز روي گلها، بقاي چند صد ساله الله ها و گلها را جشن مي گيرند. اينجا دشت الله هاي واژگون است كه در 

جوار روستاي بنواستكي در 100 كيلومتري شهركرد قرار گرفته است. وسعت آن تا حدود 20 سال پيش به ده هزار هكتار مي رسيد 

و اكنون دست بي وفاي ما و رد ماري از قير و سنگ، آنرا به منطقه 3400 هكتاري حفاظت شده بدل كرده است. ده ها چشمه و برف 

كوه هاي سر به فلك كشيده، منطقه را آبرساني مي كنند و هر ساله در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت، اين جلوه بر خاك و منظري 

بر ثريا مي كند.

              
              
              

                  تهيه شده : آ.جزايري
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مجيد مالمحمدي
چهل دانشمند

عثمان بن سعيد، بزرِگ ما بود. خيلي دوستش داشتيم. حرف هايش پر از دعا و مهرباني بود. 
ما تازه به خانه ي امام عسكري)ع( پا گذاشته بوديم. دو تا اتاق بزرگ تو در تو داشت. اتاق ها از ما چهل نفر ُپر شده بود. 

عثمان بن سعيد كه به اتاق امام عسكري)ع( رفته بود بيرون آمد. با خوش حالي گفت: صلوات بفرستيد.
همه ي ما برخاستيم و صلوات فرستاديم. امام عسكري)ع( مثل آفتاب از پشت پرده بيرون آمد. ما دوباره صلوات فرستاديم. 

بويي دوست داشتني در اتاق پيچيد.
يك نفر به پشت بام رفته بود تا مواظب باشد مأمورها از راه نرسند. ما دور از چشم آن ها و پنهاني به آن جا آمده بوديم. 

عثمان بن سعيد شروع كرد به حرف زدن:
- اي فرزند رسول خدا! من نماينده ي اين جمع از شيعيان شما مي باشم. ما از شما يك پرسش مهم داريم.

ناگهان امام عسكري)ع( با محّبت زياد به همه ي ما نگاه كرد و گفت: كسي از اين جا بيرون نرود!
چه شده بود. از حرف او تعجب كرديم. عثمان بن سعيد پرسيد: آخر چرا آقا! مگر اتفاقي افتاده؟

امام عسكري)ع( پرسيد: آيا مي خواهيد به شما بگويم كه چرا اين جا آمده ايد؟
- آري، بگوييد

- شما چهل نفر آمده ايد كه درباره ي جانشين من سؤال كنيد.
دهان همه ي ما از تعجب بازماند. امام پرده ي پشت سرش را كنار زد. ناگهان پسركي به ما سالم كرد و كنار امام ايستاد. 
پسرك زيبا و نوراني بود. امام دست بر شانه ي او گذاشت و گفت: اين كودك، بعد از من امام و خليفه ي شماست. از او 
اطاعت كنيد و از هم جدا نشويد؛ وگرنه كشته مي شويد. اما شما از اين به بعد اين كودك را نمي بينيد. پس بايد در كارهاي 

خود به عثمان بن سعيد مراجعه كنيد!
او را  كنند،  پيدا  را  امام عسكري)ع(  فرزند  اگر  او مي گفت: مأمورهاي خليفه  افتادم.  ياد حرف هاي ديروز عثمان بن سعيد 

خواهند كشت!
امام عسكري)ع( گفت: اسم او مهدي است، او امام زمان شماست!

ما به مهدي تبريك گفتيم. مهدي از پيش ما رفت. از آن به بعد ما هيچ وقت او را زيارت نكرديم.

5 مرداد روز تولد امام زمان عج مبارك باد.

منبع: سيره چهارده معصوم)ع( نوشته استاد محمدمهدي اشتهاردي.
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آفتاب مهرباني
اهميت و شرافت مادري

بهشت زير قدمهاي مادران
حقوق بسيار مادرها را نمي توان شمرد و نمي توان به حق ادا كرد. يك شب مادر نسبت به فرزندش از سال ها عمر پدر متعهد 
ارزنده تر است. تجّسم عطوفت و رحمت در ديدگان نوراني مادر، بارقة رحمت و عطوفت رّب العالمين است. خداوند تبارك و 
تعالي قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبّيت خود آميخته آن گونه كه وصف آن را كس نتوان كرد و به شناخت كسي 
جز مادران درنيايد و اين رحمت اليزال است كه مادران را تحّملي چون عرش در مقابل رنج ها و زحمت ها از حال استقرار 
نطفه در رحم و طول حمل و وقت زائيدن و از نوزادي تا به آخر، مرحمت فرموده؛ رنج هايي كه پدران يك شب آن را تحّمل 
نكنند و از آن عاجز هستند. اين كه در حديث آمده است كه »بهشت زير قدمهاي مادران است«* يك حقيقت است و اين كه 
با اين تعبير لطيف آمده است براي بزرگي عظمت آن است و هشياري به فرزندان است كه سعادت و جّنت را در زير قدم 
آنان و خاك پاي مبارك آنان جستجو كنيد و حرمت آنان را نزديك حرمت حق تعالي نگهداريد و رضا و خشنوي پروردگار 

سبحان را در رضا و خشنوددي مادران جستجو كنيد.

هات. كنزالعّمال 45439/461:16. * قال رسول اهلل)ص(: الَجنَّ�ة َتْحَت اَْقداِم ااُلمَّ
صحيفه امام؛  ج 16، ص 225.

مادر،  بخشندة  روح آرامش
مادري كه بچه اش گرفتاري دارد و مي خواهد نجاتش بدهد، آنقدري كه الطاف اين مادر او را آرام مي كند، مداوا آنقدر در او 

تأثير ندارد، اين اآلن احتياج به اين دارد كه روحش آرام بشود. مادر روح اين را آرامش مي دهد.

صحيفه امام؛  ج 7، ص 502-501.

خدمت مادر باالترين خدمتها
نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ براي اينكه بانوان عالوه بر اينكه بانوان عالوه بر اينكه خودشان يك قشر فّعال 
در همة ابعاد هستند، قشرهاي فّعال را در دامن خودشان تربيت مي كنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم باالتر است، 
و از خدمت همه كس باالتر است. و ا ين امري است كه انبيا مي خواستند. مي خواستند كه بانوان قشري باشند كه آنها تربيت 

كنند جامعه را، و شير زنان و شير مرداني به جامعه تقديم كنند.

صحيفه امام؛  ج 14، ص 197.

دامن مادر، مدرسه علمي � ايماني
انبيا آمده ان كه انسان درست كنند، انبيا مأمورند كه افراد را � افرادي كه بشر هستند و از همين با حيوانات فرق ندارند � 
آمده اند كه اينها را انسان كنند؛ تزكيه كنند، مزّكي كنند؛ پاكيزه كنند. شغل انبيا همين است و بايد شغل مادرها همين باشد 
نسبت به بچه هايي كه در دامنشان هست. بچه ها را از آن اول كه در دامنشان هست تزكيه كنند. آنها با اخالق خوب، با اعمال 
خوب در آنجا بچه ها بهتر تربيت مي شوند. در دامن مادر، بچه ها بهتر تربيت مي شوند تا در پيش استاد. آن عالقه اي كه بچه 
به مادر دارد به هيچ كس ندارد. و آن چيزي كه در بچگي از مادر مي شنود يا مي بيند، آن نقش مي بندد در قلبش؛ و تا آخر 
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تدبير وزير
واليت هاي  از  يكي  پادشاه  روز  يك  نبود.  يكي  بود  يكي 
سرزمين پهناور ايران، به خاطر يك اشتباه، وزير خود را از 
وزارت بركنار كرد. بعد دستور داد تا يك ساعت ديگر او را 
به قصرش بياورند. سپس او به خاطر آن اشتباهش يك جا 
در دورترين نقطه ي كشور براي خود انتخاب كند و هر چه 

زودتر به آن جا برود.
نبايد كوتاهي و  به وزير رسيد. وزير  پادشاه  خبرِ  دستور 
صبر مي كرد. بايد خودش را براي رفتن، آماده مي ساخت: 
حاال او خودش را درمانده و بيچاره مي ديد. همه ي درها به 
رويش بسته شده بود. راه فراري نداشت. دائم خودش را 
غمخوار  كه  همسرش  مي خورد.  غصه  و  مي كرد  سرزنش 
چه  اين  آخر  گفت:  غصه  با  و  نشست  كنارش  در  بود  او 
را عصباني كردي. حاال  پادشاه  كه كردي، چرا  بود  كاري 
بايد همه ي ما و فاميلمان، از پايتخت بيرون برويم و در يك 
جاي خيلي دور، ساكن شويم. تو كه وزير زرنگ و باهوشي 

بودي؟!
در  تازه اي  اشك  هاي  بود.  پرسوز  آهش  كشيد.  آه  وزير  
چشم هاي سبز و درشتش جمع شدند. با حسرت به همسر 
اشتباه  يك  اوقات،  گاهي  داد:  جواب  و  كرد  نگاه  جوانش 

كوچك، آدم را توي يك چاه بزرگ مي  اندازد!
همسرش ادامه داد: اما من هنوز هم تو را يك آدم دانشمند 
و دانا مي دانم. تو از آن وزيرهاي حقه باز و خونريز نيستي، 
راه  يك  شايد  كن،  فكر  كمي  مي كند.  كمكت  خدا  حتماً   پس 

چاره پيدا شد.
حرف هاي آن زن، براي وزير قّوِت قلب شد و به او روحيه 
داد. او از جاي خود برخاست. آرام و اميدوار در حياط ُپر از 
گل خانه ي خود قدم زد. هي از اول تا به آخر آن را رفت و 
برگشت. ايستاد و نشست. فكر كرد و دنبال راه چاره گشت 
مطبخ  توي  فوري  رسيد.  ذهنش  به  تازه اي  راه  باالخره  تا 

رفت و به همسرش گفت:

راه  اين  شايد  رسيده،  نظرم  به  تازه  راه  يك  كردم.  پيدا   -
آخرين راه باشد!

چشم هاي زن از خوشحاليِ  زياد برق زد.
- كدام راه؟!

وزير نشست. فكري را كه به خاطرش رسيده بود براي او 
تعريف كرد. حاال ديگر فقط چند دقيقه وقت بود تا به ديدار 
پادشاه برود. فوري قباي وزارتش را بر تن كرد. كالهش بر 

سر خود گذاشت و راهي قصر شد.
به  پا  وقتي  پادشاه رفت.  به حضور  اجازه ي حاجب،  با  او 
اتاق پادشاه گذاشت تعظيم كرد و سالم گفت. پادشاه به او 

اعتنايي نكرد. فقط گفت.
- من ديگر با تو حرفي ندارم، اما تو اجازه داري تا يك جاي 
انتخاب  فاميلت  و  خانواده ات  خودت،  زندگي  براي  را  دور 

كني، همين االن!
وزير سينه جلو داد و با اطمينان گفت: اي پادشاه، در اين 
و  به شما  بودم، قصدم خدمت  اين قصر  در  من  كه  مدتي 
از شما دور باشم، منم  اما حاال كه قرار است  مملكتم بود 
فراوان  نعمت هاي  با  هوا  و  آب  خوش  جاي  يك  شما  از 

نمي خواهم، هر چه هست براي شما باشد!
پادشاه از حرف او تعجب كرد و گفت: منظورت چيست، پس 

كجا را براي زندگي انتخاب مي كني؟!
وزير سر به زير انداخت و ادامه داد: منظورم اين است كه 
و  بي دار  و  خراب  كه  كنيد  پيدا  را  روستايي  يك  من  براي 

درخت باشد تا من با فكر و تالشم آن جا را آباد كنم.
شاه با تفكر نگاهي به دور و بر خود انداخت. كسي حرف 
نزد. پادشاه انتظار داشت كه مشاورهايش، به كمكش بيايند 
فهميده  را  پادشاه  نگاه  معني  كه  پيرمردي  بزنند.  حرفي  و 
بود فوري گفت: اي پادشاه بزرگ، حاال كه خودش خواسته 
به جايي دور و ويرانه برود، بهتر است كه به حرفش گوش 

كنيد!
پادشاه با صدايي بلند به وزير گفت: چون تو در گذشته به 
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پيرمرد و مار
)سيوند(

پيرمردي بود كشاورز، به زحمت لقمه ناني درمي آورد با 
زن و بچه   هايش مي خوردند . يك روز كه در صحرا مشغول 
كار بود چش��مش به  مار س��ياهي افتاد كه  مار س��فيدي را 
تعقيب مي كرد. سنگي برداشت ، به طرف مار سياه  پرت كرد 
مار س��ياه فرار كرد. مار س��فيد ببه پيرمرد گفت:» اي پيرمرد 
حاال كه جان مرا نجات دادي صبر كن تا خدمتي به تو بكنم."

بعد يك اش��رفي آورد ، گذاش��ت جلو پيرمرد . پيرمرد به 
بازار رفت و براى زن و بچه اش اش��رفي را برداش��ت  رفت  
بازار . سوروسات و لباس براي بچه  هايش خريد و برد خانه. 
زن و بچه ها خوشحال ش��دند پرسيدند:» از كجا پول آوردي 

اين چيزها را خريدي؟ «
پيرمرد گفت:» چكار داريد، خدا رسانده.«

و هرچه اصرار كردند چيزي نگفت.
روز بعد كه ب��ه صحرا رفت مار اش��رفى ديگري برايش 
آورد، پيرمرد هم قدري شير  جلو او گذاشت. مار كمي از شير 
خورد و گفت: »پيرمرد هر وقت دس��تت تنگ بود و پول الزم 
داشتي بيا قدري شير و نمك كنار آن سنگ  بگذار  و برو. بعد 
كه برگش��تي يك اشرفي در كاس��ه مي گذارم، فقط  اين راز را 
به كس��ي نگو، حتي خانواده ات هم نفهمند، طمع هم نكن تا اين 

دوستي برقرار بماند.«
پيرم��رد قبول كرد . هر وقت پول الزم داش��ت، كاس��ه اي 
ش��ير و نمك مي برد، كنار سنگ مي گذاشت و مي رفت صحرا 
كار مي كرد، عصر كه برمي گشت يك اشرفي توي كاسه بود. 
هرچ��ه زن و فرزندانش مي پرس��يدند اين پول ه��ا را از كجا 

مي آوري مي گفت:» چكار داريد، اين قدر پي  جو نشويد.«
ت��ا اين كه زن يكي از پس��راش را دنبال او فرس��تاد تا از 

كارش س��ر درآورد. مدت ها دنبال اين كار بود تا اين كه ديد 
پدرش كاسه شير را كنار سنگين گذاشت و دنبال كارش رفت. 
پس��ر  همان جا ماند. كمى بعد م��ارى خوش خط و خال آمد، 
شير و نمك  را خورد، و يك اشرفي در كاسه گذاشت و رفت. 
پس��ر طمع كرد . با خود گفت:» حتمًا در س��وراخ اين مار گنج 
است. بايد دنبال مار بروم و سوراخ اش را پيدا كنم  و  گنج را 

به دست بياورم.
وقتي مار رفت تو س��وراخ ، پسر تيشه اي آورد و سوراخ 
را كند. مار بيرون آمد ،شروع كرد به فوكه كشيدن. پسر تيشه 
را بلند كرد. مار فرار كرد  تيش��ه خورد روي دمش و دم مار 
كنده شد. پسر مار را دنبال كرد ،مار پسر  را نيش زد و پسر 

در دم مرد.
پيرمرد از آن به بعد هرچه ش��ير كنار سنگ و مي گذاشت، 
از مار و اش��رفي خبري نمى ش��د. مار آمد و يك اشرفي در 
كاسه گذاشت و گفت: پيرمرد اين اشرفي را بردار و برو، ديگر 

هم شير و نمك نياور كه دوستي ما تمام شد.
 پيرمردپرسيد: چرا، مگر چه شده؟

مار گفت:
تا مرا ُدم ،تو را پسر ياد است                                دوستي 

من و تو بر باد است
نجار و مار

زنجان

  انوش��يروان زنجيري جلوي قصرش آويزان كرده بود و 
نگهباني هم براي آن گذاشته بود تا هر كس كه به او ظلم شده 

بود و يا مشكلي داشت، آن زنجير را به صدا درآورد.
ي��ك روز م��اري دور زنجي��ر چنبره  زد. به انوش��يروان 
خبردادند. انوشيروان دستور  داد در شهر جار بكشند كه نجار 
با اره اش، بنا با تيشه اش، بزاز با قيچي اش، بقال با ترازويش، 

آهنگر با كوره اش، نعلبند با چكشش، در ميدان جمع شوند.
همه آمدند. مار هم آمد. از كنار همه گذش��ت تا اين كه به 
نجار رس��يد. جلوي نجار ايستاد. انوشيروان رو به نجار كرد 

و گفت: اي نجار با اين مار برو، ببين مشگلش چيست.
نجار اره اش را برداشت دنبال مار راه افتاد. رفتند و رفتند 
تا اين كه به غاري رسيدند. نجار ديد آنقدر مار در اينجا جمع 
ش��ده كه جاي سوزن انداختن نيست. مار به طرف شاه مارها 
رف��ت كه باالتر از همه نشس��ته بود و دو تا ش��اخ از دهانش 

بيرون زده بود.
ش��اه مارها گوزني را بلعيده بود، اما شاخ هاي گوزن در 
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دهانش مانده بود و داشت او را خفه مي كرد.
نجار ش��اخ هاي گوزن را اره كرد و شاه مارها را نجات 

داد.
موقع برگشتن، شاه مارها دستمالي به نجار داد كه داخل 
آن دو دانه عجيب بود. نجاردس��تمال را برداش��ت و آمد به 
دربار انوش��يروان، حال و حكايت را تعريف كرد و دانه ها را 
به انوشيروان داد. انوشيروان با تعجب به دانه ها نگاه كرد و 

پرسيد: اين ها چه دانه اي هستند؟
وزير گفت: پادش��اه به سالمت باد. اين ها هر چه باشند، 
خوردني نيس��تند، ش��ايد كاشتني باش��ند. اينها را بكاريم تا 

ببينيم چه مي شود.
انوش��يروان دس��تور داد باغبان  دانه ها را كاشت. مدتي 
گذش��ت و دانه ها سبز ش��دند. باغبان مراقبتش��ان كردند تا 
يكي شان گل داد و به بار نشست. خبر به انوشيروان بردند.

انوش��يروان با وزير و وزرا جمع شدند كه حاال چه كار 
كنيم؟

وزير دوباره درآمد: 
- پادشاه به سالمت باد. دستور بدهيد خر و بزي بياورند 
و هر روز از اين ميوه به آنها بدهند، اگر نمردند كه خوردني 

است.
خ��ر و بزي آوردند و چن��د روزي از اين ميوه ها به آنها 
دادند، ديدند هر روز پروارتر مي ش��وند. اسمش را گذاشتند 
خربزه. خودش��ان هم خوردند و ديدند طعم و مزه اش خوب 

است.
بعد از آن دانه دوم بار داد. در همان موقع قاصدي از هند 
با باج و خراج يك س��اله از راه رس��يد. قاصد تا چشمش به 
آن مي��وه عجيب افتاد، آب از لب و لوچه اش راه افتاد و گفت 

: خيلي خوشمزه بوداهه.
به دستور انوشيروان يكي از ميوه ها را كندند و به قاصد 
دادند. قاصد ميوه را قاچ كرد و تا ته آن را خورد. از آن روز 

به بعد اسم اين ميوه را هندوانه گذاشتند.
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حاجي خسیس

استان مازندران
در زمانهاي قديم، حاجي خسيس��ي ب��ود. روزي، يك 
دس��ت كله پاچه خريد و به خانه ب��رد و به زنش داد. زن 
كله پاچه را بار كرد. بوش  توي كوچه پيچيد .زن آبس��تن 
همسايه  هوس كله پاچه كرد. به خانة حاجي آمد تا از زنش 
يك كاس��ه كله پاچه طلب كند ولي روش  نشد و به جاش  

گفت: »آتش مي خواهم، يك گله آتش بده.«
زن حاجي هم يك گله آتش به او داد. زن آبستن رفت وپس 

از چند لحظه ديگر آمد و گفت: »قدري ديگر آتش مى خوام!«
زن حاجي نگاهي به شكم او انداخت و فهميد زن آبستن 
اس��ت و، ويار كله پاچه كرده است . زودي سر ديگ رفت، 

يك پاچه برداشت و به او داد. زن هم به جانش دعا كرد.
ظهر ش��د. زن حاجي سفره را انداخت. بادية كله پاچه 
را وسط سفره گذاشت. حاجي نگاهي به داخل ديگ كرد و 
متوجه شده از چهار تا پاچه، يكش  نيست، از  زنش پرسيد: 

»يك پاچه اش چه شد؟«
زنش جواب داد: »من خوردم.«

حاجي گفت: »پس من هم مردم!«
دراز كشيد و خودش را به مردن زد. زن گفت: »حاجي! 

خجالت بكش، آبرويمان را نريز، بلند شو!«
حاجي گفت: »آن يكي پاچه كو؟«

زن گفت: »من خوردم.«
حاجي گفت: »پس من هم مردم!همسايه  هارا خبر كن 

مرا دفن كنند.«
زن حاجي هرچه گفت، به گوش حاجي نرفت. چاره را 
در اين ديد كه به حرف حاجي عمل كند و شروع به شيون 
و زاري كرد. همسايه  ها از سر و صداى او جمع شدند و 

گفتند: »چه خبر شده؟«
زن حاجي گفت: »حاجي مرد!«

تابوت آوردند حاجي را در آن گذاشتند و به قبرستان 
بردند، شستند ، كفن كردند و توي قبر گذاشتند قبل از اين 
كه قبر را پر كنند، زن حاجي گفت: » س��وراخي س��ر قبر 
حاجي  بذار يد تا من هر وقت به اينجا مى آيم با او درد دل 

كنم و احساس تنهايى  نكنم.«
س��ر قبر حاجي سوراخي گذاشتند. همسايه  ها رفتند، 
زن حاجي روي س��وراخ خم ش��د. حاجي را صدا زد و با 

التماس گفت: »حاجي دست بردار . بيا بيرون.«
حاج��ي جواب داد: »تا آن پاچ��ه را ني�اوري، بيرون 

نمي آيم.«
روز بعد باز س��ر قبر حاجي رفت و از س��وراخ گفت: 

»حاجي خجالت بكش، بيا بيرون.«
حاجي پرسيد: »پاچه را آوردي؟«

زن گفت: »نه!«
حاجي گفت: »پس من هم بيرون نمى آيم!«

از قضا روز بعد، بازرگاني با كاروان ش��ترش كه بار 
ظرف هاي چيني داشت از قبرستان گذر مي كرد. پاي يكي 
از شترها در س��وراخ قبر حاجي گير كرد. حاجي از توي 
قبر داد كشيد. آن شتر و  بقيه  شترها رم كردند و بارشان 
به زمين افتاد و تمام چيني ها شكست. بازرگان با تعجب 

پرسيد چى شد كه چرا شترها رم كردند؟
 يكي از غالمان بازرگان گفت: »صدايي از اين قبر آمد كه 

باعث شد شترها رم كنند، حتماٌ توي قبر خبري هست!«
قبر را كندند و حاجى را بيرون آوردند،حاجى پرسيد: 

»پاچه را آورديد؟«
بازرگان كه فكرى كرد حاجى مس��خره اش مى كند با 
غالمانش به ج��ان او افتادند و تا مى خورد كتكش زدند . 
حاجى به زحمت از دستشان فرار كرد و زار و پشيمان به 

خانه برگشت. 
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نقش حساس زن در بناي جامعه اسالمي
زنان از نظر اسالم نقش حساسي در بناي جامعة اسالمي 
دارند و اسالم زن را تا حدي ارتقا مي دهد كه او بتواند 
شيء  حد  از  و  يابد  باز  جامعه  در  را  خود  انساني  مقام 
بودن بيرون بيايد و متناسب با چنين رشدي، مي تواند در 
ساختمان حكومت اسالمي مسئوليتهايي را به عهده بگيرد.

همان؛ ج 4، ص 436.

قرارگرفتن در دژ محكم عفت و عصمت
بانوان محترم ايران ثابت كردند كه... در دژ محكم عفت 
و عصمت هستند و جوانان صحيح و نيرومند و دختران 
عفيف و متعهد به اين كشور تسليم خواهند كرد و هيچ گاه 
اين  تباه كردن  براي  بزرگ  قدرتهاي  كه  راههايي  آن  در 

كشور پيش پاي آنها گذاشته بود، نخواهند رفت.

همان؛ ج 14، ص 356.

سهم بيشتر بانوان در نهضت انقالب
از  بيشتري  سهم  انقالب  و  نهضت  اين  در  ايران  بانوان 
مشغول  جبهه ها  پشت  در  كه  هم  امروز  و  دارند  مردان 
در  و  است  ديگران  از  بيشتر  آنها  سهم  هستند،  فعاليت 
چه  و  كودكانشان  تربيت  چه  دارند،  اشتغال  كه  تربيتي 
و  كالسها  در  كه  تربيتهايي  چه  و  خردساالنشان  تربيت 
اين  در  بزرگي  سهم  باز  دارند،  مجالس  ديگر  جاهاي 

انقالب دارند.

همان؛ ج 14، ص 355.

وقف جان و جوانان
وقف  را  وقتشان  را،  را، جوانانشان  جانشان  ايران  بانوان 
اسالم كردند و اسالم را به اينجا رساندند. و اميدواريم كه 
از اين به بعد هم از اين باالتر بشود، و مطمئن باشيد كه تا 
شماها در صحنه هستيد و شماها متعهد به اسالم هستيد 
به  اسالم  اين  مي كنيد،  تربيت  و جوان  مي دهيد  و جوان 

پيش برود.

همان؛ ج 19، ص 185.

بانوان، عزيز ملتند
در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربيت مي شود. شماها 
عزيز ملت هستيد؛ پشتوانة ملت هستيد. شماها در تحصيل 
اعمالي  فضايل  اخالقي،  فضايل  براي  كه  كنيد  كوشش 
نيرومند  ما جوانان  مملكت  آتية  براي  مجهز شويد. شما 
تربيت كنيد. داما شما يك مدرسه اي است كه در آن بايد 
جوانان بزرگ تربيت بشود. شما فضايل تحصيل كنيد تا 

كودكان شما در دامن شما به تربيت برسند.

همان؛ ج 6، ص 521.

خدمت بانوان به اسالم
شماها مردان و زناِن شير در ايران تربيت مي كنيد. دامن 
شما دامن عصمت و عفت و عظمت است. شماها موظف 
اسالمي  كنيد؛  تربيت  را خوب  اوالد خودتان  كه  هستيد 

تربيت كنيد، انساني تربيت كنيد، مجاهد تربيت كنيد.

همان؛ ج 6، ص 501.

عبرت كشورهاي اسالمي از زنان ايران
تحول  از  اسالمي،  كشورهاي  ساير  زنان  كه  است  اميد 
بزرگ  انقالب  اثر  در  ايران  زنان  براي  كه  معجزه آسايي 
جامعة  تا  بكوشند  و  گرفته  عبرت  شد،  حاصل  اسالمي 
به آزادي و  نمايند و كشورهاي خود را  خود را اصالح 

استقالل برسانند.

همان؛ ج 14، ص 317.

مقام واالي زن
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باشد  انسانيت خودش  واالي  مقام  به  زن  ما مي خواهيم 
نه َملَعبه* باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست 

اراذل باشد.
زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.

* بازيچه.
صحيفه امام؛ ج 6، ص 300.

مقدم بودن بانوان در نهضت
خانمهايي كه در قبل وضعشان يك نحو ديگري بود و 
بود،  كرده  مشغول  ديگري  مسائل  يك  به  را  آنها  رژيم 
متحّول شدند به كساني كه در مقابل رژيم ايستادند و با 
برادرها همدوش بلكه مقّدم در اين نهضت شركت كردند 

و اين تحولها، تحولهاي اعجازآ ميز بود.
از آن طرف، تحول ديگري پيدا شد: امروز يك دسته از 
جوانها، زن و مرد، از اروپا آمدند. پيش من و گفتند ما 
آمديم براي اينكه در روستاها برويم و به مردم خدمت 
بكنيم. جوانهايي كه سابق در مسائل ديگر فكر مي كردند 
امروز در اين جور مسائل فكر مي كنند. مي آيند، از اروپا 
مي آيند، از خارج مي آيند، زن و مردشان مي آيد براي اينكه 
در روستاها بروند و كمك كنند به روستاييها. چنانچه از 
داخل، از دانشگاه، طبيب، مهندس، خانمها، همه مي روند 
تعاون يك  اين حس  اين روستاها و كمك مي كنند.  در 
حسي است كه ـ يك تحولي است ـ كه اعجازآميز است 
و آنچه كه هست خداي تبارك و تعالي انجام داده است.

همان؛ ج 9، ص 197.

زن انسان ساز
اگر زنهاي انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شكست 

و انحطاط مبدل خواهند شد.

همان؛ ج 6، ص 300.
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قاب عكس
لعيا اعتمادي

زل زده بود به او، مثل همه روزهاي ديگر. روزهايي كه 
مي آمد توي اتاق و او را نگاه مي كرد. مرد پشت اين نگاه به 
دنبال چيزي مي گشت. هنوز نمي دانست چه چيزي، اما يقين 
داشت كه به دنبال چيزي است. از همان روزي كه او را ديده 
ب��ود، اين را فهميده بود. از هم��ان روز هم بود كه تصميم 
گرفته بود، هر روز بايستد جلوي او، و زل بزند به صورتش. 
در تمام مدتي كه مرد آنجا ايس��تاده ب��ود، رو در روي او، 
چيزي نمي گفت. پلك هم نمي زد. حتي وقتي كه پنجره اتاق 
باز بود و باد پارچه روي شانه او را به بازي مي گرفت. فقط 
همان جا مي ايس��تاد و زل مي زد به صورتش. گاهي هم كه 
خسته مي شد. بي اختيار دست اش را پيش مي برد تا پارچه 
روي ش��انه او را بردارد. اما همي��ن كه به خود مي آمد، به 

سرعت دست اش را َپس مي كشيد.
مرد همانطور كه ايس��تاده بود، دس��ت اش را به آرامي 
جلو برد. دست اش پارچه روي شانه او را لمس كرد. كمي 
دستش را عقب كشيد. هنوز نمي دانست چه كار مي خواهد 
بكند. تردي��د رهايش نمي كرد. كمي دور و برش را نگاه كر 
د. آنگاه دس��ت اش را پيش برد. دست اش مي لرزيد. پارچه 
را از روي شانه او برداشت. كودك توي قاب عكس مرد را 
نگاه كرد. مرد حس كرد سال هاست كه كودكي هايش را گم 

كرده است.


