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دو هفته نامه نوجوانان ايران

سال ششم ،شماره ،10پیاپی(251دوره ی جدید)
نیمه ی دوم مرداد ماه  ،1389قیمت  400تومان

خدايا  ،اين ماه براي ما عزيز است.
خدايا  ،تو براي ما عزيز هستي.
خدايا ما ميهمان تو هستيم و تو ميزبان مايي.
خوش به حال ما  ،خوش به حال انسان ها.
خدايا مي كوشيم آن طور باشيم كه تو مي خواهي.
پس به لطف و كرمت  ،اي عزيز،
اي آورنده ي روز و شب !
ما را حتي لحظه اي به خودمان وامگذار!

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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تابستان است .مرداد ماه .روزهايي گرم و طوالني،
و ماه روزه و رمضان .وقتي اين ماه از راه مي رس��د،
همه خوش��حاليم ،اما تا چش��م روي هم مي گذاريم به
ش��تاب از كنارمان مي گذرد.درس��ت است كه روزها
طوالني هستند .ممكن است بيشتر از گرسنگي  ،تشنگي
به سراغمان بيايد ،اما وقتي صداي اهلل اكبر اذان مغرب
را مي ش��نويم  ،ش��ور و ش��وق وصف ناش��دني در
وجودمان راه پيدا مي كند .س��فره ي افطار  ،سفره ي
زيباي س��حري ،دعا و نيايش ه��ا ،خواندن يك جز از
قرآن در هر روز ؛ همه ي اين ها ش��يرين و دلچس��ب
هس��تند .قدر اين روزها و ايام را بدانيم كه ايام خوبي
هس��تند براي خلوت كردن با خ��ود و خدا .گفت و گو
در تنهاي��ي با خدا  ،خدايي كه در اي��ن ماه عزيز ما را
به ميهماني خود دعوت مي كند .انش��ااهلل ميهمان هاي
خوبي باش��يم .ميهمان هاي خدايي كه قرآن را يك بار
ديگر در شب قدر بر پيامبر عزيزش نازل كرد .شبي كه
برتر از هزار ماه است.
ما در شب قدرش نازل كرديم.
و تو چه داني كه شب قدر چيست؟
شب قدر كه بهتر از هزار ماه است.
در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان
براي انجام دادن كارها نازل مي شوند.
آن شب تا طلوع بامداد همه سالم و درود است.
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قاب عكس
لعيا اعتمادي

زل زده بود به او ،مثل همه روزهاي ديگر .روزهايي كه ميآمد توي اتاق و او را نگاه ميكرد .مرد پشت
اين نگاه به دنبال چيزي ميگشت .هنوز نميدانست چه چيزي ،اما يقين داشت كه به دنبال چيزي است .از
همان روزي كه او را ديده بود ،اين را فهميده بود .از همان روز هم بود كه تصميم گرفته بود ،هر روز بايستد
جلوي او ،و زل بزند به صورتش .در تمام مدتي كه مرد آنجا ايستاده بود ،رو در روي او ،چيزي نميگفت.
پلك هم نميزد .حتي وقتي كه پنجره اتاق باز بود و باد پارچه روي شانه او را به بازي ميگرفت .فقط همان
جا ميايستاد و زل ميزد به صورتش .گاهي هم كه خسته ميشد ،بياختيار دستاش را پيش ميبرد تا
پارچه روي شانه او را بردارد .اما همين كه به خود ميآمد ،به سرعت دستاش را َپس ميكشيد.
مرد همانطور كه ايس��تاده بود ،دستاش را به آرامي جلو برد .دستاش پارچه روي شانه او را لمس
كرد .كمي دستش را عقب كشيد .هنوز نميدانست چه كار ميخواهد بكند .ترديد رهايش نميكرد .كمي دور
و برش را نگاه كرد .آنگاه دس��تاش را پيش برد .دستاش ميلرزيد .پارچه را از روي شانه او برداشت.
كودك توي قاب عكس مرد را نگاه كرد .مرد حس كرد سالهاست كه كودكيهايش را گم كرده است.
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آفتاب
مهربانی

مقام و كرامت و رسالت زن
نقش حساس زن در بناي جامعه اسالمي

زن��ان از نظر اس�لام نقش حساس��ي در بن��اي جامعة
اس�لامي دارند و اس�لام زن را تا حدي ارتقا ميدهد كه او
بتواند مقام انساني خود را در جامعه باز يابد و از حد شيء
بودن بيرون بيايد و متناس��ب با چنين رشدي ،ميتواند در
ساختمان حكومت اسالمي مسئوليتهايي را بهعهده بگيرد.
صحيفه امام؛ ج  ،4ص .634

سهم بيشتر بانوان در نهضت انقالب

بان��وان ايران در اين نهضت و انقالب س��هم بيش��تري
از مردان دارند و امروز هم كه در پش��ت جبههها مش��غول
فعاليت هس��تند ،س��هم آنها بيش��تر از ديگران اس��ت و در
تربيتي كه اشتغال دارند ،چه تربيت كودكانشان و چه تربيت
خردساالنشان و چه تربيتهايي كه در كالسها و جاهاي ديگر
مجالس دارند ،باز سهم بزرگي در اين انقالب دارند.
همان؛ ج  ،41ص .553

وقف جان و جوانان

بانوان ايران جانشان را ،جوانانشان را ،وقتشان را وقف
اس�لام كردند و اسالم را به اينجا رساندند .و اميدواريم كه
از اين به بعد هم از اين باالتر بش��ود ،و مطمئن باشيد كه تا
شماها در صحنه هستيد و شماها متعهد به اسالم هستيد و
ج��وان ميدهيد و جوان تربيت ميكنيد ،اين اس�لام به پيش
برود.
همان؛ ج  ،91ص .581

بانوان ،عزيز ملتند

در دامن ش��ما مردان و بانوان بزرگ تربيت ميش��ود.
ش��ماها عزيز ملت هستيد؛ پش��توانة ملت هستيد .شماها در
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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تحصيل كوش��ش كنيد كه ب��راي فضايل اخالق��ي ،فضايل
اعمالي مجهز ش��ويد .ش��ما ب��راي آتية مملكت م��ا جوانان
نيرومند تربيت كنيد .دامن ش��ما يك مدرسهاي است كه در
آن بايد جوانان بزرگ تربيت بش��ود .ش��ما فضايل تحصيل
كنيد تا كودكان شما در دامن شما به تربيت برسند.

همان؛ ج  ،6ص .125

خدمت بانوان به اسالم

شماها مردان و زنا ِن شير در ايران تربيت ميكنيد .دامن
ش��ما دامن عصمت و عفت و عظمت اس��ت .شماها موظف
هستيد كه اوالد خودتان را خوب تربيت كنيد؛ اسالمي تربيت
كنيد ،انساني تربيت كنيد ،مجاهد تربيت كنيد.
همان؛ ج  ،6ص .105

عبرت كشورهاي اسالمي از زنان ايران

اميد است كه زنان ساير كش��ورهاي اسالمي ،از تحول
معجزهآس��ايي كه براي زن��ان ايران در اث��ر انقالب بزرگ
اس�لامي حاصل شد ،عبرت گرفته و بكوشند تا جامعة خود
را اصالح نمايند و كش��ورهاي خود را به آزادي و استقالل
برسانند.

مقام واالي زن

همان؛ ج  ،41ص .713

ما ميخواهيم زن به مقام واالي انس��انيت خودش باشد
نه َمل َعبه* باش��د؛ نه ملعبه در دست مردها باشد ،در دست
اراذل باشد.
زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.
* بازيچه.

صحيفه امام؛ ج  ،6ص 003

چهل دانشمند
مجيد مالمحمدي

ِ
ب�زرگ ما بود .خيلي دوس�تش
عثمانبن س�عيد،
داشتيم .حرفهايش پر از دعا و مهرباني بود.
م�ا تازه ب�ه خانهي امام عس�كري(ع) پا گذاش�ته
بودي�م .دو تا اتاق بزرگ تو در تو داش�ت .اتاقها از
ما چهل نفر ُپر ش�ده بود .عثمانبن سعيد كه به اتاق
امام عسكري(ع) رفته بود بيرون آمد .با خوشحالي
گفت :صلوات بفرستيد.
همهي ما برخاس�تيم و صلوات فرس�تاديم .امام
عس�كري(ع) مثل آفتاب از پشت پرده بيرون آمد .ما
دوباره صلوات فرس�تاديم .بويي دوستداشتني در
اتاق پيچيد.
ي�ك نف�ر به پش�تبام رفته بود تا مواظب باش�د
مأموره�ا از راه نرس�ند .م�ا دور از چش�م آنه�ا و
پنهاني به آنجا آمده بوديم .عثمانبن س�عيد شروع
كرد به حرف زدن:
 اي فرزن�د رس�ول خدا! من نماين�دهي اين جمعاز ش�يعيان شما ميباشم .ما از شما يك پرسش مهم
داريم.
ناگهان امام عس�كري(ع) ب�ا مح ّبت زياد به همهي
ما نگاه كرد و گفت :كسي از اين جا بيرون نرود!
چه شده بود .از حرف او تعجب كرديم .عثمانبن
سعيد پرسيد :آخر چرا آقا! مگر اتفاقي افتاده؟
امام عس�كري(ع) پرس�يد :آيا ميخواهيد به شما
بگويم كه چرا اين جا آمدهايد؟
 آري ،بگوييد. شما چهل نفر آمدهايد كه دربارهي جانشين منسؤال كنيد.
ده�ان هم�هي ما از تعج�ب بازماند .ام�ام پردهي

پش�ت س�رش را كنار زد .ناگهان پسركي به ما سالم
كرد و كنار امام ايس�تاد .پس�رك زيبا و نوراني بود.
امام دس�ت بر شانهي او گذاش�ت و گفت :اين كودك،
بعد از من امام و خليفهي شماست .از او اطاعت كنيد
و از هم جدا نش�ويد؛ وگرنه كشته ميشويد .اما شما
از اي�ن به بع�د اين كودك را نميبيني�د .پس بايد در
كارهاي خود به عثمانبن سعيد مراجعه كنيد!
ي�اد حرفهاي ديروز عثمانبن س�عيد افتادم .او
ميگفت :مأمورهاي خليفه اگر فرزند امام عسكري(ع)
را پيدا كنند ،او را خواهند كشت!
امام عسكري(ع) گفت :اسم او مهدي است ،او امام
زمان شماست!
م�ا به مهدي تبريك گفتيم .مهدي از پيش ما رفت.
از آن به بعد ما هيچوقت او را زيارت نكرديم.

منبع :سيره چهارده معصوم(ع) نوشته استاد محمدمهدي
اشتهاردي.
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مهدي هشت سال بيشتر ندارد .او پسر با هوش
و زرنگي است و بيشتر از يك مرد بزرگ كار مي كند.
وقتي با دس�ت هاي كوچكش مزرعه ي بزرگ گندم
را نش�انم داد و گفت آن ها را من كاش�تم ،فكر كردم
شوخي مي كند ،يا اشتباه متوجه شده ام.
 چي گفتي؟ گفتم اون گندم ها را من كاشتم. چه طوري؟ باب�ام تراكت�ور را بهم داد .من ه�م با تراكتورزمين را شخم زدم.
مي دانس�تم ب�راي جثه ي كوچ�ك مهدي عوض
كردن دنده هاي تراكتور كار س�ختي است .با نشان
دادن تراكتور كه در فاصله اي از آن جا بود ،گفتم:
 ت�و كه نم�ي توني دن�ده اش را ع�وض كني.بابات عوض مي كرد؟
مهدي خنديد و گفت :نه عمو ،بابام و بقيه پايين
بودن .خودم تنهايي كار مي كردم.
و م�ن مه�دي را باور ك�ردم .اين م�رد كوچك را.
آن روز در نقط�ه اي از يونجه زار هم گرفتار چراي
كوس�فندها بود و هم بايد مراقب گاوهاي ش�ير ده

مي ش�د .س�اعتي هم ب�ه عمويش در بافت�ن طناب با
بوت�ه هاي عل�ف كمك كرد .ت�ا آمد خس�تگي در كند،
عمويش با نشان دادن طناب ها گفت :بدو مهدي جان
اون ها را تو آب خيس كن كه خيلي كار داريم.
مه�دي امس�ال ب�ه كالس دوم م�ي رود .ت�وي
روستايش�ان سه همكالس�ي كالس اولي داشت .بايد
ساعتي گوسفندهايش را مي خواباند تا بتواند گاوها
را براي آب دادن ببرد .گوسفندها يك جا جمع نمي شدند.
اي�ن رفت�ار حيوان ه�ا او را اذي�ت مي ك�رد .مهدي با
بعضي از بره ها ،به گفته ي خودش دوست بود.
گفت :برم دوستم را بيارم اين جا؟
دوان دوان رفت و با بره اي برگش�ت .عكس�ي از
او و ب�ره اش ك�ه پي�دا بود خيلي همديگر را دوس�ت
داشتند ،گرفتم.
مهدي قدري هم خجالتي بود.
وقت�ي ب�ر مي گش�تم بچه ه�اي زي�ادي را ديدم
ك�ه همس�ن او بودن�د و در كاره�اي كش�اورزي ب�ه
بزرگترها كمك مي كردند .به اين باور رس�يده بودم
كه روس�تايي ها بدون اين بزرك مردان كوچك خيلي
چيزها كم دارند!
نیمهی دوم مرداد ماه 1389
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جوجه
اردك زشـت
رفيع افتخار

بچگيهايم را با ش��يدايي و كشفهاي ش��گفتانگيز از
پرندهه��ا ميگذراندم .زماني كه دس��تهاي گنجش��ك بيهوا
و پر س��ر و ص��دا ،خود را ميان س��توني از نور كمقوت و
پريده رنگ پاييزي خورش��يد باريك ميكردند و بر شاخ و
برگ خزانزدة درختها مينشستند و دقيقهاي ديگر هوا را
ميشكافتند و به نقطة مقابل نگاهم اوج ميگشودند ،از ميان
پنجرة باز ،تا مدتها ردش��ان را با حس��رت و شوق دنبال
ميكردم.
هر روز ،بعد از مدرس��هام ،از ميان گلها و درختهاي
باغچ��ة كوچك خانهم��ان راه باز ميكردم ،تك��هاي نان را
ريزريز ميك��ردم و ريزههاي آن را به اطرافم رها ميكردم
و در هم��ان حال تمام حواس��م ب��ه آنها بود .چن��د ياكريم
دور و ب��رم ميچرخيدند ،با حركت دس��تم بلند ميش��دند،
پرواز كوتاه��ي ميكردند و دوباره پيش پايم مينشس��تند
و با تكانهاي ريز و س��ريع س��ر نانه��ا را از روي خاك
باغچه برميچيدند .چقدر از برخاس��تن و نشستنشان ،راه
رفتن ش��ال و نگاههاي آشنايش��ان كه انگار سالهاست مرا
ميشناسند ،لذت ميبردم.
بارها پا داده بود در خيابان به تماشاي انبوه كبوترهاي
چاهي كه به گندم ريخته ش��ده بر زمين نوك ميزدند وقتم
را بگذران��م و آنق��در محو بالهاي كبودرن��گ و منقارهاي
سرخشان ميش��دم كه به درس و مدرسهام نميرسيدم .و
دو هفته نامه ی
دوست نوجوانان
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يادم هس��ت مغازة پرنده فروشي را نش��ان كرده بودم كه
پرندهه��اي رنگارنگ و جورواجوري را در ش��كمش جاي
داده بود .چند تا قمري ،مرغ عش��ق ،قناري ،سهره ،طوطي،
پرندههاي بزرگ ديگري كه اسمهاي ناآشنايي داشتند ،همة
آنها س��اكت و غمگين ميان قفسهايش��ان كز كرده بودند و
من مدام فك��ر ميكردم نميتوانند زندگ��ي خوش و خرمي
داشته باش��ند .جلوي مغازه ميايستادم ،به آنها زل ميزدم
و ب��ه زندگي گذش��ته و آيندهش��ان فكر ميك��ردم و پيش
خودم برايشان قصه ميبافتم .مغازهدار كه مرد چهارشانة
سبيلويي بود به حضور بيآزارم در آنجا عادت كرده بود و
به محض ديدنم گوش��ة سبيلش را ،كه به گمانم نوعي لبخند
يا خوشآمد گويي بود ،تكان ميداد.
اما از ميان آن همه پرنده كه در كتابها خوانده بودم يا
در مغازة پرندهفروشي ديده بودم به اردكها عالقة ويژهاي
داشتم .آرزو داش��تم گلهاي اردك داشته باشم ،دستهاي از
آنها جلويم پنجه به زمين بكش��ند و در ميان هياهوي س��ر
و صدايش��ان با دس��تهاي باز ،كيشكيشكن��ان به طرف
مرغداري و يا بركهاي پر از حش��ره و قورباغههاي چاق و
چلة قورقوري برانمشان در ذهنم ،بارها ،مسيرشان را از دم
در خانهمان تا بركه و مرغزار به تصوير كشيده بودم آنقدر
كه آن راه طاليي و پر از شادي را چشم بسته بلد بودم.
يادم ميآيد چنان پرندهها را دوست داشتم كه دوستهايم

را ب��ا آنها ميش��ناختم .دوس��ت ش��ماره ي��ك و فابريكم
عبدالرضا بود .اس��مش را چلچله گذاش��ته بودم .بعد از او،
منصور بود .پيش خ��ودم هدهد صدايش ميكردم .پايينتر،
به عليرضا ميرس��يدم كه ط��اووس را برايش انتخاب كرده
بودم .همينطور پايين كه ميرفتم به بچههايي ميرسيدم كه
باهاشان اياغ نبودم و همبازيشان نميشدم.
آن تهتههاي ليستم يك عبدالرضاي ديگر بود .بچة تخس
و بدقلقي بود .با آن چهرة بور و چش��مهاي روباهي و تيز،
تيركمان به دس��ت ،دش��من جك و جانوره��ا و بخصوص
پرندهه��ا بود .ر اه به راه س��گ و گرب��ه و مرغ و خروس و
گنجشكها را شل و پل ميكرد .سر اين كارهايش ،چند دفعه
با او حرفم ش��ده بود .اسمش را گذاشته بودم جوجه اردك
زش��ت .خودش از اين موضوع خبر نداش��ت .اگر ميفهميد،
البد ،پل خياالتم را ميشكست و با تيركمانش گلة اردكهايم
را تار و مار ميكرد.
تا يك روز ،اتفاقي ،كتابي كه در مورد زندگي يك جوجه
اردك زش��ت بود به دستم رسيد .چه اش��تباهي! موقعي كه
كتاب را خواندم و با سرنوش��ت جوجه اردك آشنا شدم از
خودم خجالت كش��يدم و بارها از جوجه اردك زشت كتاب
معذرتخواهي كردم .بيش��تر از اين دلم ميسوخت كه اسم
آن نازني��ن را روي عبدالرضاي موذي گذاش��ته بودم و از
بابت اين گافم تا مدتها خودم را نميبخشيدم.
مدتي بعد ،براي اينكه حسابي از دلش در بياورم ،تصميم
گرفتم آن اسم را روي خودم بگذارم و همهجا اعالم بكنم من
«يك جوجه اردك زشتم»
از شما چه پنهان ،هنوز هم اميدوارم به خاطر آن مقايسة
نابجا مرا بخشيده باشد.

شعر
هيوال

سيدسعيد هاشمي

جنگ هميشه بد است
جنگ هميشه گناه
مثل هيوال مهيب
مثل هيوال سياه
*
تا كه نفس ميكشد
روي زمين هاي و هوست
تا كه قدم ميزند
خاك زمين زير و روست
*
 نه بزن اينجا قدمنه بكن اينجا كمين
آي هيوالي زشت
زود برو از زمين
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از البالي كتابها
سين .حسيني

بنده و آزاده

اعرابي مردي س��خت پير و فرس��وده را ديدم كه از پردهي كعبه آويخته بود و ميگفت« :چون بندهاي پير شود،
آزادش كنند و من پير شدم ،آزادم كن!»
باز در همان ش��ب آن پير را ديدم كه همين مناجات ميكرد و فردا نيز همين مناجات داش��ت .در شب سوم ،در
كن��ار او ،پ��روردگار خويش را به تضرع طلبيدم .پس صدايي از كعبه ش��نيدم كه گفت« :اي پير ،تو را از دوزخ آزاد
كرديم و بهشت بخشيديم».
التدوين ـ رافعي قزويني

بيم عذاب

جوان مردي در صحرايي ميگذشت .سنگي را ديد كه به سا ِن قطرات باران ،پيوسته از او همي چكيد .ساعتي در
ِ
سياست خشم او چنين ميترسم
رب العالمين سنگ به آواز آورد تا گفت« :يا ولياهلل! از بيم قهر او و
آن نظر ميكردّ .
و اشك حسرت همي ريزم».
آن ولي خدا گفت« :بار خدايا! اين سنگ را ايمن گردان!»
ولي برفت .چون باز آمد( ،س��نگ) همچنان قطرهها ميريخت .در دل وي افتاد كه مگر ايمن نگش��ت از قهر او؟
اول ،اش��ك همي ريختم از حيرت و بيم عقوبت و اكنون اشك
س��نگ به آواز آمد كه« :يا ولياهلل! مرا ايمن كرد ،ا ّما به ّ
همي ريزم از ناز و رحمت».

پاي برهنه

كشفاالسرار ميبدي

ُبش��ر حافي هرگز كفش و پاي افزار در پاي نكرد .گفت« :حق سبحانه و تعالي گويد« :زمين بساط حق است؛ من
روا ندارم كه بر بساط حق تعالي با كفش و پاي افزار روم».
همه عمر پابرهنه رفت و بدين سبب او را حافي (پابرهنه) لقب دادند.
تذكرةاالوليا ـ عطار نيشابوري

تلخي

چنين گويند كه روزي [عيس��ي] از ُخمي آب خورد .تلخ بود .آب بريخت و ديگر باره ُپر كرد و بخورد .تلخ بود.
باز بريخت و ُخم ُ
بشس��ت و پر كرد ،هم تلخ بود .عجب داش��تُ .خم با وي به سخن آمد و گفت« :يا عيسي! اگر هزار
دو هفته نامه ی
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بار مرا بشويي ،اين تلخي از من دور نشود».
عيسي گفت« :چرا؟»
گفت« :من آدمي بودم چون بمردم و خاك شدم از من چنين ُخمي كردند و اين تلخي از تلخي مرگ است».
قصصاالنبياء نيشابوري

سلطان محمود و خار فروش

روزي س��لطان محمود در كرانهي واليت خود ميگشت .خارفروشي برآمد با خرواري خار ،محمود گفت« :اين خار
به چند؟»
خارفروش گفت« :به دويست دينار».
گفت« :خروار خار به دو درم فروشند».
خارفروش گفت« :آري ،وليكن در عمري ،اين چنين خريدار يك بار افتد».
سلطان گفت« :چون خار بفروشي ،به درگاه آي و بار خواه».
چون سلطان فرود آمد و بر تخت نشست ،خارفروش در رسيد ،او را بار دادند .سلطان را چشم بر وي افتاد ،گفت:
«خار به چند؟»
خارفروش گفت« :بقا باد سلطان را ،اين مجلس ،مجلس خريد و فروش نيست .مجلس عطاست».
سلطان را خوش آمد .هزار دينارش فرمود.
الهي! اين بضاعت و طاعت ما كم از آن خا ِر خارفروش نيست.
روضهالفريقين ـ ابوالرجاء چاچي

دستگيري

بو سعيد مهنه با مردان راه
بود روزي در ميان خانقاه

َگر ِز هر كس دستگيري آمدي
مور در صدر اميري آمدي

مستي آمد اشكريزان ،بيقرار
تا د ِر آن خانقه آشفتهوار

دستگيري نيست كا ِر تو ،برو
نيستم من در شمار تو ،برو

پرده از ناسازگاري باز كرد
گريه و بدمستياي آغاز كرد

شيخ در خاك اوفتاد از درد او
ِ
اشك روي زرد او
سرخ گشت از

شيخ ،او را ديد ،آمد در َب َرش
ايستاد از روي شفقت بر سرش

***

گفت« :هان! اي مست اين جا كم ستيز
از چه ميباشي؟ به من دِه دست و خيز»
مست گفت« :اي حق تعالي يار تو
نيست شيخا! دستگيري كا ِر تو

اي همه تو! ناگزير من تو باش
اوفتادم ،دستگير من تو باش
ماندهام در چاهِ زندان پاي بست
در چنين چاهم كه گيرد جز تو دست؟
منطقالطير عطار
1389
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تدبير وزير
مجيد مالمحمدي

يكي بود يكي نبود .يك روز پادش��اه يكي از واليتهاي
سرزمين پهناور ايران ،بهخاطر يك اشتباه ،وزير خود را از
وزارت بركنار كرد .بعد دستور داد تا يك ساعت ديگر او را
به قصرش بياورند .س��پس او به خاطر آن اشتباهش يك جا
در دورترين نقطهي كش��ور براي خود انتخاب كند و هر چه
زودتر به آن جا برود.
خب ِر دس��تور پادشاه به وزير رسيد .وزير نبايد كوتاهي
و صبر ميكرد .بايد خودش را براي رفتن ،آماده ميساخت:
ح��اال او خودش را درمانده و بيچاره ميديد .همهي درها به
رويش بسته ش��ده بود .راه فراري نداشت .دائم خودش را
س��رزنش ميكرد و غصه ميخورد .همس��رش كه غمخوار
او ب��ود در كنارش نشس��ت و با غصه گف��ت :آخر اين چه
كاري ب��ود كه كردي ،چرا پادش��اه را عصباني كردي .حاال
بايد همهي ما و فاميلمان ،از پايتخت بيرون برويم و در يك
جاي خيلي دور ،ساكن شويم .تو كه وزير زرنگ و باهوشي
بودي؟!
وزير آه كش��يد .آهش پرسوز بود .اشكهاي تازهاي در
چش��مهاي سبز و درشتش جمع شدند .با حسرت به همسر
جوان��ش نگاه كرد و ج��واب داد :گاهي اوقات ،يك اش��تباه
كوچك ،آدم را توي يك چاه بزرگ مياندازد!
همس��رش ادام��ه داد :اما م��ن هنوز هم ت��و را يك آدم
دانشمند و دانا ميدانم .تو از آن وزيرهاي حقهباز و خونريز
نيستي ،پس حتم ًا خدا كمكت ميكند .كمي فكر كن ،شايد يك
راه چاره پيدا شد.
قو ِ
ت قلب ش��د و به او
حرفه��اي آن زن ،ب��راي وزير ّ
روحي��ه داد .او از جاي خود برخاس��ت .آرام و اميدوار در
حياط ُپر از گل خانهي خود قدم زد .هي از اول تا به آخر آن
را رفت و برگش��ت .ايس��تاد و نشست .فكر كرد و دنبال راه
چاره گش��ت تا باالخره راه تازهاي به ذهنش رس��يد .فوري
توي مطبخ رفت و به همسرش گفت:
 پيدا كردم .يك راه تازه به نظرم رس��يده ،شايد اين راهآخرين راه باشد!
ي زياد برق زد.
چشمهاي زن از خوشحال ِ
 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
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پادشاه برود .فوري قباي وزارتش را بر تن كرد .كالهش بر
سر خود گذاشت و راهي قصر شد.
او با اجازهي حاجب ،به حضور پادشاه رفت .وقتي پا به
اتاق پادش��اه گذاشت تعظيم كرد و سالم گفت .پادشاه به او
اعتنايي نكرد .فقط گفت.
 م��ن ديگر با تو حرف��ي ندارم ،اما تو اج��ازه داري تايك جاي دور را ب��راي زندگي خودت ،خانوادهات و فاميلت
انتخاب كني ،همين االن!
وزير س��ينه جلو داد و با اطمينان گفت :اي پادش��اه ،در
اين مدتي كه من در اين قصر بودم ،قصدم خدمت به ش��ما
و مملكتم بود اما حاال كه قرار اس��ت از ش��ما دور باش��م،
منم از ش��ما يك جاي خوش آب و هوا با نعمتهاي فراوان
نميخواهم ،هر چه هست براي شما باشد!
پادشاه از حرف او تعجب كرد و گفت :منظورت چيست،
پس كجا را براي زندگي انتخاب ميكني؟!
وزير س��ر به زير انداخت و ادامه داد :منظورم اين است
كه براي من يك روس��تايي را پيدا كنيد كه خراب و بيدار و
درخت باشد تا من با فكر و تالشم آنجا را آباد كنم.
پادش��اه با تفكر نگاهي به دور و بر خود انداخت .كسي
حرف نزد .پادشاه انتظار داشت كه مشاورهايش ،به كمكش
بياين��د و حرفي بزنن��د .پيرمردي كه معني نگاه پادش��اه را
فهميده بود فوري گفت :اي پادش��اه بزرگ ،حاال كه خودش
خواس��ته به جاي��ي دور و ويرانه برود ،بهتر اس��ت كه به
حرفش گوش كنيد!
پادشاه با صدايي بلند به وزير گفت :چون تو در گذشته
به ما خدمتهايي كردهاي ،ما به جاي يك روستا ،ده روستاي
خراب و بيدار و درخت را به تو و فاميلت ميدهيم تا هر چه
زودتر به آن جا برويد ،خيلي زود!
وزير ديگر حرفي نزد .فقط براي آخرين بار با پادش��اه
خداحافظي ك��رد و از قصر او بيرون رف��ت .او به خانهاش
رفت و منتظر ماند .فرس��تادگان پادشاه از اين ده به آن ده،
از اين ش��هر به آن شهر راه افتادند تا ده روستاي خراب و
بيدار و درخت پيدا كنند.
آنها رفتند و رفتند .اما به هر كجا كه پا گذاش��تند ،آباد
بود ،زيبا بود .هم درخت داش��ت ،هم چشمه .در هيچ كجاي
كشور ،جايي ويران و بيدار و درخت پيدا نشد.

سرانجام بعد از چند روز ،آنها به قصر برگشتند .دوباره
پادشاه بر تخت خود نشست و دور و بريهايش جمع شدند.
پادشاه از رئيس فرستادهگان خود پرسيد:
 ُخب چه شد ،شما چه جاهايي را انتخاب كرديد؟ اي پادشاه بزرگ ،جانم به فدايتان ،هم من هم همكارانم،در جاهاي مختلف كش��ورمان پخش ش��ديم .به ش��هرهاي
مختلف رفتيم .پش��ت كوهها ،كنار درياها و آن سوي درهها
و دش��تها را ،خوب گشتيم .اما همهجا آباد و سبز و ُپر دار
و درخت بود!
ص��داي پچپچ پر از تعجب اطرافيان بلند ش��د .پادش��اه
در فك��ر فرورفت .ناگهان چش��مهايش برق زد .فوري لبخند
تازهاي به لبهايش نشس��ت .برخاست ،جلوي وزير رفت و

با خوش��رويي به او گفت :اي وزير ،من در مورد تو اش��تباه
ميكردم .بايد خبرچينهاي قصر به جاي تو مجازات شوند.
تو از آن اول هم براي من يك وزير زرنگ ،دلسوز و باتدبير
بودي .اين همه آباداني و زيبايي شهرها و روستاها به خاطر
توس��ت .حاال هم تو با اين تدبير تازهات ،مرا به ياد آن كارها
و زحمتهايت انداختي!
وزي��ر تعظيم كرد و جواب داد :هر چه كه ش��ما بفرماييد
من اطاعت ميكنم .پادشاه دستور داد كه او دوباره به قصر
برگردد وزير باش��د .بعد به او هداياي زيادي بخش��يد و او
را در كنار خود نش��اند .وزير با خوشحالي و شوق زياد به
طرف خانهاش پا تند كرد تا اين خبر خوش را به همس��رش
برساند.
نیمهی دوم مرداد ماه 1389
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گزارش
تصويري
عكاس
محمد حسين نظري
(تيرماه )89
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پارك قرمز گل،
آذر شهر ،استان آذربايجان شرقي
تير ماه 89

پارك قرمز گل

درياچه اروميه

مناطق مرزي تركيه و ايران
حومه روستاي بند ازاستان آذربايجان غربي
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درياچه مركزي قصر پادشاهي ساساني(قصر سليمان )
شهرستان تكاب

ايوان قصر پادشاهي ساساني (قصر سليمان)
شهرستان تكاب

اتوبان زنجان – تبريز

مناطق مرزي تركيه وايران
منطقه ورميشو
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شعر

رودابه حمزه اي

سالهاي انتظار
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وقتي كه من كوچك بودم
تا جايي كه يادم مياد
هميشه منتظر بودم
كه يك روزي بابام بياد

بعضي شبا خواب ميديدم
كه باباي مهربونم
از من كمك ميخواد ولي
من كوچيكام نميتونم

دو سه تا شمع كوچولو
روشن ميكردم تو حياط
كاسهاي پر ميكردم از
گلهاي ياس و آبنبات

نمي دونستم كه چرا
مادر كه الاليي ميگفت
انگاري حرف دلشو
براي بابايي ميگفت

نميتونستم بابامو
از بند ديو رها كنم
حتي نميشد توي خواب
جيغ بكشم صدا كنم

بيدار ميموندم تا سحر
با اجازهي مادرم
تا صبح ميموندم تو حياط
در انتظار پدرم

الاليي كن عزيز من
كمي بخواب كه خستهاي
نمي دونم كه چند ماهه
پشت دراي بستهاي

الكي ميگفتم  :ماماني
گريه نكن زياد زياد
من يه خواب خوبي ديدم
فكر ميكنم بابام مياد

خدا ميدونه چند دفعه
براي بابا گل چيدم
حوض به اون كندگي رو
چه جوري فرچه كشيدم

الاليي كن كه آسمون
با آدما مهربونه
كبوتر گمشده رو
به خونه شون ميرسونه

مادر منو بغل ميكرد
با خندههاي الكي
مي گفت :آره بابات مياد
راست كه نميگفت الكي!

هزار دفعه غروب ميشد
هزار دفعه سحر ميشد
با گريههاي بيصدام
بالش با غصهتر ميشد

يه حس غمگيني بودش
توي صداي مادرم
يه حسي كه به من ميگفت
يه جاي دور پدرم

ميفهميدم راست نميگه
ولي اميدوار ميشدم
از رختخواب ميپريدم
آمادهي كار ميشدم

يه شب كه برق نبود مامان
تو تاريكي نشسته بود
از بوي گريه فهميدم
خيلي دلش شكسته بود

حدس ميزدم كه پدرم
تو چنگ ديو اخموئه
يا كه اسير دستهاي
غول چراغ جادوئه

اشكهامو پاك ميكردم و
به هر كسي رو ميزدم
با دستهاي كوچولوام
حياط را جارو ميزدم

سركار خانم حمزه اي

صداي تق و تق اومد
گفتم دارن در ميزنن
انگار يه دسته شاپرك
توي دلم پر ميزدن

از شنيدن خبر در گذشت برادرتان
سخت متأثر شديم.
اين مصيبت را به شما و
خانوادهي گرامي تسليت عرض مي كنيم.
دوستان شما در مجله ي دوست نوجوانان

مادر گفت كه بخير باشه
يعني كيه كه سر زده
تو اين بي برقي اومده
به خونهي ما سر  ،زده

نوشته بود از قول من
بريد پيش پدر بزرگ
بگيد كه اسمشو زديم
اينجا رو يك در بزرك

من و مامان از خوشحالي
باال پايين ميپريديم
نامه رو بو ميكرديم و
از خوشحالي ميخنديديم

بگيد كه اينجا پندشون
به گوش ما نمي رسه
كاشكي يه نامهاي بدن
به بچه هاي مدرسه!

نامه به من حالي ميكرد
كه يعني من بابا دارم
يك باباي راست راستكي
مثل حسين اينا دارم

نوشته بود دعا كنيد
كه آسمون سياه نشه!
حاالحاالها آسمون
بدون نور ماه نشه!

بابا نوشته بود كه من
قوي باشم دلير باشم
حرف مامان رو گوش كنم
آقا و سر به زير باشم

پدر بزرگ بابامو
من تا حاال ديده بودم؟
اگر پدر بزرگي داشت
من چرا نشنيده بودم؟!
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مادر جواب داد :پسرم
بابا اسير دشمنه
نمي تونه كه مثل ما
حرفهاشو راحت بزنه

مي گن بابام داره مياد
كل محل چراغونه
يعني بابام پير شده يا
شبيه عكس اش ميمونه؟

صداي خندهي سعيد
مي پيچه توي زير زمين
سعيد ميگه حسن بيا
شاهكار محسن رو ببين

منظورش از پدر بزرگ
امام مهربون ماست
ماها اگر ستارهايم
اون ماه آسمون ماست

سعيد و محسن و علي
كار مي كنن با ديگرون
من از خجالت ميمونم
تو زير زمين خونهمون

مي گم سعيد برو – ميام
دلم مي خواد تنها باشم
انقده خرد و خستهام
نمي تونم از جا پاشم

با هر صداي صلوات
بند دلم پاره ميشه
يه حس خيلي تلخيه
آدم كه بي چاره ميشه

سعيد با دلخوري ميره
من مي مونم تو زير زمين
يادم ميافته كه باباش
رد شده بود از روي مين !

ده ساله كه هر روز و شب
در انتظار امروزم
حاال كه او داره مياد
دارم تو كوره ميسوزم

چه روح گندهاي دارن
علي و محسن و سعيد
چه جوري شادي بكنم
پيش سه فرزند شهيد

نمي تونم تو چشماي
علي ،سعيد نگاه كنم
جون ندارم از جا پا شم
كارهارو رو به راه كنم

صداها باال ميگيره
عطر گل محمدي
آزادهي عزيز ما
به خونهات خوش آمدي

مادر مي گه حسن بيا
علي داره ميره خريد
يادم ميافته كه علي
هيچ موقع باباشو نديد

دلم مي خواد پر بزنم
برم تو آغوش بابام
دردهاي اين چند ساله رو
بگم توي گوش بابام

جاي باباش يك فقره
پالك نقره اي اومد!
هيچ موقع يادم نمي ره
كه چه جوري گريه مي كرد

مثل پرندهاي رها
پر كشيدم گريه كنون
عطر گل محمدي
پر شده بود تو خونه مون ...

طنز
سيدسعيد هاشمي

پويا نيست
آسانسور گير كرده بود و بچهها هر كار كردند نتوانستند
در آسانسور را باز كنند .ناچار يكي از بچهها رفت پدرش را
خبر كرد .پدر آمد و هي با در آسانسور كه بين طبقة سه و
چهار سر در گم مانده
ب��ود ور رف��ت .ولي او
هم نتوانس��ت كاري از
پيش ببرد .آخرش گفت:
بگذاريد بعد از ظهر يكي
از دوستانم را ميآورم
تا آسانسور را درست
كند .تا اين حرف را زد
آه از نه��اد بچهها بلند
شد .پس��رش گفت :نه
باب��ا! تورو خدا االن در
را ب��از ك��ن .پويا توي
آسانسور مانده.
رن��گ از روي پ��در پريد .گفت :پ��س چرا االن
ميگوييد؟
 آخه ترسيديم با ما دعوا كنيد. حاال پويا براي چي آنجا مانده؟ داش��تيم قايم موشك بازي ميكرديم .يكي ازبچهها ديد كه پويا رفت توي آسانس��ور قايم شد.
پدر س��ريع همسايهها را خبر كرد .مدير ساختمان
به بچهها گفت :مگه ش��ما نميدونيد كه آسانسور
براي بازي كردن نيست.
ال محيط
پدر گفت :مگر ش��ما نميدونيد كه اص ً
ساختمان جاي بازي نيست و شما براي بازي بايد
به پشت ساختمان بريد؟
بچهه��ا حرفي نزدند .مدير س��اختمان داد زد:
پويا! تو اونجايي؟

هيچ صدايي نيامد.
 پويا چرا جواب نميدي؟!بعد رو كرد به بچهها:

 ش��ما مطمئ��نهس��تيد كه پويا اون تو
است؟
بچهها سرش��ان را
پايين انداختند.
 راستش نه خيلي!ما فقط حدس ميزنيم.
چ��ون االن هم��هي
بچههايي كه با هم بازي
ميكرديم اينجا هستيم،
فقط پويا نيست.
پدر گفت :ش��ايد هم
پوي��ا رفته جاي��ي .اگه
توي آسانس��ور بود حتم ًا تا حاال سر و صداش
در اومده بود .مدير س��اختمان گفت :به هر حال
احتم��ال هر خطري هس��ت .بهتره ه��ر جور كه
هست در آسانسور را باز كنيم.
همسايهها خيلي تالش كردند؛ اما در باز نشد.
خيلي هم پويا را صدا زدند اما جوابي نيامد .همه
نگران بودند.
***
وقتي مأموران آتشنشاني بعد از چند ساعت
تالش در آسانسور را باز كردند ،پويا سرخ شده
و خس��ته و عرق كرده و نيمهجان از آسانسور
بي��رون آمد .دويد به طرف ديوار روبرو و گفت:
ُسك ُسك! من اول شدم!
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ایكار

نوشته :یاروسالو ایواشكیویچ
ترجمه :اسداهلل امرایی
اشكیویچ نويسنده ،شاعر و روزنامه نگار لهستاني در سال 1894
در كالنيك روسيه به دنيا آمد كه االن در قلمرو اوكراين است.داستان هاي
زي�ادي از او ب�ه جا مانده اس�ت و آثارش به زبان ه�اي ديگر ترجمه و
منتش�ر شده.ايواشكيويچ در سال  1980در گذشت .ایكاروس یا ایکار
در اس�اطیر یونانی ،جوانی اس�ت كه با موم و پرب�ال هایی برای خود
س�اخت ت�ا از جزیرهای ك�ه در آن زندانی بود بگری�زد .پدرش توصیه
كرده بود زیاد باال نرود و به خورشید نزدیك نشود اما او به نصیحت
پ�در گوش نك�رد و اوج گرفت .آفتاب موم ها را آب كرد و ایكار در دریا
افتاد و مرد.

« بروگل »  ،تابلویی به نام ایكار دارد .تابلو دهقانی را به
تصویر در میآورد كه در زمینی مرتفع و مش��رف به دریا
خیش میران��د ،چوپانی كه بی خیال گل��ه اش را میچراند،
و ماهیگیری كه قالبش را از آب بیرون میكش��د و ش��هری
آرام را در كنار دریا .كش��تی ،بادب��ان هایش را باز كرده و
بر پهنه دریا میلغزد و بازرگانان ،روی عرش��ه بر سرمتاع
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خود چانه میزنند .آنچه میبینی زندگی روزمره اس��ت ،با
همه فراز و نش��یب و مشكالت و مسایل عادی اش ؛ میماند
ایكار ! راستی كجاست ؟
دقیق كه میشویم در گوش��ه تابلو دو پا میبینیم كه از
آب بیرون مانده و كمی باالتر ،چند پر كه بر اثر فشار سقوط
از بالهایی كه با دقت و وسواس ساخته شده بود ،جدا شده اند.

ایكار ،تازه در آب افتاده است .
به روایت افس��انهای یونان ،این جوان بی باك و متهور،
بال هایی را به بازوان خود بس��ت و پرهایی را با موم كنار
هم چس��باند و در آس��مان اوج گرفت ،تا به خانه خورشید
رسید .گرمای خورشید ،مومی را كه پرها را به هم چسبانده
بود ،ذوب كرد و ایكار جوان ،از اوج آسمان فرو افتاد .فاجعه

غمناكی پیش آمد ؛ و ایكار بیآنكه كس��ی متوجه شود ،در
دریا غرق شد .مرگ ایكار ،از چشم دهقانی كه خیش میراند،
بازرگانانی كه متاع خود را با كشتی تا دور دست میبردند
و چوپانی كه چشم به آس��مان دوخته بود پنهان ماند .تنها
ش��اعر و نقاش ،لحظهای از مرگ ایكار را دریافت  ،و آن را
به آیندگان سپرد .
هر بار كه یاد حادثه تابستان 1942
یا  43میافتم ،بی اختیار این تابلو ،جلو
چشمم مجسم میشود .شامگاه زیبایی
بود .آفتاب خونرنگ ،س��ایه های خیال
انگی��ز مردمی را كه در ازدحامی غریب
میخواستند قبل از قرق به خانه برسند،
بر دیوارهای ویران ش��هر میانداخت.
انبوهی از مردم با لباس های ش��خصی
به س��وی ترامواها هجوم میبردند .در
آن ساعات ،نظامیان به ندرت در خیابان
دیده میش��دند .با دیدن خیابان های پر
هیاهو و زیبای ورش��و ،آدم یك لحظه
گمان میكرد كه دوران اشغال به پایان
رسیده است ؛ اما فقط یك لحظه ....
س��ر خیابان « ترباكا » ،در ایستگاه
تراموای « كراكوسكی » ایستاده بودم.
زنگهای تراموا طنین دلنش��ینی داشت.
ترامواهای قرمز ،محله «كراكوس��كی»
را ق��رق ك��رده بودن��د .م��ردم هجوم
میآوردند و از دس��تگیره های پشت و
كنار آویزان میشدند .هرازگاه تراموای
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س��رخ « ویژه » آلمانیها كه تقریبا خالی بود ،ش��یردودكنان
میرف��ت .من برای آنكه س��وار تراموایی ش��وم كه در آن
راحت باش��م ،بای��د كلی صبر میكردم .ترام��وای خالی كه
رسید ،میل به سوار شدن درمن مرد .از آدم هایی كه چنان
بی تفاوت از كنارم میگذش��تند ،حالم به هم میخورد .روبه
روی مجس��مه « میكیوویچ » ك��ه روی پایهای تنومند قامت
برافراش��ته ب��ود ،منتظر بودم .گل های زیب��ا ،رنگ و بویی
دلنواز را در اطراف بنای یادبود میپراكند .ترامواها سرپیچ
كلیسای كارملیان كه میرسیدند موقع دور زدن غژ غژشان
در میآمد .روزنامه فروش ها داد میزدند و دستفروش ها
جلو مغازه های پرزرق و برق ،سیگار و شیرینی میفروختند.
درو پنجره ها را میبس��تند و كركره ها را پایین میكشیدند.
تا همین چند دقیقه قبل ،نیمكت های پارك پر بود و گنجشك
ها در میان درختان میخواندند .همه این مناظر ،ناگهان زیر
پرده تاریك شامگاه تابستان رفت .در آن لحظه ،صدای تپش
قلب « ورشو » را میشنیدم .علی رغم میل باطنی ام ،كنار آن
جماعت ماندم تا شامگاه تابستان شهر را دریابم.
در ی��ك لحظه ،چش��مم به جوان��ی افتاد ك��ه از خیابان
«بدنارس��كا» میآمد و بی مالحظه از پش��ت تراموای قرمز
كه وارد ایستگاه میش��د بیرون آمد .درست همان طور كه
اول بار در گرگ و میش دم غروب دیدمش ،چش��م از كتاب
برنمی گرفت .پانزده ساله یا حداكثر شانزده ساله مینمود.
كتاب را كه میخواند ،هرازگاهی موهای نرم طالیی اش را از
روی پیش��انی كنار میزد .كتاب دیگری هم از جیبش بیرون
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زده بود .كتابی را كه میخواند ،تا كرده و جلو چش��م گرفته
بود ؛ انگار نمی توانست تا خانه صبر كند .شاید هم از هسته
مطالعاتی مخفی قرض كرده بود .سر در نیاوردم چه كتابی
میخواند .از دور به كتاب درس��ی میماند ؛ ولی كدام كتاب
درسی ،چنان شور و عالقهای برمیانگیخت! البد كتاب شعر
یا اقتصاد و از این حرفها بود .چه عرض كنم !
جوانك ،فارغ از فش��ار و ازدحام جمعیت ،در كتاب خود
غرق ش��ده بود .دو تراموای قرمز از كنارش گذش��تند ؛ اما
ان��گار نه انگار ! نمی دانم بر اثر س��ر وص��دای اطراف بود
یا چیزی دیگر ،كه پی برد باید عجله كند تا به خانه برس��د؛
ناگهان جلو ماشینی كه با سرعت به طرفش میآمد ،به خود
آمد.
چرخ های ماش��ین با صدای گوشخراش روی آسفالت
كشیده شد و برای آنكه به پسرك برخورد نكند،ویراژ داد
و س��ر خیابان « ترباكا » ایس��تاد .از دیدن ماشین گشتاپو
وحش��ت كردم .جوان ،كتاب در دس��ت خود را كنار كشید.
درهای عقب كامیون باز ش��د و دو مرد كه روی كاله شان
عالمت جمجمه بود ،بیرون جستند و به طرف جوانك هجوم
بردند .یكی از آن ها با صدایی خش دار داد میزد و دیگری
او را به زور به طرف كامیون میكشید.
ت��ا همین امروز هم آن جوانك را كه دم در عقب كامیون
ایستاده بود و دستپاچه و پشیمان مینمود ،جلو چشم خود
میبینم .با زرنگی میخواس��ت از سوار شدن سرباز زند و
مثل بچه ها س��رش را تكان میداد و ق��ول میداد كه دیگر

كاری نكن��د .انگار میگفت  « :به خدا م��ن كاری نكرده ام ...
من فقط  ،»...به كتابش اشاره میكرد كه مایه همه دردسرها
بود .طفلك خیال میكرد عذر و بهانه كار س��از باشد .امتناع
او از سوار شدن به كامیون ،احتما ً
الآخرین واكنش حیاتی در
زندگی تقریبا زوال یافته اش به حساب میآمد.
یكی از ماموران گش��تاپو ،اوراق شناسایی او را خواست
و آن را به سرعت قاپید و با كمك دوستش جوانك را به زور
داخل كامیون چپاند .هر دو پش��ت سر او باال رفتند ،درها را
بستند و كامیون به طرف مقر گشتاپو راه افتاد.
كامیون از نظر پنهان شد .دور و بر را نگاه كردم تا ببینم
كس��ی متوجه ماجرا ش��ده یا نه .در هر صورت ،مرد جوان
كتابخوان مرده به حساب میآمد .با كمال تعجب متوجه شدم
كه هیچ كس به خود زحمت نداده تا از موضوع سردربیاورد.
ماجرایی كه ش��رح دادم با چنان س��رعتی اتفاق افتاد كه در
چش��م برهم زدنی به پایان رس��ید .مردم چن��ان در چنبره
به خانه رس��یدن غرق بودند ،كه از آدم ربایی روز روش��ن
جلو چش��م ش��ان بویی نبردند .مردانی كه كنار من ایستاده
بودند ،بر سر تراموا بحث میكردند .یكی دو نفر دیگر هم ته
ایستگاه تراموا ،سیگارش��ان را میگیراندند .زنی روستایی،
س��بدش را كنار دیوار تكیه داده بود و مثل بودایی هایی كه
ذك��ر میخوانند ،یكریز میگفت  « :لیمو دارم  ...لیموی خوب
و اعال » .پسر بچه ها سر به دنبال ترامواها میگذاشتند و هر
لحظه امكان داشت ،ماشینی به آن ها برخورد كند.

« میكیوویچ » ،آرام روی پایه خود ایس��تاده بود و گل ها
هن��وز معطر بودن��د و درختان غان و بوته ه��ای كنار بنای
ی��اد بود ،در نس��یم میلرزیدند .نا پدید ش��دن جوانك برای
هیچ كس اهمیتی نداش��ت .منتظر ماندم تا از ازدحام جمعیت
كاس��ته ش��ود .به فكر جوانك افتادم .از خودم برایش اس��م
گذاشتم ؛ « میشاس » .با خود گفتم كاش برگردد .خانه اش را
مجسم كردم و پدر و مادری كه انتظارش را میكشیدند .البد
مادرش شام حاضر میكرد .دلم نمی آمد به خود بقبوالنم كه
پدر و مادرش هرگز از آنچه بر س��ر پسرشان رفت خبردار
نخواهند شد .
با شناختی كه از نازی ها داشتم ،تصورش را هم نمی كردم
كه بتواند از چنگ آن ها جان سالم به در ببرد .عجب ماجرای
احمقانهای بود ! تا به امروز هم نتوانسته ام از تكانی كه موقع
دستگیری وحشیانه پسرك خوردم ،خالصی یابم.
ش��اید آن های��ی ك��ه مبارزه كردند و كش��ته ش��دند و
میدانستند برای چه میمیرند ،دلشان خوش بود كه زندگی
و مرگ شان معنی دارد .اما چند نفر مثل ایكار ،به دلیل بی عقلی
خودشان ،در دریای جهل غرق شدند ؟
شب فرا رسید .شهر در خوابی بیمار گونه و تب آلود فرو
خف��ت .من هم از خیر تراموا گذش��تم و از كنار بنای یاد بود
«میكیوویچ» رد شدم و پای پیاده راه خانه را در پیش گرفتم.
« نه ! نه همه اش تقصیر كتاب ها بود  ....از این به بعد بیشتر
مراقب خواهم بود »....
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ع .ش
مطب

س��اعت هفت عصر در يكي از خيابانهاي تگزاس مردي
وارد مطب دكتر شد در حالي كه چاقويي به پشتش فرو رفته
ب��ود .او از دكتر خواهش كرد كه چاق��و را از كمرش بيرون
بياورد .دكتر گفت :متأس��فم من س��اعت هفت ،بايد مطب را
ببندم اما ميتوانم كمكتان كنم.
دكتر جلو آمد ،چاقو را از كمر مرد بيرون كشيد و آن را
در گوش مرد فرو كرد .سپس گفت :آن روبرو يك دكتر گوش
و حلق و بيني هست كه تا ساعت  9شب كار ميكند .ميتواني
بروي پيش او.

چراغ قرمز

در يكي از كشورهاي اروپايي ،مرد نابينايي با سگش كنار خيابان ايستاده بود و منتظر
ب��ود تا س��گ او را از خيابان رد كند .رهگذري كه مراقب آنها ب��ود به نابينا گفت :آقا فكر
ميكنم اين سگ تربيت شده نيست چون چند بار چراغ سبز و قرمز شد اما اين سگ شما
را رد نكرد.
نابينا گفت :اوه متشكرم كه اين موضوع را به من گفتيد.
س��پس حبهاي قند از جيبش درآورد و به طرف سگ گرفت .رهگذر با تعجب گفت :اين
سگ شما را رد نكرده ،آن وقت شما به او جايزه ميدهيد؟
نابينا گفت :نه بابا ميخواهم ببينم كلهاش كجاست تا يك لگد محكم به پشتش بزنم.

اتوبان

جدول ضرب

به يك كالغ ميگويند :دو
دو تا؟
ميگويد :قار تا!
ميگويند :قارقار تا؟
ميگويد :شانقارتا!

توي اتوبان يك موتور گازي افتاده بود كنار يك ماشين
بنز كه هي از او سبقت ميگرفت و لحظهاي بعد حسابي عقب
ميماند دوباره س��بقت ميگرفت و چن��د لحظه بعد دوباره
عق��ب ميماند .رانندهي بنز كه از كار خطرناك او هم تعجب
ك��رده بود و هم ترس��يده بود رفت كنار موت��وري و از او
پرس��يد :مرد حسابي مگر از جانت سير ش��دهاي؟ اين چه
كاري است كه ميكني؟
موت��وري گفت :ببخش��يد آقا .تقصير من نيس��تِ .
كش
شلوارم به آينه بغل شما گير كرده!
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دوستها

دو تا دوس��ت پس از سالها به هم رس��يدند .اولي از دومي
پرسيد :راستي حال بچههايت چطور است؟
دوم��ي ج��واب داد :واهلل يكيش��ون ازدواج ك��رده اما بقيه
حالشون خوبه!

مهمان

مردي هنگام غروب ب��ه خانهي يكي از اقوامش رفت تا يك
امانتي به او بدهد .اقوام او اصرار كردند كه ش��ام را پيش آنها
بماند .مرد شام ماند .بعد از ش��ام ميخواست خداحافظي كند
ك��ه اقوام اص��رار كردند بماند و كمي صحب��ت كنند و ميوه و
چايي بخورند .آخر ش��ب هم اص��رار كردند كه چون ديروقت
اس��ت همانجا بخوابد .مرد خوابيد .فردا صبح زود ميخواست
به خانه برود كه اقوام اصرار كردند صبحانه را با نان س��نگك
داغ خشخاش��ي با آنها صرف كند .او صبحانه را خورد و بعد
از صبحانه بالفاصله بلند ش��د .اقوام گفتن��د :كجا؟ حاال ناهار
تشريف داشته باش.
م��رد گفت :خيلي ممنون! اگر اج��ازه بدهيد ميروم .بچهها
توي ماشين منتظرند!

ديوار

ش��اكي :آقاي قاض��ي اين همس��ايهي ما
هميشه نصفه شبها با مشت ميكوبد به ديوار
خانه .هم حواس��م را پرت ميكند هم اعصابم
خرد ميشود.
قاض��ي :مگر ش��ما آنوقت ش��ب چه كار
ميكنيد كه حواستان پرت ميشود؟
شاكي :شيپور تمرين ميكنم.

در و پنجره ساز

مردي كه ش��غلش در و پنجرهسازي بود
به خواستگاري ميرود .از او ميپرسند :شغل
شما چيست؟
يارو براي اينك��ه كالس بگذارد ميگويد:
ويندوز نصب ميكنم.
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محمدرضا نصراله زاده

درمراسمی با شکوه و بهیاد ماندنی

غیرت و همت بچهها عامل اصلی
قهرمانی ما در چین بود
پرواز ش�ماره  803هواپیمایی جمهوری اسلامی ای�ران که حامل
افتخارآفرینان والیبال دانشآموز ایران است ،به زمین مینشیند.
از س�اعتها قب�ل همه چیز در ف�رودگاه بزرگ ام�ام خمینی (ره)
برای یک اس�تقبال با شکوه مهیا شده است .نیروی انتظامی همکاری
خوبی را با دس�تاندرکاران مراسم دارد .گروه موزیک هم آمده است.
جمعی از مردم عالقهمند به ورزش و والیبال و دانشآموزان عالقهمند
هم از راههای دور و نزدیک خودشان را به فرودگاه رساندهاند.
اعض�ای تیم ملی والیب�ال نوجوانان ایران که به زودی زود عازم
رقابته�ای المپی�ک س�نگاپور هس�تند ه�م اردو را ت�رک کردند و به
اس�تقبال همتایان دانشآموز خود وارد فرودگاه شدند .مسووالن هم
یکی پس از دیگری به جایگاه برگزاری مراسم وارد میشوند.

جمع مسووالن ورزش و آموزش و پرورش جمع است.
همه منتظر ورود دانشآموزان س�رو قامت والیبال ایران هستند،
همانهایی که در رقابتهای جهانی چین توانس�ته بودند ،با قاطعیت
به مقام قهرمانی دست پیدا کنند.
ص�ف طویل�ی از مس�ووالن و دانشآم�وزان عالقهمند در س�الن
بوج�ود آمده اس�ت ت�ا مربیان و بازیکن�ان تیم قهرم�ان را در آغوش
بگیرند.
گروه سرود ،مینوازد و نوای شادی مردم گوش فلک را پر میکند.
همه چشم بر باالی پله برقی سالن خروجی فرودگاه امام دارند .بنایی
نف�ر اولی اس�ت که پ�ا بر روی پل�ه میگذارد و صدای تش�ویق مردم
و عالقهمن�دان ب�ه والیبال فض�ا را پر میکن�د .افتخارآفرینان والیبال

کیومرث هاش�می نخس�تین کسی اس�ت که وارد فرودگاه شده و
پیشرفت کارها را جویا میشود.
ع�دهای از کارکن�ان اداره کل مش�غول رت�ق و فتق امور هس�تند.
بهرام افش�ارزاده مثل همیش�ه با چهرهای خندان و کت و ش�لوار کرم
رنگ�ی که ب�ه تن دارد خودش را به مس�ووالن دیگر حاضر در س�الن
میرس�اند .حضور افش�ارزاده در فرودگاه انگیزه دیگ�ر حاضران را
دوچندان میکند.
هنوز دقایقی از حضور افشارزاده به سالن نگذشته که داورزنی
رئیس فدراسیون والیبال نیز خودش را به سالن فرودگاه میرساند.

یکییک�ی به میان مردم و مس�ووالن میروند و آنه�ا نیز چون نگینی
گرانبها فرزندان شایسته خود را به آغوش میکشند.
ب�ازار مصاحب�ه و عک�س ی�ادگاری ه�م داغ اس�ت .ش�بکههای
تلویزیونی کار خودش�ان را میکنند و عکاس�ان رس�انههای مکتوب
نیز کار خودشان را.
م�ردم منتظ�ر ،برای اس�تقبال از فرزن�دان برومند خ�ود بیتابی
میکنند ،هنوز والیبالیس�تهای نوجوان در س�الن فرودگاه هس�تند،
بعضیه�ا اش�ک ش�وق میریزن�د و برخیه�ا از ای�ن همه اس�تقبال
بهتزده نشان میدهند.
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نوجوانان شایس�ته والیبال به همراه مربیانشان که با حلقههای
گل از آنها اس�تقبال شده است ،در کنار مسووالن ورزش و آموزش و
پرورش میایستند تا آخرین عکسها را نیز از خود به یادگار گذاشته
باشند.
نوجوان�ان والیبالیس�ت ب�ا توج�ه به س�ن و سالش�ان در میان
استقبال پرشور مردم از خود بی خود شده و به سراغ خانوادههایشان
میروند تا پس از مدتها ،دیدارها را با آنها تازه کنند.

م�ادران و پدران بس�یاری در س�الن دیده میش�وند ،ام�ا آنچه را
که نمیش�ود باور کرد ،اشک شوقی اس�ت که بر گونههای آنها جاری
شده است.آنها با دیدار فرزندان برومند خود خدا را شکر میکنند ،اما
آنچه که در ذهن ما باقی میماند این اس�ت که مگر برای داش�تن چنین
فرزن�دان برومندی باید گریه کرد؟ ول�ی میدانیم که این گریه با همه
گریهه�ای دیگر فرق دارد ،چرا که اش�کهای آنه�ا مانند قطرات پاک و
زاللی است که از چشمان منتظر پدران و مادران جاری میشود

شیربچههای والیبال دانشآموزی ایران از علل موفقیت
خود میگویند

طبیع�ی بود که بازیکنان والیبال تی�م منتخب دانشآموزی ایران
پس از بازگشت از رقابتهای جهانی چین خوشحال باشند.
آنها پس از رقابته�ای جهانی چین ،در فرودگاه امام خمینی (ره)
با دیدن مردم قدرش�ناس ایران زمین که به استقبالش�ان آمده بودند،
به نوعی غافلگیر شدند.آنها بعضا در حالی که اشک شوق میر یختند
به ابراز احساسات عالقهمندان به ورزش و والیبال پاسخ میگفتند و

به نوعی آنها را در قهرمانی خود س�هیم میدانستند .در چنین اوضاع
و احوالی آنها در مقابل یک سوال مشترک قرار گرفتند که هر کدام نیز
به فراخور حال خود به آن پاسخ دادند.

جواد حسینآبادی

غیرت و همت بچهها عامل اصلی قهرمانی ما در چین بود.
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علیرضا نصراصفهانی

لطف خداوند و تالش بچهها عامل موفقیت ما در پکن بود.

سعید ایمانی

سینا حسینزاده

دع�ای خیرخانوادهها و م�ردم ایران وتالش بچهه�ا عامل اصلی
موفقیت ما بود.

وحدت و همدلی بازیکنان عامل قهرمانی بود.

ابوالفضل قلیپور

یکپارچگی بازیکنان و زحمات مربیان این موفقیت را رقم زد.

میثم شکری

محمد میرزایی

امیرعلی محمدفتحعلی

اتحاد بچهها و کمک مربیان باعث قهرمانی ما شد.

علی جعفری

کم�ک خداوند ،دعای خیر پدران وم�ادران ،تالش مربیان وهمدلی
بچهها عامل قهرمانی ما بود.

یاری خداوند وهمدلی بچهها باعث قهرمانی ما شد.

تلاش وهمدل�ی بازیکنان و هدای�ت خوب مربی�ان قهرمانی ما را
سبب شد.

محمد امیرمحمد

صرف فعل خواس�تن توسط بچهها و دعای خیر پدران و مادران
عامل قهرمانی ما بود.

هاشمی :والیبالیستهای نوجوان ایران کار بزرگی را به
انجام رساندند

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیتبدنی و سالمت،
یکی از افرادی بود که زودتر از همه به مراسم استقبال والیبالیستهای
دانشآم�وز ،به فرودگاه امام خمینی (ره) آمد و دیرتر از همه فرودگاه
را ترک کرد.
او در ش�رایطی ک�ه خوش�حال ب�ه نظ�ر میرس�ید در خص�وص
احساسش از این قهرمانی ارزشمند گفت :باور کنید که خیلی خوشحالم
و احساس بسیار خوبی دارم.
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هاش�می افزود :همین که والیبالیس�تهای نوج�وان دانشآموزی
توانستند در چین پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران را به احتزاز
درآورن�د ،در نوع خود کار بس�یار بزرگی را انج�ام دادند که از ارزش
بسیاری برای ما و مسووالن ورزش ایران برخوردار است.
هاشمی گفت :امروز مردم قدرشناس ایران بااستقبال خوبی که از
فرزندان خود داش�تند ،نش�ان دادند که به ورزش عالقهمندند و اخبار
ورزش�ی دانشآم�وزی را دنب�ال میکنند که این در ن�وع خود یک کار

ارزشمند به حساب میآید.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیتبدنی و سالمت
در خصوص علت شکس�ت مصلحتی تی�م والیبال دانشآموزان ایران
در مقابل چین تایپه گفت :در این خصوص باید مدیریت خاصی اعمال
میش�د که خوش�بختانه اعمال شد و آن شکس�ت به نوعی مصلحتی
بود ،چرا که اگر ما در مقابل چینتایپه به پیروزی میرس�یدیم ،آنگاه

باید به دیدار تیم رژیم صهیونیستی میرفتیم که چنین کاری برای ما
اصال میسر نبود ،چرا که رژیم صهیونیستی را اص ً
ال کشور نمیدانیم
ک�ه بخواهی�م با آن روبرو ش�ویم ،از این رو ب�ه چینتایپه باختیم تا
در مرحل�ه حذف�ی حریف تیم اس�پانیا ش�ویم و بواس�طه آن به مقام
قهرمانی دست پیدا کنیم.

داورزنی :این تیم پشتوانه
تیم ملی نوجوانان ایران است
تی�م والیبال منتخب دانشآموزان ایران ک�ه در رقابتهای جهانی
چین به مقام قهرمانی رس�ید ،پش�توانه تیم ملی نوجوانان ایران است
و یکی از کارهای اصلی ما در فدراس�یون والیبال این است که این تیم
را با یک برنامهریزی خوب حفظ نماییم.
داورزن�ی رئی�س فدراس�یون والیب�ال که در مراس�م اس�تقبال از
والیبالیس�تهای نوجوان حضور داش�ت ،ضمن بیان مطلب باال گفت:
وقت�ی کاری ب�ه ی�ک نتیج�ه مطل�وب منته�ی میش�ود ،آدم احس�اس
خوشحالی میکند و من نیز نمیتوانم ازاین قاعده مستثنی باشم.
داورزن�ی در ادام�ه گفت :حمای�ت از والیبال و تیمه�ای آن در هر
عرصهای وظیفه ماست وامروز خوشحالم که پس از یک سال همکاری
نزدی�ک و خ�وب با انجمن والیبال آموزش�گاهها حاص�ل کار قهرمانی
در رقابتهای جهانی این رش�ته در چین ش�ده اس�ت که این قهرمانی
حاص�ل هم�کاری و تعامل خوب انجمن والیب�ال آموزش و پرورش و
فدراسیون والیبال است.
رئیس فدراس�یون والیبال در ادامه ضم�ن تبریک این قهرمانی به
مردم عالقهمندان به ورزش کشور افزود :در کشور پتانسیل خوبی در
والیبال داریم و میتوانیم در س�طح جهان نیز حرفهای زیادی برای
گفتن داشته باشیم.
داورزنی گفت :روزی که این تیم میخواس�ت به چین اعزام شود،

بچهها همقسم شدند تا با تالش بسیار به مقام قهرمانی بازیها دست
پیدا کنند که با عزم و اراده باال موفق به این کار بزرگ شدند.
رئی�س فدراس�یون والیبال ضمن تقدیر از کار ب�زرگ تیم منتخب
والیبال دانشآموزی ایران گفت :به پاس تالشهای بیشائبه بازیکنان
ای�ن تیم ،چند بازیکن از تی�م منتخب والیبال دانشآموزی به مجموعه
تی�م مل�ی والیبال نوجوان�ان ایران ،اعزام�ی به رقابتهای س�نگاپور
اضافه خواهند شد.

افشارزاده :باید قدر این نوجوانان را بیشتر بدانیم
یکی از مس�ووالن دلس�وز ورزش ایران که برای اس�تقبال از اعضای
تی�م منتخب والیبال دانشآموزی ایران به ف�رودگاه امام خمینی (ره) آمده
بود ،کس�ی نبود جز بهرام افش�ارزاده که علیرغم کارهای بسیار در کمیته
مل�ی المپیک آمده بود ت�ا میزبان عالقهمندیاش را ب�ه عنوان یک معلم به
دانشآموزان تیم والیبال منتخب ایران نشان دهد ،به طوری که حضور او تا
حدی نیز باعث تعجب مردم عالقهمند به والیبال و ورزش ایران شده بود.
افشارزاده درباره کار بزرگ والیبالیستهای دانشآموز در چین گفت:
حقیقت�ا این نوجوان�ان در چین کاری بزرگ و اس�تثنایی را انجام دادهاند.
کاری که باید مسووالن ورزش کشور قدر آن را بیش از پیش بدانند.
افشارزاده در ادامه گفت :باید با یک تالش همگانی در حفظ این موقعیت
بکوشیم .باید این سرمایهها را در والیبال حفظ کنیم ،چرا که اعتقاد من این
است که حفظ این عنوان به مراتب سختتر از بدست آوردن آن است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک حمایت مالی و معنوی از این ورزشکاران را
ضروری دانست و گفت :مسووالن ورزش آموزش و پرورش و مسووالن
فدراس�یون والیبال باید از ه�ر نظر حامی این نوجوانان شایس�ته ایران
باش�ند .ضمن اینکه در اساس�نامه کمیته ملی المپیک هم توجه خاص به
ورزش دانشآموزان ش�ده اس�ت و ما نیز قصد داریم از کیومرث هاشمی
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در مقوله تربیتبدنی و سالمت بعنوان
سرپرس�ت کاروان اعزامی تیمهای نوجوانان ایران در المپیک س�نگاپور
استفادهنماییم.
افشارزاده درباره دلیل حضور خود در فرودگاه گفت :بزرگترین عامل
حضور من این است که به نوجوانان شایسته کشورمان بگوییم که قدردان
زحمات آنها هستیم و بچهها هم با دیدن ما متوجه این واقعیت خواهند شد
که مسووالن ورزش و کشور برای کار آنها اهمیت باالیی قائل هستند.
نیمهی دوم مرداد ماه 1389
شماره ی پیاپی 251
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افقي

عمودی

 .1دالوری ـ از استانهای جنوبی کشورمان.
 .2آگاه و بصیر ـ از گیاهان خوراکی با ساقة پهن و آبدار.
 .3طرف ـ بزرگترین پستاندار دریایی ـ گوشت ترکی ـ ناپسند.
 .4عقل و شعور ـ پافشاری کردن در امری ـ بنده و غالم.
 .5پوستة سفید رنگ روی دندان ـ شوخی و سخن غیر ج ّدی ـ دلير و متهور.
 .6آخرین رمق ـ هنر ـ چاشنی چلوکباب.
 .7زرق و برق ـ کاخ و باغ و ح ّمام معروفی در کاشان.
 .8دنیا ـ حرف فاصله ـ چیزی که لبة آن گرد باشد و تیزی نداشته باشد.
 .9شگون و میمنت ـ قسمت میانی بدن بین قفسة سینه و لگن خاصره ـ نام چند
تن از پادشاهان سلسلة اشکانی.
 .10بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی ـ وسیلة فوالدی آجدار که برای
ساییدن فلزات یا چوب به کار میرود ـ از درختان همیشه سبز.
 .11اشاره به دور ـ ریشه ـ تباهی ـ ناراست.
 .12بلندی ـ ارمغان.
 .13آسودگی خاطر ـ پیشوا.

 .1دارای شوکت و حشمت ـ نگاه کردن.
 .2خواب خوش ـ پیشانی.
 .3عنصر حیاتی ـ سنگریزه ـ از شهرهای جنوب استان فارس ـ دهان.
 .4بمب کاشتنی ـ آسمانها و مدار ستارگان ـ بیگناه.
ّ .5
یکه ـ اصلیترین غذا ـ سرنیزه.
 .6از درختانی که در جنگلهای هندوستان میروید و بلندیاش به ده متر
میرسد و میوهای خوشمزه دارد ـ نمایش ـ بچه بدنیا آوردن.
 .7از آالت جنگ در قدیم ـ غار.
 .8سخن صریح ـ زائو ترسان ـ شن نرم.
 .9مقصود ـ سخت و محکم ـ کمیاب.
 .10درشت و ستبر ـ گرانمایه ـ خونبها.
 .11مزة دهان جمع کن ـ قیمتی ـ سست و بیحس ـ نفس خسته.
 .12تابان و درخشان ـ ظرف بزرگ آبخوری دهان گشاد.
 .13مرطوب ـ پراکنده به شکل آشفته.
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