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ذکر روز سه شنبه

عشق به روح ،نه جسم
در کتاب «اینک شــوکــران» که زندگی نامه شهید
«منوچهر مــدق» به روایــت همسرش اســت ،صحنه
مالقات همسر و فرزندش با پیکر پاک شهید این گونه
توصیف شده است:
از در که وارد شد ،منوچهر را دید .چشم هاش را بست.
گفت« :تو را همه جوره دیده ام .همه را طاقت داشتم،
چونعاشقروحتبودم،ولیدیگرنمیتوانماینجسم
را ببینم ».صورت به صورتش گذاشت و گریه کرد .سر تا
پاشرابوسید.باگوشهروسریصورتمنوچهرراپاککردوآمدبیرون.دلشبویخاکمیخواست.
دراز کشید توی پیاده رو و صورتش را گذاشت لب باغچه کنار جوی آب .علی زیر بغلش را گرفت،
بلندش کرد و رفتند خانه .تنها برمی گشت .چقدر راه طوالنی بود .احساس می کرد منوچهر خانه
منتظراست.امانبود.هدیآمدبیرون.گفت«:بابارفت؟»وسهتاییهمرابغلگرفتندوگریهکردند.

در محضر بزرگان

نظر استاد مطهری درباره
نحس بودن بعضی ماه ها
شهید مطهری می فرماید« :قــرآن کریم در
آیــات زیــادی با کمال صراحت ایــن مطلب
را می گوید که منشأ فــال بــد ،هر شومی و
نحوستی که وجود دارد ،خارج از وجود خود
بشر نیست .یعنی بشر ممکن اســت فکر و
عقیده اش ،فکر و عقیده شومی باشد؛ وقتی
که فکر و عقیده اش سراسر خرافه و جهالت
اســت ،شومی در جهالت اســت .شومی جز
در اخــاق فاسد در جــای دیگری نیست.
شومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری
نیست .همچنین پیغمبر اکرم(ص) در کمال
صراحت فرمود« :در امت من تطیر و فال بد
وجود نــدارد» .خود پیغمبر اکــرم(ص) اشیا
را به فال نیک می گرفت و هرگز فال بد نمی
زد و از فال بد منع می کرد .فرمود« :هر وقت
به دلت بد آمد و با آمدن چیزی دلت چرکین
شد و تطیر زدی ،اعتنا نکن ،مخصوص ًا برو».
باز فرمود« :با ایام و روزگارها اعالم دشمنی
ی شوند».
ن گاه آن ها دشمن شما م 
نکنید که آ 
امام صادق(ع) هم فرمودند تطیر چیزی است
که اگر سخت بگیری بر تو سخت می گیرد،
چون وقتی سخت می گیری خودت هستی
که بر خودت سخت می گیری ،و اگر سست
ی گیرد؛ اگر اعتنا نکنی،
بگیری بر تو سست م 
می بینی چیزی نبوده اســت .خیلی جمله
عجیبی است! برگرفتهازکتابپانزدهگفتار
فارسیبنویسیم

اف اف یا دربازکن؟
اسماعیل فریدونی

رســــول« :ســعــیــد در رو ب ــاز کـــن ».سعید:
«ببخشید ،شرمنده داداش «اف اف» خرابه،
صدا رو نمی رسونه .اگه تلفن نمی کردی
متوجه نمی شدم که پشت دری ».رسول:
«حــاال بــاز و بسته کــردن هیچ ،واژه بیگانه
تحویل دادنت ما رو کشته!» سعید« :این دفعه
دیگه کدوم واژه من بیگانه بود؟» رسول« :حاال
واژه هست یا نه ،نمی دونم ولی همین اف اف
بیگانه بود ».سعید« :چون حوصله ندارم که
بگم از گذشته ها این طوری بوده ،باهات بحث
نمی کنم ،ولی بد نیست واژه برابر اون رو در
زبان فارسی بدونم».
رسول« :اول این که قدیم و جدید نداره ،هر
واژه ای که معادل فارسی داره باید مورد
توجه باشه .دوم این که مگه این وسیله در رو
باز نمی کنه؟» سعید« :چرا!» رسول« :خب
خیلی راحت می تونیم به جای اف اف بگیم،
در بازکن».
قرار مدار

تفأل

بزرگان
یادبود
زندگی

صد مرتبه «یا ارحم الراحمین»

خاطراتپیکموتوری

آپاچی سیاه

ای پی ِای| نقاشی دیواری جالب ،ایتالیا

هزار شکر که دیدم به کام خویشت با ز
د
روندگان طریقت ره بال سپرن 

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

تکیه گاه

آمدم ای شاه

اندکی صبر

ناصر علیرضایی

صبح سوار بر موتورم سر یکی از چهارراه های پر رفت و آمد ،چند لحظه ای توقف کردم .وسایل
نقلیه و عابران همه در جنب و جوش بودند .زندگی جاری بود .آن سوی چهارراه ،آقایی را
دیدم که با تلفن همراهش مشغول صحبت بود و دست آزادش را با هیجان باال و پایین می برد و
گاهی مشت می کرد و به شدت تکان می داد .با صدای تقریبا بلندی با مخاطبش حرف می زد
و سعی می کرد موضوعی را به او بفهماند .در حین صحبت ،مدام وارد حاشیه خیابان می شد
و به پیاده رو بر می گشت ،ظاهرا اصال متوجه اطرافش نبود .ناگهان در کمال ناباوری دیدم
موتورسیکلت آپاچی سیاه رنگی به سرعت به آن آقا که در حاشیه خیابان ایستاده بود ،نزدیک
شد و شخص پشت سر راننده در چشم برهم زدنی گوشی را از دستش قاپید و با سرعت دور
شدند .آن آقا شروع کرد به فریاد زدن و چند قدمی هم دنبال شان دوید .به سرعت با موتور دنبال
شان رفتم اما چند خیابان آن طرف تر متاسفانه هیچ اثری ازشان ندیدم ،ناپدید شده بودند .به
محل حادثه برگشتم ،دیدم مرد مال باخته روی جدول خیابان نشسته و گریه می کند .چند
نفری هم جمع شده بودند و هر کدام سعی می کردند دلداری اش دهند .پلیس سر رسید و بعد
از تحقیق و پرس و جو و تهیه گزارش ،رفت.
چیزی که توجهم را جلب کرده بود گریه های مرد بود که تمام نمی شد ،همچنان روی جدول
حاشیه خیابان نشسته بود و با شدت گریه می کرد .چشمانش به نقطه ای نامعلوم خیره بودند
و هق هق می کرد .دلداری و تسکین بی فایده بود ،درد از اعماق وجودش بر می خاست .رفتم
یک بطری آب خریدم و کنارش نشستم ،بطری را به دستش دادم ،نگاهی کرد و باز به گریه
افتاد .مدتی صبر کردم ،اندکی آرام شد و جرعه ای آب نوشید ،به خودم جرئت دادم و گفتم:
«آقا می دونم ناراحت اید ،اما موفق شدم شماره موتورسیکلت سارقان رو بردارم و قیافه شون هم
کامال توی ذهنم هست .می تونیم با هم به اداره پلیس بریم و کمک تون کنم زودتر دستگیرشون
کنن ».نگاهی به من کرد و در حالی که دوباره اشک هایش سرازیر شده بود گفت« :از لطف شما
ممنوم نیازی نیست ».قبل از این که دوباره چیزی بگویم ،با چشمان لرزان از اشک و لب هایی
که گویی به اختیارش نبودند گفت« :راننده موتور پسرم بود»...

وقار
مرتضی حاجی آقاجانی

زمین ،چه متین و افتاده قدم برمی دارد
وقتی پاییز می رقصد و می رقصد و
درختان از برای این زیبای هزار رنگ
پوست اندازی می کند ،روی جلد زمین
دور دنیا

دردسرهای دانشمندان قطب جنوب
آدیــتــی ســنــتــرال -دو دانشمند
 52و  53ساله که در یک ایستگاه
تحقیقاتی در قطب جنوب سال ها
مشغول پژوهش بودند ،به دلیل اقدام
خطرناک یکی از آن ها ،از ایستگاه
اخــراج شدند .یکی از دانشمندان،
دیگری را با ضربات کارد آشپزخانه
مورد حمله قرار داد ،چرا که در حال لو
دادن پایان کتابی بود که او تازه شروع
کرده بود! این دانشمند  52ساله به
جرم سوء قصد به جان همکارش به زندان افتاد اما اعالم کرد که دوستش همیشه آخر داستان ها
را لو می داده و او از این کارش به ستوه آمده بود!

دانستنی ها

هند از بزرگترین مجسمه دنیا رونماییکرد
بی بی سی -مجسمه «اتحاد» با  182متر ارتفاع از جنس برنز و هزینه ای بیش
از  430میلیون دالر در ایالت غربی گجرات هند رونمایی شد .این مجسمه به
احترام سیاستمدار سرشناس هندی «واالبای پاتل» ملقب به مرد آهنین ،یکی
از رهبران سیاسی و اجتماعی که در دوران استعمار نقش موثری در استقالل
هند داشته است ،با هدف جذب گردشگر به مدت چهار سال ساخته و به تازگی
به نمایش گذاشته شده است.
این مجسمه حدود  67000تن وزن دارد و در برابر زمین لرزه های بزرگ و
همچنین بادهای شدید ،مقاوم است .برای سطح خارجی این مجسمه از حدود
 12000پانل برنزی استفاده شده است که تقریبا  1850تن وزن دارد .این
مجسمه در فضایی بیش از  20هزار مترمربع ساخته و با یک دریاچه مصنوعی
 12کیلومتر مربعی محصور شده است .بیش از دوهزار کارگر از جمله کارگران
چینی ،در روند ساخت این مجسمه نقش داشتند.
روز رونمایی از این مجسمه با اعتراضات گسترده مردم همراه بود که معتقد
بودند این مجسمه بودجه عمومی را هدر داده است ،اما مقامات آن ها را امیدوار
کردند که این مجسمه ساالنه  2.5میلیون بازدید کننده خواهد داشت و به
رشد اقتصادی محلی کمک خواهد کرد .گفته می شود یکی از اهداف ساخت
«اتحاد» ،شکست رکورد بزرگ ترین مجسمه دنیا بوده است .مجسمه معبد بودا
در کشور چین با  153متر ارتفاع تا قبل از رونمایی از این مجسمه رکورددار
بوده است .این مجسمه دو برابر مجسمه آزادی در نیویورک ارتفاع دارد و در
ارتفاع  153متری در دل این مجسمه یک گالری وجود دارد .اما این رویای
رکوردداری عمر کوتاهی دارد ،چون مجسمه ای با ارتفاع بیش از 190متر برای
یادبود پادشاه «شیواجی» در ایالت غربی ماراشترای هند در حال ساخت است.

ما و شما

*دلبستهآهوینگاهتموال
عشقاستحریموبارگاهتموال
توکعبهوحجفقراییکهچنین
گردآمدهدلهابهپناهتموال
علیگیاهی

*خیلیممنونمبابتچاپتبریکتولددخترم
سارا.بهترینهدیهبودبراش
* در چندش بودن کله پاچه که شکی نیست!
آخه پا و چشم و مغز و زبون گوسفند بیچاره رو
کهنمیخورن!
*آقکمالخیلیبهخانمتونحسودیمشدوآه
کشیدموحسرتخوردم.تاخواستههمسرت
روبرآوردهنکردیدستبردارنبودی.موضوع
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دهه آخر صفر تکیه شلوغ میشد .کسانی که
در طول ماه نمیآمدند ،سعی میکردند این
روزهایآخرراازدستندهند.
رحلهایقرآنراجمعکردهبودند.حاجآقاروی
پله دوم منبر نشسته بود ،یک قورت آب خورد.
پیرمردی با صدای بلند گفت« :سالمتی آقا امام
زمان(عج) صلوات »...حاج آقا استکان را پایین
گذاشتوادامهداد«:دیگهبهآخرصفررسیدیم...
هرکی خودش میدونه تو این دو ماه چی کار
کرده...طبقسالهایقبلشبهایآخرصفراز
همسایهمون،صاحبخونهمون،ولینعمتمون،
اربــابمــون ...آقامون امــام رضــا(ع) میگم»...
زمزمهها از گوشه و کنار مجلس به گوش رسید.
«آقاجان...میدونیمکهحقهمسایگیروبهجا
نیاوردیم ...میدونیم که خیلی وقتها دلتون
روشکستیم...میدونیمکهتوعمرمونروزهایی
فراموشکردیمکهکنارشماییموکارهاییکردیم
کهشمابهجایماخجالتکشیدین»...یکیروی
پایش میزد و یکی به پیشانی میکوبید« .ولی
خودتون گفتین هرکی بیاد زیارت من ،سه جا
میامدیدنش»...زمزمههابلندشدهبود.
چراغها را یکییکی خاموش کردند .صدای
حاج آقا میلرزید .از لطف امام رئوف میگفت
و از بیمعرفتی ما که نعمت همجواری آقا را قدر
نمیدانیم .مستمعین با صدا و بیصدا گریه
میکردند ،یکی زار میزد و یکی از نهادش آه
میکشید« .هرگاه کــارم زار شد ،گفتم علی
موسیالرضا...هرجاگرهدرکارشد،گفتمعلی

موسیالرضا »...و من به الطاف معینالضعفا
در حق خودم و خانوادهام میاندیشیدم .فکر
میکردم که هرگاه او را واسطه کردهام و از خدا
چیزیخواستهامیاحاجتمرابرآوردهکردهیابعدا
فهمیدهامکهصالحمدرنگرفتنبوده.
«...ایصفایقلبزارم،هرچهدارمازتودارم...
تا قیامت ای رضا جان ،سر ز خاکت بر ندارم»...
حاج آقا از سعادت همجواری با آقا میگفت و
تعریف میکرد که چند میلیون نفر در دنیا آرزو
دارندجایماباشند.یادپدرمافتادمکهازبچگی
بهمان یاد داده بود وقتی هر روز صبح از در خانه
بیرونمیآییمروبهحرمزیارتخاصهرابخوانیم
و هرجا گنبد را دیدیم به احترام بایستیم و سالم
بدهیم...« .مــوال رو سیاهیم ...گاهی یک ماه
میگذره و به حرمت مشرف نمیشیم آقا »...به
این فکر میکردم که چرا هروقت چیزی از آقا
میخواستمیادلمگرفتهبود،میرفتمزیارتش.
چرا وقتی خوشحال بودم ،یا حتی فقط برای
احوالپرسی بهش سرنمیزدم .شاید برای
همین در زیارتنامهاش میخوانیم السالم
علیک ایها االمام الغریب ...السالم علیک ایها
االمــام المغموم ،هم بین ما غریب است و هم
غم ما را میخورد .دلم شکست .چه همسایه
بدی بودم .در تاریکی کفشهایم را پیدا کردم
و به سمت حرم راه افتادم .حاج آقا میخواند:
«...تــو خوبی من بدم ،به این در آمدم ،به جان
فاطمه(س)مکنموالردم»...
علیرضاکاردار

حلیم رو میگم .نه برای جنبه شکم و خوردنی
بودنش،بهخاطرارزشیکهدادیبهخانمت.
آق کمال :ارادت ،بیشتر جنبه آموزشی هم
داشتتعریفکردناو قضیه!
*فاطمهجانخواهرخانمخوبم،ازاینکهزن
داداش گلم هم هستی خوشحالم ۱۵ .آبان
احمدوالهام
تولدتمبارک .
* آق کمال اگــه داروخــانــه خسرتان از اون
پوشک های قیمت قدیم دره براتان مستنم به
عنوان چشم روشنی مفرستم! قربونت بوس
مجیدآقاشادلو
بوس،خدانگهدار .
آق کمال :راضی به زحمت تان نیستم ،ولی
دستتاندردنکنه!

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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گدایی بر در خانه منعمی رفت و چندان که
رشته طمع پیچ داد ،هیچش نداد .اگر پاره ای
نان سوال کرد ،گفتند به دکه نانوا رو .اگر
مشتی برنج طلب نمود ،برآشفتند که به دکان
رزاز شو .اگر لختی گوشت خام خواست،
لعنش کردند که این جا قصابی نیست و اگر
برخی طعام پخته طلبید ،زدندش که این سرا
مطبخ نیست.
مشو ای بینوا دخیل بخیل
که نیابی رطب ز خشک نخیل
به خدا واگذار ناکس را
باش تا آب جو برد خس را
چون بیچاره مایوس شد ،به درون خانه رفت
و خواست در گوشه ای تخلی کند! اهل خانه
پیش رفتند و گریبانش دریدند که ای خبیث
ایــن چه کــاری اســت؟ گفت ای ظالمان از
خدای شرم ندارید؟ مگر خود نگفتید که در
این جا هیچ نباشد ،پس این جا ویرانه است و
الیق زیستن نیست!
برگرفته از کتاب «پریشان» اثر قاآنی
CMYK

