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شماره 369

از جاروبرقی استفاده کنید 

حـال نوبـت بـه جاروبرقـی می رسـد کـه بایـد بـا آن آب 
نفـوذ کـرده بـه سـوراخ ها و سـایر درگاه هـا و پورت هـای 
گوشـی را بیـرون بکشـید و بهترین وسـیله بـرای این کار 
اسـت. بـرای ایـن کار لولـه و دهانـه جاروبرقـی را بـرای 
مدتـی حـدوداً 1۵ تـا 2۵ دقیقـه به سـمت قسـمت ها و 
درگاه هایـی کـه آب در آن نفـوذ کـرده، نگـه داریـد، تـا 
هـم آب را بیـرون بکشـد و هـم با فشـار هوا قطـرات آب 

را تبخیـر کند. 

استفاده از سشوار ممنوع! 

بلـه! درسـت متوجـه شـدید. اسـتفاده از سشـوار ممنوع! 
چـرا؟! خـب معلوم اسـت دیگـر، سشـوار با فشـار هوایی 
کـه ایجـاد می کنـد باعـث می شـود، آب وارد منافـذ و 
درگاه های گوشـی شـما شـود و این دقیقـاً خالف چیزی 
اسـت که ما به دنبالش هسـتیم. پس حواسـتان باشـد به 
هیچ عنـوان چـه بـا بـاد سـرد و چه با بـاد گرم از سشـوار 
نکنیـد. حتـی  اسـتفاده  بـرای خشـک کـردن گوشـی 
صفحـه نمایـش را هـم نبایـد با باد گرم سشـوار خشـک 
کـرد، چـون همیـن باد گـرم، به مدارات گوشـی آسـیب 

می رسـاند.

برنج بماند برای پایان کار! 

خیلی هـا فکـر می کننـد همـان اول کـه گوشی شـان را 
از آب درآوردنـد، بایـد بالفاصلـه در برنـج بیندازند. نخیر! 
برنـج فقـط برای محکم کاری سـت تـا اگر مقـداری آب و 
ذرات آب بـه داخـل گوشـی سـرایت کرده اسـت و شـما 
نتوانسـته اید آن را خشـک یـا خارج کنیـد، به کمک برنج 
خـام کـه قـدرت باالیـی در جـذب رطوبت دارد، خشـک 
شـود. بـه همیـن دلیـل بعـد از آن کـه خودتان حسـابی 
گوشـی را بـا پارچـه خشـک کردیـد، گوشـی خـود را 
به مـدت 6-۵ سـاعت داخـل یک  ظـرف برنـج خـام قـرار 
دهیـد و اجـازه دهیـد تا در ایـن حالت بماند تـا تمام آب 

داخـل گوشـی جذب شـود.

گوشی خود را تست کنید 

باالخـره نوبـت آن رسـیده تا ببینید گوشـی تان تـا چه میزان 
آسـیب دیـده اسـت. البتـه اگر تمـام مراحل باال را به درسـتی 
طـی کـرده باشـید، تمـام کاری کـه از دسـتتان برمی آمـد را 
بـرای نجـات گوشـی خود انجـام داده ایـد و احتمـاالً اگر وقت 
را در نجـات گوشـی خـود از آب هـدر نداده باشـید، با درصد 
باالیـی گوشـی خـود را نجات داده ایـد. بنابراین تمـام قطعات 
خشک شـده را سـر جـای خـود قـرار داده و گوشـی خـود را 
روشـن کنید و شـروع به تسـت کردن کنید. بهتر اسـت قبل 
از ایـن کار بـا دسـت خـود همـۀ درگاه هـای گوشـی را چـک 

کنیـد تا مبـادا قسـمتی مرطوب مانده باشـد.

بررسی عملکردها

را  آن  عملکردهـای  تمـام  شـد،  روشـن  گوشـی تان  اگـر 
به سـرعت بررسـی کنیـد. حتماً سـیم کارت، حافظـه جانبی، 
دوربیـن، بلندگـو و... را چـک کـرده و از سـالم بـودن آن هـا 

مطمئـن شـوید.

مراجعه به تعمیرکار مطمئن 

چه گوشـی تان روشـن شـد و تمـام عملکردهایش هم سـالم 
بـود و چـه اصاًل روشـن نشـد، حتمـاً بایـد به یـک تعمیرکار 
گوشـی مراجعـه کنیـد؛ چراکـه پـس از افتـادن گوشـی در 
آب ممکـن اسـت رسـوباتی روی مـدار گوشـی جمع شـده و 
به مـرور زمـان سـبب آسـیب رسـاندن بـه گوشـی تان شـود. 
بنابرایـن مراجعـه به تعمیـرکار مطمئن، الزامی  اسـت تا مدار 
گوشـی شـما را بـا محلـول مخصوص، شست وشـو دهـد و از 

رسـوب آن جلوگیـری کند. 

حسابی حواستان را جمع کنید. وقتی 
گوشی را از آب بیرون می آورید، اگر 

روشن بود به هیچ عنوان نباید از آن 
استفاده کرد و یا حتی قفلش را باز 

کرد. بالفاصله باید گوشی را خاموش 
کنید و به فکر روشن کردن آن به 

این زودی ها هم نباشید؛ چون 
اگر کوچک ترین قطره ۀ آبی به داخل 

گوشی شما راه پیدا کند، درصورت 
روشن بودن گوشی، ممکن است 

لک مدار اصلی آسیب ببیند

در صفحه دو و سه  بخوانید
واتساپ میلیون ها نفر 

را سرکار گذاشت

ایران داغدار شد
 سینمای ایران به خانه 

همسایه می رود

در بسته خبری بخوانید

2

گل یا پوچ؟  نگاهی به زندگی رقیه
 و شهید اصغر قجاوند

انتظار 
پشت قاب 

پنجره

در صفحه سه بخوانید

اگر گوشی تلفن همراهتان در آب افتاد چگونه نجاتش بدهیم؟

گوشی  تو جنات بده
غرق شد!

کلیله ودمنه به زبان خودمانی7

من تابلـــو هستم! 
می فهمی؟ تابلـــو!

در صفحه دو بخوانید
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هول نشوید و گوشی را نجات دهید

اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه آرامش خودتـان را حفظ کنیـد تا بتوانید سـریع تر تصمیم درسـت 
را بگیریـد. بعضی هـا آنقـدر هـول می شـوند کـه حتـی یادشـان می شـود گوشـی را از آب بیرون 
بیاورند. وقتی که گوشـی شـما در آب می افتد، باید سـرعت عملتان باال باشـد و سـریع گوشی را از 
غرق شـدن نجات دهید. هرچقدر گوشـی را سـریع تر از آب بیرون بیاورید، درصد سـالم ماندنش 
بیشـتر اسـت. زمانی که گوشـی شـما داخـل آب می افتـد یا با آب تمـاس برقرار می کنـد، تمامی 
درگاه هـا و یـا پورت هـای یـو اس بی، محل شـارژ، سـوراخ های میکروفـون و اسـپیکر، و فضا های 
دیگـر در کمتـر از چنـد ثانیـه پر از آب می شـوند. به همین دلیل سـرعت شـما در خـارج کردن 

گوشـی از آب خیلی مؤثر اسـت.

استفاده از گوشی ممنوع!

حسـابی حواسـتان را جمـع کنیـد. 
بیـرون  آب  از  را  گوشـی  وقتـی 
بـه  بـود  روشـن  اگـر  می آوریـد، 
اسـتفاده  آن  از  نبایـد  هیچ عنـوان 
کـرد و یـا حتـی قفلـش را بـاز کرد. 
بالفاصلـه بایـد گوشـی را خامـوش 
کنیـد و به فکر روشـن کـردن آن به 
ایـن زودی هـا هم نباشـید؛ چون اگر 
کوچک تریـن قطـرۀ آبـی بـه داخـل 
گوشـی شـما راه پیدا کند، درصورت 
روشـن بـودن گوشـی، ممکن اسـت 
کل مـدار اصلی آسـیب ببیند. بعد از 
خامـوش کـردن، اگـر باتری گوشـی 
قابـل جـدا شـدن اسـت، باتـری را 
جـدا کـرده و در جایـی خشـک قرار 

 . هید د

حسابی با پارچه یا حوله خشک کنید 

بعـد از عملیـات نجـات، حـاال نوبـت عملیات 
احیـا کـردن گوشـی تان اسـت. بعـد از اینکـه 
گوشـی را از آب خـارج کردید و آن را خاموش 
کردیـد، حـال می بایسـت شـروع بـه خشـک 
کـردن و جذب آب بکنید. برای این کار سـریع 
چندتکـه دسـتمال کاغذی چند الیـه یا حوله 
یـا هـر پارچـه ای کـه آب را به سـرعت جـذب 
می کنـد، برداشـته و شـروع به خشـک کردن 
گوشـی کنیـد. یادتـان باشـد خیلـی بـا دقت 
خشـک کنید تا هیـچ اثـری از آب باقی نماند.

تمام متعلقات گوشی را جدا کنید

حال نوبت آن رسـیده اسـت که تمام متعلقات 
از قبیل سـیم کارت، حافظه هـای جانبی، قاب، 
و... را خـارج کنیـد و بر روی همان دسـتمال و 
پارچـه قـرار دهیـد تـا هم بـه گوشـی و هم به 

آن قطعات آسـیبی وارد نشود.

دوباره خشک کنید 

بعـد از جـدا کـردن تمـام متعلقـات، الزم اسـت دوبـاره بـا پارچه خشـک تمام شـیارها و 
قاب هـای گوشـه و کنار را حسـابی پـاک کنید. شـاید تصور کنیـد که این مرحلـه اضافه و 
بی فایـده اسـت. امـا بایـد خدمتتان عرض کنـم که حتی یـک قطره آب می تواند گوشـی 
شـما را بسـوزاند. می دانـم کـه دلتـان می خواهد هرچه زودتر گوشـی تان را روشـن کنید، 

امـا بایـد کمـی دیگر صبـر کنید تا آسـیب جدی به گوشـی وارد نشـود. 

برنج فقط برای محکم اکری ست 
تا اگر مقداری آب و ذرات آب به 

داخل گوشی سرایت کرده است و شما 
نتوانسته اید آن را خشک یا خارج کنید، 
به کمک برنج خام که قدرت باالیی در 

جذب رطوبت دارد، خشک شود

پیمان صادق زاده| فرض کنید گوشی تان را داخل جیب 
شلوار جا گذاشته اید. مادرتان هم که از این موضوع خبر ندارد، 

شلوار را یک راست داخل ماشین لباسشویی می اندازد. یا اصاًل فرض 
کنید زیر باران شدید گیر افتاده اید و گوشی هم که در جیب تان است، 

حسابی خیس شده. یا به صورت تصادفی گوشی تان در آب رودخانه یا 
استخر می افتد. در همه این موارد گوشی شما در تماس با آب قرار می گیرد. 

اگر گوشی تان ضد آب است که هیچ. اما اگر نیست، باید به سرعت عملیات نجات و 
سپس احیای گوشی تان را انجام دهید تا مبادا غرق شود. اما عملیات نجات و احیا به 
همین سادگی نیست. ممکن است یک اشتباه کوچک باعث مرگ گوشی شود. به همین 
دلیل امروز قرار است باهم مراحل نجات گوشی در آب افتاده را بررسی کنیم تا اگر روزی 

گوشی مان خواست غرق شود، سریع نجاتش دهیم.

لوبیا را در دستش جا به جا کرد 
و دوباره مشت ها را جلو آورد. 

کیان چندلحظه به دست ها 
خیره ماند. بعد دست های او 
را سفت چسبید و سعی کرد 

 انگشت ها را از کف
 دستش جدا کند



حاال ادامه داستان:
روباه گفت:

- در ایـن نزدیکـی یک برکه اسـت و گازری)درواقع گازرها 
در قدیـم کار همین مغازه های اتوشـویی خودمـان را انجام 

می دادنـد و لباس هـای مـردم را می شسـتند( 
بـرای  را  لباس هـا  خـرش  بـا  هـرروز 
شسـتن بـه ایـن محـل مـی آورد. اگـر 
حضـرت سـلطان قـول بدهد کـه دل و 
گـوش خر را بخورد و بقیـه اش را به من 

بدهـد، من خـر موردنظـر را به حیلـه ای به 
اینجـا مـی آورم.  خـوب شـیر موردنظـر هم 

چـاره ای نداشـت و پذیرفـت.
روبـاه راه افتـاد و خـودش را به خر رسـاند که صاحبش 

او را در گوشـه ای پـارک کـرده بـود و به کار خود مشـغول 
بـود. روباه سـر صحبـت را با خـر این گونه بـاز کرد:

- تـو چـرا این قـدر الغری؟ مگـه این مردک کـه این قدر از 
تـو کار می کشـه، به تو غـذا نمی ده؟

- نـه بابـا! یه خـورده علـف می ریـزه جلـوی مـن کـه فقط 
نمیـرم. بعـدم مثـل خـر از مـن کار می کشـه! خـوب مـن 

خـرم دیگـه! بایـدم مثـل خـودم کار کنم.
- آخه مگه مجبوری این همه سختی رو تحمل کنی؟

- مـن تابلـو هسـتم! می فهمـی؟ تابلـو! هرجـا بـرم همـه 
می دونـن من خـر این یارو هسـتم. تازه از اینا گذشـته، ما 
جامعـه خـران همه همچیـن وضعـی داریم. بـاز وضع من 

از بقیـه بهتره.

- زکـی! چـه کار کردی سـلطون! خیلـی اوضاعت خرابـه. این درد رو چطـور تحمل کنم 
کـه سـلطون مـن نتونسـت یک خر بی دسـت وپا رو شـکار کنـه؟ نا امیـدم کردی.

این ماجرا برای شیر خیلی گران تمام شد و با خودش گفت:
- اگـر بگـم کـم کاری کـردم، اعتماد روبـاه رو به خودم از دسـت می دم، اگـه بگم دیگه 
نمی تونـم شـکار کنم، دیگـه کاًل من رو ول می کنه و می ره دنبال کارش و من از گرسـنگی 

می میـرم.  پـس رو به روباه کـرد و گفت:
- ببیـن روباه جـون! پادشـاها یه وقتایی کارایـی می کنند که رعیت و زیردسـت ها منطق 

اون رو نمی فهمنـد. تـوی ایـن اوضـاع بی خیـال شـو تـا بعـداً بهـت توضیـح بـدم. فعاًل 
مهم تـر از ایـن حرف هـا اینـه کـه بـری دوباره خامـش کنـی و بیاریـش دم چنگال و 

دنـدون من!
روبـاه به سـمت خـر حرکت کـرد. خر تا چشـمش به روبـاه افتاد، بـا عصبانیت 

گفـت: - منو کجا بـردی نامرد!؟ 

روباه گفت:
بابـا  نمی کنـی.  تـو همـکاری  نـداره.  فایـده   -
ایـن شـیر می خواسـت از تـو پذیرایـی کنـه. 
تـو دسـتپاچه ش کـردی و نفهمیـد چـه کار 
می کـردی،  صبـر  یه خـورده  اگـه  می کنـه. 
حتمـاً متوجـه می شـدی شـیر همچیـن هم 

پادشـاه بـدی نیسـت. 
خر که تا حاال هرگز شیر ندیده بود، گفت:

- واقعـاً این طوریـه؟ یعنی این سـلطان شـما 
بـا ایـن روش خوش وبـش می کنه؟

- آره بابـا! بیـا بریـم. این قـدر گوشـت تلخی 
. نکن
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         روی خط  هشـت      
  

روز  از سـاعت 10 صبـح  تهـران  کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه  سـی امین 
چهارشـنبه، 13 اردیبهشـت ماه کارش را شـروع کرد.  امسـال برای دومین بار 
نمایشـگاه کتـاب در مجموعـه نمایشـگاهی شـهر آفتـاب برگـزار شـد. در 
نمایشـگاه کتـاب امسـال  2643 ناشـر داخلـی، 94 ناشـر عرب زبـان و 4۵ 
ناشـر التیـن حضـور دارنـد. همچنین کشـور ایتالیا و شـهر اسـتانبول ترکیه 
میهمانـان ویـژه نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران در ایـن دوره هسـتند.

یک اتفاق فرهنگی سی ساله 
 نمایشـگاه کتـاب تهـران یکـی از اتفاق های بزرگ فرهنگی کشـورمان اسـت 
که هرسـاله با سـروصدا و گاه حاشـیه های فراوان برگزار می شـود. امسال این 
نمایشـگاه خاطره انگیز 30سـاله شـده و دارد مـی رود که اوضاعـش روبه راه تر 
و بهتـر از دوران جوانـی و نوجوانی اش شـود. در این گـزارش نگاهی به اوضاع 
نمایشـگاه امسـال انداخته ایـم، البتـه امیدواریـم خودتـان قدم رنجـه کـرده و 

حضـوری تشـریف بـرده و از کتاب ها دیـدن کنید.

غرفه ای که حسابی طرفدار دارد
غرفـه کـودک و نوجـوان در نمایشـگاه کتاب تقریبـاً حکم سوپراسـتار دارد و 
طرفدارانـش حسـابی زیاد هسـتند؛ آنقدرکـه در روزهای جمعـه و همچنین 
روزهای پایانی نمایشـگاه، در این غرفه جای سـوزن انداختن نیسـت. امسـال 
هـم ناشـران فعـال در ایـن غرفه خـود را برای یک اسـتقبال گرم و درسـت و 
درمـان آمـاده کرده انـد. در مدت نمایشـگاه قرار اسـت چندین عنـوان کتاب 
جدیـد در حـوزه کـودک و نوجـوان رونمایـی و همین طـور شـما می توانیـد 

به سـراغ کتاب هـای مـورد عالقه تـان کـه تجدیدچاپ شـده بروید.

اردوی دانش آموزی در نمایشگاه کتاب 
هـزار   80 اسـت  قـرار  امسـال  خبرهـا  براسـاس 

بازدیـد  نمایشـگاه  از  اردو  به صـورت  دانش آمـوز 
به دلیـل  برنامه ریـزی  ایـن  احتمـاالً  کننـد. 

دوری راه مـکان نمایشـگاه بـرای کـودکان و 
نوجوانـان اسـت. پـس اگر سـختتان اسـت 
کـه بـا مترو این همـه راه را تا شـهر آفتاب 

بکوبیـد و برویـد، اصاًل ناراحت نباشـید، 

چـون قـرار اسـت کـه اردو بروید نمایشـگاه! »همایـون امیرزاده« سـخنگوی 
نمایشـگاه کتـاب درباره حضور دانش آموزان در نمایشـگاه کتـاب تهران گفته 
اسـت که  طبـق پیش بینی های انجام شـده، 80هـزار دانش آموز از نمایشـگاه 
کتـاب امسـال دیدن خواهند کـرد. وی همچنین توضیح  داده اسـت که: این 
دانش آمـوزان قـرار اسـت در قالب اردوهای یک روزه توسـط مربیان آموزشـی 

در نمایشـگاه حضور داشـته باشـند. 

از شما پذیرایی خواهدشد 
آن طورکـه در روز اول نمایشـگاه اعالم شـد، قرار نیسـت فقط خـوش به حال 
مـا دانش آمـوزان باشـد و مهمانسـرای حرم مطهر امـام خمینـی)ره( درطول 
برگـزاری نمایشـگاه کتـاب، روزانه آماده پذیرش پنج هزار دانشـجو از سراسـر 
کشـور اسـت. ایـن خبر را »حسـین صفـری« مدیر کمیتـه اجرایـی و رفاهی 
سـی امین نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران اعالم کـرده و گفته اسـت که 
با افزایش ظرفیت اسـکان برای دانشـجویانی که در قالب تورهای دانشـگاهی 
بـه نمایشـگاه می رونـد، امکانـات رفاهـی تـدارک دیده شـده اسـت. همزمان 
بـا آغـاز به کار سـی اُمین نمایشـگاه بین المللـی کتاب تهـران، این مهمانسـرا 

به مـدت یـک روز آمـاده پذیرایـی از هر گـروه دانشـجویی خواهد بود. 

آدم معروف ها به نمایشگاه می آیند
اگـر اهل نمایشـگاه کتـاب باشـید می دانید که نویسـندگان دوست  داشـتنی 
کتاب هـا، این روزهـا مهمـان غرفه هـای ناشـران هسـتند. همچنیـن سـایر 
شـخصیت های فرهنگـی، هنـری و سیاسـی هـم بـه نمایشـگاه سـر می زنند 
و بازدیـد ایـن افـراد معمـوالَ یکـی از سـوژه های داغ نمایشـگاه می شـود. اگر 
اهـل دیـدن سوپراسـتارها و آدم معروف هـا هسـتید، بهتر اسـت 
پنج شـنبه و جمعـه سـری بـه نمایشـگاه بزنیـد. راسـتی 
همینجـا بگوییم که تبلیغات ریاسـت جمهوری هم 
در نمایشـگاه ممنـوع اعـالم شـده اسـت. یادتان 
بین المللـی  نمایشـگاه  سـی امین  کـه  باشـد 
کتاب تهران از 13 تا 23 اردیبهشـت ماه از 
ساعت 10 تا 20 در مجموعه نمایشگاهی 
شـهر آفتـاب برپاسـت و منتظـر اسـت 

کـه شـما خـود را به آن برسـانید.

نمایشگاه کتاب
 سی ساله شد

مهم ترین رویداد فرهنگی
 کشور در شهر آفتاب
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نگاهی به زندگی رقیه و شهید اصغر قجاوند

انتظار پشت قاب پنجره
عروِس عمو

خیلـی سـاده پیـش آمـد. رقیـه و اصغـر، دخترعمو و 
پسـرعمو بودند. در یکـی از روزهایی که رقیه بی خیال 
و  هم سـن  بـا  بـازی  مشـغول  بزرگ ترهـا  دنیـای 
 سـال های خودش بـود، در خانه از خواسـتگاری حرف 
می زدنـد. اصغر، دخترعمو را پسـندیده بود. بزرگ ترها 

حرف هایشـان را زده بودنـد، امـا رقیـه خبر نداشـت:
»خبـرش را صبـح روز قبـل از زبـان زن عمو شـنیده 

بودم. 
- خبر نداری؟ دیشب بابات این ها شوهرت دادند.

- دروغ می گی؟
- دروِغ چـی؟ تمـام شـده. عمویـت تـو را خواسـته، 
پـدرت هـم رضایـت داده. مهربـرون کردنـد، فـردا 
هـم می برنـد عقـدت می کننـد.« بلـه! بـه همیـن 
اسـت:  سـاده  همین قـدر  هـم  ادامـه اش  سـادگی! 
»دیـدم کـه جدی اسـت. آخرشـب مـادر هـم خبرم 
کـرد و گفت کـه صبح آمـاده باشـم. مینی بوس یک  
سـاعتی راه رفـت و مـا جلـوی یـک مسـجد پیـاده 
شـدیم. محضـر همان جـا بـود. از جلـوی در تـا اتاق 
محضـردار، دخترعمـه ام تندتنـد نصیحتـم کـرد و 
جوری که کسـی نشـنود، یک چیزهایی گفـت: بگذار 
آقـا سـه دفعه بگویـد، بعـد بلـه بگـو. بـار اول نگویی. 
سـرت موقـع خطبه  عقد پایین باشـد. ایـن ور و آن ور 
رو نـگاه نکنـی.« و همه چیـز خیلـی سـریع به سـوی 
زندگـی مشـترک پیش مـی رود: »خانـه ما و 
عمـو دور یـک حیاط بود و نمی شـد 
کـه از یـک خانـه عـروس ببرند 
خانـه  شـوهر و همه  رسـومات 
هم اجرا بشـود. قرار گذاشـتند 
کـه مـن را ببرند خانـه  خاله ا م؛ 

چندتـا کوچـه آن طرف تـر.«

1

روباه گفت:
- اگـه بـه حـرف مـن گوش بـدی، تو رو به دشـتی پـر از علـف می برم کـه این قدر 

بچـری که بترکـی! جایی که تـا حاال ندیده باشـی! 
قبـل از تـو خـری رو بردم اونجا و مدت هاسـت اونجـا می خـوره و می خوابه. خالصه 

کنـم، آخـر کیف و حال خرا اونجاسـت.
با این حرف  ها خر خام شد و روباه با خودش گفت:

- دم خودم گرم! نهار ظهرم جور شد.
خـر روبـاه را پیـش شـیر آورد. شـیر به خر قصـه ما حمله کـرد و زخمی بـه او وارد 

کـرد، ولـی خـر توانسـت فرار کنـد. روباه بـا تعجب به شـیر نگاه کـرد و گفت:

2

جناب شیر! این خر اگر گوش شنوا داشت که به حرف من گوش نمی داد و به 
دامم نمی افتاد و اگه دل داشت که فکر می کرد و به نقشه ما پی می برد جالبه که بدونید در 
زمانی که لکیله  ودمنه نوشته شده، همه فکر می کردند مرکز فکر بدن، دله، در حالی که اخیرًا 
فهمیدیم مغز مرکز فکر بدنه!

1

مهر

ایران داغدار شد

انفجـار در معـدن »زمسـتان یورت« اسـتان گلسـتان موجـب جان باختن و زخمی شـدن تعداد زیـادی از کارگـران این معدن 
شـد؛ اتفاقی که مردم کشـورمان را داغدار عزیزانشـان کرد. این حادثه مثل حادثه سـاختمان پالسـکوی تهران در شـبکه های 
اجتماعـی و رسـانه ها بازتـاب زیـادی داشـت، امـا مهم تـر از آن، توجـه دوبـاره به قشـر زحمتکـش کارگر بـود. پیام مـردم به 

مسـئوالن این بود بیشـتر هوای کارگران را داشـته باشـید.

مهر

واتساپ میلیون ها نفر را سرکار گذاشت

برنامـه پیام رسـان واتـس آپ اواخـر هفته گذشـته به مدت 2سـاعت از دسـترس خـارج شـد و میلیون ها نفر در سراسـر جهان 
بـا مشـکل دسترسـی بـه ایـن برنامه روبـه رو شـدند. البته فیس بـوک، صاحب ایـن برنامه، مشـکل را حـل کرد، امـا دلیل آن 
را اعـالم نکـرد. امـا نکتـه جالـب این بـود که کاربـران اروپایی و انگلیسـی تحت تأثیـر این خرابی کلی دچار مشـکل شـدند و 

احتمـاالً به فضـای مجازی بـد و بیـراه گفته اند.

ایرنا

سینمای ایران به خانه همسایه می رود

قرار اسـت فیلم های ایرانی چمدان ببندند و سـری به کشـورهای همسـایه بزنند. رئیس سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسـالمی 
شـمال و شـرق کشـور در این باره گفته اسـت: براسـاس هماهنگی صورت گرفته، فیلم های سـینمای ایران در کشورهای هند، 

پاکستان و افغانسـتان اکران می شوند.

ایرنا

قرص ورزش هم ساخته شد

یـک خبـر خیلـی خـوب بـرای تنبل هـا داریم. محققـان آمریکایـی موفق به سـاخت قرصی شـدند که بـدون نیاز بـه فعالیت 
ورزشـی، سـطح اسـتقامت بـدن را بـه میزان قابل توجهـی افزایش می دهنـد؛ یعنی اینکه با کمـک این قرص، دیگر شـما الزم 

نیسـت بـه خودتـان زحمـت بدهید و سـاعت ها تمرین کنیـد و عرق بریزیـد. کافی اسـت قرصش را نوش جـان کنید.

ایرنا

خروپف و خطر بروز سکته مغزی

معمـوالً خروپـف دیگـران در زمـان خواب، باعث می شـود اطرافیانشـان در خواب سـکته بزنند، اما به تازگی یک اسـتادیار دانشـگاه 
ایالتـی نیویـورک و فوق تخصـص بیماری هـای عروقـی مغـز در آمریـکا گفته اسـت: خروپف به دلیـل ایجاد وقفه تنفسـی در هنگام 

خـواب، به عنـوان یکـی از عوامل اصلـی بروز سـکته مغزی به شـمار می رود.

گو
 ن
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- زکـی! چـه کار کردی سـلطون! خیلـی اوضاعت خرابـه. این درد رو چطـور تحمل کنم 
کـه سـلطون مـن نتونسـت یک خر بی دسـت وپا رو شـکار کنـه؟ نا امیـدم کردی.

این ماجرا برای شیر خیلی گران تمام شد و با خودش گفت:
- اگـر بگـم کـم کاری کـردم، اعتماد روبـاه رو به خودم از دسـت می دم، اگـه بگم دیگه 
نمی تونـم شـکار کنم، دیگـه کاًل من رو ول می کنه و می ره دنبال کارش و من از گرسـنگی 

می میـرم.  پـس رو به روباه کـرد و گفت:
- ببیـن روباه جـون! پادشـاها یه وقتایی کارایـی می کنند که رعیت و زیردسـت ها منطق 

اون رو نمی فهمنـد. تـوی ایـن اوضـاع بی خیـال شـو تـا بعـداً بهـت توضیـح بـدم. فعاًل 
مهم تـر از ایـن حرف هـا اینـه کـه بـری دوباره خامـش کنـی و بیاریـش دم چنگال و 

دنـدون من!
روبـاه به سـمت خـر حرکت کـرد. خر تا چشـمش به روبـاه افتاد، بـا عصبانیت 

گفـت: - منو کجا بـردی نامرد!؟ 

خـره دیگـه! دوباره گول خورد و خودشـو دوباره انداخت تو چنگال شـیر و شـیر هـم این بار کم 
نگذاشـت و حسـابی خر بیچاره رو کشـت! بعد رو کرد به روباه و گفت:

- مـن میـرم یه دوش بگیرم. خوشـم نمیاد دسـت وپاهام موقـع غذا خوردن کثیف باشـه. تو هم 
یه لطفـی بکـن گـوش و دل خـر رو برای من کنـار بذار تا بعد بیـام بخورم.
شیر که رفت، روباه هم نامردی نکرد و گوش و دل خر رو یه لقمه چپش کرد. 

شیر که اومد، دید خر، گوش و دل نداره. از روباه پرسید:
- کو گوش و دل این خره؟

روباه گفت:
- جنـاب شـیر! ایـن خر 
اگـر گوش شـنوا داشـت 
کـه بـه حرف مـن گوش 
دامـم  بـه  و  نمـی داد 
نمی افتاد و اگه دل داشـت 
کـه فکر می کرد و به نقشـه 
)جالبـه  می بـرد  پـی  مـا 
زمانی کـه  بدونیـد در  کـه 
کلیله ودمنـه نوشـته شـده، 
همـه فکـر می کردنـد مرکـز فکـر بدن، 
دلـه، در حالی کـه اخیـراً فهمیدیـم مغز 
مرکـز فکـر بدنـه!( و این جـور بـه دام 
مـا نمی افتـاد و خـوراک مـن و شـما 
نمی شـد.  قصـه کـه بـه اینجـا رسـید 
میمـون بـه الک پشـت گفت: حـاال هم 
بـرادر! مـن بی عقل نیسـتم که خـام تو 
بشـم. من به عقل خودم رجـوع کردم، 
کاسـه ای زیـر نیم کاسـه اسـت و تازه 
دیـدم کـه تلفنـی با یک نفـر صحبت 

می کـردی. بـرو نامـرد نالوطـی!
الک پشت گفت:

- مـن اشـتباه کردم و گـول خوردم و 
می دونـم تو هم حـق داری کالً با من 
قطـع رابطـه کنـی. فقط یـک فرصت 
دیگـه بـه من بـده. بـذار یک بـار دیگه 
بـه تـو ثابت کنم که دوسـت تو هسـتم. 

)اینجاهـاش خیلی رمانتیک شـد( 
امـا میمون دیگـه به الک پشـت اعتماد 
نکـرد و ایـن داسـتان را بـه ایـن جهت 
بـرای شـما گفتـم کـه بدانیـد وقتـی 
یک نفـر اعتمادشـو بـه کسـی از دسـت 
داد، دیگـه عمـراً بشـه ایـن اعتمـاد رو 

کـرد.  جلب 

ماجرای برزویه طبیب
برزویه بزرگ ترین طبیب ایرانیان می گوید:

- پـدر مـن از لشـکریان ایـران بـود و مـادرم از خانـواده علمـای 
زرتشـتی. بهتریـن نعمت زندگی من، دوسـتی پدر و مـادرم بود 
و موهبـت محبـت آن هـا. این محبت باعث شـد که من نسـبت 
بـه بـرادران و خواهـران دیگرم برتـری پیدا کنم. تازه هفت سـاله 
بودم که من را به دانشـکده پزشـکی فرسـتادند و زمانی که طب 
را شـناختم، چنـان عالقه مند شـدم که کسـی جلـودار من نبود 
تا مشـهورترین پزشـک ایران شـدم)البته این مال قباًل بوده، وااّل 
بعدش ابوعلی سـینا و رازی و پروفسـور سـمیعی و دکتر صادقی 

و اینـا اومدن!( 

روباه گفت:
بابـا  نمی کنـی.  تـو همـکاری  نـداره.  فایـده   -
ایـن شـیر می خواسـت از تـو پذیرایـی کنـه. 
تـو دسـتپاچه ش کـردی و نفهمیـد چـه کار 
می کـردی،  صبـر  یه خـورده  اگـه  می کنـه. 
حتمـاً متوجـه می شـدی شـیر همچیـن هم 

پادشـاه بـدی نیسـت. 
خر که تا حاال هرگز شیر ندیده بود، گفت:

- واقعـاً این طوریـه؟ یعنی این سـلطان شـما 
بـا ایـن روش خوش وبـش می کنه؟

- آره بابـا! بیـا بریـم. این قـدر گوشـت تلخی 
. نکن

قاسـم رفیعـا| در قسـمت قبـل گفتیم کـه روباه و شـیری 
با هم شـرکت مشـترک شـکار و بخوروبخور داشـتند؛ شـیر 
شـکار می کـرد و دورهـم می خوردند. حاال شـیر پیر شـده بود 
و دیگر توان شـکار نداشـت و داشـتند از گرسـنگی می مردند. 

روباه فکر تازه ای کرد و...
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ش در قسمت قبل گفتیم که روباه و شیری با هم شرکت مشترک شکار و بخوروبخور داشتند؛ 
شیر شکار می کرد و دورهم می خوردند. حاال شیر پیر شده بود و دیگر توان شکار نداشت و 
داشتند از گرسنگی می مردند. روباه فکر تازه ای کرد و...

دوشادوش یکدیگر

مراسـم عروسی برگزار شـده و به پایان رسیده، اما پدر 
رقیـه تـازه یادش افتاده که باید شـرط و شـروطی هم 
برای پسـر برادرش می گذاشـته؛ مثل به جبهه نرفتن، 
اما این شـرط و شـروط فراموش شـده و جای خودش 
را بـه چنـد پرسـش داده اسـت: »شـما هـم منطقـه 
مـی روی؟« »کارت چه جـوری اسـت عمـو؟ خطـر که 
نـدارد؟... تـا کجـا می رویـد؟«  دیگـر نمی تـوان دامـاد 
را از جبهـه رفتـن منع کـرد: »کار از کار گذشـته بود، 
دیگـر نمی شـد شـرط جبهه نرفتـن برایش گذاشـت. 
سـرش را بـاال آورد و آن روز بـرای اولین بـار خندیـد: 
هرچه قسـمت آدم باشد، همان می شـود.«  در زندگی 
مشترکشـان، هوای همدیگر را دارند. مـرد این زندگی 
در دوران بارداری همسـرش حسـابی مراقب او اسـت: 
»اصغـر نمی گذاشـت دسـت بـه سـیاه و سـفید بزنم. 
خـودش جارو می کشـید و ظرف می شسـت. آن روزها 
ماشـین لباس شـویی نداشـتیم. بـا اصـرار لباس هـا را 
می شسـت و اتـو مـی زد، حتـی گاهـی وقت هـا غـذا 
هـم می  پخـت. حسـین را بـا مـن می فرسـتاد خرید و 
سـفارش می کرد که نگذارد بار سـنگین بـردارم.«  زن 
امـا دوسـت دارد وقتی که مرَدش به خانـه بازمی گردد، 
همه چیـز مرتـب باشـد. همین اسـت که مدتـی کوتاه 
بعـد از زایمـان، تصمیـم می گیـرد لباس هایشـان را 
بشـوید. آب را کـه داغ می کنـد، به همـراه لباس هـا به 
حیـاط مـی رود، امـا پایـش لیـز می خـورد، آب جوش 

روی پایـش می ریـزد و پوسـتش می سـوزد. 

در حسرت درِددل

نـه! دوری هـا تمامـی نـدارد، حتی پس از شـهادت مـرداِن مـرد، همسرشـان بازهم 
تنها هسـتند و در اشـتیاق لحظه ای تنها شـدن با آن ها: »چه قدر پشـت این پنجره 
ایسـتاده ام، منتظـر شـده ام سـر خاک خلوت بشـود، بروم پیشـش دو کلمـه درددل 
کنـم، هیچ وقـت نشـده. اوایـل وقتی فامیـل هنوز از ده نرفته بودند، همیشـه کسـی 
سـر خاکـش بـود و اگر هم نبـود، تا من می آمدم سـری به او بزنم، یک نفـر از پنجره 

می دیـد و می آمـد کنارم می نشسـت.«

حرف های ناتمام

اصغر شـیمیایی شـده و حال خوشـی ندارد. در بیمارسـتانی 
در تهـران بسـتری شـده. حـال ظاهـری اش خـوب اسـت، 
امـا به سـختی نفـس می کشـد. از خانـه یکـی از اقوام، 
آبمیوه گیـری را برمـی دارد، آب چندکیلو هویج 
را می گیـرد و بـه آن هایی کـه در اتاق اصغر 
مایعـات  می دهـد.  شـده اند،  بسـتری 
بـرای شـیمیایی ها خـوب اسـت. رقیـه 
می خواهـد در بیمارسـتان بمانـد، امـا 
ایـن اجـازه را نمی دهنـد. او وقتـی بـه 
خانـه بازمی گـردد، می فهمد کـه اصغر 
شـهید شـده. بچه ها بی تاب انـد: »فاطمه 
بـه  می چسـباند  را  خـودش  و  می دویـد 
عکس هـا. عکس هـا را می کشـید و می کنـد. 
فریـادش  صـدای  کنـار.  می کشـیدند  را  فاطمـه 
می آمـد، تـا او را می بردنـد، زهـرا شـروع می کـرد بـه جیـغ 
کشـیدن.«  رقیـه هـم از بی تابـی آن هـا بی تـاب اسـت، هـم 
به خاطر از دسـت دادن اصغر: »سـرم را گذاشـتم روی سرش. 
خنـک بود و بوی خوبی داشـت. آرام خوابیـده بود. حرف های 
مـن تمـام نشـد، ولی مـن را بلند کردنـد و از آنجا فرسـتادند 

بیرون.«

نگاهی به زندگی رقیه و شهید اصغر قجاوند

انتظار پشت قاب پنجره
الهـام صالـح| ایـران درگیر جنگ اسـت، اما آن هـا چندان به ایـن موضوع فکـر نمی کنند. 

بیشـتر در حال وهوای خود هسـتند. پس از عروسـی، یک دفعه جنگ به روستایشـان می رسـد، 
درسـت همـراه بـا برفی کـه روسـتا را پوشـانده. شـهدا را در یـک روز جمعه بـه روسـتا می آورند. 

اولین شـهید، پسـر کدخداسـت که در بـرف و یخبنـدان، باالی تپه خاکـی، خاکش می کننـد. اصغر 
پیـش از این هـا درگیـر جنگ شـده، اما رقیه بعـد از ازدواج بـا او به جنگ فکر می کنـد. این جنگ، 

بخشـی از زندگی مرد اسـت. رقیه قجاونـد و اصغر قجاونـد، زندگی سـاده ای دارند.

خیلی طوالنی، خیلی کوتاه

رقیـه هـم مانند بسـیاری از همسـران شـهدا، دوری ها را تجربه می کند. بـار زندگی بر دوش او اسـت، بچه ها را هم در تنهایی بـزرگ می کند: »اصغر 
بـزرگ شـدن بچـه را نمی دیـد و خیلـی به نظـرش جالـب بـود؛ دنـدان درآوردنش، چهـار دسـت وپا رفتنش، روروئک سـوار شـدنش.« بزرگ شـدن 
دخترشـان زهـرا بـرای رقیـه طوالنـی و بـرای اصغر خیلـی کوتاه اسـت، بازهم به ایـن دلیل که رقیـه، تنها می مانـد: »زهرا 
زود بـزرگ شـد، امـا نـه بـرای مـن که همیشـه تنها بـودم و نگـران اصغـر. تا اصغر چشـم به هم می زد، یک سـاله شـد و 
یک سـال و نیمـه. زبـان بـاز کـرد و راه افتـاد.« رقیه دوری هـا و دل نگرانی ها را تحمـل می کند، اما گاهی هم کـم می آورد: 
»یک سـال و نیـم مأموریت هـای طوالنـی او و چشـم انتظاری امانـم را بریـد. کم کـم بی تـاب می شـدم و شـکایت می کردم. 
می گفتـم: آخـر این کـه نشـد. خیلی سـخت اسـت. مـا را هم ببـر. باز اگـر مطمئن باشـیم که شـب ها می آیـی، خیلی بهتر 
اسـت.«  در دوران پـس از ازدواج، پسـرعمو دوسـت دارد او درس بخوانـد و رقیـه به خاطـر خواسـته اش شـروع می کند به 
درس خوانـدن: »اصغـر کتاب هـا را برایـم گرفت. به خاطر بچه ها نمی توانسـتم بـروم سـر کالس درس، با این که به 

مـا نزدیـک بـود. اصغـر خودش معلم من شـد. شـب ها آخروقت بـه  من درس مـی داد.«

جدایی ها

شـاید تکـراری به نظـر برسـد، اما ایـن تکرارها، روزمـره آن هاسـت، روزمره مـردان و زنانی 
کـه متفـاوت بودنـد و دسـت سرنوشـت بـا نامـی بـه نـام »شـهادت« آن هـا را از هـم 
جـدا کـرد. در زندگـی رقیـه و اصغـر هـم دوری زیاد بود، درسـت مثـل زندگی بقیه 
همسـران شـهدا: »آن روزهـا وقتـی می رفـت، یک مـاه، یک مـاه و نیـم خبـری از او 
نداشـتیم و وقتـی هـم کـه می آمد، پنج شـش روز بیش تـر نمی ماند. بعضـی وقت ها 
وسـط هفتـه یـک روزه می آمـد و می رفـت تـا چهل پنجـاه روز بعـد. هروقـت هم که 

شـکایتی می کـردم، می خندیـد و جواب می داد: صبر کن تکلیـف کارم را معلوم کنم.«  
دوری هـا خیلی زود شـروع می شـود، درسـت از همان ابتدای زندگـی، از زمانی که صیغه 
عقـد را می خواننـد: »پنج روز از عروسـی گذشـته بود کـه اصغر خداحافظی کـرد و رفت 
تهـران. قبلـش با ما شـرط کرده بـود: من تهـران کار دارم، ده روز بیش تـر مرخصی ندارم. 

االن می گویـم کـه بعـد از دسـتم ناراحـت نشـوید.« حتـی وقت هایی هـم که قرار اسـت با 
هـم باشـند، عمـر این با هم بودن ها کوتاه اسـت، به ثانیـه ای می گذرد: »بعـد از چهل وپنج روز 

آمـده بـود، دو هفتـه بیش تـر نماند. صبح ها بلند می شـد و همراه بقیـه  مردها می رفت سـر زمین، 
عصرهـا کـه برمی گشـت، کسـی می آمـد دیدنـش و دو هفته هـم مثل باد می گذشـت.«
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  منبع: کتاب قجاوند به روایت 
همسر شهید
 نیمه پنهان ماه 13
 نجمه کتابچی
 انتشارات روایت فتح

اکر از اکر گذشته بود، 
دیگر نمی شد شرط 

جبهه نرفتن برایش 
گذاشت. سرش 

را باال آورد و آن روز 
برای اولین بار 

خندید: هرچه قسمت 
آدم باشد، همان 

می شود

خیلی ساده پیش آمد. 
رقیه و اصغر، دخترعمو و 
پسرعمو بودند. در یکی 

از روزهایی که رقیه 
بی خیال دنیای 
بزرگ ترها مشغول 

بازی با هم سن 
و  سال های 

خودش بود، در خانه از 
خواستاگری حرف 

می زدند. اصغر، دخترعمو 
را پسندیده بود. بزرگ ترها 

حرف هایشان را زده 
بودند، اما رقیه خبر نداشت

کلیله ودمنه به زبان خودمانی/ 7

من تابلــو هستم! 
می فهمی؟ تابلــو!

4

6
جناب شیر! این خر اگر گوش شنوا داشت که به حرف من گوش نمی داد و به 
دامم نمی افتاد و اگه دل داشت که فکر می کرد و به نقشه ما پی می برد جالبه که بدونید در 
زمانی که لکیله  ودمنه نوشته شده، همه فکر می کردند مرکز فکر بدن، دله، در حالی که اخیرًا 
فهمیدیم مغز مرکز فکر بدنه!

5

وقتی حسـابی معروف شـدم، بین سـه موضوع خـودم را مردد 
یافتـم. اینکـه بـروم دنبال مـال دنیا، یا بـروم دنبـال لذت های 
آنـی و لحظـه ای و... یـا بروم دنبـال ثواب و خدمت به انسـان ها 
و خـوب البتـه همان طورکـه می دانیـد، علـم طـب در همـه 
ادیان به عنوان علمی آسـمانی و ارزشـمند شـناخته می شـود 
و نبایـد آن را آلوده به مسـائل دنیایی کـرد. به هرحال تصمیم 
مـن بـر آن شـد که علمـم را صرف خدمـت به خلق کنـم و از 
این حرف هـا...  در ایـن بخـش مفصـل، برزویه طبیـب دالیل 
خـود را بـرای اینکه کمر به خدمت بسـته بیـان می کند، اما 
از آنجایی که هدف ما، بیان داسـتان های شـنیدنی اسـت، از 
خیـر ایـن نصایح می گذریـم و به موقع خـودش از آن ها بهره 

می بریـم. امـا آخـرش می گه:
- همـه ادعـا دارنـد که حقیقت هسـتند و غیر از خودشـان 
کسـی حقیقـت نیسـت. امـا حقیقـت این اسـت که انسـان 
نبایـد مثـل آن دزد نادانی باشـد که با گروه دزدان شـبی به 
دزدی رفـت و برایـش آن پیـش آمـد که در قسـمت بعدی 

داسـتان ما خواهید شـنید. فعـاًل خداحافظ...
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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جامعـه واقعیت هـای تلخی دارد که شـاید 
بـا آن هـا  باشـیم  اصـًا دوسـت نداشـته 
روبـه رو شـویم و یـا اصـًا بـه آن هـا فکـر 
کنیـم. امـا خـب، مـا هـم عضـوی از ایـن 
جامعـه هسـتیم. حتـی در دیـن مـا توصیه 
شـده اسـت کـه بایـد بـه فکـر همنوعـان 
خودمـان باشـیم. بـه فکـر همنـوع بـودن 
برای همسـایه خیلی مهم اسـت. می گویند 
پیامبـر اسـام)ص( آنقـدر بـه رعایت حق 
همسـایه ها  بـا  مهربان بـودن  و  همسـایه 
تأکیـد و سـفارش می کردنـد کـه بـرای 
اصحـاب ایشـان پرسـش شـده بـود کـه 
نکنـد همسـایه از همسـایه ارث می بـرد؟ 
حـاال کـه بـه اقتضـای روزگار، زندگی های 
مـا هـم کـم و بیـش مـدرن شـده اسـت، 
فامیـل  و  اسـم  همسـایه ها  حتـی  گاهـی 
یکدیگـر را نمی داننـد. امـا ایـن هـم بـاز 
چیـزی از مسـئولیت مـا نسـبت بـه جامعه 
و اطرافمـان کـم نمی کنـد؛ مخصوصـاً اگر 
کاری از دسـت مـا در قبال آن هـا بربیاید. 
گاهـی  جامعـه ای  هـر  در  هرحـال  بـه 
آدم هایـی پیـدا می شـوند که بـه بقیه ظلم 
حتـی  می تواننـد  آدم هـا  ایـن  می کننـد. 
شـخصی از درون یـك خانواده باشـند که 
دیگر اعضای خانواده  را در شـرایط سـختی 
از زندگـی قـرار  بدهنـد. اگـر این شـخص 
با افـراد خانـواده اش بـا تندی یا خشـونت 
رفتـار کنـد یـا شـرایطی را بـرای آن هـا 
فراهـم کنـد کـه زندگـی برایشـان خیلی 
سـخت شـود، روانشـناس ها می گوینـد در 
آن خانـه و خانـواده »خشـونت خانگـی« 

اتفـاق افتاده اسـت. 
اینجـا مـا هم بـه  عنوان همسـایه، دوسـت، 
آشـنا یا هـر کـس دیگـری وظیفـه داریم 
بـه افـراد آن خانـواده کمـك کنیـم. اما از 
آنجایـی کـه کمـك مسـتقیم مـا ممکـن 
اسـت دخالـت محسـوب شـود و یـا اصـًا 
اورژانـس  رئیـس  کنـد،  بدتـر  را  اوضـاع 
کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  اجتماعـی 
می گویـد کـه در صـورت مشـاهده چنین 
رفتارهایـی، با شـماره 123 تماس بگیرید. 
اینطـوری با رسـیدگی مأموران بهزیسـتی، 
هم آن خشـونت خانگی متوقف می شـود و 
هم شـما به صـورت گمنام به یـك خانوادة 

در شـرایط سـخت کمك کرده اید. 
# خشونت_خانگی

# کمك_رسانی
# بنی_آدم_ اعضای_ یکدیگرند
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دست هایش را مشت کرد و آورد جلو. کیان 
زبانش را الی دندان هایش گذاشت و گفت: 

اوووم...
مچ دست های کیانا را در دست گرفت و پایین و 
باال برد.کیانا سرش را یك ور انداخت و آه کشید.

- زود باش دیگه!
کیان مشت های کیانا را در دست گرفت و باال و 

پایین برد.
- این یکی سنگین تره انگار!

کیانا سرش را انداخت عقب و با بی حوصلگی 
سرش را تاب داد.

- خب وقتی نمی تونی بفهمی، چرا این طوری 
می کنی؟! نکن قبول نیست... آی... می گم 

نکن!
-  این ُگله!

و دست راست کیانا را باال و پایین برد. کیانا 
مشتش را از دست او بیرون کشید.

- قبول نیست. انگشتتو از الی انگشتام بردی 
تو! مال خودمه!

بابا معترضانه داد زد: هیچ وقت سعی کردی بهم بگی؟! 
چرا همه چیزو خودم باید کشف کنم؟! چرا مسائلو 

می پیچونی؟
کیان جیغ زد: نخیر! مال منه. بده من. خودم پیداش 
کردم. از اول بازی دست تو بوده. حوصله م سر رفت.
کیانا گفت: به زور گرفتیش. باید حدس می زدی. نه 

این طوری...
با این حال ُگل را انداخت روی پاهای کیان.

کیان دست هایش را پشتش برد. کیانا چشم هایش را 
ریز کرد و خیره شد به بازوهای کیان. سعی کرد از 
روی حرکت بازوانش حدس بزند. کیان دست های 

 مشت شده اش را جلوی صورت کیانا گرفت. 

به مشت هایش نگاه کرد. پیدا کردن ُگل در 
دست های کیان برایش مشکل نبود. همیشه آن دستی 

را که گل بود، سخت می فشرد و همیشه هم گل را 
یك درمیان در هرکدام از دست هایش می گرفت.

زد روی دست چپ کیان.
- ُگله!

کیان گفت: اَه...بذار دست من باشه دیگه! توروخدا! 
همه ش دست توئه...!

بابا فریاد زد: هیچ وقت نخواستی با من کنار بیای. 
هیچ وقت قبول نکردی که...

کیانا دستش را عقب کشید.
کیان مشت هایش را باز 

جلو آورد.
کیانا لحظه ای به 

دست ها خیره 
شد. بعد زد روی 

دست راست.

- همینه! همین سنگینه س! ُگله! بازش کن.
کیانا سرش را باال آورد و نفسش را داد بیرون. بعد 

مشتش را باز کرد.
- بهت گفتم که! اینا همه ش الکی ان. اصاً مگه 

یه لوبیا چقدر دستو سنگین می کنه؟!
و دوباره دست هایش را پشت سر برد.

کیان همان طورکه چهارزانو زده بود، اخم کرد و 
خودش را به جلو خم کرد.

مامان از توی اتاق فریاد زد: همیشه تو دنیای 
خودت بودی. هیچ وقت سعی نکردی...

کیانا دست هایش را جلو آورد.
- باز شروع کردن. اَه...

کیان گوش هایش را باد کرد تا نشنود. 

دست هایش را جلو آورد و با مفصل انگشتش روی 
مشت او ضربه زد.

-  اووووی... آروووم! آخه تو از کجا می خوای 
بفهمی؟! اصاً صداش فرقی نداره که.

کیان گوشش را نزدیك دست او برد و گفت: چرا 
داره. گوش کن دقیق...!

و دوباره شروع کرد به ضربه زدن.
- دیدی؟ فرق می کنه.

کیانا اخم کرد.

- چون یکی  رو نزدیك مچ می زنی، یکی دیگه رو 
نزدیك انگشتا. اگه یه جا بزنی فرق نمی کنه.
کیان گفت: چرا فرق می کنه! تو نمی فهمی.

کیانا دیگر چیزی نگفت.
بابا فریاد زد: تو خیلی پرتوقعی! من از کجا باید 

بفهمم؟!
صدای هق هق مامان می آمد.

- پوچه...!
کیان گفت: اَه! تقصیر مامان و باباست. نذاشتن 

درست بشنوم صداشو...
کیانا خندید و دوباره دست هایش را پشت سر برد. 

کیان سرش را کج کرد.

-  اِ...! نگا نکن!
و کمی چرخید تا او چیزی نبیند.

کیان سرش را راست کرد.
- نگا نمی کردم که! اصاً چیزی 

دیده نمی شد.
لوبیا را در دستش جا به جا کرد و 

دوباره مشت ها را جلو آورد. کیان 
چندلحظه به دست ها خیره ماند. 
بعد دست های او را سفت چسبید 
و سعی کرد انگشت ها را از کف 

دستش جدا کند.
کیانا ناخن هایش را در کف دستش 

فرو کرد.
مامان فریاد زد: یاد نگرفتی... یعنی 

نخواستی یاد بگیری...
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گل یا پوچ؟
9 - ُگله!6
کیان سریع مشتش را باز و دهانش را به اندازه یك 

نعلبکی باز کرد.
- هاهاها! دیدی پوچه؟

مامان فریاد زد: من همیشه...؟ تو چرا دروغ گفتی؟ تو 
می دونستی. اگر هم...

کیان خواست دستانش را دوباره ببرد عقب.
کیانا چنگ زد به مچ دست راست او.

کیان معترضانه پرسید: چی کار می کنی؟!
- بازش کن!

- چرا؟!
- می گم بازش کن! باید دوتا دستتو باز کنی، نه فقط 

اونی که من انتخاب می کنم.
و انگشت های کیان را از کف دستش جدا کرد.

آرام گفت: هر دوش پوچ بود؟!
دست کیان را رها کرد.

کیان گل را از پشت سرش برداشت و گفت: خیلی 
خب! بیا دوباره...

کیانا بلند شد.
- نه! خسته شدم. نمی خوام دیگه بازی کنم.

از توی اتاق صدای گریه مامان می آمد...
 * هستی رسولی، عضو نوجوان

 کانون پرورش فکري شماره4 مشهد       

هیئت


