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سونامی خودکشی 
دانش آموزان در هند نگران 

کننده شده است
نمره بد مساوی مرگ !

 ازدواج شاهزاده
 با یک کارگر

در بسته خبری بخوانید

 نگاهی به زندگی
 تهمینه عرفانیان و

شهید ولی اهلل چراغچی

با خیالت 
سرخوشم

در صفحه سوم  بخوانید

کلیله ودمنه به زبان 
خودمانی- بخش  هشتم

ماجرای 
دزد نادان

در صفحه دوم  بخوانید

دند
ه کر

هکرها به بیش از 100 کشور جهان حمل

هکــــــــــرهای 
ســرگـردنـه...!

پیمـان صـادق زاده | چنـدروز پیـش وقتـی کارمنـدان مراکـز درمانـی و سـازمان ها در سراسـر اروپـا و 
چندکشـور دیگـر مثـل روسـیه، چین، هنـد و... پشـت سیستم شـان نشسـته بودنـد و مثل همیشـه به 
کارهایشـان رسـیدگی می کردنـد، ناگهان با صفحه ای مواجه شـدند که بر روی آن نوشـته شـده بـود: »این 
سیسـتم طی یک حمله سـایبری قفل شـده اسـت و شـما دسترسـی به اطالعات ندارید. بـرای اینکه قفل 
بـاز شـود، سـه روز فرصت داریـد تـا 300 دالر پرداخت کنید«. شـاید کارمنـدان وقتی مطمئن شـدند که از 
هیـچ طریقـی نمی تواننـد به اطالعاتشـان دسـت پیـدا کننـد و یک تایمـر که زمـان را شـمارش می کند، 
درکنـار صفحـه اخطـار شـروع بـه حرکت کـرد، تـازه فهمیدند بـا یک شـوخی بی مـزه مواجه نیسـتند و 
گرفتـار یک حمله سـایبری پیشـرفته شـده اند. در طی چندسـاعت، کارمندان بیـش از 70 کشـور دنیا در 
سـازمان ها و مراکـز مختلـف همیـن اخطـار را روی سیستم شـان مشـاهده کردنـد. موضوع این اسـت که 
باید حسـابی حـواس کارمندان شـرکت های بـزرگ دنیا جمع باشـد، چـون این حملـه روز بـه روز قربانیان 

بیشـتری می گیـرد و بعیـد نیسـت کـه طی چنـد روز آینـده به سـازمان های داخل کشـور هم برسـد.
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  راه های فرار از دست این غول بی شاخ و دم   5

احتیـاط و پیش گیـری تنهـا راه جلوگیـری از آلوده شـدن 
از  معمـوالً  باج افزارهـا  اسـت.  باج افـزار  بـه  سیسـتم تان 
طریـق سـایت های نامعتبـر و یا ایمیل منتشـر می شـوند. 
بـرای همیـن بایـد حسـابی حواسـتان را جمـع کنید که 
هـر پیامـی را در ایمیل تـان بـاز نکـرده و وارد هـر سـایت 
نامعتبـری هـم نشـوید. اگرچـه کار آسـانی نیسـت، امـا 

راهکارهـای زیـر شـاید بتوانـد کمک تـان کند.
بهتـر اسـت روی لینک هـای موجـود در ایمیل هـا کلیک 
نکنیـد و خودتان آدرس موردنظر را در نوار آدرس مرورگر 

کنید. وارد 
هرگـز فایل هـای ضمیمه شـده بـه ایمیـل را بـدون اطالع 
از محتـوای آن هـا بـاز نکنیـد و تنهـا درصورتـی ایـن کار 
را انجـام دهیـد کـه منتظـر دریافـت چنیـن فایل هایـی 

هسـتید و از محتـوای آن هـا نیـز کامـاًل مطلع هسـتید.
هرگـز وارد هـر سـایتی نشـوید؛ سـایت های تبلیغاتـی، 
غیراخالقـی و نامعتبر بسـیار خطرناک اند. کامپیوتر شـما 
به راحتـی می توانـد بـا یک بـار بازدید شـما از سـایت های 

غیرقابل اعتمـاد، آلـوده بـه باج افـزار شـود.
هرگـز نرم افزارهایی را که وب سـایت ها به شـما پیشـنهاد 

نکنید. می دهند، نصـب 

   ماجرای حمله چندروز گذشته   

شـاید بتـوان حملـه سـایبری چنـدروز گذشـته را به عنـوان 
بزرگ تریـن حملـه سـایبری جهان شـناخت، چراکه توانسـت 
درعـرض چنـد سـاعت بیـش از 74 کشـور را مـورد هـدف 
خـودش قرار دهد. در اغلب این کشـورها، سیسـتم های مراکز 
درمانـی، بیمارسـتان ها و شـرکت های مخابراتی، مـورد حمله 
قـرار گرفتـه بودنـد. در جریان این حمله سـایبری به سیسـتم 
»خدمـات بهداشـت ملـی« انگلیـس، دسترسـی پزشـکان به 
پرونـده بیماران مسـدود شـد و بخش فوریت های پزشـکی در 
بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی ناچار شـدند از پذیرش بیماران 
خـودداری کننـد. البتـه در بیـن قربانیان این حمله سـایبری، 
به جـز بیمارســتان ها، شــــرکت ها و ســــازمان های بزرگ 
بین المللـی هـم دیـده می شـوند. در این حمله از یـک باج افزار 
پیشـرفته استفاده شـده اسـت، به صورتی که داده ها و اطالعات 
را قفـل کـرده و بـرای بازکـردن قفـل، درخواسـت 300 دالر 
پـول می کنـد. همچنیـن اعـالم می کند که اگـر تـا 3 روز این 
مبلـغ پرداخت نشـود، میزان درخواسـتی آن هـا دوبرابر، یعنی 
600 دالر و بعـد از 7 روز، کل اطالعـات حذف می شـوند. هنوز 
بـرای متوقف کـردن ایـن باج افـزار، راه درسـت و حسـابی پیدا 
نشـده و طبـق اخبـار، روز به روز کشـورهای بیشـتری قربانی 
آن می شـوند. پلیـس فتـا هم به سـازمان های داخل کشـور 
هشـدار جـدی داده تا مراقـب ایمیل هایی که به دستشـان 
می رسـد، باشـند و بـه هیچ عنـوان پیام های ناشـناس را باز 
نکننـد. بایـد حسـابی مراقـب بـود، چـون تاکنـون بیش از 
100 کشـور گرفتـار ایـن باج افـزار شـده اند و روزبـه روز هم 

تعدادشـان بیشـتر می شود.

  باج افزارها دقیقاً چه کار می کنند  

باج افـزار درحقیقـت نوعـی بدافـزار اسـت کـه وارد یـک سیسـتم می شـود. همان طورکـه از 
اسم شـان معلـوم اسـت، سـاخته شـده اند تا از طـرف مقابل بـاج بگیرنـد و اخاذی کننـد. اما 
روش کارشـان بـه چه صـورت اسـت؟ فـرض کنیـد یـک روز از مدرسـه بـه خانه برگشـته اید. 
می بینیـد فـرد شـیادی بـدون اطـالع و اجـازه شـما، در خانه تـان را قفـل کـرده و همان جـا 
ایسـتاده اسـت. وقتـی تقاضـا می کنیـد قفـل در را برایتـان بـاز کنـد، می گوید تـا وقتی پول 
ندهیـد، قفـل را برایتـان بـاز نمی کنـد. باج افزارها هم دقیقاً به همین شـیوه عمـل می کنند، 
بـا ایـن تفـاوت کـه در دنیـای حقیقـی شـما می توانیـد از آن فرد شـیاد شـکایت کنیـد، اما 
در دنیـای کامپیوتـر و فضـای مجـازی حتی نمی دانیـد از کجا و چطـور گرفتار ایـن باج افزار 
شـده اید؟ باج افزار هـا درسـت دسـت می گذارنـد روی اطالعاتی که بسـیار برای شـما مهم اند 
و تقریبـاً هـرروز از آن هـا اسـتفاده می کنیـد. آن هـا را قفـل می کننـد و تـا وقتـی چیـزی را 
کـه از شـما خواسـته اند بـرآورده نکنیـد، دسـت از سـرتان برنمی دارنـد. اگـر خیلی سـاده و 
ابتدایـی طراحی شـده  باشـند، امکانش هسـت که بـا آنتی ویـروس و ضد بدافزار بتـوان آن ها 
را پـاک کـرد، امـا واقعیـت این اسـت کـه در اکثر مـوارد، این طور نیسـت و بایـد منتظر نظر 

متخصصـان مانـد تـا راه حلی بـرای از بین بـردن آن ها پیـدا کنند.

  هدف از حمله سایبری چیست؟   2

روی  معمـوالً  سـایبری  حملـۀ  شـد،  اشـاره  همان طورکـه 
سیسـتم های مراکـز و سـازمان های مهم در یک کشـور انجام 
می شـود. اغلـب هـم بـه این صـورت نیسـت کـه به محـض 
شـروع حملـه، قربانـی متوجـه آن شـود. شـاید سـال ها یـک 
بدافزار روی سیسـتم مشـغول به کار باشـد، بـدون اینکه اثری 
از خـودش به جـا بگـذارد و کسـی متوجـه فعالیتـش شـود. 
مهم تریـن آسـیب هایی کـه یـک حملـه سـایبری می تواند به 

قربانـی بزنـد، عبارت انـد  از:
 برداشـتن اطالعـات مهـم از روی سیسـتم و انتقـال بـه 

دیگـر سیسـتمی 
 از کار انداختن برنامه های مهم یک سازمان یا مؤسسه

 نابودی کامل اطالعات یک سیستم
 قفل کردن اطالعات و باج گیری از طریق آن

 ایجاد اختالل در سیستم جهت آزار و اذیت کاربران
امـروزه اغلـب هکرها بـرای به جیب زدن پول هنگفت، شـروع 
می کننـد بـه باج گیـری. باج گیـری در حمـالت سـایبری، از 
طریـق باج افزارهـا صـورت می گیـرد. حمله سـایبری چندروز 
پیـش کـه تابه حـال حـدود 100 کشـور را دربـر گرفتـه، از 

طریـق همیـن باج افزارهـا انجام شـده اسـت. 

  حمله سایبری چی هست؟  1

فـرض کنید پشـت سیسـتم تان نشسـته اید و همه چیز مرتب 
اسـت، تـا اینکـه ناگهـان و درعـرض چنـد ثانیـه، همه چیـز 
از ایـن رو بـه آن رو می شـود. فایل هایتـان به سـرعت درحـال 
پاک شـدن هسـتند. اخطار هایی پشت سـر هم بـر روی صفحه 
روشـن  و  دائـم خامـوش  کامپیوتـر  داده می شـود.  نمایـش 
می شـود. فایل هایـی به صـورت خـودکار روی سیسـتم تان باز 
و بسـته می شـوند و... اگـر هرکـدام از ایـن مـوارد برایتـان رخ 
داد، شـک نکنیـد کـه دچار حملۀ سـایبری شـده اید. حمالت 
سـایبری کـه توسـط هکرهـا انجـام می شـوند، هیـچ مـرزی 
ندارنـد. می تواننـد آن قدر کوچک باشـند در حد شـوخی یکی 
از دوسـتانتان فقط بر روی سیسـتم شـما و یا آنقدر بزرگ که 
یـک یـا چند قـاره را دربـر بگیرند. در یک حملۀ نظامی، شـما 
می دانیـد کـه طـرف مقابلتـان کیسـت و داریـد بـا چه کسـی 
می جنگیـد. امـا در حمالت سـایبری هیچ اطالعاتـی از طرف 
مقابلتـان نداریـد، حتـی نمی دانیـد منبع این حمله کجاسـت 

و هدفش چیسـت؟  
دو روش معمـول بـرای حملـه سـایبری وجـود دارد؛ یکـی از 
طریـق اینترنـت که در این حالـت با قطع اتصال بـه اینترنت، 
جنـاب هکـر دسترسـی اش بـه سیسـتم تان قطـع می شـود 
و روش دیگـر هـم از طریـق بدافزارهایـی اسـت کـه بـر روی 
سیسـتم شـما قـرار می گیرند. امـروزه اغلب حمالت سـایبری 
از طریـق همیـن بدافزار هـا انجـام می شـود کـه درصـورت 
پیشـرفته بـودن، حتـی با آنتی ویـروس، آنتی بدافـزار و یا قطع 
اتصـال اینترنـت و... هـم نمی تـوان آن هـا را پـاک کـرد. البته 
بعیـد اسـت که شـما گرفتـار یـک حملۀ سـایبری پیشـرفته 
شـوید، چراکـه معمـوالً پشـت حمـالت سـایبری پیشـرفته، 
چندیـن هکـر قـرار دارد کـه شـاید سـال ها تـالش کرده انـد 
به یک سـازمان و یا شـرکت مهـم حمله کرده و اطالعاتشـان 
را برداشـته یـا از آن هـا اخاذی کنند. اما سـؤال اینجاسـت که 

ایـن حمـالت می توانـد چـه بالیـی برسـر قربانی بیـاورد؟ 

2
2

3
ممنون که آمدید...!

باج افزار درحقیقت نوعی بدافزار است که وارد یک سیستم 
می شود. همان طورکه از اسم شان معلوم است، ساخته 
شده اند تا از طرف مقابل باج بگیرند و اخاذی کنند. اما 

روش اکرشان به چه صورت است؟ فرض کنید یک روز از 
مدرسه به خانه برگشته اید.
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خودکشی زنجیره  ای با دریافت کارنامه

دانش آمـوزان هنـدی چندوقتـی اسـت کـه امتحاناتشـان را داده انـد و االن 
بـه مرحلـه خوفنـاک دریافـت کارنامـه رسـیده اند و آن طور که خبرها نشـان 
می دهـد، ظاهـراً اوضاع خیلی وخیم شـده اسـت و کارنامه های هنـدی دارند 
به انـدازه تصادفـات جاده ای در کشـور مـا قربانی می گیرند. بـه گزارش پلیس 
هنـد در چنـدروز گذشـته هند دچار سـونامی خودکشـی دانش آموزان شـده 
اسـت. دانش آمـوزان هندی طی سـه روز بـا حلق آویزکردن یا  خـوردن داروی 
سـمی اقـدام بـه خودکشـی زنجیـره ای کرده انـد. یکـی از ناراحت کننده ترین 

ایـن خودکشـی ها، مـرگ یک بـرادر و خواهـر بود. 

چه بالیی سر دانش آموزان هندی آمده است؟

ظاهـراً هندی هـا بـرای موفقیـت در کنکـور و ورود بـه دانشـگاه مجبورند که 
سـال های تحصیلشـان را بـا نمره های بـاال بگذرانند و در این بیـن نمی توانند 
هیچ جـور سـوتی داده و از زیـر درس خوانـدن فـرار کنند، چـون گرفتن نمره 
بـد همـان و عـدم ورود بـه دانشـگاه همـان! بـه همین خاطـر دانش آمـوزان 
بخت برگشـته هنـدی مـدام ازطـرف خانواده هایشـان تـوی فشـار هسـتند. 
والدیـن هنـدی معتقدنـد کـه سـعادت و رفـاه بچه هایشـان بسـتگی خیلـی 
زیادی به داشـتن تحصیالت دانشـگاهی و طی کردن مدارج عالـی دارد، چون 
تنهـا بـا این کار می توانند در آینده شـغل مناسـبی داشـته و خـود را از فقر و 

تنگدسـتی نجات دهند.
فشـارهای والدیـن بـرای ورود فرزندانشـان بـه دانشـگاه و طی کـردن مراحل 
تحصیلـی بـرای به دسـت آوردن شـغلی مناسـب، کار را به جایـی رسـانده که 
دانش آمـوزان در بـدو کنکـور، اگـر نتایج دلخواه خـود را در امتحانات کسـب 
نکننـد، خودکشـی را به عنـوان آخریـن راه بـرای خـود انتخـاب می کننـد. 
درسـت اسـت کـه ورود بـه دانشـگاه بـا نمـرات بـاال، موجـب افزایش سـطح 

تحصیلـی دانش آمـوزان در کشـور هند شـده، امـا ظاهراً دانش آمـوزان هندی 
تحمـل این همـه فشـار را نداشـته و با این کار نسـبت به این موضـوع واکنش 

نشـان داده اند. 

نمره بد مساوی با بدبختی

ایـن خبـر زنـگ هشـداری بـرای والدیـن و مسـئوالن هنـدی اسـت. ظاهـراً 
دانش آمـوزان هنـدی به انـدازه بزرگ ترهـای خـود صبـور نیسـتند و بـا هـر 
شـرایطی کنـار نمی آینـد و آنقـدر موفقیت در تحصیل برایشـان بزرگ شـده 
کـه درصـورت عـدم موفقیـت در آن، راه نجاتـی بـرای خـود نمی بیننـد و 
به جـای زنده ماندن و تحمل شـرایط سـخت، مرگ را انتخـاب می کنند. البته 
دانش آمـوزان بخت برگشـته هندی خیلی هم توی این ماجرا مقصر نیسـتند. 
می دانیـد کـه هنـد یکی از کشـورهای پرجمعیت دنیاسـت که روزبـه روز هم 
بـه جمعیتـش اضافه می شـود. تـوی این اوضـاع اقتصادی جهان، کشـورهای 
کم جمعیـت هـم دچار رکود اقتصادی هسـتند و بیکاری حـال همه را گرفته 
اسـت. پـس دانش آمـوزان هنـدی حـق دارند بـا مشـاهده افزایش بیـکاری و 

فقـر، استرسـی شـده و امیدی به آینده نداشـته باشـند.
ازطـرف دیگـر خانواده هـای هندی تـوان تأمین زندگـی و آینده فرزندانشـان 
را ندارنـد و آن هـا بایـد به تنهایـی گلیمشـان را از آب بیـرون بکشـند. همـه 
این هـا را اضافـه کنیـد بـه ایـن ماجـرا کـه در هند، بیکاری مسـاوی اسـت با 
کارتن خوابـی و حاشیه نشـینی، آن وقـت به خانواده های هنـدی حق می دهید 
که تحصیل و اشـتغال به یک کار مناسـب برای فرزندانشـان اولویت اولشـان 
باشـد؛ ظاهـراً خانواده هـای هنـدی به خـواب هـم نمی دیدند که فشـار آن ها 
روی فرزندانشـان، سـبب پایـان دادن آن هـا بـه زندگی شـان بشـود. درطـول 
5سـال گذشـته بیـش از 70 دانش آمـوز در ابتـدای ورود به دانشـگاه، به علت 
شکسـت در آزمون های رقابتی ورود به دانشـگاه های پزشـکی و مهندسـی به 

زندگی خـود پایـان داده اند. 

سونامی خودکشی دانش آموزان در هند نگران کننده شده است

نمره بد مساوی مرگ !
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باشگاه خبرنگاران جوان

ازدواج شاهزاده با یک کارگر

شـاهزاده ماکـو، دختـر بـزرگ امپراتـور ژاپـن تصمیم گرفته با جوانـی ازدواج کند که یک کارگر سـاده در سـواحل توریسـتی ژاپن 
اسـت. بـا ایـن ازدواج، شـاهزاده خانم مجبـور می شـود مثل یک شـهروند عـادی زندگی کنـد و تمام امتیـازات خودش را از دسـت 
می دهـد. می بینیـد؟ تـوی ایـن دنیـا هنوز هم افرادی هسـتند که بـاور دارند پول خوشـبختی نمـی آورد و حتی حاضرند دسـت از 
شـاهزاده  بـودن بکشـند. البتـه آقا داماد در دانشـگاه بین المللی توکیـو درس خوانده و خوب اسـت بدانید که خانواده شـاهزاده خانم 
هـم بـا ایـن ازدواج موافقنـد، امـا طبق سـنتی قدیمـی در خانـواده امپراتوری ژاپـن، هرکـدام از اعضای خانـواده با فـردی معمولی 

ازدواج کننـد، موقعیـت خـود را از دسـت خواهنـد داد و بایـد مانند مردم عـادی زندگی کنند.

خبرگزاری مهر

کاشی ماندگار بر سردر خانه مشاهیر

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی گفته اسـت که قرار شـده بر سـردر خانه های مشـاهیر و هنرمندان اسـتان تهران 
»کاشـی مانـدگار« بـرای شناسـایی خانه هـای آن ها نصب شـود. ایشـان گفته انـد با ایـن کار هویت ایـن خانه ها ثبت شـده و باعث 
می شـود کـه خانـه و محلـه آن ها به همه معرفی شـود. امیدواریم این کار از خرابی خانه های مشـاهیر و هنرمنـدان ایرانی جلوگیری 

کنـد. البتـه جنـاب مدیـرکل امیدوارند پس از نصب کاشـی مانـدگار، این خانه ها ثبت ملی هم بشـوند.

جام جم آنالین

نوشابه جان نوجوان آمریکایی را گرفت

یـک نوجـوان آمریکایـی قبـل از اینکـه سـر کالس درس بـرود، یـک نوشـابه گازدار و بعد یک نوشـابه انـرژی زا را با هـم نوش جان 
کـرد و همزمـان بـا ایـن کار، کلیـد مرگ خـود را زد، چون کمی بعد تـوی کالس بی هوش شـد و بعدهم به علت ایسـت قلبی، جان 

خـود را از دسـت داد. پزشـکان علـت مـرگ او را خـوردن این دو نوشـابه باهم و مصـرف زیاد کافئین اعـالم کرده اند.

خبرگزاری جوان

خوردن آب شور برای اعالم همبستگی

هتل هـا و رسـتوران های شـهر غـزه تمـام نوشـیدنی ها را از منوهایشـان حـذف کـرده و به خاطر نشـان دادن همبسـتگی با اسـرای 
فلسـطینی، تنها آب شـور سـرو می کنند. ظاهراً مردم از این حرکت اسـتقبال کرده و افراد مشـهور فلسـطینی هم سـلفی خود با 

آب شـور را در شـبکه های اجتماعـی منتشـر کرده اند.
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 نگاهی به زندگی
 تهمینه  عرفانیان و
با خیالتــــشهید ولی اهلل چراغچی
ـسرخوشـــم ـ 
الهـام صالح | آرزوهایی هسـت که همیشـه درحـد آرزو باقی می ماند، بـه حقیقت تبدیل 
نمی شـود، چیـزی اسـت تـوی ذهـن و از آن فراتر هم نمـی رود. شـاید اگـر زندگی فیلم 
بـود، انتهایـش بـه یک پایان خـوش ختـم می شـد و آرزو تحقق می یافـت، امـا... زندگی 
»تهمینـه عرفانیـان« بعد از »ولـی اهلل چراغچی« همین طور اسـت؛ در یـک آرزو می گذرد، 
این کـه دوبـاره ببینـدش، این کـه حداقـل خوابـش را ببیند، امـا... نه! ایـن آرزو بـرآورده 
نمی شـود، همان جـا توی قلبـش می ماند. درعـوض نگرانی هـا و کالفگی هـا در زندگی اش 
جـا خـوش می کنند. تهمینـه عرفانیـان و شـهید ولـی اهلل چراغچـی 10 دی 1361 ازدواج 

کردنـد و فروردیـن سـال 1364 بـود که ولی اهلل چراغچی به شـهادت رسـید.

دهم دی 1361 
فروردین سال 1364

- بـا خـودم گفتـم اگه قرار باشـه منم مثل این جماعت باشـم، حکایتم مثل 

اون دزد نادانـه. دزد قصه ما شـبی با دوسـتانش بـه دزدی رفت. صاحب خانه 

متوجه حضور آنان شـد و سـروصدای آن ها را از پشـت بام شـنید و همسرش 
را بیدار کرد.

بعد به او گفت:

- زن! مـن مثـاًل خوابـم و تـو مـرا بیـدار می کنـی و می گویـی این همه 
پـول را از کجـا آورده ای؟ 

 زن قبـول کـرد و دزدان از کانـال کولر صدای زن و شـوهر را شـنیدند 

و گـوش ایسـتادند که ببینند ماجـرای این پول ها چیسـت؟ وقتی زن 
از مـرد پرسـید، مرد گفت:

- بی خیـال شـو زن! که اگـه به تو بگـم، همه خبردار می شـوند)چراکه 

از قدیـم گفتن اگر قراره خبری دست به دسـت بشـه، بـه خانم محترمه  

خبـر رو بـده و بگو به کسـی نگو و او وظیفه خود را انجـام می دهد و از 
طریق تلگرام و اینسـتاگرام همـه را باخبر می کند(.

کـه کسـی از ایـن جریـان و ایـن ورد باخبر نشـه، که دسـت زیاد می شـه. دارم و بـه اربـاب هـم کمـک می کنـم و از او لـوح تقدیر هـم می گیرم! فقط خبـردار باش مـی رم و هرجـور دلـم می خـواد دزدی می کنـم و خیلـی هم بین مـردم احتـرام و آبرو این جوریـا هسـتم. بـا ایـن روش مـن دقیقـاً مثـل مـرد نامرئـی هرجا دلـم می خواد میـاد توی کیف سامسـونتم و با هفت »شـولم شـولم« دیگـه، بیرون خونـه ام. من می بینـی تـوی گاوصنـدوق طرفم. دوباره می گم »شـولم شـولم« و همـه پول ها پشـت بومم. دم یـک سـوراخ می ایسـتم و هفت بـار می گـم »شـولم شـولم« و کنـار ویـالی پولـدار مولـدارا و هفت بار می گم »شـولم شـولم« و نا گهـان روی کـه بـا خونـدن اون ورد، دری نیسـت کـه پیـش پـام بـاز نشـه. مثـاًل می رم - ایـن پول هـا را مـن از راه دزدی جمـع کـرده ام، چـون مـن یـک وردی بلدم اما زن کوتاه نیامد و اصرار کرد و مرد هم از روی ناچاری)مثالً( گفت: 

ماجرای دزد نادان
کلیله ودمنه به زبان خودمانی- بخش  هشتم

قاسـم رفیعـا | برزویـه طبیـب کـه ذکر خیـرش قبالً رفـت و در مـوردش صحبـت کردیـم، در مورد 
اینکـه هیـچ ماسـت بندی نمی گـه ماسـت من تُرشـه و هرکسـی فکـر می کنه خـودش یکـه و بقیه 

مـال این حرفـا نیسـتن، می فرماید:

با این روش من 

دقیقاً مثل مرد نامرئی 

هرجا دلم می خواد 
می رم و هرجور دلم 

می خواد دزدی 
می کنم

12 دانش  آموز هندی در 3روز گذشته با دیدن نتیجه امتحانات خود، اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند.
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با خودم گفتم اگه قرار باشه منم مثل این جماعت باشم، حکایتم مثل اون دزد نادانه. دزد قصه ما شبی با دوستانش به دزدی رفت. صاحب خانه 
متوجه حضور آنان شد و سروصدای آن ها را از پشت بام شنید و همسرش را بیدار کرد.
بعد به او گفت: زن! من مثالً خوابم و تو مرا بیدار می کنی و می گویی این همه پول را از کجا آورده ای؟ 

از روزهـای شـیطنت و سرخوشـی کودکـی آغـاز می شـود، از پـر دادن 
کالغ هـا از روی درخـت به طمع پیدا کردن قالب صابون از النه هایشـان، 
از نشسـتن دور حـوض: »هشـت تا بچه بودیـم. بعدازظهرها می نشسـتیم 
دور حـوض، کاهوهایـی را که ریختـه بودیم توی آب، یکی یکی پرشـان 
می کردیـم، بعدهـم زیـر درخـت انجیـر، دسـته جمعی کاهو سـکنجبین 
می خوردیـم، می رفتیـم پشـت بام، بادبادک بـازی می کردیـم.« در همان 
دوران هـم بـا این کـه هروقـت دلـش می خواسـت اسـباب بازی هایش 
اسـباب بازی،  خوراک پـزی  چـراغ  روی  و  می ریخـت  خـودش  دور  را 
سـیب زمینی می پخـت، دوسـت داشـت چادر سـر کنـد: »تهمینـه چادر 
خال خالـی اش را دوسـت داشـت. هفت سـاله بـود کـه چـادر سـرش 
می کـرد، بـا مـادرش می رفتنـد مکتـب عصمتیـه.« بـا این کـه هنـوز به 
سـن تکلیـف نرسـیده بود، امـا حجـاب برایش اهمیـت داشـت. یک بار 
کـه می خواسـتند بچه هـا را بـه اسـتقبال شـاه ببرنـد، بـا هـزار زحمـت 
مـادر را راضـی کـرد کـه او هـم بـرود، امـا وقتـی دیـد بچه ها روسـری 
سـر نکرده انـد، پشـیمان شـد: »وقتی دیـدم همـه روسری هایشـان را از 
سرشـان برداشـته اند، دسـتم را بردم طرف روسـری ام. دور و بَرم را نگاه 
کـردم. بچه هـا داشـتند صف می بسـتند. گل هم دستشـان بـود. از صف 
بیـرون آمـدم. رفتم تـوی یک کوچه  خلـوت. روسـری ام را چندلحظه ای 
از سـرم برداشـتم، دسـتم گرفتم، نگاهش کردم. احسـاس بدی داشـتم. 
فکـر کـردم همه دنیـا دارند به من نـگاه می کنند... از خیرش گذشـتم.«

تهمینـه دائـم بی تابـی می کنـد، تـا زمانی کـه خـواب ولـی اهلل را می بینـد. ولـی اهلل در ایـن خـواب از خـدا می خواهـد تـا 
تهمینـه هـم نـزد او بـرود. پـس از ایـن خـواب، شـرایط تهمینـه تغییـر می کنـد، ضمـن این که او حتـی بعد از شـهادت 
ولـی اهلل هـم می خواهـد بـه گفته هـای او عمـل کنـد: »تهمینـه دیگر جلـوی دیگـران بی تابی نمی کـرد. حتـی گریه هم 
نمی کـرد. بـا کسـی حرف نمـی زد. همه می گفتنـد: »تهمینه چه قدر صبور شـده.« تهمینه می خواسـت همان طور باشـد 
کـه ولـی اهلل می خواسـت.«  گریـه و زاری نمی کنـد، بـه غـذا خـوردن افتاده، امـا کالفه اسـت: »تمام مدت فکـر می کردم 
بـه زندگـی بـدون آقـا ولـی اهلل. آن قـدر فکر می کـردم که کالفه می شـدم. خسـته می شـدم. می رفتم بهشـت رضا. فاطمه 

را هـم می بـردم. ایـن تنهـا جایـی بود کـه به مـن آرامـش مـی داد و آن جاکه می رفتم، خسـته نمی شـدم.« 
پـس از شـهادت ولـی اهلل، نگرانـی همیشـه با تهمینـه اسـت: »بعضی وقت ها توی دلم آشـوب می شـد. نگران بـودم. انگار 
می خواسـت اتفاقـی بیفتـد. از روزی کـه خبـر شـهادت آقـا ولـی اهلل را شـنیده بـودم، ایـن فکـر مدام بـا من بـود. این که 
االن اتفاقـی می افتـد.« یـک آرزو داشـت؛ این کـه فقـط او را ببینـد: »برایـم خیلی سـخت بود نبودنـش را بـاور کنم. کار 
شـب و روزم شـده بـود فکـر و خیـال. می دانسـتم که دیگـر نمی توانم ببینمش، اما دلم می خواسـت می شـد، سـرم را که 

برمی گردانـدم، کسـی جـز آقـا ولـی اهلل را نبینم. دلـم می خواسـت الاقل می توانسـتم خوابـش را ببینم.«  

خبـر می رسـد کـه ولـی اهلل زخمی شـده، تهمینه باید بـه مالقاتش بـرود: »قطار جلـو می رفت. صـدای لِک لِک 
قطـار تـوی گوشـش می پیچیـد. تهمینه دیگـر طاقت نداشـت. می خواسـت زودتـر برسـد. زمـان برایش دیر 
می گذشـت. حرکـت قطـار را احسـاس نمی کرد. بـا خودش فکـر می کرد حاال که پـای ولی اهلل مجروح شـده، 

می توانـد بیاوردش مشـهد، تا بماند پیششـان.«
دیـدن ولـی اهلل در شـرایطی کـه دارد، بـرای تهمینـه خیلـی سـخت اسـت: »بـاورم نمی شـد. وقتـی دیدمش، 
نشـناختمش. الغـر شـده بود، خیلی الغـر. یادم آمد که دسـتش را بـه بازوهایش می زد و می گفـت »تهمینه تا 
این هـا آب نشـه، خـدا مـن رو قبـول نمی کنـه.« کم کم داشـت باورم می شـد. وقتـی می دیدم کـه نیم خیزش 

کرده انـد و محکـم می زننـد پشـتش، دنیا روی سـرم خراب شـد.«
سـر ولـی اهلل ترکـش خورده، تهمینه مدتـی کوتاه از او بی خبر اسـت، اما آنچـه نباید، رخ می دهد: »بلند شـدم، 
صورتـم را شسـتم، چـادرم را سـرم کـردم تا بـروم پاییـن. وقتی رفتـم، دیدم همه لباس مشـکی پوشـیده اند، 
کاری کـه نبایـد می کـردم، کـردم؛ زار زدم، گریـه کـردم. حال خـودم را نمی فهمیـدم. چون بـاور نمی کردم، 
امـا خـودم برایـش دعـا کرده بودم، خودم شـفایش را از خدا خواسـته بودم.«  شـرایط سـختی پیـش رو دارد، 
نمی خواهـد بـه زندگـی ادامـه بدهد: »با خـودم می گفتم »بعـد از ایـن نمی تونم زندگـی کنم. اصـاًل نمی تونم 
زنـده بمونـم.« غـذا نمی خـوردم. حتـا دیگـر نمی توانسـتم گریـه کنـم. اشـکم خشـک شـده بـود. می گفتند: 

تهمینـه خـودش رو می کشـه. خیلـی بی تابی می کـردم.«

فقـط مـادرش بـه ازدواج راضـی اسـت، بقیه مخالف انـد. چندنفر از دوسـتان تهمینه معتقدنـد ولی اهلل اصالً بـه تهمینه نمی آید، امـا او بله 
را گفتـه. خطبـه عقـد را هـم امام خمینـی)ره( می خوانـد: »تهمینـه زل زده بـود بـه امـام. ماتـش بـرده بود. باورش نمی شـد که نشسـته 
روبـه روی امـام. از نزدیـِک نزدیـک امـام را می دیـد. امـام چندبـار تکـرار کـرد »از طرفـت وکیلـم؟« اما تهمینـه اصالً حواسـش نبود. 
همه چیـز یـادش رفتـه بـود. از پشـت، تلنگری خورد کـه »بگو بله. بگو بلـه.« امام خطبـه را خواند. بعد هم سفارشـی به تهمینـه کرد: با 
شـوهرت بسـاز.« زندگـی تهمینـه و ولـی اهلل بر یک تفاهم و محبت متقابل اسـتوار اسـت. تهمینه همسـر خوبی اسـت، دوری هـا را تحمل 
می کنـد: »کـم تلفـن مـی زد. نامه هـم نمی نوشـت. اخالقش بـود. گاهی سـه چهار ماه می شـد کـه تهمینه نمی دیـدش. آدرسـش را هم 
نمـی داد. یک بـار تهمینـه ازش گلـه کـرد. گفـت »تلفن که نمی زنـی. نامه هم کـه نمی دی. اقالً مـن رو هم با خـودت ببر.« ولـی اهلل آرام 
گفـت: ببیـن تهمینه جـان! اگه خیلی دوسـت داشـته باشـی، می تونم تو رو ببـرم. ولی اون جا که باشـی، دلـم مدام پیش توسـت. نگرانت 
می شـم.«  تهمینـه حتـی بعـد از به دنیا آمدن فاطمه، تنها فرزندشـان هم مجبور اسـت تنهایـی را تحمل کند: »انگار چیـزی یادش افتاده 
باشـد، بچه را داد دسـتم. گفت: تهمینه، خیلی دوسـت دارم بمونم، ولی باید برم. دوسـتم میرزایی شـهید شـده. اگه اجازه بدی می رم.«  
در قبـال کوتاه آمدن هـای تهمینـه، شـوهرش هـم خوبی هـای زیـادی دارد که برای تهمینـه جالب توجه اسـت: »خانه که می آمـد، به من 
مهلـت تکان خـوردن نمـی داد. همـه  کارهـا را خـودش انجام مـی داد، اما نگاهـش که می کردم، می دیدم خسـته اسـت. می گفتـم: »تازه 

اومـدی. اسـتراحت کن.«، قبـول نمی کرد.«
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فقط مادرش به ازدواج راضی است، 

بقیه مخالف اند. چندنفر از دوستان 
تهمینه معتقدند ولی هللا اصالً به تهمینه 

نمی آید، اما او بله را گفته

»برایم خیلی سخت بود نبودنش را باور کنم. اکر شب و روزم شده بود فکر و 
خیال. می دانستم که دیگر نمی توانم ببینمش، اما دلم می خواست می شد، 

سرم را که برمی گرداندم، کسی جز آقا ولی هللا را نبینم. دلم می خواست 
الاقل می توانستم خوابش را ببینم.«
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- آره، یه سلفژی خوندیم!
- پس بزن!

مـرد شــــروع بـه نواختن 
کرد و بـــــازرگان چنــان 
شـیفته موسیقی شــــد که 
فرامـوش کـرد در گاوصنـدوق 

را بـاز گذاشـته. تـا شـب مـرد کلی 
موسـیقی زد و شـب به بـازرگان 

: گفت
- حاال مزد من را بده! 

بازرگان گفت:
- تـو قرار بوده بیایـی جواهرات 

منـو برق بندازی یا موسـیقی بزنی؟ 
آمدی حالتو کردی و سـازی زدی.

مرد گفت:
کاری هـم نکـرد و یکی دوتـا جواهر هم بلند کـرد و رفت. خالصـه این قـدر اصرار کـرد تا مزدش را از بـازرگان گرفت، - من هرچه تو گفتی، کردم.

- مـن اون نادانـی هسـتم کـه دهـن گـرم تـو منو بـه ایـن روز انداخت. حـاال هم واقعـاً حقمه که خـاک بارم این حرف هـا. حـاال بگـو تـو کـی هسـتی؟ )یـا مثـاًل سـیاهی کیسـتی؟ مثـل فیلما!( - همـه عمـرم زحمـت کشـیده ام کـه تـو مـردک ابلـه بیایـی و همـه را بـا خـودت ببری؟ کـور خونـدی و از افتادنـد بـه جـان دزد و بـزن که می زنـی و آخرش مـرد خانه گفت:ایسـتاد و هفت بـار گفـت »شـولم شـولم« و خـودش را پـرت کرد تـوی خانه و زن و شـوهر منتظـر، با چوب دزدهـا این را شـنیدند و کمی سـکوت کردند که مثـاًل صاحب خانه بخوابد و بعد رئیـس دزدان دم کانال کولر 
کنـی و مـن رو به  بارکشـی بیندازی.

برزویـه طبیـب سـپس از ماجـرای آوردن کلیله ودمنـه از هندوسـتان بـه ایـران سـخن گفـت و این که موفق 

شـده ایـن کتـاب رو بیـاره کـه ملـت از دل مطالـب کتاب پـی ببرند کـه چه کاری درسـت اسـت و چه کاری 
نادرست.

و این کتاب ثروتی است که باید از آن نگهداری کرد، چنان که آن بازرگان برای اموالش نگهبان گذاشت.
ماجرای بازرگان، جواهرساز و نوازنده 

بازرگانـی جواهـر بسـیار داشـت و یک نفـر را اجیر کـرد که جواهراتـش را برق بینـدازد و نونوار کنـد. مرد که 

نشسـته بـود بـرای انجـام کارش، چشـمش به چنگی افتاد)چنگ یک سـاز قدیمی اسـت که با انگشـت ها 

نواختـه می شـود. از ایـن بیشـتر الزم نیسـت در موردش بدانیـد!( و به سـمتش رفت و آن 
را برداشـت. بازرگان گفت:

- بلدی بزنی؟

ماجرای دزد نادان

برزویه طبیب سپس از ماجرای 
آوردن لکیله ودمنه از هندوستان 

به ایران سخن گفت و این که 
موفق شده این کتاب رو بیاره که 

ملت از دل مطالب کتاب پی ببرند که 
چه اکری درست است و نادرست.

بازراگنی جواهر بسیار داشت و یک نفر 
را اجیر کرد که جواهراتش را برق 
بیندازد و نونوار کند. مرد که نشسته بود 

برای انجام اکرش، چشمش به 
چنگی افتاد و به سمتش رفت و آن 

 در یکـی از شـهرهای را برداشت.
بـود  پزشـکی  عـراق، 
دسـت  خیلـی  کـه 
سـبکی داشـت و علـم 
داشـت  هـم  بسـیاری 
و خیلـی هـم باتجربـه 

بـود، به گونـه ای کـه مـورد داشـتیم همـه فکـر کـرده 
بودنـد طـرف ُمـرده، ولی این آقـای دکتر زندگـی را به 
او بازگردانـده بـود. ولـی از اونجایی کـه باالخـره اوضاع 
روزگار به گونـه ای اسـت که آدم کم کم پیر می شـود و 
هرچـه را خداونـد داده، کم کـم پس می گیرد، پزشـک 
قصـه مـا هـم کم کـم نـور چشـمش کـم و کمتر شـد، 
تـا جایی کـه دیگه نمی تونسـت ببینـه. توی ایـن اوضاع، 
یـک پزشـک ناشـی هـم از راه رسـیده و بـرای خودش 

بـرو و بیایـی راه انداختـه 
بـود و جوالنـی مـی داد و 
اتفاقـًا  می کشـت.  آدم 
دختـر حاکم سـر بـه دنیا 
کوچکـش  بچـه  آوردن 
مریض شـد و فرسـتادند 
دنبـال حکیم بزرگ. حکیم دسـتور داد دارویی بسـازند 
و چون خودش نمی توانسـت ببیند، پزشـک ناشـی قصه 
مـا گفت مـن این کارو می کنـم. حاکم در خزانـه رو باز 
کـرد و اجـازه داد هرچیـزی می خـواد بـرداره و دارویی 
رو کـه طبیـب بـزرگ گفته، درسـت کنـه. اتفاقـاً زهر 
هالهـل قاطـی دارو کـرد و داد دختـر حاکـم خـورد و 
درجـا جـان بـه جان آفریـن تسـلیم کـرد و خودشـم 

اعـدام شـد و مملکـت بی پزشـک شـد. 

ماجرای پزشکی که 
چشمش ضعیف شده بود 

درختـی  فالن شـهر  در  کـه  آورده انـد 
بـود و زیر درخت، سـوراخ موشـی و در 
نزدیکـی ایـن سـوراخ مـوش، گربـه ای 

آپارتمانـی داشـت )البتـه در بعضـی از 
داسـتان ها به جـای گربـه، شـیر گفته انـد، 
ولـی خـود کلیله ودمنـه گربـه ذکـر کرده 

گرفتـن  بـرای  بسـیاری  صیـادان  اسـت(. 
گربـه دام پهـن کردنـد و عاقبـت گربه در 
یکـی از ایـن دام  هـا گرفتـار شـد. مـوش 
کـه به دنبـال غـذا از خانه اش خارج شـد، 
چشـمش به گربه افتاد که در دام گرفتار 
شـده و خیلی خوشحال شـد. دور و برش 
را نـگاه کـرد، دیـد ای دل غافـل! یـک  
راسـو از این طـرف کمیـن کرده کـه او را 
بگیـرد و یـک جغد هـم از روی درخت با 

دوربین دارد اوضاع را برای شـکار بررسـی 
می کنـد. بـا خـودش گفت:

می گیـرد  مـرا  راسـو  برگـردم،  اگـر  و - 
اگـر سـر جایـم بمانـم، جغد مـرا می گیـرد و اگـر جلو 
بـروم، گربـه مـرا خواهـد گرفـت. در بـال و مصیبـت 
همیشـه بـه روی یـک موش بـاز اسـت و حیـوان عاقل 

بایـد از فکرش اسـتفاده کند. پـس بهترین 
کار، صلـح بـا گربه اسـت که گرفتـار دام 
شـده و چـاره ای جـز کمـک من نـدارد و 
شـاید این کمک مـن، جلوی چشـمش را 
بگیـرد و از شـکار مـن صرف نظر کنـد. لذا 

گفـت: و  رسـاند  گربـه  بـه  را  خـودش 
- اوضاع و احوال چطوره؟ 

- می بینـی کـه گرفتـار شـده ام و در آسـتانه 
! گم مر

- تـا حـاال از مـن حـرف دروغ شـنیدی؟ 
حقیقتـش اینه که من همیشـه از غم تو شـاد 
می شـدم و از شـادی تـو غمگیـن. امـا امروز 
مـن هـم گرفتـار بالیـی شـده ام، بـه همین 
دلیـل مهربـان شـده ام. خـوب تـو به راحتی 
می توانـی جغد را آن باال و راسـو را آن دورتر 
ببینـی. پس اگر موافقـی، من بندهـای دام تو را 
پـاره کنـم و تو هم قـول بده کـه از من حمایت 

. کنی
گربـه که مرگ را جلوی چشـمش دیده بـود و ازطرفی 

هـم موش را راسـتگو می دیـد، قبول کرد.
و ادامه داستان در قسمت بعدی. خدانگهدار...

بخش گربه و موش 

منبع: چراغچی به روایت همسر شهید/ نیمه پنهان ماه 9/ انتشارات روایت فتح



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 کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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همه آمدند
انتخابات یک اتفاق نبود، اتحاد آگاهانه همه مردم ایران بود. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

ممنون که 
آمدید...!

محمد عکاف
اول: همیـن اولـش بگوییـم؛ اصـاًل مهم نیسـت 
کـه کاندیـدای موردنظـر شـما در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسـالمی شهر و 
روسـتا رأی آورده باشـد یا نه! مهم این اسـت 
کـه شـما گل کاشـتید... منظورم هـم آن هایی 
اسـت کـه بـه سـن قانونـی رأی دادن رسـیده 
بودنـد و رفتند پای صندوق هـای رأی و در این 
رویـداد ملـی شـرکت کردنـد و هـم آن هایی 
کـه هنـوز بـه سـن قانونـی بـرای رأی دادن 
دوسـت  را  کاندیدایـی  حتمـاً  و  نرسـیده اند 
داشـته اند و تـا قبـل از برگـزاری انتخابـات 
حسـابی تـوی کوچـه و خیابـان برایـش تبلیغ 

کرده انـد.
دوم: همین جـا بایـد بگوییـم هـم آن هایی که 
پای صندوق هـای رأی رفته بودند، هم آن هایی 
کـه از تلویزیـون انبـوه شـرکت کنندگان در 
انتخابـات را دیدنـد و هـم شـبکه های خارجی 
که بدشـان نمی آمد کسـی از انتخابـات ایران 
اسـتقبال نکند، دیدیـم و دیدند که همه از مرد 
و زن تـا پیـر و جـوان آمدند پـای صندوق های 
رأی تـا به تکلیفـی که برای ما یـک امر دینی، 

سیاسـی و اجتماعی اسـت، عمل کنند.
سـوم: خیلـی از چیزهـا در دنیـای واقعـی قابل 
اندازه گیری اسـت. مثالً وقتی شـما می خواهید 
بـرای خانه تـان خریـد کنیـد، مادرتـان یـک 
فهرسـت بلندباال دسـتتان می دهد کـه درکنار 
هرکـدام از عناوین خرید مثل میوه و شـیرینی، 
یـک عـدد نوشـته  شـده اسـت کـه یعنـی از 
هرکـدام چندکیلـو تهیه کنید. یا تـوی جاده ها 
بـرای اینکـه بدانیـم تـا مقصـد چقـدر مانده، 
تابلوهایـی هسـتند کـه فاصلـه ما تـا مقصد را 
بـه کیلومتـر مشـخص کرده انـد. بـرای اینکه 
مشـخص شـود ما درطـول یک سـال تحصیلی 
چقـدر بچـه درسـخوانی بوده ایـم، بـرای هـر 
درسـی یـک نمـره مشـخص  شـده و خالصـه 
اینکـه هرآنچـه در ایـن جهـان وجـود دارد، 
بـا یـک معیـاری سـنجیده می شـود. تعـداد 
افـراد و میـزان مشـارکتی که یـک جامعه در 
انتخابـات کشـورش دارد هم یک معیار اسـت 
بـرای اینکـه پیشـرفت سیاسـی یـک کشـور 

اندازه گیـری شـود.
چهـارم: روز جمعـه 29 اردیبهشـت ماه سـال 
1396 بـرای کشـور و مـردم مـا یـک رویداد 
بـزرگ بـود؛ اینکـه مـردم فـارغ از سـلیقه و 
نـگاه سیاسـی، یـا اینکـه چـه دیـن، مذهب یا 
قومیتـی دارنـد، آمدند پـای صندوق هـای رأی 
و فـارغ از اینکـه آیـا کاندیدای موردنظرشـان 
برنـده انتخابـات می شـود یـا نـه، خودشـان 
برنـده انتخابات شـدند، بـا نشـان دادن اقتدار 

کشورشان.
پنجـم: حـــاال کـه امـروز شـنبه اسـت و مـا 
پشت سـر  را  حماســـــه  از  پـــر  یـک روز 
گذاشـته ایم، تازه می فهمــــیم کـه برگزاری 
کشـورمان  بـرای  چقـدر  انتخابـات  پرشـور 
اقتـدار، امنیـت و آرامش به ارمغان مـی آورد و 
چقدر بـرای ما که ایرانی هسـتیم، غرورآفرین 
اسـت. اینجاسـت کـه بایـد گفت: ممنـون که 

آمدید...!
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سـالم، حـال شـما چطـور اسـت؟ چندوقتـی بود کـه نامه 
نمی نوشـتم. هـم آزمـون تیزهوشـان و هـم نمونـه بـود و 
هـم تنبلـی تابسـتان! البتـه ناگفتـه نمانـد که تیزهوشـان 
قبـول نشـدم و یک چیـز دیگر، نامـه ای که برایم فرسـتاده 
بودیـن را خودتـان تایپ کرده بودین؟ آخه بیشـتر شـبیه 

نامـه ای بـود کـه بـرای کسـی که چندوقـت نامه ننوشـته 
بوده، فرسـتاده بودین! بگذریم، حال نوبت داسـتان اسـت. 
راسـتی اون کارتـی که برای عید گفتین فرسـتادین، داخل 
پاکت نبود! داسـتاني که نوشـته ام جنبه طنز دارد و بخشـی 

از نبرد رسـتم و سـهراب اسـت: 

حـاال فرشـته خوبی پیش رسـتم ظاهر می شـود: رسـتم 
تـو کـه می دونـی اون پسـر توسـت، پـس بهـش اسـم 
مـادر سـهراب را بگـو و رسـتم می گوید: آفریـن! فکر 
خوبی اسـت فسـقلی! حال فرشـته بـدی وارد می شـود 
و می گویـد: نـه! رسـتم تـو بایـد با گـرزت بزنـی توی 
کله سـهراب! و رسـتم می گوید: ریز می بینمـت! و بعد 
به طـرف سـهراب داد می زند: اگر من اسـم مـادر تو را 
بگویـم، قبـول می کنی که من پدر تو هسـتم؟ سـهراب 

می گویـد: آره! و رسـتم می گویـد: تهمینه! حـاال راضی 
شـدی؟ و وقتی سهراب اسـم مادر خود را شنید، فهمید 
کـه رسـتم واقعاً پدر اوسـت و بـه این ترتیب داسـتان 
مـا بـه خوبی و خوشـی تموم شـد. حال شـاید بپرسـید 
کیکاووس کجاسـت؟ باید بگویم که کیـکاووس دارد 
مگـس می پرانـد و منتظـر اسـت رسـتم از او نوشـدارو 
بخواهـد! این بود داسـتان مـا! امیدوارم خوشـتان بیاید. 

خالصـه تـا دیـداری و نامه دیگـری، خداحافظ 

شـدن  کشـته  داسـتان 
عمویت  به دسـت  پـدرت 
را در کتاب )خوان هشتم( 
خوانـدم و از ایـن بابت به 
تو تسـلیت عرض می کنم 
کـه  می گویـم  تـو  بـه  و 
ممکن الخطـا  انسـان ها 
اسـت  ممکـن  و  هسـتند 
از  پـس  کننـد،  اشـتباه 
عمویـت هـم کینه بـه دل 

 . نگیر

مـن اطالعـات زیـادی در مورد تو ندارم، چـون زیاد شـاهنامه و قصه هایش را 
نخوانـده ام، امـا از میان شـخصیت های شـاهنامه، تو را بیشـتر از همه دوسـت 
دارم و در تصـورم تـو را هـم سـن و سـال خـودم می بینـم. حیف شـد که در 
شـاهنامه بـه ایـن بزرگـی، از تـو و پهلوانـی ات زیـاد سـخن گفته نشـده، اما 
همـان یـک ذره هـم تـو را بـزرگ و پررنـگ جلـوه داده اسـت و از هرکـس 

بپرسـی، تو را می شناسـد.

رسـتم در جسـت وجوی پسـر خـود اسـت کـه ناگهـان شـخصی اسب سـوار 
روبـه روی او ظاهر می شـود. رسـتم فوری از نشـانی کـه بر روی بازوی سـهراب 
اسـت می فهمـد که او پسـرش اسـت. سـهراب کـه هنوز باورش نشـده بـود، به 
رسـتم گفـت: بکـش کنـار مرد! اگر از سـر راهـم کنار نـروی، تو را می کشـم و 
رسـتم گفـت: یک ریـال بده آش، بـه همین خیال باش! سـهراب با شـنیدن این 
حـرف عصبانـی می شـود. در اینجـا من به عنوان فرشـته خوبـی وارد می شـوم و 
اول پیـش سـهراب مـی روم و بـه او می گویـم: نـه سـهراب! جنـگ فکـر بـدی 
اسـت، او واقعـاً پدر تو اسـت. سـهراب می گوید: تو یه فسـقلی به مـن می گویی 
چـه کار کنـم!؟ حاال فرشـته بد ظاهر می شـود و می گویـد: آفرین سـهراب! برو 
لهـش کـن! می تونـی با یـک »مـوم دولیو چاگی« شـروع کنـی! و بعد سـهراب 

می گویـد: تـو از اون یکـی جوجه تـری، ولـی از فکرت خوشـم اومد.

پس کیکاووس
کجاست؟

* سینا نظریان
عضو نوجوان مکاتبه اي

مرکز آفرینش هاي ادبي

1

پهلوان سهراب...!دوست من

2
سـالم بـه دوسـت مـن! پهلـوان سـهراب؛ کسـی که ماننـد پـدرش رسـتم در پهلوانـی نظیر نـدارد. مـن در مورد 
داسـتان تـو و پـدرت زیـاد شـنیده ام و می دانـم کـه تو چطور به دسـت پدرت کشـته شـدی و امیدوارم کـه او را 
ببخشـی و از این کار او ناراحت نشـوی. او هم از این کارش بسـیار پشـیمان اسـت و اگر می دانسـت که تو پسرش 

سـهراب هسـتی، هرگز این کار را انجـام نمی داد.

1

مـن خیلـی دوسـت دارم ماننـد تـو زور و بازوی پهلوانی داشـته باشـم، اما 
چـه فایـده، کـه پسـری الغـر و کـم زورم. تـو در تمـام عمرت پـدرت را 
ندیـدی  و وقتـی هـم دیدی، او را نشـناختی و از نعمت پـدر بی بهره بودی، 
امـا خداونـد بلندمرتبـه و یـا به قـول پـدرت، یـزدان پـاک زور و بـازوی 
پهلوانـی بـه تـو داده کـه بـا آن می توانـی بـه مـردم خدمت کنـی و حتی 
جلـوی ظلـم و سـتم به خـودت و دیگران را بگیـری. تو بایـد به خاطر این 
نعمـت، یـزدان پـاک را شـکر بگویـی و از او سـپاس گزار باشـی. برایـت 
آرزوی موفقیـت می کنـم و آرزو می کنـم پهلوانـی خـوب باشـی و ایرانیان 
و غیرایرانیـان تو را دوسـت داشـته باشـند. مـرا ببخش که کمـی در نامه 
نوشـتن ضعیـف هسـتم وگرنه تـو لیاقـت نامه هایی بهتـر از ایـن را داري.

* حسین شورگشتي، عضو نوجوان مکاتبه اي مرکز آفرینش هاي ادبي
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داستان کشته شدن پدرت 
به دست عمویت را در کتاب 

)خوان هشتم( خواندم و از 
این بابت به تو تسلیت عرض 

می کنم و به تو می گویم که 
انسان ها ممکن الخطا هستند و 

ممکن است اشتباه کنند، پس 
از عمویت هم کینه به دل نگیر

جنگ فکر بدی است، 
او واقعاً پدر تو است. 
سهراب می گوید: تو 

یه فسقلی به من 
می گویی چه اکر کنم!؟ 

حاال فرشته بد ظاهر 
می شود و می گوید: 

آفرین سهراب! برو 
لهش کن! می تونی 

با یک »موم دولیو 
چاگی« شروع کنی
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دوستان خوب من! سال گذشته مرکز آفرینش هاي ادبي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان به مناسبت »سال زبان 
مادري« مسابقه اي با عنوان »نامه نامور« را برگزار کرد و 

از همه اعضایش در سراسر کشور خواست تا نامه اي 
به یکي از شخصیت هاي شاهنامه بنویسند. با هم 

دوتا از نامه هاي برگزیده این مسابقه را 
مي خوانیم.


