دوستان گلدونه

آذربایجان ش�رقی-تبریز :یاس�ین پور حمید  -الیسا
ناصری – امیر رضا حملی
آذربایج�ان غربی-ارومی�ه :فاطم�ه اکبر پور  -س�عید
جبار پور – محمد باقر جبار پور – سامان جبار پور
اصفهان-اصفهان :بهار مظاهری
ایالم-ایلام :زهرا س�وخته -طاها س�وخته -حديث
حاتمي -هانا حاتمی – هلیا حاتمی
تهران-ته�ران :س�تــایش عقیل�ی  -محمـــ�د
توكل�ي طرق�ي -ثن�ا شمس�ی  -مهس�ا مش�هدی
آقال�و  -فاطم�ه س�ادات هاش�می  -س�لیمان بلغ�ار
عسگر آبادی  -محمد مهدی جوینی  -احسان کتابچی
– طاها عبدلی – مریم مش�هدی  -فاطمه بلغار – مهسا
بلغار – صفا قاسمی – یلدا قاسمی
تهران-پـاكدشت  :احسان مرادي  -زهرا محمودی
خراس�ان جنوبی-طب�س :محم�ود زنگوی�ی –
احمد رضا زنگویی – نفیسه زنگویی
قزوین-قزوین  :فراز شجاعي  -علی خیرخواه
کرمانشاه-کرمانشاه :مهدی مرادینور
گیالن-رشت  :آرمین خلیلی  -سجاد عربانی مستقیم
– مینا عربانی مستقیم
گیالن-رستم آباد :مهدی دلیری کلورزی
گیالن-رودسر:سینارحمانپور–سپهررحمانپور
گیالن-فومن :غالمرضا نادم  -ستار سیفی زاده
مازندران-س�اری :آرمی�ن خلیلی  -هس�تی یاس�می
عبدالملكی-فرانكیاسمیعبدالملكی
مازندران-رامسر :مانی راد پور -آوا رحمان پور
یزد-یزد :سید محمد رضا حکیمیان – کیمیا بردستانی
اسالمشهر :ستاره پوره
اهر :اكرم حسين پور
شوط :مائده زماني

خرگوش س��فید به خرگوش سیاه گفت:
« بیا بریم گردش».
خرگوش سیاه گفت«:کجا بریم؟»
خرگوش سفید گفت«:توی جنگل».
خرگوش سیاه گفت «:باشه،بریم گردش
کنیم،بازی کنیم.دلهامونو راضی کنیم».
آنه��ا راه افتادن��د و رفتند ت��ا به جنگل
رس��یدند.یک درخ��ت نارن��ج را دیدند.
سنجاب کوچولویی روی درخت نشسته
بود .س��نجاب کوچولو آنها را دید و صدا
زد «:خرگ��وش س��فید ،خرگوش س��یاه
سالم ،نارنج دوست دارید؟» خرگوش ها
جواب دادند«:سالم ،بله دوست داریم».
س��نجاب کوچولو یک نارن��ج چید و به
طرف آنها انداخ��ت و گفت«:بگیرید که
اومد ».خرگوش س��فید پری��د و نارنج را
گرفت و ب��ه خرگوش س��یاه داد .آنها با
هم گفتند«:دس��تت دردنکنه،س��نجاب
مهرب��ون!» خرگ��وش س��یاه نارن��ج را
پ��اره کرد؛یک ق��اچ به خرگوش س��فید
داد و ی��ک قاچ هم گذاش��ت توی دهن
خودش .خرگوش س��فید نارنج را خورد
و گف��ت«:وای چ��ه ترش��ه!» س��نجاب
دادزد«:بخور تا شکمت پرشه!» خرگوش
ه��ا خندیدند و از س��نجاب خداحافظی
کردن��د و رفتن��د ت��ا به یک بوت��ه لوبیا

پیرزن و کالغ

یکی بود یکی نبود،غیر از خدا هیچ کس نبود.
یک روز کالغ خس��ته ای به خانه پیرزنی رفت
تا در کنار باغچه کوچک او بنش��یند و خستگی
در کند.در باغچه س��بزی خوردن کاشته بودند.
کالغ ه��وس ک��رد چند تا تربچ��ه از زیر خاک
بیرون بکش��د و بخورد .او سرگرم نوک زدن به
خاکه��ا بود که پیرزن از اتاقش بیرون آمد و او
را دید.پی��رزن وقتی متوجه ش��د که کالغ دارد
خاکهای باغچه را زی��ر و رو می کند،عصبانی
شد و لنگه کفشی را به طرفش پرتاب کرد.
لنگ��ه کفش ب��ه ب��ال کالغ خ��ورد و چندتا از
پرهای��ش ریخ��ت .کالغ که باای��ن کار پیرزن
حس��ابی ترس��یده بود ،با وحشت به هوا پرید و
روی پشت بام نشست .پیرزن هم به کنار باغچه اش
آم��د و همین که دید آس��یبی ب��ه باغچه اش
نرس��یده خوشحال ش��د و نفس راحتی کشید.
بعد هم به کالغ که لب بام نشس��ته بود  ،گفت:
« ای��ن دفعه آخرت باش��د که ب��ه باغچه من
چپ نگاه م��ی کنی .این دفعه فق��ط چندتا از
پرهایت را از دس��ت دادی ،اما دفعه بعد سرت
را هم از دست خواهی داد ».کالغ که کمی آرام
ش��ده بود ،قار قاری کرد و گف��ت«:ای پیرزن،
من ک��ه کار بدی نکردم.گرس��نه بودم و هوس
کردم که یک تربچه کوچولو بخورم.داش��تم به
خاکهای باغچه نوک می زدم که تو غافلگیرم
کردی و زدی پرهایم را ریختی ».پیرزن جواب
داد «:من دوست ندارم کسی بی اجازه به باغچه
من دس��ت بزن��د و تو این کار را ک��ردی .برای
همی��ن من ناراحت ش��دم و لنگه کفش برایت
پرت ک��ردم ».کالغ س��رش را پایین انداخت و
گف��ت«:ای پیرزن مهرب��ان مرا ببخ��ش .قول
می دهم که دیگر از این کارها نکنم و به چیزی
که مال من نیست،بی اجازه دست نزنم ».پیرزن
گفت«:من هم ترا می بخش��م و به یک عصرانه
دعوتت می کنم .بی��ا پایین تا به تو یک غذای
خوشمزه بدهم».
کالغ با خوش��حالی قار قار کرد و دوباره به کنار
باغچه پرید و ساکت و آرام منتظر پیرزن ماند.
پیرزن کمی نان و پنیر و سبزی آورد و به کالغ
داد.کالغ غذایش را خورد و از پیرزن تشکر کرد
و به خانه اش برگشت.

یکی بود یکی نبود ،غیر از خدا هیچکس
نبود در زمانهای قدیم ،در گوش��ه ای از
این دنیا ش��هری بود که مردمش در کار
و صنعت بسیار موفق بودند و کارهایشان
را ب��ه وس��یله ان��واع ماش��ینها انجام
می دادند .این مردم پرکار و جدی  ،برای
کار و تالش اهمی��ت خاصی قائل بودند،
برای همین در این ش��هر هیچ انس��انی
بیکار نبود .هرکس به اندازه تواناییش کار
می کرد .عده ای در کارخانه ها وعده ای
در مزارع کار می کردند تا رفاه و آسایش
را ب��رای همه به ارمغ��ان بیاورند .مادرها
بچ��ه های کوچکش��ان را ب��ه مهدهایی
می س��پردند ک��ه دایه هایی دلس��وزتر
از م��ادران ،در آنه��ا از بچ��ه ها مراقبت
م��ی کردند .بچه ها شیرخش��کهایی را
که به دست دایه ها در بطری های تمیز
و ع��اری از میکروب ریخته می ش��د ،با
اش��تهای کامل می خوردن��د و روزبروز
تپل تر میش��دند .اما پدره��ا و مادرها
فرصتی برای دیدن بچه ها و بازی با آنها
و مشاهده رشد خوبشان نداشتند ؛ زیرا
آنها هم��ه کارگرانی جدی و پرکار بودند
و آنچه اهمیت داش��ت ،تولید وس��ایلی
برای رفاه و آسایش همنوعانشان بود ،نه
چیزی دیگر…
سالهای س��ال مردم این شهر با همین
روش به زندگی ادامه دادند .یک روز زن
جوانی که پای ماش��ین بافندگی ایستاده
بود ،ناگهان به س��رفه افتاد و احس��اس
کرد نمی تواند نفس بکش��د .درس��ت در

مار زنگی

از دمم خوش��ت آم��د؟» مارمولک جواب
داد«:بل��ه،دم ش��ما خیلی قش��نگه،صدای
خوب��ی ه��م داره ».مام��ان مارمول��ک
گفت«:دس��تت دردنکنه خان��م مارزنگی!
بچ��ه ام را خوش��حال ک��ردی ».مارزنگی
خنده اش گرفت.بچه مارمولک هم خندید.
مامان مارمولک گفت «:ش��ما دوتا به چی

می خندید؟» اما وقتی چش��مش به بدن
مارزنگی افتاد،خودش هم خنده اش گرفت.
مارزنگی دست نداشت پا هم نداشت .مامان
مارمولک گفت«:ببخش��ید به جای دستت
درد نکنه،بهتره بگم خیلی ممنون ».خانم
مارزنگی با خنده از آنها دورشد و به سمت
صخره ها رفت تا زیر یکی از تخته سنگ ها

خرگوش سفید ،خرگوش سیاه

رسیدند.خرگوش سیاه گفت«:وای!لوبیا!»
خرگوش س��فید گفت«:ف��ردا زود بیا».
خرگوش س��یاه خندید و دوید.خرگوش
س��فید هم دنبال��ش دوید.آنه��ا دویدند
و دویدن��د ت��ا ب��ه درختی رس��یدند که
روی ش��اخه ه��ای آن چندت��ا طوط��ی
نشس��ته ب��ود .خرگ��وش س��فید گفت:
«وای چقدرطوطی!»
خرگوش سیاه گفت«:بپر تو قوطی!»
خرگوش سفید گفت«:چی گفتی؟»
خرگوش س��یاه گفت «:یه وقت نیفتی!»
و دوی��د .خرگوش س��فید دنبالش دوید.

شهررنگین کمان

هم��ان هنگام ،به کارگ��ران همه کارخانه ها
چ��ه زن و چ��ه م��رد  ،همین احس��اس
دس��ت داد .کارفرماها که دیدند کارگران
دست از کار کش��یده و سرفه می کنند،
عصبانی شدند و س��ر آنها داد کشیدند ؛
اما لحظه ای بعد خودش��ان نیز به سرفه
افتادن��د و چشمهایش��ان از زور س��رفه
پر از اشک ش��د .یکی از کارگرها گفت :
« ماش��ینهای م��ا سالهاس��ت ک��ه کار
می کنند  ،ش��اید فرسوده شده اند و دود
س��می تولید می کنند ،بهتر است برای
مدتی آنها را خاموش کنیم شاید حالمان
بهت��ر ش��ود».همه با او موافق��ت کردند.
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خواب مامان

مامانـــ��م میگفــ��ت:
خواب می دیدم بچه شدم
مث��ل گل باغچه ش��دم
پیرهن چین چین پوشیدم
دنب��ال توپ��م دوی��دم
ام��ا وقت��ی بیدار ش��دم
دی��دم ک��ه بچه نیس��تم
ی��ک گل باغچه نیس��تم
خ��ودم ی��ه بچ��ه دارم
گل ت��وی باغچ��ه دارم
بچ��ه ی م��ن گل من��ه
قم��ری و بلب��ل من��ه

س��ر ،خرگوش ها جلو .خرگ��وش ها به
النه ش��ان رس��یدند.پریدند توی النه و
قایم شدند.روباه ناامید برگشت و رفت تا
ش��کار تازه ای پیدا کند .خرگوش سفید
رو به خرگوش س��یاه کرد و گفت«:روباه
بال!» خرگوش سیاه گفت«:هم کلک بود
و هم ناقال!» خرگوش سفید گفت«:روباه
بال ،کلک بود و ناقال ،دش��من خرگوش��ا،
نذاش��ت راحت گردش کنیم ».خرگوش
س��یاه گفت«:اون یک��ی بود م��ا دوتا».
خرگوش سفید گفتُ «:دمبت کوتاه»
خرگوش س��یاه گفت«:چی گفتی؟ ُدمب
کی کوتاه؟» خرگوش سفید گفتُ «:دمب
ت��و ».خرگ��وش س��یاه نگاه��ی ب��ه دم
خودش کرد،نگاه��ی هم به دم خرگوش
س��فید انداخ��ت و ب��ا خن��ده گف��ت:
«دم های هردوتام��ون کوتاس.فقط مال
تو س��فیده ،م��ال من س��یاه ».خرگوش
س��فید گف��ت«:دم م��ن مث��ل م��اه،دم
ت��و مثل ش��ب س��یاه ».خرگوش س��یاه
گفت«:وای!ام��روز چقدر با کلمه ها بازی
کردیم!من که خسته شدم،خوابم میاد».
خرگوش سفید گفت«:منم همین طور!»
خرگوش ها چش��م هایش��ان را بس��تند
و خوابیدن��د و خ��واب های خرگوش��ی
دیدند.

آنه��ا دویدن��د و رفتند تا ب��ه یک روباه
رسیدند.ترس��یدند و زیر بوت��ه ها پنهان
ش��دند.روباه زمی��ن را بو می کش��ید تا
غ��ذا پیدا کند .او بو کش��یدتا به بوته ها
رسید.دادزد«:آهای خرگوش ها،میدونم
اونجایید.بیایی��د بیرون!»خرگ��وش ها از
جایش��ان تکان نخوردند.روباه دس��تش
را جل��و آورد ت��ا آنه��ا را بیرون بکش��د.
خرگوش ها یواش��کی خودشان را عقب
کش��یدند و از زیر بوته ها بیرون آمدند و
پا به فرار گذاشتند.روباه دنبالشان دوید.
خرگ��وش ها بدو ،روباه بدو .روباه پش��ت

وقتی ماش��ینها از کار افتادند ،کارگران و
کارفرمایان صدایی شنیدند که تا آن روز
نش��نیده بودند .صدا از بی��رون کارخانه
می آم��د .همه برخاس��تند و به س��وی
پنجره ها رفتند و آنها را گشودند.
باران می بارید و صدا  ،صدای باران بود.
مردم ش��هر ریزش تند باران را دیدند که
دود و غبار را از چهره ش��هر می شست
و بر زمین می ریخت.آنها که تا آن زمان
به باران وآسمان ابری نگاه نکرده بودند،
حاال داش��تند در سکوتی که با خاموشی
دستگاهها پدید آمده بود  ،به آوای باران
گوش می دادند و دیگر احس��اس خفقان
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یک روز گرم تابس��تان ،خان��م مار زنگی از
خ��واب بیدارش��د.دمش را ت��کان داد و راه
افتاد تا برود و کمی گردش کند.همین طور
که بدنش را روی زمین می کش��ید و جلو
می رفت ،به تخته سنگی رسید که مامان
مارمولک و پسرش روی آن نشسته بودند.
مام��ان مارمولک همین که چش��مش به
مارزنگی افتاد،صدا زد «:سالم مار زنگی،داری
کجا میری؟» مار زنگی فش فش��ی کرد و
جواب داد«:علیک سالم ،میرم کمی گردش
کنم ».مارمول��ک گفت«:پس��رکوچولوی
من ام��روز خیل��ی بداخالقه،ازخ��واب که
بیدارشده،اخم کرده و حرف نمی زنه.یه کم
ُدمت را برایش تکان بده ش��اید خوشحال
شود و بخندد ».خانم مارزنگی روبروی آنها
کنار تخته سنگ ایستاد.دم زنگوله دارش را
ت��کان داد.زنگوله های دمش مثل جغجغه
صدا کردند.بچه مارمولک به دم او نگاه کرد
و به صدای زنگوله ها گوش داد و از آن صدا
خوشش آمد.از سنگ پایین پرید و کنار دم
مارزنگی ایستاد و شروع کرد به خندیدن و
شادی کردن.
مارزنگی از او پرس��ید«:مارمولک کوچولو،

پنجشنبه 29مرداد 1394
استراحت کند .روی یکی از صخره ها یک
آفتاب پرست نشسته بود.آفتاب پرست به
مارزنگی سالم کرد و گفت«:خانم مارزنگی
میدونستی که خیلی قشنگی؟دمت صدای
قشنگی داره.بدنت هم پر از خال ها و نقش
و نگاره ».مارزنگی گفت«:سالم توهم خیلی
قش��نگی ».و زنگوله های دمش را به صدا
درآورد.آفتاب پرست گفت«:من گاهی رنگم
را ع��وض م��ی کن��م ».مارزنگی پرس��ید:
«چه وقت رنگ عوض می کنی؟»
آفتاب پرس��ت جواب داد «:وقتی عصبانی
باشم یا ترسیده باشم ،رنگ پوستم را عوض
می کنم و به رنگ محیط اطرافم درمیام».
مارزنگ��ی گف��ت«:آه! چ��ه جال��ب!» و از
آفتاب پرست خداحافظی کرد و به زیر یک
تخته سنگ بزرگ خزید.او بدنش را جمع
ک��رد س��رش را روی دم��ش گذاش��ت و
ب��ه خ��واب عمیقی ف��رو رف��ت .او خواب
آفتابپرستیرامیدیدکهرنگشمرتبعوض
می شد و به رنگهای مختلف در می آمد و
خواب مارمولک کوچولویی که با ش��نیدن
صدای جغجغه مانن��د دم او ،می رقصید و
می خندید و شادی می کرد.

شماره4405

آخرین آرزو

یکی بود یکی نبود ،غیر از خدا هیچکس نبود
در یک ش��هر بزرگ  ،پیرزنی تنها در یک خانه
کوچک زندگی می کرد .او شبها تشکش را کنار
پنجره پهن می کرد و می خوابید.
می خواس��ت از پنج��ره آس��مان راببیند ،اما
آس��مان ش��هر پراز دود و غبار بود و ستاره ها
دی��ده نمی ش��دند .یک ش��ب پیرزن ب��ه یاد
روزهای کودکیش افتاد که شبهای تابستان با
خان��واده اش روی پش��ت بام م��ی خوابیدند و
ستاره ها را می دیدند و می شمردند .آرزو کرد
ای کاش می توانس��ت یکبار دیگر س��تاره ها و
پرکشیدن شهابها را ببیند.
دلش تنگ ش��د و آه بلندی کش��ید .ش��هاب
کوچک��ی ک��ه از خانه اش ف��رار ک��رده بود و
م��ی رفت تا در گوش��ه ای از آس��مان خاموش
ش��ود ،آه او را شنید .ایستاد تا ببیند چه کسی
آه م��ی کش��د .پی��رزن را دید که چش��مهای
کم فروغش را به آس��مان دوخته و در حسرت
دیدار س��تاره ها آه می کشد .ش��هاب کوچولو
دلش به حال پیرزن س��وخت و به فکر افتاد که
قبل از خاموش شدنش پیرزن را خوشحال کند.
او کن��ار پنجره رفت و توی اتاق پیرزن س��رک
کش��ید .پیرزن با دیدن او جیغ کوتاهی کشید.
آخر باورش نمی شد که از میان آن همه دود و
غبار بتواند چنین شهاب زیبایی را ببیند.
ش��هاب کوچولو چندبار دور خ��ودش چرخید
و بعد به آرامی پر کش��ید و به س��وی آس��مان
رفت و خاموش ش��د .پی��رزن چند لحظه بهت
زده س��رجایش بی حرکت مان��د .هنوز هم باور
نم��ی کرد که که ش��هابی را اینق��در از نزدیک
دیده باش��د .او زیر لب گفت «:خدایا برای همه
چیز از تو سپاس��گزارم  .از این که تا این لحظه
چش��مانم را بینایی دادی تا زیباترین مناظر را
ببینم ،ش��کرگزارم .من دیگ��ر آرزویی ندارم».
آنوقت چش��مانش را بس��ت و برای همیشه به
خواب رفت.

و بیماری نمی کردند .س��اعتی گذشت
ب��اران همچن��ان م��ی باری��د و غبار را
از چه��ره ش��هر می شس��ت و ب��ا خود
می برد .پس از آن خورشید از پس ابرها ی
تکه پ��اره بیرون آمد و س��رزمین آنها را
روش��ن ک��رد و م��ردم خس��ته ش��هر
رنگین کمان بسیار زیبایی را در آسمان دیدند .
هم��ه مردم ش��هر ،در یک زم��ان آرزو
کردن��د که ای کاش س��رزمین ش��ان ،
جایی آن س��وی رنگین کم��ان و در دل
آس��مانها بود .جایی ک��ه از گرد و غبار و
دود و صداهای ناهنجار  ،اثری نباش��د .
فرش��ته هایی که آن رنگین کمان را در
آس��مان گس��ترده بودند  ،ص��دای قلب
آنه��ا را ش��نیدند و از خداون��د مهرب��ان
خواس��تند که این مردم خسته و رنجور
را به آرزویش��ان برس��اند .خدای مهربان
ه��م پذیرف��ت و ش��هــــری در دل
رنگین کمان زیبا به آنها داد  .از آن روز به
بعد مردم شهر با شادمانی در شهر جدید
زندگ��ی می کنند .بچه ه��ای تپل مپل
آنه��ا  ،در آغ��وش گرم م��ادران پرورش
م��ی یابند ومانن��د پدران و مادرانش��ان
زندگی را دوس��ت دارند و جهان هستی
را زیب��ا و هدفدار م��ی یابند .در روزهای
بارانی  ،پس از باران به رنگین کمان نگاه
می کنم ش��اید بتوانم آن مردم را ببینم.
ش��ما هم پ��س از بارش ب��اران و حضور
رنگی��ن کمان در آس��مان ،به ب��اال نگاه
کنی��د ،ش��اید ای��ن ش��هر و مردمش را
ببینید.
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چون جمعیت مردم چین بیشتر از مردم ژاپن است
برنده جدول و چیستان شماره 682

آوا رحمانپور از رامسر
حديث حاتمي از ايالم

تهران :طاها عبدلي -فاطمه و مهسا بلغار
رامسر :ماني رادپور -آوا رحمانپور
ايالم :زهرا سوخته -طاها سوخته -حديث حاتمي
پاكدشت :زهرا محمودي
ساري :فرانك و هستي ياسمي عبدالملكي

دوستان عزیز و دوست داشتنی گلدونه
با توجه به اس�تقبال بسیار زیاد شما از صفحه گلدونه
و تقاضاهای فراوان برای درج اس�امی همه دوستان اعالم
می کنیم که به دلیل محدودیت فضای صفحه امکان چاپ
اسامی همه دوستان عزیز را نداریم و از این به بعد در نظر
داریم فقط اسامی آن دسته از دوستان را درج کنیم که آثار
و پاسخ صحیح چیستان و جدول را به دفتر روزنامه ارسال
می کنند.
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