خاک نشس��ته اس��ت و من به اندازه هر ذره گرد و
نامههاي بيواسطه
غبار هزار هزار بار غصه ميخورم.
دلم ميخواهد اينجا بودي و برايم کتاب ميخواندي.
آنجا که لقمان به پسرش ميگويد که پدر و مادر را
ببخش تا سبک شوي
ش��کرگزاري کن و من به خاطر تو شکرگزاري کنم
بيپروا ميگويي نميبخش��م! با بخش��يدن به خود و از تو به خاطر همهچيز تشکر کنم.
خدم��ت ميکني .با هر ذره کدورت ،يک قس��مت تقديم به پدر آسمانيم...
عبداالمير اسداهلل زاده ـ شوشتر
از آيينه دل تيره ميش��ود تا جايي که ديگر نه جاي
عش��ق ميماند و نه احس��اس .معجزه بخش��ش را
׳׳پول فروش׳׳ ها
تجرب��ه کن.پردهاي ب��ه نام کينه ک��ه اطراف دل
کش��يدهاي را ،پاره ک��ن که قلبت روش��ن و ُم ّ
عطر وقت��ی صحبت از وسوس��ه و بیکاری میش��ود یاد
خواهد ش��د.کدورت که با ِر دل ميش��ود از تپش دالرفروشه��ا میافت��م ،کس��انی که در حاش��يه
باز ميدارد .بار را زمين بگذار تا س��بک ش��ود ،اوج خيابانه��اي جمه��وري و اس��تانبول و منوچهري با
بگي��رد .کدام قلب مرده را که ن��م باران و بوي گل س��رمايه اندک به كار خري��د و فروش دالر و يورو
ياس به وجد نميآورد؟ کلمه نميبخش��م ويرانگر مش��غول هس��تند و براي نمونه چنداسكناس دالر
در دس��ت در حاش��يه رفت و آمد ماش��ينها تبليغ
است .ببخش امتحان کن...
 عباس عابد ساوجي ميكنند ،البته اين كار به ريس��ك و ضريب هوش
باال هم بس��تگي دارد كه چه موقع موجودي را بايد
به نام پر عظمت پدر
بفروش��ند و يا نسبت به خريد بيشتر اقدام كنند كه
به ت��و فکر ميکنم و آرام ميش��وم .دلم ميخواهد گاهي با مس��ائل جانبي هم روبرو ميشوند و بر اثر
برايت بنويسم ،بدهم فرش��تهها تا برايت بياورند .طمع و حرص س��رمايه خود را به باد ميدهند .بله
مينويس��م و ميآيم س��ر آرامگاهت ميخوانم .تو اين است وسوسه جوانان بيكار كه در اندك مدتي
کجاي��ي؟ آيا در آرامگاه هس��تي؟ ي��ا در اين قاب زندگیشان دچار تغییر میشود.
منصوره وفانژاد
عک��س که هرگاه دلم برايت تنگ ميش��ود؛ آن را
سخن حكيم
غرق بوسه ميکنم.
دوس��ت دارم براي تو بنويس��م و با تو حرف بزنم تا س��ه پند منس��وب به لقمان حكيم ک��ه خطاب به
ش��ايد دلتنگيام کم ش��ود اما پدر از دست رفتهام ،پسرش گفت :در زندگي بهترين غذا را بخور
ت��و را به جان م��ادر ،با من حرف ب��زن .صداي تو در بهترين رختخواب جهان بخواب
را ميخواهم تا آرام ش��وم .ميخواهم از من چيزي در بهترين خانهها زندگي كن!
بخواهي تا بگويم :چشم! ميخواهم سراغم را بگيري .پسر گفت :ما فقيريم ،چطور اين كارها را بكنيم؟
اما نميگيري .باورم نميشود که ديگر نتوانم صداي لقمان به او گفت:
اگر كمي ديرتر و كمتر غذا بخوري هر غذايي ،طعم
تو را بشنوم.
هر وقت پيرمردهاي تس��بيح به دست را ميبينم ،بهترين غذاي جهان را ميدهد ،اگر بيشتر كار كني
ياد تو ميافتم ،ميگرداندي و ميگرداني .ميگفتم :و ديرت��ر بخوابي ،هر جا كه بخوابي بهترين خوابگاه
بابا! تس��بيحت را به من بده تا ذکر بگويم .ميگفتي :جهان است.
تو با انگش��تهايت ذکر بگو .دس��تانت را به من بده ،و اگ��ر با مردم دوس��تي كني ،در قل��ب آنها جاي
ميگيري و آن وق��ت بهترين خانههاي جهان مال
ميخواهم با انگشتهاي تو ذکر بگويم.
گاه��ي هراس��ناک از جا برميخي��زم و بهانهات را توست!
مجيد كاظمي
ميگيرم .به اتاق خالي ت��و ميروم .روي کتابهايت
احداث درمانگاه بزرگ
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س��اختمان درمانگاه بزرگ تس��وج ب��ه اتمام
رس��يد و تحويل اداره بهداش��ت شبس��تر شد.
درمان��گاه مورد نظر كه توس��ط ي��ك خيّر و با
ت�لاش ش��بانه روزي در  3هزار مت��ر زمين و با
 750متر بنا س��اخته شده است ،درمانگاه امام
علي(ع) نام دارد و فرد خيّر هزينه ساخت آن را
به جهت ماندگار ماندن نام فرزندانش در يك
امر خير متقبل ش��ده است .گفتني است منطقه
تسوج بين شبس��تر و اروميه است و اعتبار اوليه
ساخت اين مركز بهداشتي حدود يك ميليارد
و سيصد و س��ي ميليون تومان بوده كه در چند
مرحله آماده بهره برداري شده است.
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نامه به سردبير
با س�لامی گ��رم و صمیم��ی خدمت همه ش��ما
خوانن��دگان خ��وب و ارجمند مجل��ه اطالعات
هفتگی و با گرامیداش��ت چهلمین روز شهادت
س��رور ش��هیدان و ی��اران باوفای��ش و ب��ا این
درخواست همیشگی از ش��ما خوانندگان عزیز
که در همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی
از ذکر نام ،نش��انی و بویژه ش��هر و دیار خویش
دریغ نفرمایید.

٭٭٭
٭ قدرت باقری قلعهسری
از اینک��ه بعد از مدت��ی دوری دوباره به جمع
ما پیوستید بسیار خوش��حالم .هر مطلبی که
خوانندگانی برای ما بفرستند چون یک هدیه
خوب آن را غنیمت میدانیم و ارج مینهیم.
و لطف هم��ه خوانندگان بوی��ژه خوانندگان
قدیمی مجله را نیز فراموش نخواهیم کرد.
٭ منیژه ابراهیمی
نامه شما به دستم رس��ید .امیدوارم تعطیلی
مس��جد جامع س��اری به خاطر بازس��ازی
مناس��ب و ایمنس��ازی آن محل باشد تا این
ذخی��ره فرهنگی برای کش��ور و ش��هر حفظ
ش��ود .در رابطه با علت ع��دم چاپ مطالبی
درباره نویس��ندگان مورد اشاره نیز مطمئن
باشید نه فشاری در کار است و نه سانسوری.
هر مطلب مناس��بی را که گمان کنیم به درد
خوانن��ده و مجله میخورد منتش��ر خواهیم
کرد .از لطف شما هم که همواره مستدام بوده
تشکر میکنم .موفق باشید.
٭ زهرا عزيزي ـ آباده
در مورد گزارش س��فر پرماجرا همانطور كه
در اين ش��ماره توضي��ح داده ايم ،اين پاورقي
در ح��ال وق��وع اس��ت و قهرم��ان ماجرا به
صورت زنده گ��زارش ميكند و در واقع اين
يك گزارش اس��ت تا پاورق��ي و همانطور كه
ميدانيد جزو مع��دود پاورقيهاي موجود در
مطبوعات است كه خوانندگان هم ميتوانند
با پرس��ش از قهرمان گ��زارش و دريافت و
چاپ پاس��خ آن ،در اين ماج��را حضور فعال
داشته باشند .شاد باشيد.
٭ سميه طبيبي ـ رشت
همانطور ك��ه گفتهايد مجله اطالعات هفتگي
ج��زو مع��دود مجالتي در كش��ور و حتي در
جهان اس��ت كه كمترين حجم آگهي را دارد
و در مقاب��ل تمام صفحهها را به مطالب مورد
توج��ه خوانندگانش اختصاص داده اس��ت
و در مورد پيش��نهاد ش��ما براي پرداختن به
مطالب روانشناسي هم موضوع را به تحريريه
سپردهام تا بررسي كنند و در صورت امكان به
اين تقاضاي شما رسيدگي شود .موفق باشید.

