اجتماعی و فر هنگی
ISSN 2008-8124

كتاب بعد از فكر بهترين دوست زندگي است.

سال هیجدهم شماره  760-702پنج شنبه  92آبان ماه 3727

 8صفحه  055توما ن
هفته نامه بین المللی

نخ
همس
ستین هف
اجتماعیته– فر
انهمهنگیوژیه ران
گل سر

سال شانزدهم شماره
 703و  703پنج
شنبه  37تیر 29

3صفحه  000تومان

گل سر...

نخستین هفته
نامه ویژه
همسران

خدای من در طول این مدت که من داشتم به جایزه
ام فکر می کردم همه ی بچه های مدرسه جایزه
گرفته بودند و فقط من مانده بودم که هیچ جایزه ای
را هم نگرفته و حیران در حیاط مدرسه مانده
بودم...معاون فر یاد زد ده بیا برو سر کالس و من
رفتم سر کالس ،همه جایزه هایشان را به یکدیگر
نشان می دادند ولی من هیچ جایزه ای نگرفته بودم
حتی تنبل ترین شاگرد کالس هم جایزه گرفته بود
ولی من هیچی نگرفته بودم بقض گلویم را می
فشرد از کالس زدم بیرون و یک راست رفتم دم در
مدرسه خواهر بزرگ ترم که دبیرستانی بود و در
حیاط مدرسه ایستادم و شروع به فریاد زدن کردم
خیلی زود او از سرکالس درسش آمد بیرون و به
من گفت چته! داستان را گفتم و او گفت عزیزم
امروز به بعضی ها جایزه میدهند و فردا به بقیه
،جایزه تو را فر دا میدهند ناراحت نباش...و
رفت...در طول مسیر خانه دو خواهر بزرگ ترم مدام
با هم حرف میزدند و هی وارد مغازه های مسیر
میشدند،یکیشون که میرفت داخل مغازه ،آن یکی
کنار من می ایستاد و باال خره یه بسته کوچک را به
من نشان دادند و رفتیم خانه...صبح فر دای آن روز
نه سر صف بلکه وقتی رفتیم سر کالس درس
معاون مدرسه آمد وبعد از اینکه بچه های کالس را
ساکت کرد از جیب مانتوش یه بسته کوچک را
درآورد و گفت بیا دختر این هم جایزه توست..ص2

از قلم شما
برای ما...
6
تاثیر خنده
بر روابط
زناشویی7

علی رغم سردی هوا می شد ایستاد و به حرفهای
تکراری معاون مدرسه گوش کرد ،رو به بچه ها که
پشت سر هم در صفهای منظم ایستاده بودند کرد و
گفت :امروز می خواهیم شاگرد های نمونه مدرسه
را معرفی کنیم و به همه ی آنها جایزه بدهیم.
تمام صورتم سرخ شد اشک در چشمانم حلقه زد
حس خوب غرور و سر مستی و شادابی از اینکه
باال خره از تالش و کوشش من در طول سال
تحصیلی می خواهند قدر دانی کنند تمام وجودم را
گرفت .شاد بودم و با خودم می اندیشیدم چطور به
شش خواهر و سه برادرم فخر بفروشم که دیدید این
منم که شاکرد نمونه مدرسه شده ام و از من تقدیر
به عمل آمده است و...یعنی چه هدیه ارزنده ای را
به من خواهند داد امید وارم کتاب نباشد،ای کاش
لوازم تحریر و یا کیف باشد چقدر خوب است که
مداد رنگی سی و شش تایی باشد و یا چرا نباید
کامل باشد شاید از اداره فرستادن و همه چی در آن
است اگر از اداره فرستاده باشند حتماً یه کیف با
لوازم تحریر است خدا کنه رنگش قشنگ باشه البته
مهم نیست همینقدر که فهمیدند من چه دانش آموز
درس خوانی هستم کافیست و چقدر کار خوبی کردند
با این کارشان باعث می شوند که استعداد ما کودکان
و نوجوانان بیشتر رشد نماید و کمکی هم به خانواده
هایی است که مثل ما بچه زیاد دارند و نمی توانند به
همه ی آنها برسند گر چه من آخرین بچه خانه هستم
ولی برای کمک به خواهر و برادرهایم اجازه می
دهم که از لوازم من استفاده کنند و ...هی دختر چرا
نمی ری سر کالس...
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رحیم نوروزی و همسرش

پیرمرد و دخترک

پیرمرد از دخترک پرسید :
غمگینی؟نه .مطمئنی؟ نه.چرا گریه می کنی؟ دوستام منو دوست ندارن.چرا؟چون قشنگ نیستمقبال اینو به تو گفتن؟ نه . ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حاالدیدم.
راست می گی؟از ته قلبم آرهدخترک بلند شد پیرمرد رو بوسید و به طرف دوستاش
دوید ،شاد شاد
چند دقیقه بعد پیرمرد اشک هاشو پاک کرد ،کیفش رو باز
کرد ،عصای سفیدش رو بیرون آورد و رفت...
به راحتی میشه دل دیگران رو شاد کرد حتی با یک حرف
ساده.....

