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عیدانه

چهارشنبه  23اسفند  1391شماره 450
هيچكس باورش نميش��د كه رضا داودنژاد در بيمارس��تان بس��تري شود ،اما اين
  رضا داودنژاد
هنرمند جوان از فروردين امسال به دليل بيماري كبد چند ماهي روزهاي سختي
را گذراند و خدا را شكر بعد از بهبودي كامل به تهران برگشت .داودنژاد هنوز براي
بازي در فيلمها اعالم آمادگي نكرده است.

بهاریه...
اكبر عبدي

حسرت شلوار سال نو

زمان ما خبري از قر و فرهاي جوانهاي امروزي نبود .كل سال چشم ميدوختيم به لباس شب
عيد كه ش��ايد پدرمان مرحمت كند و برايمان لباس بخرد .يادم ميآيد از بچگي تپل بودم و هيچ
شلوار دوخته بازاري اندازه پاهايم نميشد .بابام قول داده بود كه آن سال مرا به بازار ببرد ،برايم پارچه
بخرد و به خياط محلهمان براي دوختن بدهد .باالخره اين آرزوي كوچك من برآورده شد و اكبر بعد
از چند سال ميتوانست يك تيپ درست و حسابي براي خودش دست و پا كند .شلوار آماده شدو
من شب چهارشنبهسوري از ذوقم آن را پا كردم و به كوچه رفتم تا بچهمحلها شلوارم را ببينند .اما
نميدانستم كه اين قپي آمدن كار دستم ميدهد .آن روز ،سرخوش و سرمست از روي آتيش وسط
كوچه پريدم كه يكهو فقط با صداي خنده بچهها و دودي كه از شلوارم بلند شد فهميدم اين ژستها
به من نيامده و عاقبت آن شلوارم ،شلوارك شد و باز هم اكبر تپل بيشلوار ماند.

فریدون صدیقی

عیدتان مبارک

شيرين بينا

بهار ،حضور دلنشین و معزز شماست که اجازه می دهید احوالتان را بپرسیم بگوییم
چقدر خوشحالیم که با شما با بهار همسفر هستیم.

تنگ ماهي یخ زده

هر س��ال عيد نوروز كه ميآيد ياد خاطره تلخ و شيرين
چند س��ال قبل ميافتم .براي گذران��دن تعطيالت نوروز
همراه خانواده به ش��مال رفته بوديم .موقع برگشت از بين
تمام سور و س��يات سفره هفتسين تنگ ماهي را با هزار
زحمت با خودم��ان آورديم .چون آن ماهي براي ما خيلي
عزيز بود و  2س��الي ميش��د كه مهمان سفره هفتسين
عيدمان بود .خالصه در راه برگش��ت برف شديدي آن هم
در فص��ل بهار باريد ،طوري كه ج��اده براي حركت نا امن
شد .نزديك امامزاده هاشم بوديم كه راهنمايي و رانندگي
اعالم كرد امكان حركت در جاده نيست و مجبور شديم تا
صبح و باز شدن جاده در يكي از رستورانهاي بين راه پناه
بگيريم .س��اعت  6صبح بود ك��ه يادمان افتاد در آن هواي
سرد تنگ ماهي را فراموش كرديم ووقتي در ماشين را باز
كرديم ديديم تنگ ماهي همراه با ماهي دوست داشتني ما
يخ زده .داس��تان اين تنگ ماهي يخ زده هر سال نوروز كه
از راه ميرس��د دوباره در ذهنم تداعي ميشود و به خودم
قول ميدهم كه مراقب ماهي قرمز تنگ بلور امسالم باشم.

علی آقاخاني

بوي عيدي ،بوي سيب
عيد نوروز بهترين فرصت براي تحول است .با تغيير
طبيع��ت ،ما هم ميتوانيم تغيير كنيم و بهتر ش��ويم.
نوروز بوي عيدي ميدهد ،هواي خانه مادربزرگ را به
ياد ميآورد و عطر سيب را در خاطرم تداعي ميكند .از
همينجا ميگويم ،عيد بر همه ايرانيان و همه كساني
كه اين روزها را سال نو ميدانند ،خجسته باد».

