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پینگ     پونگ 

شغل آينده من!

اورانگوتان، 
مرد جنگلی



هر كس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

حكايت
ت

س
دو

سخنان حضرت علي از 

نهج البالغه
شما دو نازنين فرزند من و شما اي فرزندان اكنون و آيندة دنيا سفارش هايم را بشنويد و به گنج قلب بسپاريد و با دست عمل و كردار 

نيك از آن استفاده كنيد.
پيش از همه، وصيت من آن است كه در همه حال پارسا و پرهيزگار باشيد و خداوند بزرگ را در پنهان و آشكار ناظر و مراقب بدانيد.

دنيا را مخواهيد كه او خود به دنبال شما، عاشقانه خواهد افتاد و هر چه دلربايي و عشوه مي كند دل باخته و مجذوبش مشويد كه سخت 
ناپايدار و پرفريب است.

حق گو باشيد و با صريح ترين لهجه حق را بيان كنيد و جز رضايت پروردگار از اين عمل نتيجه اي مخواهيد. يار ستمديدگان و مستمندان 
باشيد و با جان ناپاك ستمگر سخت دشمني و عداوت ببنديد. زنهار! زنهار! يتيمان را فراموش مكنيد و از بيچارگي آنان غافل مباشيد. 

زنهار! حق همسايگي را به نيكويي ادا كنيد كه پيامبر)ص( آن  چنان دربارة همسايه وصيت مي كرد كه ما پنداشتيم خدا براي آن ها از 
ميراث ما همچون افراد خانواده سهمي معلوم مي فرمايد.

عزيزان من! قرآن را عزيز نگاه داريد و در انجام آن آيين مقدس هرگز خودداري مكنيد.
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فرزندان

زهرا مصطفوي

اين در شأن شما نيست

هرگاه امام يك چيزي را ببينند كه خالف شأن 
است، اعتراض مي كنند؛ مثاًل يكي از بستگان ما 
يك لباسي پوشيده بود با اينكه ظاهرش مشكي بود 
اما به نظرشان آمده بود كه اين تجملي است. روز 
عيد بود و منزل خود حضرت امام بوديم. امام گفتند: 
»اين لباس مناسب نيست، نپوشيد«. ايشان گفتند، 
كه اين مشكي است. امام گفتند: »بله، اما اين در 
شأن شما نيست«. و آن شخص هم قبول كردند 
و رفتند لباس را عوض كردند. البته اگر چيزي به 
نظرشان برسد تذكر مي دهند، اما تذكرشان خيلي 
ماليم است و تذكّر به هر كسي را با سبك خودش 
انجام مي دهند. )برداشتهايي از سيره امام خميني)س( 

ج١، ص ٤١(

گفتند علي باشد

امام هيچ گونه دخالتي در نامگذاري بچه ها و 
نوه ها كه پدرشان كس ديگري است نمي كنند، اگر 
هم بخواهند يك پيغامي به پدرشان مي دهند. اما نام 
بچه ها مثل »فاطمه«، »زهرا«، »حسين«، اين ها را 
داريم كه همه را آقا گذاشتند. »علي« پسر احمد آقا 
را هم باز آقا اسمش را گذاشتند كه اول قرار بود 
اسم ديگري برايش بگذارند، ولي آقا گفتند: »علي«. 

)همان، ص ٤٤ـ ٤٥(

تفريح و تحصيل

امام به آزادي بچه ها مقيد بودند و مي گفتند: 
اگر بچه  شيطنت نكند، مريض است؛ و تفريح را هم 
براي بزرگ ترها الزم مي دانستند. وقتي مي ديدند 
من روزهاي تعطيل مشغول درس خواندن هستم، 
مي گفتند: به جايي نمي رسي، چون بايد موقع تفريح، 
تفريح كني. در حضور من مكرر به پسرم مي گفتند: 
نه يك ساعت تفريحم را براي درس و نه يك 
ساعت وقت درسم را براي تفريح گذاشتم. يعني هر 
وقتي را براي چيز خاصي قرار مي دادند و به پسر من 
هم اين نصيحت را مي كردند كه تفريح داشته باش، 
اگر نداشته باشي، نمي تواني خودت را براي تحصيل 

آماده كني. )همان، ص ١١٣(

ناهار خورشت داريد؟

وارد اتاق امام كه مي شدي، انگار وارد بهشت 
شده اي چون بوي عطر مي دهد. به خاطر اينكه آقا 
روزي چند بار عطر استفاده مي  كنند. گاهي ما در 
منزل كه كار آشپزخانه را انجام مي داديم بعد كه 
مي رفتيم خدمت امام، وقتي مي  نشستم سرشان را 
برمي گرداندند و مي گفتند: »ناهار فالن خورشت 
كه  بگويند  مي خواستند  مستقيم  غير  داريد؟«  را 
بوي سبزي مي دهي. البته هيچ وقت چيزي به ما 
نمي گفتند. حتي من يك دفعه گفتم، شما چقدر بايد 
ما را تحمل كنيد. نمي خواستند خالف بگويند، لذا 

گفتند: »خوب تحمل مي   كنم«. )همان، ص ٦(

ايام

ت
س

دو

خاطراتي از امام خميني )ره(
در گفتاري از نزديكان ايشان
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نگفتم عزيزترين موجود!

تفاوت بين بچه هاي خانواده را هنوز هم ما متوجه نشده ايم. اآلن ايشان 
شايد حدود سيزده چهارده تا نوه دارند. حتي يك نتيجة دو سه ساله هم دارند. 
البته به استثناي يك پسر كوچك كه تازه خدا به برادرم داده است و ما حس 
مي كنيم و به نظر مي آيد كه براي آقا فرق دارد؛ چون هر چه باشد در خانه با 
ايشان هست و حالت اوالد را دارد، اما به طور كلي ما هيچ وقت متوجه تبعيض 
نشديم. واقعاً نتوانستيم بفهميم كه كدام را بيشتر دوست دارند. اتفاقاً يك وقتي 
آقاي رفسنجاني از قول امام در نماز جمعه گفتند: امام گفته اند: »احمد كه 
عزيزترين اوالدهاي من است...« بعد كه ما به امام خرده گرفتيم ايشان گفتند: 
»من در بين اوالدهاي مرد گفتم و مردها با زن  ها مرزشان دوتاست. از مردها 
خوب بله! احمد از همه عزيزتره. نه موجود! من كه نگفتم عزيزترين موجود!« 
و واقعاً ما يك بار نديديم كه آقا جانب يكي از بچه ها را بگيرند. و ما واقعًا 
نفهميديم كه ايشان به كداممان بيشتر توجه مي كنند. چون ايشان درست با 
روحيه من از امور مورد عالقه ام صحبت مي كنند و مي پرسند و با خواهر بزرگم 

و با بچه ها و نوه ها هم طبق روحيه آن ها برخورد مي كنند. )همان، ص ١٢(

اگر شيطنت نكند مريض است 

امام روزي سه بار قدم مي زنند. مشغول قدم زدن كه هستند بچه ها دست 
امام را مي گيرند اين طرف و آن طرف مي برند تا هر وقت كه خود بچه ها رها 
كنند. به آزادي بچه ها كاماًل معتقدند و مي گويند: »اگر بچه شيطنت نكند 

مريض است«. )همان، ص ١٤(

بچه بايد همين طور باشد

برخورد امام با بچه هاي خانواده خيلي ماليم است. با آنكه ايشان از 
نوه  هاي كوچولوي دو ساله و سه ساله دارند تا دخترهاي سي، چهل ساله. 
كاًل امام به طور غريبي باهوش ند. ما هميشه مي گوييم كه نمي شود از ايشان 
چيزي را پنهان كرد، چون از در كه وارد مي شوند خودشان همه چيز را زود 
مي فهمند. ايشان هيچ وقت از بچه ها نمي پرسند كجا بوديد، نكند نخواهيم 
بگوييم و مجبور به گفتن شويم، حتي ايشان وقتي مي گوييم ديگر مي خواهيم 
برويم. ممكن است يك بار بگويند »چرا؟ بمان«. اما نه در حدي كه انسان 
پيش خود بگويد حاال اگر برويم بد است و حرف ايشان زمين مي افتد. فقط در 
اين حد كه آن قدري كه اگر دلمان بخواهد بمانيم. به طور كلي خيلي آزادي 
مي دهند به بچه ها؛ يعني عالوه بر شيطنت بچه ها كه مي گويند: »بگذاريد 
بريزند، بزنند، كثيف كنند، ول كنيد، بچه بايد همين طور باشد«. در بزرگي هم 
اصاًل اهل نصيحت نيستند كه بگويند اين كار را بكن و يا اين كار را نكن! فقط 
ايشان اين طور بگويم كه خودشان سرمشق عملي بچه ها در خانواده هستند. 

)همان، ص ١٥ـ١٦(

بگذاريد بازي كنند

امام نسبت به نوه ها هم همان طور كه نسبت به اوالدها آزادي مي دادند، 
هستند. يعني اآلن چه نوه من و چه نوه خودشان كه پسر احمد آقا حدود 
١٢/٥ سال است و يا نوه هاي ديگر يا حتي نتيجه، وقتي دور ايشان مي آيند 
خيلي دوستشان دارند. اگر مادرشان بخواهد جلوي آن ها را بگيرد كه امام را 
اذيت نكنند، امام قبول نمي كنند چون مي گويند بچه هستند بگذاريد بازي 
كنند. مثاًل ريش ايشان را چنگ مي زنند. روي زانو از بين پاها و دور پاهاي 
ايشان مي گردند و پا روي ايشان مي گذارند كه مثاًل كليد برق را خاموش يا 
روشن كنند، ايشان اصاًل ناراحت نمي شوند. مگر اينكه كار داشته باشند. امام 
وقتي نگاهشان به تلويزيون است بچه هم كار خودش را مي كند. بچه دارد 
اذيت مي كند، امام تلويزيون نگاه مي كنند، يا اينكه راديو گوش مي دهند، هيچ 

ناراحت نمي شوند. )همان، ص ١٦ـ١٧(
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در سال ٢60 هجري قمري در رودك سمرقند پسري به نام ابوعبداهلل جعفربن محمد 
به دنيا آمد. و چون بعد از ظهور اسالم او نخستين شاعر بزرگ شناخته شده بود به رودكي 
ش��هرت پيدا كرد. رودكي از حافظه ي فوق العاده و هوش سرش��ار بهره مند بود و با 
تالش و پيگيري و جديت تمام توانس��ت در س��ن هشت سالگي تمام قرآن 
كريم را حفظ كند. او از اين بابت بسيار خرسند بود و اين شروع تالش هاي 
بي پايان وي گرديد. او با كار و كوش��ش بي وقفه و شبانه روزي خود 
توانست خدمات ادبي بزرگ و فراواني انجام دهد به طوري كه رودكي 
را بنيان گذار نظم فارسي مي نامند. رودكي، داراي مهارت زيادی در 
س��رودن اشعار پرمعني و جذاب داش��ت. استعداد زياد او  در اين كار 
باعث حس��ادت افراد حس��ود و فرومايه ي درباري قرار گرفت كه به 
همين دليل زندگي را براي اين شاعر بزرگ سخت كردند و روزگار بد و 
تلخي به او روي آورد. ولي او همچنان با اميد و ياري خواستن از خداوند 
بزرگ به تالش علمی و هنری خود ادامه مي داد. درباره ي نابينايي رودكي 
روايات مختلف در دست است، بعضي گفته اند: از مادر نابينا به دنيا آمده، و 
بعضي ديگر اظهار مي دارند كه رودكي در آخر عمر خود كور ش��ده اس��ت، 
چون در ش��عرهايش رنگ ها را خوب توصيف كرده  و از ديدني هاي زمان 
خود نام برده است. سال ها پس از مرگ وي يك هيأت روسي به رهبري 
دانشمند روس گراسيموف ، قبر او را در پنج رودك سمرقند كشف كردند. اين 
هيأت قبر رودكي را شكافتند و از استخوان هاي وي كشف كردند كه اواًل 
رودكي در سن هشتاد سالگي وفات كرده، ثانياً  از روی نشانه ها و آثار در 
بعضي از استخوان هاي بدن او نشان می دهد كه رودكي به مرگ طبيعي 
نمرده بلكه در هنگام قتل و غارت دشمن در سال 3٢9 هجري او 
را در زادگاهش به قتل رسانده اند. در هرحال نام نيك او، 
تالش هاي بي پايانش، و ارزش علمي و فرهنگي 
او، هيچ گاه از خاطر آناني كه مش��تاق فرهنگ 
و ادب بوده اند محو نخواهد ش��د. از اين شاعر 
حدود ٥٥0 بيت شعر به يادگار مانده است. اينك 

چند بيت شعر از اين شاعر گران قدر:
»در سوگ پيري«

  من موي خويش را، نه از آن ميكنم سياه
تا باز نوجوان شوم و نو كنم گناه  

            چون جامه ها به وقِت مصيبت سيه كنند
من موي از مصيبت پيري كنم سياه   

منبع: فرهنگ شاعران زبان پارسي، صفحه ي ٢٤٢
از رودكي تا سهراب، جلد ٢

رودكي سمرقندي بزرگان

ت
س

دو
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عبدالباسط محمد عبدالّصمد در سال ١349 هجري قمري در روستاي 
»ارمنت« به دنيا آمد. روستاي »ارمنت« كه اكنون به شهر مبّدل شده است، 

از توابع استان »قنا« در جنوب مصر مي باشد.
عبدالباسط در مكتب خانه ي روستائي، به آموزش قرآن پرداخت و در سّن 
ده س��الگي قرآن را حفظ نمود، او عاش��ق قرآن بود و با تمام وجود به دنبال 
آموزش علوم قرآني و قرائت آن، هّمت گماش��ت، در آن زمان شيخ رفعت و 
ش��يخ َشعشاعي در راديو قرآن مي خواندند. عبدالباسط در خانه راديو نداشت، 
بدين جهت براي ش��نيدن تالوت قرآن از راديو، مسافتي حدود سه كيلومتر 
را پياده طي مي كرد، همچنين براي استفاده از ساير قاريان قرآن، در جلسات 

شبانه ي قرآن شركت مي نمود.
اس��تاِد مكتب و پدرش، همواره عبدالباس��ط را تشويق مي كردند و اين 
تش��ويق ها در پيشرفت او بس��يار مؤثّر بود، به طوري كه دوازده ساله بود، كه 
قرائت هفتگانه را ياد گرفت و در چهارده سالگي قرائت ده گانه را فرا گرفت.

عبدالباس��ط عالوه بر حفظ، تجويد و قرائت ق��رآن، معاني قرآن را هم 
آموخ��ت و كم كم در منطقه ي »َصعيد« ش��هرت ياف��ت. تقريباً در همه ي 

جلسات قرآن و برنامه هاي »شبي با قرآن« عبدالباسط را دعوت مي كردند.
نوزده س��ال داش��ت كه براي اولين بار به قاهره رفت. به مناسبت ميالد 
پيامبر اكرم)ص( در قاهره جش��ن گرفته بودند، چند نفر كه عبدالباس��ط را 

مي شناختند، از او خواستند كه قرآن بخواند، اّما او قبول نكرد و گفت:
در اين جمع، غريب هس��تم و در ميان قارياِن معروف و مشهور، صالح 

نيست كه من قرآن بخوانم.
يكي از علماء كه او را مي شناخت، گفت:

ده دقيقه قرآن بخوان.
عبدالباسط قبول كرد و شروع به تالوت قرآن نمود. مسجد ُپر از جمعّيت 
بود، مردم او را تشويق مي كردند و از او مي خواستند كه ادامه بدهد، باالخره 
قرائت دلنش��ين عبدالباسط يك ساعت و نيم طول كشيد و از همان جلسه 
بود، كه او را به راديو دعوت كردند و به تدريج در سطح كشور مصر شهرت 

يافت.
يك س��ال بعد به حج رفت و براي اولين بار، ت��الوت قرآن او روي نوار 
ضبط شد و كم كم كشورهاي اسالمي و ساير ممالك جهان، حتي آمريكا از 
او دعوت كردند و عبدالباسط تقريباً به همه ي جهان سفر كرد. در بعضي از 
سفرهايش، عّده اي با شنيدن تالوت زيباي قرآن او، مسلمان گرديدند، براي 

نمونه، در »لوس آنجلس« شش نفر و در »اوگاندا« 9٢ نفر مسلمان شدند.
عبدالباسط در رابطه با توفيق خود براي تالوت قرآن چنين گفته است:

س��اعاتي وجود دارد، كه همراه با صفا، معنوّيت و فيوضات الهي است و 
قاري قرآن احساس مي كند، كه يك فضاي نوراني بر جلسه ي قرآن حاكم 
است، براي مثال، يك بار در جلسه اي سوره ي »ُمَزّمل« را تالوت مي كردم، 

يادم هس��ت حالت عجيبي داش��تم، گويا در بهشت، قرآن مي خواندم، به ياد 
حديث نبوي)ص( افتادم كه فرمود:

ميان محراب و منبر من، بوستاني از باغ هاي بهشت است.
عبدالباسط اضافه مي كند:

تمام موفقّيتي كه نصيب من شده، به بركت آيه آيه هاي قرآن است، كه 
صداي مرا در نظر مردم دلنشين كرده و در واقع اين نفوذ كالم خداست، كه 

باعث روي آوردن مردم غيرمسلمان به سوي اسالم شده است. 
عبدالباسط با تالوت و قرآئت آيات نوراني قرآن، خدمات زيادي به عالم 
اسالم رسانيد، و سرانجام ٢٥ ربيع الثاني ١409 هجري قمري، با سربلندي و 
نام نيك در سن 60 سالگي زندگي را به درود گفت، در ايران اسالمي هم با 

تشكيل مراسم يادبود، از او تجليل به عمل آمد. 

١. داستان هاي كودكي بزرگان تاريخ
٢. زندگينامه ي قاريان مشهور جهان، صفحه ي ٤٣.

٣. روزنامه ي جمهوري اسالمي، ١٥ آذر، ١٣٦٧

استاد عبدالباِسط
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حسين بيدارمغز

آناكوندا ماری با وزن 
يک گوسفند

 
آناكوندا يكی از بزرگ ترين انواع مار بوآ در دنياست. وزن اين خزنده 
گاهی به ١00 كيلوگرم يعنی به اندازه وزن يك گوسفند می رسد. آناكوندا 
در جنگل های آمريكای جنوبی زندگی می كند و در باالی درختان و درون 

رودخانه به شكار می پردازد.
آناكوندا قبل از آنكه شكار خود را ببلعد، خود را دور آن می پيچد و با 

انقباض ماهيچه هايش و فشردن خود به دور بدن شكار، آن را می كشد
پوست مار بر خالف پوست آدمی همراه با رشد جانور، رشد نمی كند. 
وقتی جثه مار رش��د می كند و پوست قديمی برايش تنگ می شود، مار با 
كش��يدن بدن خود بر روی ش��اخه های درختان پوست قديمی را  از خود 
جدا می كند. در اين هنگام زيرپوست قديمی، پوست جديد براقی به وجود 

آمده است.
اين آناكوندا كاماًل كوچك اس��ت. ضخامت بزرگ ترين آنها به اندازه 
قط��ر كمر شماس��ت و طول آن ٥متر اس��ت؛ يعنی به ان��دازه طول يك 

اتوبوس.
آناكوندا يكی از بزرگ ترين انواع مار بوآ در دنياست. وزن اين خزنده 

گاهی به ١00 كيلوگرم يعنی به اندازه وزن يك گوسفند می رسد
آناكوندا قبل از آنكه شكار خود را ببلعد، خود را دور آن می پيچد و با 
انقباض ماهيچه هايش و فش��ردن خود به دور بدن شكار، آن را می كشد. 
آناكوندا می توان��د جانوران بزرگی مثل كوی پو آمريكايی را ش��كار كند. 
كوی پو، ش��بيه به بيدستر اس��ت و در كنار آب زندگی می كند. وقتی مار 

آناكوندا يك كوی پو را می خورد، تا يك ماه به غذا نيازی ندارد.

آفتاب  پرست؛ 
مارمولكی با چند رنگ

 
آفتاب پرس��ت ها، مارمولك ه��ای عجيبی هس��تند كه 
می توانند رنگ پوس��ت خود را تغيير دهند. آنها وقتی رنگ 

پوس��ت خود را تغيير می دهند كه عصبانی يا ترسيده باشند. 
همچنين با تغيير دما و نور محيط يا هنگام مخفی شدن، رنگ پوست اين 

جانور تغيير می كند.
س��لول های ويژه ای به نام مالنوفور در زير پوست آفتاب پرست وجود 

دارد. اين سلول ها می توانند رنگ پوست جانور را همرنگ محيط كنند
آفتاب پرس��ت  روی ش��اخه درخت در انتظار حشرات می نشيند. جانور 
دمش را دور شاخه درخت می پيچد و خود را محكم نگه می  دارد. در همين 
حال چش��مان گردان جانور، به او اين امكان را می دهند كه در يك زمان، 
از دو جهت شكار را زير نظر بگيرد. آفتاب پرست برای گرفتن حشره، زبان 
دراز و چسبناك خود را به سمت شكار پرت می كند و در يك چشم به هم 

زدن او را می گيرد.
كوچك ترين آفتاب پرست دنيا، آفتاب پرست كوتوله نام دارد كه طول آن 
فقط ٥/٢ سانتی متر است. اين جانور معموال در روی برگ های كف جنگل 
زندگی می كند. طول بيشتر آفتاب پرست ها بين ١7 تا ٢٥ سانتی متر است؛ 

اما طول برخی از آنها به 60 سانتی متر هم می رسد. بيشتر آفتاب پرست ها 
از حش��رات تغذيه می كنن��د؛ اما بعضی از انواع ب��زرگ آن پرندگان را نيز 

می خورند.
آفتاب پرست برای گرفتن حشره، زبان دراز و چسبناك خود را به سمت 

شكار پرت می كند و در يك چشم به هم زدن او را می گيرد.
س��لول های ويژه ای به نام مالنوفور در زير پوست آفتاب پرست وجود 
دارد. اين سلول ها می توانند رنگ پوست جانور را همرنگ محيط كنند؛ به 

طوری كه به سختی بشود او را ديد.
 

بيشتر بدانيد
 * حدود ١00 گونه آفتاب پرست وجود دارد.

* در جزاير ماداگاسكار حدود ٥0 گونه آفتاب پرست زندگی می كند.
* بيش��تر آفتاب پرس��ت ها در باالی درختان زندگ��ی می كنند و فقط 

هنگام تخمگذاری در خاك از درخت پايين می آيند.
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االغ موجودي پر تحمل و قوي است 
و به همين دليل، در همه جاي دنيا از آن 
براي سواري و باركشي استفاده مي شود. 
االغ ه��ا پاهايي كوتاه و پوس��تي ضخيم 
دارند كه سبب شده است بتوانند به خوبي 
در جاهاي خشك و ناهموار كار كنند. از 
آنجا كه االغ ها جانوراني آرام و رام بچه ها 
هس��تند، از آنها به عنوان حيوان خانگي 

نيز استفاده مي شود.
االغ ها معمواًل خ��وب كار مي كنند؛ 
ول��ي گاه��ي وقت ها لجباز مي ش��وند و 
هنگامي كه عصباني يا ناراحت باشند، با 

صداي بلند عرعر مي كنند
نس��ل االغ ها به االغ هاي وحش��ي 
مي رسد كه خود به دست مصريان باستان 
اهلي شدند. االغ هاي وحشي خيلي شبيه 
ب��ه االغ هاي اهلي اند؛ ب��ا اين تفاوت كه 
گوش هاي آنها نوك تيز و س��م هاي آنها 
كوچك است. بر خالف االغ هاي اهلي، 

انواع وحش��ي داراي نوارهاي سياه رنگي روي 
پاهاي خود هستند.

االغ موج��ودي پر تحمل و قوي اس��ت و 
به همي��ن دليل، در همه جاي دنيا از آن براي 

سواري و باركشي استفاده مي شود
االغ ها ب��ه رنگ هاي متفاوت��ي از تقريبًا 
سفيد تا سياه كمرنگ يافت مي شوند و معمواًل 
دو نوار س��ياه در امتداد پش��ت و روي شانه ها 
دارند. برخالف اس��ب ها، فق��ط در انتهاي دم 

االغ ها موهاي دراز وجود دارد.
االغ ه��ا معمواًل خ��وب كار مي كنند؛ ولي 
گاهي وقت ها لجباز مي ش��وند و هنگامي كه 
عصباني يا ناراحت باشند، با صداي بلند عرعر 

مي كنند.
 

بيشتر بدانيد
* االغ ها تا چهل سال هم عمر مي كنند.

* از االغ ها براي سواري و كشيدن گاري 
استفاده مي شود.

اورانگوتان، مرد جنگلی
 

واژه اورانگوت��ان در زب��ان مااليايی )زبان مردم كش��ور مالزی( به 
معنای مرد جنگل اس��ت. در واقع اورانگوتان ميمون بی دم بزرگی است 

كه شباهت كمی به مردی پشمالو دارد. 
برخی از مردم به دلي��ل اينكه تصور می كنند بچه های اين ميمون 
می ت��وان حيوان خانگی خوبی باش��د، آنها را اس��ير می كنند. مادران نيز 

بيشتر وقت ها هنگام دفاع از بچه های خود كشته می شوند
اورانگوتان ه��ا در جنگل ه��ای بارانی جنوب ش��رقی آس��يا زندگی 

می كنند.
بچه اورانگوتان تا حدود پنج سالگی در كنار مادرش می  ماند.

اورانگوتان ها دس��ت هايی قوی و دراز دارن��د. آنها صبح و عصر در 
جس��ت وجوی ميوه مورد عالقه خود يعنی انجير وحشی از درختان باال 
می روند و هنگام ش��ب در بستری كه از ش��اخه های درختان ساخته اند، 

می خوابند.
به علت تخريب جنگل هايی كه محل زيست اورانگوتان هاست، اين 
جانوران اندكی ناياب شده  اند. از سوی ديگر برخی از مردم به دليل اينكه 
تصور می كنند بچه های اين ميمون می توان حيوان خانگی خوبی باشد، 
آنها را اس��ير می كنند. مادران نيز بيشتر وقت ها هنگام دفاع از بچه های 

خود كشته می شوند.
در واقع اورانگوتان ميمون بی دم بزرگی اس��ت كه شباهت كمی به 

مردی پشمالو دارد

بيشتر بدانيد
* اورانگوتان نر تا 90 كيلوگرم وزن و ١/٥ متر  قد رشد می كند. 

* در حالت وحش��ی و آزاد اورانگوتان ها تا حدود 3٥ س��الگی عمر 
می كنند.

* هنگام��ی كه باران می ب��ارد، اورانگوتان از برگ بزرگی به عنوان 
چتر استفاده می كند.

وقتي االغ ها لجباز مي شوند!
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اورانگوتان، مرد جنگلی
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مي گويند روزي از حاتم طايي پرسيدند: »آيا تا به حال، بخشنده تر از خود هم كسي را ديده اي؟!«
حاتم گفت: »آري! ديده ام... روزي با عده اي از دوس��تانم به سفري رفته بوديم. در بين راه به شدت 
گرسنه شديم، آنجا غذايي نداشتيم كه بتوانيم شكممان را سير كنيم. به در خانه اي رفتيم و در زديم. مرد 
جواني در را گشود. ما را به داخل خانه دعوت كرد. وقتي كه فهميد گرسنه هستيم، گوسفندي را كشت و 
آن را برايمان كباب كرد. ما گوشت كباب شده را با لذت فراوان خورديم. من از جوان تشكر كردم و گفتم: 

»غذاي بسيار خوشمزه اي بود و ما از آن خيلي خوشمان آمد.«
مرد جوان با شنيدن اين حرف از اتاق بيرون رفت و ساعتي بعد، با چند گوسفند بريان برگشت و آن را 

داخل سفره گذاشت و گفت بخوريم. من و همراهانم به اندازه كافي غذا خورديم و حسابي سير شديم. 
بعد از خوردن غذا، به مرد جوان گفتم: »تو چند گوسفند را براي ما بريان كردي و ما آن را خورديم، 

آيا گوسفندان ديگري هم داري؟«
مرد جوان گفت: »خير! هر چه داشتم، نزد شما آوردم.«

من با شنيدن اين حرف ناراحت شدم و به او گفتم: »چرا اين كار را كردي؟ تو تمام آنچه را كه داشتي 
به خاطر ما از دست دادي!«

مرد جوان گفت: »وقتي ميهماني كه به خانه من آمده است، از چيزي خوشش بيايد، نبايد كوتاهي 
بكنم.«

بعد از ش��نيدن اين ماجرا، از حاتم پرسيدند: »اي حاتم، تو در مقابل كاري كه او انجام داده بود، چه 
كردي؟!«

حاتم گفت: »من بعدها به او سيصد شتر و پانصد گوسفند بخشيدم.«
به حاتم گفتند: »بنابراين، تو از او بخشنده تر هستي. چون او چند گوسفند به تو داد و در عوض تو 

سيصد شتر و پانصد گوسفند به او بخشيدي. پس او را از خودت بخشنده تر مي داني؟!«
حاتم گفت: »او از من بخشنده تر است. چون او هر چه داشت به من داد و من تنها بخشي از ثروتم 

را به او بخشيدم...«

»حاتم طايي، مردي بسيار ثروتمند و بخشنده بود. از دست و دلبازي و بخشندگي 
او حكايت هاي بسياري نقل شده است. حكايتي را در مورد او از كتاب بهارستان جامي 
برايتان انتخاب كرده ايم. »نورالدين عبدالرحمن جامي« از دانشمندان و شاعران قرن 
نهم هجري قمري است. او كتاب هاي فراواني نوشته است كه از جمله آن ها مي توان به 

لوايح، لوامع، بهارستان و نفحات االنس اشاره كرد.«

بخشنده تر از حاتم!
زري عباس زاده

حكايت

ت
س

دو
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آورده اند كه محمود غزنوي به ش��هر غزنين بر باالي قصري در باغ هزار درخت، در چهاردري 
نشسته بود. او رو به ابوريحان بيروني )از دانشمندان زمان محمود( كرد و گفت: »من از اين چهار در، از 
كدام بيرون خواهم رفت؟ حكم كن و آن را بر پاره اي كاغذ بنويس و در جايي بگذار كه من بعد آن را 

ببينم و بدانم كه پيشگويي تو تا چه حد درست بوده است.«
ابوريحان، اس��طرالب خواست )اسطرالب وسيله اي بود كه در قديم براي اندازه گيري وضعيت 
ارتفاع س��تارگان در آس��مان و ديگر امور فلكي به كار مي رفت( او پس از مشاهده حركت ستارگان، 
ساعتي فكر كرد و بعد پيش بيني خود را از خروج سلطان نادان از قصر بر كاغذي نوشت و آن را زير 

پاي محمود گذاشت.
سپس، محمود دستور داد تيشه و بيل آوردند و ديواري كه به سمت مشرق بود، خراب كردند و 

او از آنجا بيرون رفت!
سپس محمود گفت: »آن كاغذ پاره را بياوريد!«

كاغذ را آوردند. ابوريحان بر آن نوشته بود: »سلطان از اين چهار در، از هيچ كدام بيرون نخواهد 
رفت، بلكه بر ديوار شرقي دري را خواهند كند و از آن در بيرون خواهد رفت.«

هنگامي كه محمود اين را خواند، خشمگين شد و فرياد زد: »او را از باالي قصر به پايين پرتاب 
كنيد!« 

همين كار را كردند. اما با تدبير يكي از وزيران سلطان نادان، زير پاي ابوريحان توري گستردند و 
ابوريحان بر آن افتاد و از مرگ نجات پيدا كرد.

مدتي بعد، محمود از كرده خود پشيمان گشت و وقتي از زنده بودن ابوريحان آگاه شد، دستور داد 
او را بياورند. محمود به او گفت: »حتم دارم كه از اين باليي كه بر سرت آمد، بي خبر بودي!«

ابوريحان گفت: »خير از اين اتفاق هم آگاهي داشتم!«
سلطان گفت: »دليلت چيست!«

ابوريحان تقويمي آورد و آن روز را در تقويم نشان داد و همه ديدند كه در احكام آن روز نوشته بود: 
»مرا از جايي بلند بيندازند، ولي به سالمت بر زمين آيم و تندرست برخيزم...«

اين سخن و كار ابوريحان نيز بر سلطان محمود نادان خوش نيامد. خشمگين تر شد و گفت: »او 
را به زندان ببريد و بازداريد و شش ماه در حبس بماند!«

»چهارمقاله نظامي عروضي سمرقندي در حدود سال ٥٥٠ هـ.ق تأليف شده است. 
نظامي عروضي در اين كتاب، ويژگي هاي شاعران، عالمان، پزشكان، منجمان و... را 

بيان كرده است.
و  آمده  و پزشكان  نويسندگان، منجمان  از شاعران،  نام گروهي  كتاب،  اين  در 
اطالعاتي درباره آن ها نقل شده است كه در كتاب هاي ديگر نيامده است.« حكايت زير 

از چهارمقاله انتخاب شده است:

سلطان نادان!

سال پنجم  / شماره 22 پياپي 234/  21  شهريور1388 
11



داستان

ت
س

دو

سيب سرخ براي دست چالق

 »مجموعه داستانهاي مثل آباد«  در 3 جلد با نامهاي »ديزي و حياي گربه« ،» سيب سرخ براي دست چالق« و »از 
دماغ فيل« افتاده،نوشته و تصويرگري شده توسط سعيد رزاقي  توسط انتشارات منادي تربيت با قيمت 3200 توان 
براي هرجلد منتشر شده است.  در اين مجموعه سعي شده ضرب المثل هاي معروف و رايج با قلمي روان و به سبك 
كميك استريپ، باهنرمندي سعيد رزاقي تدوين گشته است.  با هم  داستان مصوري از اين مجموعه را  مي خوانيم.

12
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پينگ پنگ مانند بس��ياری ورزش های ديگر 
احتم��اال برای اولي��ن بار با وس��ايل و تجهيزات 
ابتداي��ی و س��ر هم بندی ش��ده به عن��وان يك 
سرگر می اجتماعی س��اده در اواخر قرن نوزدهم 
در انگلس��تان بازی می شده اس��ت.اين بازی كه 
ب��ر گرفته از بازی تنيس قرون وس��طايی اس��ت 
با همين نام امروزی ون��ام های مختلف تجاری 
همچ��ون گس��يما)gosshima,١89١( و ويف 
واف)whiff-waff( هم��راه ب��ا بازی بدمينتون 
و تنيس روی چمن در اواخر قرن نوزدهم بس��يار 
محبوب بودند و بعد از اين كه عنوان پينگ پنگ)با 
پيروی از صدای ايجاد شده از برخورد توپ با ميز و 
راكت با پوست بره تو خالی كه در آن زمان متداول 
بود(در سال١900 به ثبت رسيد اين بازی با شور و 

شوق بسياری رايج شد.
اين بازی به سرعت به اياالت متحده وارد شد 
و احتماال اولين وسايل بازی ساخته شده در سال 
١887 در آنجا توليد گرديد.اين بازی در سال های 
١0-١90٥ در اروپای مركزی محبوب بود و قبل 
از هر تغيير و اصالحی با تفسير و شرح ويژه ای به 
ژاپن معرفی شد كه بعد ها از ژاپن به چين و كره 

گسترش يافت.
در طول شصت سال آتی پينگ پنگ به ورزش 
جهان شمول تبديل شده و احتماال چهل ميليون 
بازيك��ن رقابتی اين ب��ازی را تمرين می كردند و 
ميلي��ون ها بار به صورت غير جدی بازی ش��د.با 
وجود اين خود بازی در اصل روز های ابتدايی آن 
تغيير چندانی نكرده است اگر چه سريع تر ماهرانه 

تر و دشوار تر از تنها بيست سال پيش است. 
   

قوانين و مقررات :
تنيس روي ميز از ورزشهاي با راكت است و به 
طور معمول در مكانهاي سرپوشيده بازي ميشود . 
اين ورزش به سرعت عمل زياد ، دقت ، چابكي ، و 
واكنش سريع نياز دارد و مي بايد هماهنگي كاملي 
بين مغز و عضالت برقرار باش��د و چشم بتواند با 
تيزبيني بسيار مسيز توپ و شدت ضربه را تعقيب و 
محاسبه كند . به همين داليل رشته ورزشي تنيس 
روي ميز از جمله رشته هاي مورد عالقه جوانان به 
شمار ميرود . بعضي ورزشكاران ساير رشته ها هم 
براي فع خستگي و كسب آرامش خاطر به آن مي 

پردازند و لذت مي برند . 

پینگ 
آشنايي با ورزشپونگ 

ورزش

ت
س

دو
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وسايل بازي :
ميز : ميز پينگ پنگ به ش��كل مس��تطيل به 
ط��ول ٢/74 متر و عرض ١/٥٢ متر اس��ت كه از 

سطح زمين 76 سانتي متر ارتفاع دارد .
اين ميز با يك تور به ارتفاع ١٥/٢٥ سانتي متر 
و طول ١83 سانتي متر از وسط به دو نيمه تقسيم 

مي شود . 
سطح ميز بايد از هر نظر مسطح و صاف باشد و 
رنگ سبز آن با خطوط سفيد خط كشي مي شود  . 

تـوپ : ت��وپ مخصوص تني��س روي ميز از 
جنس سلولوئيد به وزن ٢/٥ گرم است . 

راكت : از چوب اس��ت كه رويه آن را با اسفنج 
، الس��تيك و ي��ا ورق��ه اي ن��ازك از چوب پنبه 

مي پوشانند . 
لبـاس : ب��ه طور معمول لب��اس پينگ پنگ 
عبارت اس��ت از شلوار كوتاه ، پيراهن آستين كوتاه ، 

كفش و جوراب راحت . 

مقررات بازي :
بازي با س��رويس آغاز مي شود و هر يك از دو 
حريف اجازه دارد تا ٥ بار سرويس كند . سرويس 
ها در هر ٥ امتياز تعويض مي ش��ود مگر آنكه دو 
حري��ف در امتياز ٢0 مس��اوي ش��ونند كه در آن 

صورت در هر امتياز سرويس تعويض مي شود .
بازي در امتياز ٢١ به پايان مي رسد . اما اگر دو 

حريف در امتياز ٢0 برابر شوند بازي تا زماني ادامه 
م��ي يابد كه يكي از آنها بتواند ٢ امتياز از ديگري 

پيش افتد .
هنگام س��رويس زدن حتماً بايد توپ در هوا و 
در وضعيتي آزاد باش��د . به همين دليل كسي كه 
س��رويس مي كند بايد توپ را به ه��وا بياندازد و 

آنگاه بزند . 
برخ��ورد ت��وپ با ت��ور هنگام س��رويس خطا 
محسوب شده نت گفته مي شود . طي بازي توپ 
نبايد بيش از يك بار با سطح هر يك از دو طرف 
ميز تماس حاصل كند و پس از برخورد توپ با ميز 

بايد حتماً به زمين حريف برگردانده شود . 
در بازيهاي دو نفري س��رويس همواره از نيمه 
راس��ت ميز خود به طرف نيمه راست ميز حريف 
زده مي شود و دو بازيكن بايد در هر تغيير سرويس 

، تغيير جا بدهند . 
اگر يكي از بازيكنان مرتكب يكي از خطاهاي 

زير شود يك امتياز از دست مي دهد :
� اگر در سرويس زدن اشتباه كند .

� اگر نتواند توپ را پيش از آنگه بار ديگر به ميز 
برخورد كند، برگرداند .

� اگر دست آزاد خود را به روي ميز تكيه دهد . 
� اگ��ر قبل از آنكه توپ يك بار به ميز برخورد 

كند ، آن را بزند . 
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داستاندنبالهدار

داستان
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نويسنده: آلفرد اسُتل مترجم: رامك نيك طلب تصويرگر: طاهر شعباني

بعد، طوفاني ترين لحظات زندگي ام شروع شد. 
من و عمه از پله برقي يك طرف سالن باال رفتيم و 
از پله برقي طرف ديگر پايين آمديم تا مخزن خواب 
آلف��ا  �  زمين را پيدا كني��م. از يك به يك اتاق ها 

با سرعت مي گذش��تيم. آلفا � اورانوس، آلفا � 
مارس، آلفا � كاپا بعد كيوان، دنياي بتا. 

وقتي از كنار مردم مي گذشتيم به ما خيره 
مي شدند، چون هيچ  كس براي هيچ  چيز در 

ترمينال »وياكد« نمي دويد.
چيزي براي گرفتن وجود نداشت. سفر 

بدون مسافر نمي توانست انجام بگيرد!
عمه نفس نفس زد: »جك، ديگر نمي توانم 

طاقت بياورم.«
� كمي ديگر عمه. بايد همين   جاها باشد. فقط 

كافي است اتاق آلفا � زمين را پيدا كنيم.
ولي اتاق انتظار كجا بود؟ شايد اينجا هيچ مخزن 

خوابي نباشد... بايد از كسي مي پرسيدم...
نمي خواستم با سؤال پرسيدن وقت را تلف كنم 
ولي چاره اي نبود. يكي از مأمورهاي سفر با روپوشي 
سفيد از اتاقي بدون تابلو بيرون آمد. كاغذهايي به 

دست داشت.
� خان��م، ممكن اس��ت بگوييد مخ��زن خواب 

مسافران آلفا � زمين كجاست؟ 
با عصبانيت به ما پريد: »شما اجازه نداريد اينجا 

باشيد پسر جوان.«
� اينجا؟

به اتاق بدون عالمت خيره شدم.
� آه ارباب؟

صداي فرانك بود كه از پشت سرم شنيدم روت 
به دنبالش مي آمد.

� بيا عمه!
و او را به درون اتاقي كه مأمور س��فر، تازه از آن 

بيرون آمده بود ُهل دادم.
مأمور سفر فرياد زد: »بايستيد! شما اجازه نداريد 

بروي��د.  ع آنج��ا  ممن��و

كه...اس��ت 
بستم و قفل كردم. سريع در را 

همه جا تاريك بود. صداي نفس كشيدن سخت و 
سنگين عمه كاترين را كنار گوشم مي شنيدم. در را 
مي كوبيدند. توجهي نكردم. همين كه چشم هايم به 
تاريكي عادت كرد؛ فهميدم در اتاقي كامال ً متفاوت 
از ديگر اتاق ها ايس��تاده ايم. اتاقي بزرگ بود و آن 

طرف اتاق با نوري آبي رنگ روشن شده بود.
� بيا عمه كاترين.

� جك من مي ترسم.
ب��ه دروغ گفتم: »چيزي براي ترس��يدن وجود 

ندارد.«
� خيلي خسته ام ديگر نمي توانم راه بروم.

� البته كه مي توانيد با هم راه مي رويم.
در را محكم تر مي كوبيدند. بي توجه به سر و صدا 
به ط��رف نور آبي رفتيم. منظ��رة عجيبي بود. در 
محفظه ه��اي شيش��ه اي افرادي خوابي��ده بودند. 
اين ها اينجا خوابيده بودند يعني به س��فري دور به 
س��يارة زمين رفته بودند. دست عمه در دستم بود 

و وادارش مي ك��ردم ك��ه يكي يكي ق��دم بردارد. 
داخل محفظه ها را نگاه مي كردم. در محفظة اول، 
پيرم��ردي چرت مي زد، لبانش به لبخندي باز بود. 
ش��ايد تاجري در حال سفر به زمين بود. انديشيدم 
مدلش تاكنون خريد و فروش هاي زيادي داشته 
اس��ت. در محفظة دوم، پس��ري به سن ّ من 
خوابيده بود كه مي خنديد. ش��ايد تعطيالتش 
را در زمين مي گذران��د. در محفظة بعد زني 
جوان، اخم كرده و عصباني به خواب رفته بود. 
شايد در زمين اوقات سختي را مي گذراند. در 
محفظه اي ديگر زن و شوهري با لباس هاي 
ش��يك و گران قيمت خوابيده بودند و احتماال ً 
سفر سياحتي ُپرهزينه اي را مي گذراندند. در يك 
محفظه كودكي بود و در محفظة كناري اش مردي 
پستچي، كه شايد به دنبال نامة گمشده اي در سفر 
بود. در محفظة بعدي... آه... نفس��م بند آمد... آنجا 
عمه كاترين من با صورتي خيلي غمگين خوابيده 

بود. درست شبيه هماني كه كنارم ايستاده بود.
� عمه كاترين آنجا را نگاه كن.

نگاه كرد و رنگش پريد: »آن زن من هستم!«
� بدن اصلي شماست.

� حاال بايد كسي را پيدا كنيم و هر دوي شما را 
نشانش دهيم!

ما كس��ي را پيدا نكرديم ولي آن ه��ا ما را پيدا 
كردند. كس��ي در را باز كرد و به جز آربوها، پليس 
آلفا و مأموران سفر و مردي قدبلند با ُكتي سفيد با 
كارتي بر سينه اش كه نوشته شده بود: »مدير وياكد 

كهكشان آلفا« به اتاق هجوم آوردند.
مدير گفت: »اينجا چه خبر است؟ شما اينجا چه 

مي كنيد؟«
گفتم: »من هيچ. ولي بدن اصلي عمه كاترينم 
اينجا دراز كش��يده كه به اين معني است كه بايد 
مدلش در س��فر »وياكد« در زمين باشد. ولي مدل 

اينجا كنار من ايستاده است!«

ماجراي سفر به»آلفا 1«
قسمت هفتم
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مدير نگاهي از مدل به بدن اصلي عمه كاترين 
در محفظه انداخت.

و برآشفت: »اين، اين كامال ً غير قانوني است!«
� آق��اي مدير اين دو نفر كه روت و فرانك آربو 
نام دارند احتماال ً به زمين رفته و مدل عمه ام را به 
اينجا آورده اند و طوري برنامه ريزي اش كرده اند كه 

همة دارايي هايش را به آن ها ببخشد!
فرانك گفت: »آه ارباب جك. چطور مي توانيد 

چنين خبر وحشتناكي بگوييد!«
روت به مدير گفت: »آقا. اشتباه شده است!«

مدير گفت: »كسي از ترمينال خارج نشود تا اين 
قضيه روشن شود.«

بعد دستور داد تا فرم ها و يادداشت هاي سفري 
عمه ام را بياورند و عمه كاترين را از محفظه به اتاق 

بهبود ببرند.
دقايقي بعد كه مدير كاغذها را بررس��ي كرد ما 
هم به اتاق بهبود رفتيم. مأمور سفر، عمه كاترين 

را بيدار كرد.
ابت��دا عمه كاترين يك چش��مش را باز كرد و 
بعد ديگري را و به چهره هاي باالي س��رش نگاه 

كرد. اولين صورتي كه شناخت من 
بودم. فرياد زد: »جك استيونسن! 
آه! سرانجام به سيارة مزخرف شما 
رسيدم. احساس مي كردم تا ابد در 

حال سفر خواهم بود!«
بعد آربوه��ا را ديد و متعجب 
گف��ت: »ش��ما دو ت��ا اينجا چه 
مي كني��د؟ مگر قرار نيس��ت از 
معادن من در آلفا مراقبت كنيد؟«

با شنيدن اين جمله مدير وياكد 
دستور داد آربوها دستيگر شوند.

به عمه كاترين گفت: »در واقع 
شما اصال ً آلفا را ترك نكرده ايد!«

عم��ه كاترين عصبان��ي بود: 
»البته كه ترك نكرده ام. من حاال 

در مدلم هستم!«
� مع��ذرت مي خواه��م خانم 
دوونتر. ولي متأس��فانه مدل شما 

هم اينجا در آلفاست!
و اينج��ا بود كه چش��م عمه 
كاترين ب��ه مدلش افتاد. دو عمه 

كاترين به يكديگر خيره شدند. عمه كاترين واقعي 
گف��ت:  »خوب،  اين چه معني اي دارد، من تا حاال 
چنين چيزي نديده بودم! البته اين مدل شبيه خيلي 

خوبي از من در آمده است. يك زن خوش تيپ!«
به مدلش گفت: »حال شما چطور است؟«

مدل عمه كاترين جواب نداد. اطالعاتش خالي 
شده بود. كه البته به موقع بود.

١١
پدر گفت: »خوب جك. برايمان از سفرت به آلفا 

بگو. عمه كاترين كي با ابرموشك مي آيد؟
م��ا با هم از ترمينال وياكد به خانه آمديم؛ و در 
اتاق نشيمن دور هم نشسته بوديم، مامان، بابا، ژان 

و من.
� پدر، عمه كاترين به زمين نمي آيد و قرار نيست 

معادنش را بفروشد.
مامان پرس��يد: »چه باعث شد نظرش عوض 

شود؟«
� قصد نداشت براي هميشه به اينجا بيايد فقط 

مي خواست با وياكد سري به ما بزند.

همه گفتند: »چي؟«
گفتم: »قصه اش طوالني است!«
ژان گفت: »ماجرا را تعريف كن«

من هم همة ماجراي س��فرم به آلفا را برايشان 
تعريف كردم. همه شان ساكت بودند.

مامان گفت: »چه ماجراي وحشتناكي. شانس 
آوردي كه زنده ماندي!

پدر گفت: »ما به تو افتخار مي كنيم. آن ها بايد 
امور وياكد را جد ّي تر بگيرند. بايد بيش��تر مواظب 
باش��ند تا مدل ها را ندزدند يا كاله برداران آن ها را 
طبق ميل خود برنامه ري��زي نكنند. اين موضوع 
خطرناك ترين ماجرايي بود كه تا   به  حال شنيده ام.

� اميدوارم آربوها را به زندان انداخته باشند.
� آن ها حاال در زندان هستند مامان!

� جك من جادوگر نيس��تم، ولي نگفتم س��فر 
كردن با وياكد خيلي عجيب و غريب است!؟

مادر گفت: »تو درس��ت گفت��ي. ولي اگر جك 
نمي رفت خدا مي داند سر عمه كاترين چه مي آمد!

� اآلن، حالش چطور است جك؟
� حالشان خوب اس��ت پدر. دوباره ادارة معادن 
را دست خودش گرفته است. احتماال  ً 

براي كريسمس اينجا مي آيد.
ژان گفت: »نمي تواند خودش را 

براي كريسمس به اينجا برساند.«
خنديدم: »با ابر موش��ك نمي آيد. 

مي خواهد با وياكد به اينجا بيايد.«
حيرت زده نگاهم كردند.

پدر پرسيد: »چرا؟«
� مي گويد: سفر با وياكد از ساير 

روش ها راحت تر است.
اول م��ادر خندي��د و بعد همة ما 
زدي��م زير خنده. بع��د پدر گفت كه 
عمه كاترين راست مي گويد. وياكد 
با وجود مشكالتي كه ممكن است 
داشته باشد ايمن ترين و كوتاه ترين 
راه مس��افرت اس��ت. با پدر موافقم. 
آهسته دستم را به باالي پشت سرم 

بردم كامال ً صاف بود.
                           پايان
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چشمه مهتاب

سفارش پزشك
فصل برگ ريزان بود. هواي جماران سرد شده بود و سوز و سرما را همراه 
خود داشت. كوچه هاي تنگ جماران را برگ هاي زرد و نارنجي فرش كرده 
بودند. باد تندي برگ هاي زرد بوتة گل سرخ را در حياط منزل امام به بازي 

گرفته بود و به اين سو و آن سو مي برد.
در آن فصل، حتي اتاقي هم كه خيلي گرم نبود، دل چسب بود و آدم را از 

سوز بيرون در امان نگاه مي داشت.
امام آرام و بي حركت روي مبل راحتي نشسته بود و در انتظار شنيدن نظر 
پزشك به سر مي برد. پزشك با دقت مشغول معاينة پوست ساق پاي امام 

بود.
چش��مان نگران احمد آقا، فرزند مهربان امام، با دقت كارهاي پزشك را 
تعقيب مي كرد. چند روزي بود كه پوس��ت س��اق پاي امام دچار خشكي و 

خارش شده بود. همة اعضاي خانوادة امام نگران اين موضوع بودند.
پزشك سعي مي كرد با دقت زياد اما به آرامي و با ادب معاينه كند. باالخره 
معاينه به پايان رسيد. پزشك نفس راحتي كشيد و سگرمه هايش را باز كرد. 

از حالت چهره اش معلوم بود كه بيماري امام موضوع مهمي نيست.
لحظاتي با سكوت گذشت. پزشك دست به قلم شد و نسخه را نوشت، 
بعد سرش را بلند كرد و توضيحي دربارة چگونگي مصرف داروها به امام داد. 

بعد هم توصيه كرد: »روزي يك يا دو بار پايتان را در شير قرار دهيد.«
با شنيدن آن جمله، توجه حاضران به امام جلب شد. اولين بار بود كه به 
امام چنين پيشنهادي مي شد. از طرفي همه خوب مي دانستند كه امام چقدر 
در برخورد با پزشكان و دستورهاي آنان نرم و ماليم است؛ و از طرفي ديگر 

نمي دانستند كه امام با آن پيشنهاد چگونه برخورد خواهد كرد.
حال امام با ش��نيدن آن جمله تغيير كرده بود. ديگر نمي ش��د آرامش و 
ماليمت چند لحظة پيش را در چهره اش ديد. چهرة امام برآش��فته به نظر 
مي رس��يد. حاضران همچنان كنجكاوانه سراپا گوش ايستاده بودند. امام با 

لحني تند و خشن، شتاب زده گفت: »من اين كار را نمي توانم بكنم!«

قاب روي ديوار
در روستا زندگي مي كرد. پسرش در جنگ شهيده شده بود. چند روزي بود 
كه بعد از كارهاي سخت و خسته كنندة روزانه، كاردستي دست باف خود را 

دست مي گرفت و با دقت زياد مشغول بافتن آن مي شد.
مدت ها بود كه آرزو مي كرد امام را از نزديك ببيند، اما موفق نشده بود. 
باالخره تصميم گرفته بود نامه اي به امام بنويسد و از امام بخواهد تا دستخط 

خودش را براي او بفرستد و او به اين ترتيب به آرزوي خود برسد.

مادر شهيد فكر كرده بود كه دور از ادب است كه نامه را خشك و خالي 
براي امام بفرستد. به همين دليل، تصميم گرفت هديه اي، هرچند كوچك، از 

دسترنج خودش، همراه نامه براي امام بفرستد.
ش��ب و روز زحمت مي كشيد. سعي مي كرد با دقت زياد كارش را انجام 
بدهد. تمام هنر و سليقة خود را به كار گرفته بود تا چيز آبرومندي تهيه كند.

خالصه، روزي كار دست باف به پايان رسيد. مادر همراه نامه آن را براي 
امام پست كرد. در قسمت هايي از آن نامه نوشته بود: »مدت ها آرزو داشتم 
ك��ه از نزديك آن امام بزرگوار را مالقت كنم. اما موفق نش��دم. ولي اميد 
دارم كه ش��ما را زيارت كنم. در ضمن يك هدية  ناقابل دست باِف خودم را 
تقديم شما كردم كه از آن استفاده كنيد. امام بزرگوار! حال كه شما را زيارت 
نكرده ام، اگر صالح مي دانيد، چند كلمه اي با خط خودتان بنويسيد تا با ديدن 

آن دستخط به آرزويم رسيده باشم...«
***

زمستان از راه رسيده بود. برف سنگين، دشت و صحرا را پوشانده بود و 
همچنان مي باريد. سوز و سرماي كشنده، همة روستاييان را زمين گير كرده 

بود.
چند ماهي از فرستادن نامه مي گذشت. مادر شهيد از سرما به زير كرسي 
پناه برده بود. در آن حال، چشم به قاب روي ديوار دوخته بود. هر وقت دلش 

براي امام تنگ مي شد، به آن قاب نگاه مي كرد.
در قاب، جواب نامه بود كه خود امام آن را نوشته بود.

امام در نامه نوشته بود:
بسمه تعالي

»بانوي محترمه!
مرقوم شما و هدية  ارزشمندتان واصل شد. اميد است خداوند تعالي شهيد 
عزيز شما را كه هديه بوده براي اسالم، با شهداي كربال محشور نمايد و به 

شما و ساير بازماندگان آن شهيد، صبر و اجر عنايت فرمايد.«
روح اهلل الموسوي الخميني

كنار ايوان
آسمان جماران آبي بود. حتي يك تكة كوچك ابر هم در آن ديده نمي شد. 
س��ه كبوتر سفيد در آسمان در حال پرواز بودند و با هم بازي مي كردند. در 
حياط خانة امام، اين پا و آن پا مي كردم. ديگر چيزي به لحظة مالقاتم با امام 
نمانده بود. هر ثانيه كه مي گذشت، انگار يك ساعت را پشت سر مي گذاشتم. 
آرام و قرار نداشتم. حرف هاي زيادي با امام داشتم. پيش خودم فكر مي كردم 
كه حتماً از امام خواهم پرسيد: »راست است كه اگر امام زمان بيايد، شهداي 

 »چشمه مهتاب« قصه هاي زندگي 
امام خميني )س( ،بازنوشته علي اصغر 
جعفريان مي باشد    اين كتاب در تيراژ 
دوازده هزار نسخه، توسط نشر پنجره   به 
چاپ رسيد ه. با هم  سه قصه كوتاه  از اين 
مجموعه را  مي خوانيم.
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ما همراه ايشانند؟«
براي رسيدن آن لحظه ماه ها انتظار كشيده بودم. هر روز در دعاهايم از 
خدا مي خواس��تم تا به من توفيق زيارت امام را بدهد. ديدار امام برايم يك 

رؤيا شده بود.
در حياط منزل امام يك ايوان كوچك بود. امام در گوشة ايوان با لباس 
س��فيد بر تن و عرقچين مشكي بر سر، آراِم  آرام روي صندلي نشسته بود. 
احساس مي كردم كه همه چيز در آن محيط، آرامش خيره كننده اي دارد. آن 

آرامش را از وجود امام مي ديدم.
مردم آهسته و آرام و با ادب پيش امام مي رفتند و دست او را مي بوسيدند. 
وقتي به چهرة امام نگاه مي كردم، دلم نمي آمد چش��م از آن صورت زيبا و 
مهربان بردارم. دوست داشتم ساعت ها روبه روي امام بايستم و فقط به او نگاه 

كنم، اما حيف كه نمي شد.
در آن لحظات، احساس مي كردم كنار ساحل درياي بي كرانه اي نشسته ام 
و به افق زيباي آن چشم دوخته ام. آرامش امواج را مي شد در آنجا به خوبي 

درك كرد. در همين افكار بودم كه صداي گرية بلند فرزند شهيدي در كنار 
ايوان توجهم را جلب كرد. فرزند ش��هيد، چهار� پنج سالي بيش نداشت. او 

بسيار بي تاب بود و به شدت گريه مي كرد.
طاقت نياوردم و به سوي كودك رفتم. از اطرافيان شنيدم كه مي گفتند: 
»اين بچه از ابتدا با عكس امام بزرگ ش��ده. پدرش را نديده و حاال دلش 

سخت هواي امام را كرده است. او امام را مي خواهد.«
جلوتر رفتم و گفتم: »بچه را بدهيد به من تا او را نزد امام ببرم.« 

دس��ت هايم را دراز كردم و كودك را در آغوش كشيدم. هنوز قدم اول را 
برنداشته بودم كه امام را ديدم كه به طرفم مي آيد. لحظه اي هاج و واج ماندم. 
خداي من! چه مي ديدم؟! شنيده بودم كه امام نسبت به فرزندان شهدا خيلي 

حساس است و به آن ها توجه فراوان دارد.
امام نزديك تر آمد. فرزند شهيد را بغل كرد. او را نوازش كرد. دستي به سر 

و رويش كشيد و صورتش را بوسيد. از ديدن آن صحنه واقعاً تكان خوردم.
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بازي هاي محلي ايران
گردشگري

ت
س

دو

استان كرمانشاه

استان كرمانشاه
استان كرمانشاه با مس��احتي حدود ٢4/434 
كيلومتر مربع در غرب ايران قرار دارد. اين اس��تان 
حدود ١/4٥ درصد از مس��احت كل كشور را در بر 
گرفته كه از لحاظ وسعت هجدهمين استان كشور 
است و از سطح دريا يك هزار و دويست متر ارتفاع 

دارد.
اين منطقه از كشورمان از لحاظ استراتژيكي 
و موقعي��ت جغرافيايي چه در زم��ان حال و چه در 
زمان هاي گذش��ته داراي اهمي��ت زيادي بوده كه 
اين اهميت موجب ايجاد تمدن هاي عظيم، كهن و 
باشكوه و با شاه راه هاي ارتباطي قوي در اين استان 

شده است.
راه اصل��ي و قديمي ته��ران به مرز عراق كه 
در گذش��ته به نام جاده ش��اهي خوانده مي شد از 
كرمانشاه مي گذرد كه مهم ترين راه منطقه غرب 
كش��ور بوده و از زمان هخامنش��ان تا به امروز با 
تغييراتي مورد اس��تفاده بوده اس��ت. اين ناحيه از 
ديرباز از لحاظ ارتباطي داراي اهميت جهاني بوده 
و سه راه مهم و پرآوازه )جاده شاهي، جاده ابريشم 
و جاده بزرگ خراسان( از آن مي گذشته است. پس 
از اس��الم نيز جاده معروف بغداد به خراسان كه به 
بزرگراه خراس��ان مشهور است از اين منطقه عبور 
مي كرده اس��ت. همچنين راه بزرگ و تاريخي كه 
جلگة بين النهرين را به فالت ايران وصل مي كرد از 
زاگرس و كوهستان داالهو عبور مي كرده و بيشتر 
مهاجرت هاي اقوام از ش��رق به غرب از معابر اين 

كوه انجام مي گرفت��ه و در حال حاضر نيز بزرگراه 
كربال كه س��تون اصلي راه هاي استان را تشكيل 
مي دهد، عمده ترين محور ارتباطي در استان است 
ك��ه از نقش عمده اي در حمل و نقل و ارتباط اين 

منطقه از كشور دارد.

آثار باستاني كرمانشاه
وجود مردماني خوب و ميهمان نواز و ش��اد، و 
وجود آثار باس��تاني و تاريخي با  آن همه عظمت و 
زيبايي و نقوش و بناهايي كه از اجدادمان به يادگار 
مانده اند و... همه و همه نش��ان از ش��هري ديدني 
و جذاب دارد كه از ديرباز مورد توجه س��الطين و 
ش��اهان بوده و هم اكنون نيز جزء يكي از مناطق 
مهم توريس��تي ايران زمين به حس��اب مي آيد. به 
برخي از مناطق و آثار باس��تاني و ديدني اين شهر 

اشاره مي كنيم.

طاق بُستان
مجموعه ط��اق بس��تان، از حجاري هايي در 
دل كوه تشكيل مي ش��ود. طبيعت اطراف آن نيز 
بيشه زاري مناسب براي شكار سالطين محسوب 
مي ش��ده اس��ت. هم اكنون نيز بقاياي ديواره هاي 
شكار گاه ش��اهي در جنوب مجموعه طاق بستان 
به خوبي ديده مي ش��ود. در محوطه طاق بس��تان 
عالوه بر شاهكارهاي حجاري مي توان از مجسمه ها 
و ستون هاي بسيار زيبايي كه از قصه هاي باشكوه 

بر جاي مانده اند نام برد.

صحنه تاج گذاري اردشير دوم: اين صحنه بين 
طاق كوچك و چشمه آب قرار دارد و در آن اردشير 
دوم در وسط، در حال دريافت حلقه سلطنت از اهورا 

مزداست كه در سمت راست او قرار دارد.

نجيرگاه
در ديواره هاي جانبي طاق بزرگ در شكارگاه، 
نقش هاي مختلف به صورتي بسيار ماهرانه حجاري 
ش��ده اند. در ديواره سمت راست گوزن هايي نشان 
داده ش��ده كه از بيرون شكارگاه توسط فيلبانان به 
س��مت داخل شكارگاه رم داده شده است و پس از 
ش��كار، آن ها را بر پشت شتر بار كرده و به خارج از 

محوطه حمل مي كنند.

تكيه معاون الملك
تاريخ بن��اي تكيه معاون الملك كرمانش��اه، 

تأليف و گردآوري: مهناز محمدي
زير نظر: حميد قاسم زادگان
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به س��ال ١3٢0 ه���. ق بازمي گردد. در اين س��ال 
مرحوم حسين  خان   معين الرعايا، پدربزرگ معيني 
كرمانشاهي )شاعر معاصر( با به كار گرفتن استادان 
چيره دس��ت، تكيه معاون الملك را با آيينه كاري و 
گچ بري  هاي زيبا جهت برپايي مراسم مذهبي بنا 

نهاد.
تكيه  داراي يك گنبد و فاقد مناره است. بيشتر 
ديوارهاي دروني بنا، كاشي كاري شده و با تصاويري 
از پادشاهان، سرداران، رجال و بزرگان تزيين شده 
است. اين بنا از سه قسمت مجزا شامل: حسينيه، 

زينبيه و عباسيه تشكيل شده است.

حمام ها
تعري��ف و تصوري كه امروزه از حمام داريم با 
حمام هاي گذشته تفاوت دارد. در گذشته برخالف 
امروز، هر خانه داراي حمام مجزا و مس��تقل نبوده 
و حمام ه��ا به صورت عمومي در محالت مختلف 
وجود داش��ته اس��ت. اهميت حمام ها در گذش��ته 
ب��ه گونه اي بوده كه مردم به خوبي مي توانس��تند 
با توجه به كيفيت و كمي��ت حمام ها به بزرگي و 
توسعه يافتگي يك شهر پي ببرند كه كرمانشاه نيز از 
اين جهت موقعيت خوبي داشته است، چراكه تعداد 
فراوان حمام ها و كيفيت ساخت آن ها اين نكته را 
تأييد مي كند. حمام ها داراي معماري خاصي بوده 
كه نمونه هاي اين حمام ها عبارت اند از: حمام حاج 
ش��هباز خان، حمام حاج اصغر، حمام بزرگ، حمام 

پاچمن و... 

كليساها
چون در كرمانشاه عالوه بر مسلمانان، عده اي 
مسيحي هم سكونت داشته و دارند، نياز به ساخت و 
بناي كليساهاي متعدد احساس مي شد، كه اين امر 

در دوران قاجاريه و بعد از آن اتفاق افتاد. سه كليسا 
به نام هاي كليساي قلب مقدس مسيح، كليساي 
پنطي كاستي و نمازخانه مسيحيان در اين شهر بنا 
شد. اين بناها داراي آجركاري هاي زيبايي هستند و 
طاق ها و قوس هاي به كار رفته در تزيينات بناها، 
انس��ان را به ياد كليساهاي باشكوه حكومت هاي 

مسيحي مي اندازد.

سراب نيلوفر
اين سراب در ٢١ كيلومتري شهر كرمانشاه قرار 
گرفته و ُگل هاي نيلوفر، سطح آن را به صورت بسيار 
زيبايي پوشانده است. ُگل نيلوفر به دليل تقدسي كه 
داش��ته جايگاه ويژه اي در اديان، نقوش و معماري 
ايران باس��تان كسب كرده است. اين سراب شبيه 
به يك استخر بسيار وسيع و براي انواع ورزش هاي 
آبي از جمله قايق سواري و شنا بسيار مناسب است.

سراب نيلوفر با زيبايي هاي چشم نواز خود اوج 
آرامش را به جان مي بخش��د. آب اين سراب زالل 
اس��ت، به گونه اي كه ساقه ُگل هاي نيلوفر از زير 
آن نمايان بوده و با وزش نس��يم و حركت آب اين 
ُگل ها به رقص درمي آيند. عالوه بر س��راب نيلوفر 
در اطراف كرمانشاه س��راب هاي زيادي وجود دارد 
كه از آن مي توان به سراب تنبر، خضرزنده، تاالب 

هشيالن اشاره كرد.
از جمله ديگر آثار باس��تاني ش��هر كرمانشاه 
مي توان به مجموعه بازار، مس��اجد و مقابر، تكيه 
بيگلر بيكي، خانه هاي تاريخي، موزه هاي متعدد مثل 
موزه س��نگ، خط و كتابت، مردم شناسي، تاريخي 
طبيعي، تاريخ طبيعي محيط زيست، و نمايشگاه تمبر 
و اسناد پستي، موزة شهدا و دفاع مقدس، پارك ها، 
هرسين، بيستون، قلعه يزدگردي و... اشاره كرد كه 

پرداختن به آن ها فرصت ديگري را مي طلبد.

بازي هاي محلي كرمانشاه
بازي هاي محلي در هر منطقه در واقع بازتاب 
ويژگي هاي فرهنگي، آييني، نگرش ها، و روحيات 
مردم آن منطقه اس��ت و با ارزيابي آن مي توان به 
بسياري از زواياي زندگي و فرهنگ مردم آن منطقه 
پي برد. بازي كردن از اصيل ترين و ريشه دارترين 
بازي ه��اي محلي و هر بخش از آن پر از راز و رمز 
و مفاهيم خاص است. بازي كردي در گذشته هاي 

دور با توجه به ويژگي هاي زندگي مردم اين منطقه 
و با هدف آماده سازي و تقويت نيروي جسماني و 
روحي مردم مناطق ُكردنشين انجام مي شده است. 
بازي هاي ُكردي به گونه هاي مختلف و هر كدام 
شامل مفاهيم عرفاني، حماسي و اجتماعي و... است 
كه بيننده را به انديش��ه و تعمق وامي دارد. در زبان 
محلي به اين نوع بازي »بازي چوبي« مي گويند. 
اين بازي ها به صورت گروهي انجام مي شود. همه، 
دس��ت ها را در دست هم گره كرده و شانه به شانه 
هم به اجراي هماهنگ حركات موزون پرداخته و 
در اين حركات، خود را با سرچوبي )كسي كه از بقيه 
مسلط تر و  آماده تر است و در ابتداي گروه، هدايت  و 
هماهنگي را به عهده مي گيرد( هماهنگ مي كنند.

جوزان
مشخصات بازي: 

لوازم: دايره، تعداد بازيكنان: شش تا َده نفر، سن 
بازيكنان: هفت تا چهارده سال، زمين بازي: زمين 

مسطح به ابعاد ١0 * ١0 متر 
جنسبت بازيكنان: پس��ر، بازي بومي استان: 

كرمانشاه
اهداف بازي: تقويت قواي جسماني، سرعت، 
دقت و عكس العمل، ايجاد نشاط و ُپر كردن اوقات 

فراغت. 
ش��رح بازي: ابت��دا دايره اي به قط��ر چهار تا 
ش��ش متر روي زمين ترسيم و بچه ها به دو گروه 
مساوي تقس��يم مي شوند، س��پس با قرعه كشي 
)پش��ك( يك گروه درون دايره مي نشينند و گروه 
ديگر كه بيرون دايره هس��تند، مي كوشند آن ها را 
از دايره بيرون بكش��ند. اگر كس��ي يا كساني كه 
درون دايره نشس��ته اند و توسط همگي يا يكي از 
افراد گروه بيرون از دايره، به بيرون كشيده  شوند و 
ناگهان بگويند »جوز«، بايد بالفاصله آن ها كه سرپا 
و بيرون از دايره هستند بگويند »حالل« و زود به 
داخ��ل دايره بپرند. همچنين بي درنگ ياران درون 
دايره نيز به محض شنيدن همين كلمة »حالل« از 
زبان ياران بيرون دايره، بايد به بيرون از دايره بيايند. 
وگرنه س��وخته مي شوند و بايد با ياران درون دايره 
جابه جا شوند. اين بازي به همين منوال ادامه مي يابد 
و گروهي كه بتواند بيشتر بيرون از دايره بماند، برنده 

محسوب مي شود.
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زوران
لوازم: شال يا كمربند، تعداد بازيكنان: دو نفر 
و يك نفر داور، سن بازيكنان: دوازده تا هجده سال، 
زميـن بازي: زمين نرم به ابعاد تقريبا ً چهل متر، 

جنسيت: مردان
بازي بومي اسـتان هاي: كرمانشاه، ايالم، 

اردبيل، گلستان، لرستان و فارس.
اهداف بازي: تقويت قواي جسماني، روحيه 
دلي��ري، تع��ادل و چابكي، مقاوم��ت در درگيري 
تن به تن، تقويت س��رعت، دقت و مهارت در انجام 

حركات.
شرح بازي: ابتدا زمين بازي را معين مي كنند 
و دو كش��تي گير به جايگاه كشتي مي آيند و ساير 
كشتي گيران و تماش��اچيان دايره وار محل كشتي 
را احاط��ه مي كنند. پس از آن هر ي��ك از اين دو 
كشتي گير دست راست خود را از زير بغل ديگري 
رّد نموده و دس��ت ديگر را از روي بازوي راس��ت 
حريف عبور مي دهند و هر يك دو دس��ت خود را 
در پشت حريف پنجه مي كنند. داور مسابقه كه از 
ريش سفيدان و پيش كسوتان ورزش محلي است، با 
عالمت، شروع كشتي را اعالم مي كند و به دنبال 
آن زورآزمايي توس��ط دو كشتي گير آغاز مي شود. 
طرفين با زورآزمايي سعي در زمين زدن حريف خود 
مي كنند. در طول كشتي، كشتي گير بايد با فشار بر 

كمر حريف و يا بلند كردن، او را به زمين بزند.
اين كش��تي معموال ً به صورت مس��ابقه بين 
كش��تي گيران در روس��تا و دوبه دو ميان پهلوانان 
چندين قريه انجام مي ش��ود ت��ا در مرحله نهايي، 
نفر برتر روس��تاهاي شركت كننده مشخص شود. 
در هنگام انجام اين كش��تي ها ساز و دهل نواخته 
مي ش��ود و به نف��رات برنده جواي��زي مثل گاو و 

گوسفند تعلق مي گيرد.

توپ قار
مشخصات بازي: لوازم: چوب دستي، توپ 
از جنس نمو به وزن پنجاه تا صد گرم، وس��يله اي 
براي تعيين محدوده زمين و رسم دايره وسط آن. 
تعداد بازيكنان: شش تا ده نفر، سن بازيكنان: دوازده 

تا هجده سال 
زمين بازي: هموار و گسترده، تقريبا ً به طول 
صد متر، جنسيت بازيكنان: پسر، بازي بومي محلي: 

استان هاي كرمانشاه، فارس و خراسان.
اهداف بازي: تقويت قواي جسماني، تقويت 
دس��تگاه تنفس و گردش خون، پرورش چابكي و 
دقت، هماهنگ��ي بين اعصاب عضل��ه، تعاون و 
همكاري، تقويت عضالت بدن، و پر كردن اوقات 

فراغت.
شـرح بازي: براي اجراي اين بازي افراد به 

دو گروه مساوي تقسيم مي شوند و در زميني نسبتا ً 
هموار و صاف قرار مي گيرند كه ابعاد آن با توجه به 
سن تغييرپذير است. آن ها در وسط زمين با سنگ يا 
كلوخ، دايره اي را معين مي كنند. سپس در قسمت 
باالي زمين با شيئي تيز خط ممتدي براي پرتاب 
مي كش��ند. آن  گاه با قرعه كشي گروه دارندة توپ 
مشخص شده و در قسمت باالي زمين روي خط 
قرار مي گيرند و گروه دريافت كننده توپ در فاصلة 
چهل تا پنجاه متري، خط كه تقريبا ً وس��ط زمين 
محس��وب مي ش��ود، جا مي گيرند. توپي كه گروه 
پرتاب كننده با چوب مي زند، حتما ً بايد از دال بگذرد 
در اين صورت خطا محس��وب مي شود. در مقابل، 
گروه دريافت كنندة توپ بايد بكوشند توپ را قبل از 
برخورد به زمين بگيرند و براي خود امتياز به دست 
آورند ت��ا در اين صورت جاي خود را با گروه زننده 
توپ عوض كنند. افراد هر گروه مي توانند دو بار با 
چوب به توپ بزنند و البته اين ضربه زدن هر اندازه 
دورتر برود، فرصت بيشتري براي گروه زننده است 
تا فرد زنندة توپ يا فرد مرده بتواند به س��وي دال 
بدود. چنانچه فردي نتواند دو بار به توپ ضربه بزند، 
به عنوان فرد بازنده )مرده( محسوب مي شود و بايد 
به حالت آماده باش قرار بگيرد تا يار بعدي او ضربه 
زدن به توپ را انج��ام دهد. اگر يارش به گونه اي 
ب��ه توپ ضربه بزند كه ت��وپ از خط دال بگذرد و 
همچنين گروه مقابل، نتواند ت��وپ را بگيرد، فرد 
»مرده«، بايد در اين فرصت با س��رعت، خود را به 
دال برساند و برگردد، اگر گروه دريافت كنندة  توپ 
بتوان��د در هوا توپ را بگيرد و آن را بر فرد در حال 
حركت بزند، برنده محسوب مي شود و گروهي كه 
توپ به آن ها خورده بازنده است. در اين مرحله افراد 
برنده روي شانه افراد بازنده قرار مي گيرند و بايد با 
حالت سواري گرفتن تا سر دال بروند و برگردند. پس 

از سواري گرفتن، بازي از نو آغاز مي شود.

تنبل بُكش
بُكش به مفهوم زدن و نه قصد كشتن. از جمله 
بازي ه��اي پرتحرك و هيجان انگيز اس��ت كه در 
گذشته در كرمانشاه متداول بوده و فعال ً در روستاها 
انجام مي شود. اين بازي به صورت جمعي بين دو 

تيم با نفرات مساوي انجام مي شود.
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تذكـر: ايـن جدول شـرح عمودي 
نـدارد. ابتدا به سـؤاالت افقي پاسـخ 
دهيد؛ سـپس ستون رنگي را از باال به 
پايين بخوانيد تا به رمز جدول برسيد.

ابراهيم زارعي

١. سوغات كاشان
٢. سوغات كرمان
3. سوغات نيشابور
4. سوغات زنجان
٥. سوغات ساوه

6. سوغات خوانسار
7. سوغات كرمانشاه
8. سوغات اصفهان

9. سوغات بم
١0. سوغات نطنز

١١. سوغات اروميه
١٢. سوغات الهيجان

١3. سوغات قم
١4. سوغات مالير

١٥. سوغات تاكستان
١6. سوغات قائنات
١7. سوغات مراغه

١8. سوغات يزد

پاسخ جدول شماره قبل

جدول
سوغات

جدولعمومي
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uمرحله اول ) دوران جنيني و ماقبل آن(: هر پدر و مادري قبل از تولد 
بچة محترمش و حتي قبل از ازدواج خودش! به فكر شغل بچه اش است. در اين 
مرحله والدين خود را به قاعدة پدر و مادر مرحوم انيشتين تصور كرده و در حالي 
كه حلقه هاي گل به گردنشان انداخته اند، هزار تا فلش روي صورتشان خاموش 
و روشن مي شود، بيست تا دوربين روي چهره شان زوم كرده، ميكروفن ها مثل 
قارچ جلويشان سبز شده و آن ها تند و تند به سؤاالت مربوط به علل موفقيت 

فرزندشان جواب مي دهند.
پدر و مادرهاي افراطي خود را در حالتي تصور مي كنند كه همة مردم كرة 
زمين جمع ش��ده اند و آن ها را با فرزندش��ان روي دست باال مي اندازند و هورا 

مي كشند.

u مرحله دوم )دوران نوزادي ـ پيش دبسـتاني(: در اين مرحله، هم 
كودك و هم اطرافيان كودك همگي معتقدند كه ش��غل آينده طفل پزشكي 

است، آن هم از نوع جراح قلب و مغز.
تمام كودكان محترم ايراني در اين محدودة ِسّني خود را پزشكان خفني 
تصور مي كنند و هر كدام يك عدد گوشي معاينه قلب پالستيكي دارند و همه 
جا و به همه كس با افتخار مي گويند كه تصميم دارند در آينده دكتر 

بشوند.
u مرحلـه سـوم )كالس اول ابتدايـي ـ پنجـم 
دبستان(: در اين مرحله وضعيت درخشان تحصيلي اغلب 
كودكان لو رفته و والدين رضايت مي دهند كه كشور محترم 
ايران در آينده به اين حجم پزشك احتياج ندارد،  از طرفي مشاغل ديگري هم 
در دنيا وجود دارد. آن ها سعي مي كنند كودكان خود را توجيه كنند كه در 

آينده مهندس و يا خلبان شوند.
u مرحله چهارم )دوره راهنمايي تحصيلي(: در اين دوره 
كتاب هاي حرفه و فن پا به عرصه وجود مي گذارد و نوجوان متوجه 
مي ش��ود كه غير از شغل مهندسي و خلباني مي تواند مهارت مربا 
درست كني، دندان موشي زني، خياطي، شال گردن بافي و نجاري را ياد بگيرد 
و از آن ها كسب درآمد كند. اما والدين وارد عمل شده و سعي مي كنند به زور 
نوجوان را كنترل كنند تا خداي نكرده به شغلي كمتر از مهندسي رضايت ندهد. 
آن ها نوجوان خود را به كالس هاي تقويتي رياضي و علوم فرس��تاده و به هر 

دري مي زنند كه بچه شان را به زور مهندس نگه دارند.
در مرحلة چهار هنوز اتفاق جد ّي براي تصميم گرفتن نهايي جهت انتخاب 
شغل آينده رخ نمي دهد، فقط در سال سوم راهنمايي به انسان مي گويند كه اگر 
مي خواهد مهندس بشود بايد رشته رياضي بخواند، اگر مي خواهد دكتر بشود 
رشته علوم تجربي بخواند، اگر مي خواهد وكيل بشود رشته علوم انساني و اگر 
مي خواهد شغل مربا درست كني و دندان موشي و زيگزال زني را ادامه بدهد وارد 
رشته فني و حرفه اي بشود و در صورتي هم كه براي هيچ كدام از شغل هاي 

مذكور نمره نياورد مي تواند به رشته هاي كار و دانش تبعيد شود!
u مرحله پنجم )اول دبيرستان(: در اين مرحله مشاوران مدرسه زرنگ ها 
را مجبور مي كنند كه در رش��ته مهندس��ي و  دكترا ثبت نام كنند وگرنه هدر 

شغل آينده من! طنز

ت
س

دو

مقدمه 
 همة انسان ها نيك مي دانند كه بايد شغل داشته باشند وگرنه بهتر 
است خودشان را قاب كنند و به ديوار آويزان نمايند. معموال ً تصميم گيري 
براي شغل آينده مراحل تكاملي خاص خودش را دارد كه از دوران نوزادي 
شـروع شـده و تا شغل دار شدن ادامه پيدا مي كند. ما در اينجا شما را با 

مراحل تكاملي شغل آينده تان آشنا مي كنيم.

مريم شكراني
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مي روند و حيف و ميل مي شوند! و بقيه نوجوان ها هم هر كاري كه دوست دارند 
مي توانند انجام بدهند! در اين مرحله تعدادي از نوجوانان تنبل و تجديدي تحت 
فش��ار و شكنجه هاي رواني والدين خود و با كم رويي! هر چه تمام تر تشريف 
مي آورند و در رش��ته علوم تجربي و رياضي فيزيك ثبت نام مي كنند تا روياي 

مهندس و دكتر شدنشان خراب نشود و ادامه پيدا كند.
پدر و مادرهاي واقع بين تر نيز به اميد وكيل ش��دن و بازيگر ش��دن ساير 
نوجوان ه��اي مذكور اجازه مي دهند كه فرزندش��ان دكتر و مهندس نش��ود. 
بقيه نوجوان هايي هم كه قدرت تصميم گيري دارند سعي مي كنند با انتخاب 
رش��ته هايي نظير نقاشي و مجسمه سازي و موسيقي و گل آرايي و سفره آرايي 
و چمن زني و پرورش دام و طيور و... در آينده مثال ً شغل دار شوند و مثال! پول 
درآورند! اين عزيزان معموال ً تصور مي كنند كه با ثبت نام در رش��ته هاي مزبور 
قادرند رختخواب هايش��ان را به مدرسه انتقال داده و آن  قدر بخوابند كه دور از 

جانشان زخم بستر بگيرند.
u  مرحله ششـم )سال دوم دبيرستان تا ديپلم(: در اين مرحله كلية 
والدين تمام زار و زندگي و هستي و نيستي شان را به پاي كالس هاي كنكور 
مي ريزند تا فرزندشان را به دانشگاه بفرستند. البته با توسعه دانشگاه هاي محترم 
مملكتمان تا ش��عبه كوير لوت و شعبه مركزي درياچه خزر معموال ً همه اين 
والدين موجود و عزيز مؤفق شده و كلية بچه هاي ايران وارد دانشگاه مي شوند.

u  مرحلـه هفت )دانشـگاه(: در اين مرحله پدر  مادرها مدام به يكديگر 
پز مي دهد و همه رشته هاي موجود در دانشگاه را با يك پيشوند مهندسي به 
بچه هايشان مي چسبانند. مثال ًَ مي گويند بچه شان در رشته مهندسي توليد كود 
حيواني و يا مهندسي مرتب كردن كتاب هاي كتابخانه اي درس مي خواند. در اين 
مرحله استادهاي محترم دانشگاه نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: يك دسته 
اساتيدي كه دوس��ت ندارند تو ذوق دانشجو بخورد و همه  اش به آدم دلداري 
مي دهند كه يك وام فارغ التحصيلي وجود دارد كه ما مي توانيم با آن پنج � شش 
تا گوسفند بخريم كه كود توليد كنند و كودها را بسته بندي كنيم و به فروش 
برس��انيم و به اين ترتيب پول به دست بياوريم و دستة ديگر اساتيد واقع بين 
هستند كه توصيه مي كنند پس از فارغ التحصيلي مدرك را بگيريم و تشريف 

برده و به قاب سازي محله بدهيم تا برايش قاب خاتم بگيرد.
زم��ان  در  )فارغ التحصيلـي(:  هشـتم  مرحلـه    u
فارغ التحصيلي، مدرك ساير دانشگاه هاي غير دولتي را سريع 

به فارغ التحصيالن تحول مي دهند تا براي قاب گيري اقدام كنند 
كه اما در مورد دانشگاه هاي دولتي يك مقدار آدم را مي دوانند، به اين ترتيب 

از شما مي خواهند بابت تحصيالت رايگان! دو برابر مدت زمان تحصيلتان )مثال ً 
هشت سال در ازاي ليسانس( براي دولت كار كنيد تا اصل مدركتان را بدهند 

ولي چون كار دولتي پيدا نمي شوند با ضمانت وتأييد اداره كار! مدركتان را 
چند ماه بعد تحويلتان مي دهند تا شما هم براي قاب گيري اقدام كنيد.

در اين مرحله هم هنوز تكليف شغل آينده شما مشخص نشده 
است. معموال ً دانشجويان درس خوان تر به اميد مشخص شدن تكليف 

ش��غل آينده شان ش��روع به درس خواندن براي كنكور ارشد و دكترا و... 
مي كنند و دانشجويان غير درس خوان تر هم منزل تشريف مي برند تا استراحت 

كنند.
u  مرحلـه نهـم )پس از فارغ التحصيلي(: در اين مرحله دانش��جويان 
درس خوان دكتراي خود را گرفته و دوباره مشغول درس خواندن براي كنكورها 
و  آزمون هاي استخدامي مي شوند و ساير فارغ التحصيالن هم همچنان در حال 

استراحت تشريف دارند.
u مرحله دهم )پس ِ پس از فارغ التحصيلي(: دانش��جويان درس خوان ِ 
دكترا گرفتة آزمون اس��تخدامي قبول ش��ده به طور موقت و براي سه � چهار 
س��ال مي فهمند كه شغلشان چيست اما تا استخدام رسمي هنوز تكليف خود 

را نمي دانند.
ساير فارغ التحصيالن هم از خواب سيصد ساله خويش بيدار شده و به طور 
موقت مسافر كش، چاه كن، دست فروش و سي.دي رايت كن مي شوند تا تكليف 

شغل آينده خود را معين كنند.
u   مرحلـه يازدهم )پس ِ پـِس پس از فارغ التحصيلي(:  

اداره ها تعديل نيرو مي كنند و نيروهاي موقت را بيرون مي اندازند و 
همه قطعا ً مسافر كش، چاه كن، دست فروش و سي .دي رايت كن مي شويم.
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گفت وگو با مهدي كامراني

پرواز از بسكتبال بر ديوار چين ورزش

ت
س

دو

Õ  آقاي كامراني، فعاليت هاي ورزشي 
خود را از چه زماني آغاز كرديد؟

 از كودك��ي، اهل ورزش بودم و خيلي زود 
جذب بسكتبال شدم و در تيم هاي مختلف شهر 

ري از جمله، جوانان و منتخب اين ش��هر بازي 
كردم. س��پس ب��ه تيم جوانان الكترا پيوس��تم. 
مقص��د بعدي هم تيم هاي پيكان و صباباطري 

و مهرام بود.
Õ  متولد چه سالي هستيد؟

 م��ن در ١١ خرداد ١36١ در ش��هر ري به 
دنيا آمدم.

Õ  تاكنـون بـه چـه افتخاراتـي نائـل 
گشتيد؟

 ب��ا صباباطري قهرمان جام باش��گاه هاي 
آسيا ش��دم. همراه مهرام قهرمان ايران گشته 
و قهرماني مسابقه هاي غرب آسيا را از آن خود 
ك��ردم. در اولي��ن روز ن��وروز ١388 هم، براي 
دومين  بار با تيم مهرام، قهرمان مس��ابقه هاي 
غرب آسيا شديم و عيدي خوبي به مردم ايران 
داريم. همچنين با تيم  ملي بسكتبال جمهوري 
اسالمي ايران، به مقام سوم بازي هاي آسيايي 
٢006 دوحة قطر دس��ت يافتيم و در قهرماني 
تيم ملي بس��كتبال كشورمان در جام ملت هاي 
آسياي ٢007 ژاپن، شركت داشتم. اين قهرماني 
تيم ما را مسافر بازي هاي المپيك ٢008 پكن 
ك��رد و در المپيك، با بهتري��ن تيم هاي جهان 
ب��ازي كرديم. ع��الوه بر عناوين مطرح ش��ده، 
چندي قبل در جام ملت هاي آس��يا ٢009 چين 
با نُه پيروزي متوالي، به مقام قهرماني رسيديم 
و ب��راي اولين بار ج��واز حضور در مس��ابقات 

جهاني را كسب كرديم.

در بيسـت و پنجمين دورة جام ملت هاي آسـيا، كه در كشـور چين برگزار شد، تيم كشـورمان با نُه پيروزي متوالي 
و با به ثمررسـاندن 74٠ گل، قهرمان مسـابقات شـد و براي اولين بار، جواز حضور در مسابقات جهاني را كسب كرد. 
بسكتباليست  هاي شايستة ايراني در دورة قبلي باز ي ها نيز، مقتدرانه به قهرماني رسيده، مجوز شركت در بازي هاي المپيك 
2٠٠8 پكن را به دست آورده بودند. به اين مؤفقيت ها، بايد مقام سومي بازي هاي آسيايي 2٠٠6 قطر را هم اضافه كرد. 
برنامه ريزي دقيق و  اصولي فدراسيون بسكتبال و به كارگيري مربيان كارآمدي چون تراكوويچ، بوسنياك، اونيكا، ترومن 
و ماتيچ باعث شد تا بسكتبال كشورمان قلل مرتفع قارة كهن را فتح كند. در مؤفقيت هاي حاصل شده، بازيكنان زيادي 

نقش آفرين بودند كه يكي از مهره هاي كليدي و تأثيرگذار اين تيم، مهدي كامراني است. كامراني سال هاست، بدون فراز و نشيب، به عنوان 
بازيكن ثابت در خدمت تيم ملي است و هميشه وجودي مؤثر و كارساز در بازي ها داشته است. گفت وگوي ما را با مهدي كامراني بخوانيد.

ابراهيم زارعي
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Õ ميزبـان مسـابقات جهانـي كـدام 
كشور است؟

 اين بازي ها سال ٢0١0 ميالدي در تركيه 
برگزار مي شود.

Õ  مسـابقات المپيك در چه سـطحي 
بود؟ 

سطح مسابقات بسيار باال بود، چون بهترين 
تيم هاي جهان، راهي المپيك شده بودند.

Õ  مقام هـاي چهارگانه به كدام تيم ها 
رسيد؟ 

تيم هاي آمريكا، اسپانيا، آرژانتين و ليتواني 
اول تا چهارم شدند.

Õ  اين رتبه بندي هنوز پا برجاست؟
 در آخرين رده بندي كه فدراسيون جهاني 
بس��كتبال انجام داد،  تيم هاي آرژانتين، آمريكا، 
اسپانيا، يونان، صربستان و ليتواني عناوين اول 

تا ششم را به خود اختصاص دادند.
Õ  در اين رده بندي جايگاه بسـتكبال 

كشورمان كجاست؟
 بع��د از قهرماني در جام ملت هاي آس��يا، 
دوپل��ه صعود كرديم و به رده بيس��ت و يكمي 

جهان ارتقا يافتيم.
Õ بازيكنان تيم ما در مسابقات آسيايي 

و المپيك يكسان بودند؟ 
ما بعد از قهرماني در آس��يا، با دو سه تغيير 
به بازي هاي المپيك اعزام شديم و در بيست و 
پنجمين دورة جام  ملت  هاي آس��يا هم، با حفظ 
اس��كلت بندي  تيم، چند تغيير ديگ��ر تيم  ما را 

قوي تر از قبل كرد.
Õ  مسـير قهرمانـي تيـم مـا در جام 
ملت هاي آسياي 2٠٠9 چين چگونه بود؟ 

در دور مقدمات��ي، تيم ه��اي چي��ِن تاپيه، 
ازبكس��تان و كويت را شكس��ت داديم. در دور 
دوم ژاپ��ن، فيليپي��ن و كرة جنوب��ي را از پيش 
رو برداش��تيم و به يك چهارم نهايي رسيديم. 
در اين مرحله تيم قطر را شكس��ت داديم و در 
نيمه نهايي به تيم اردن فائق گش��ته، به فينال 
مس��ابقات راه يافتيم. در بازي پاياني به مصاف 
چين ميزبان رفتيم و چيني ها را با حس��اب 70 
بر ٥٢ مغلوب كرديم و مسافر مسابقات جهاني 

شديم.
تيـم مهـرام، در جـام  قهرمانـي    Õ

باشگاه هاي آسيا چگونه رقم خورد؟
 ابتدا به مصاف تيم هاي غرب آس��يا رفتيم 
و تيم ه��اي قدرتمن��دي چون زي��ن، الّرياضي، 
ارتدوكس و المتحد را از پيش رو برداش��تيم و 
در مقابله با باشگاه هاي شرق آسيا هم، ُپرتوان 
ظاهر گش��ته، با شكست همة تيم ها بر سكوي 

قهرماني تكيه زديم.
Õ  عملكـرد بازيكنـان  خارجـي تيـم 

مهرام را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
آن ها بازي قاب��ل قبولي از خود به نمايش 
گذاش��تند. به عنوان نمون��ه، در بازي فنيال كه 
تيم  زين اردن را با حس��اب 96 بر 8٥ شكست 
داديم، پريست بازيكن ٢٢0 سانتيمتري تيم ما، 
موفق شد 3٢ گل به ثمر برساند و نقش مهمي 
در پيروزي ما داش��ته باش��د. اس��كاريبرا ديگر 
بازيكن خارجي تيم هم، عملكرد خوبي داشت.

Õ  دليل مؤفقيت بسكتبال چيست؟
 برنامه ريزي خوب فدراس��يون و اس��تفاده 
از مربيان كارآمد، پرهيز از حاش��يه و ديدارهاي 

تداركاتي مناسب.
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ُكشتي با فيل
شرح دالوري ها و مردانگي هاي پهلوان 
»محمـد ماالنـي« در تمام سـرزمين ها 
دهان به دهان مي گشـت. تمـام مردم 
از پهلوان شـهر هرات به جوانمردي ياد 
مي كردنـد. هيـچ سـتم ديده اي نبود كه 
شـرح حال خود را بـراي پهلوان بگويد 
و او دادش را نسـتاند. پهلوان در شـهر 
مي گشـت و تا مي توانسـت گـره از كار 

گرفتاران مي گشود.
پهلوان ُگرزي آهنين و سنگين داشت. 
اين گـرز هميشـه همراهش بـود. اين 
گرز كليد گشايش بسياري از مشكالت 
مردم بود؛ پهلوان با آن صخره ها را خرد 
مي كرد؛ مردم را از گزند حيوانات درنده 
دور نگه مي داشت و... مردم، پهلوان را با 

گرز دشمن شكنش مي شناختند.
مردم مي گفتنـد در تمام دنيا پهلواني 
پيدا نخواهد شد كه بتواند پهلوان محمد 

ماالني را شكست بدهد.
***

اكنون اوايل تابستان بود. حسين ميرزا � حاكم 
شهر هرات � با عدة زيادي از درباريان به منطقه اي 
بسيار خوش آب و هوا آمده بود تا هم تفريح كند و 
هم به امور حكومتي برسد. پهلوان محمد ماالني 

هم در ميان آنان بود.
يك روز خبر آوردند كه پادشاه دهلي، نماينده اي 
را ب��ا هداياي فراوان راهي اردوگاه حس��ين ميرزا 
كرده است. خيلي زود خيمه هاي بزرگ برافراشته 
شد و همه به تكاپو افتادند تا استقبال شايسته اي 

از نمايندگان پادشاه دهلي به عمل آورند.
س��پس حس��ين ميرزا با كبر و غرور فراوان بر 
تخت باشكوهش نشس��ت. به دستور او مقامات 
حكومتي در اطرافش گرد آمدند. حس��ين ميرزا از 
پهلوان محمد ماالني هم خواست تا براي پذيرايي 
از نمايندة پادش��اه دهلي و گرفت��ن هدايا، كنار او 

باشد.
طولي نكش��يد كه نمايندگان پادشاه دهلي با 

كارواني پر از انواع و اقس��ام هدايا از راه رس��يدند. 
نماين��دة پادش��اه دهلي ب��ا احترام ف��راوان پيام 
محبت آميز پادشاه دهلي را به حسين ميرزا ابالغ 
كرد. س��پس از حس��ين ميرزا رخصت خواست تا 
هدايا را پيش��كش او كند. هداياي فراوان پادشاه 
دهلي را يكي يكي از اسب ها و قاطرها برداشتند تا 
به حسين ميرزا تقديم كنند. هدايا چنان نفيس و 

آن  قدر فراوان بود كه از شمارش خارج بود.
ساعتي بعد، تحويل هدايا به پايان رسيد. حسين 
ميرزا و اطرافيانش به نش��انة تشكر از جاي بلند 
ش��دند؛ اما در همين لحظه، نمايندة پادشاه دهلي 
پيش آمد و با احترام فراوان خطاب به حسين ميرزا 
گفت: »سلطان به س��المت باشند! اگر حضرت 
حاكم قدم رنج��ه فرمايند و لحظه اي با همراهان 
خود، به خارج از خيمة شاهي تشريف بياورند، يك 
هدية ناقابل ديگر باق��ي مانده كه تقديم خواهد 

شد.«
حسين ميرزا و اطرافيان با شنيدن اين جمالت 

همه با تعجب به هم خيره شدند:
� يعني چه هديه اي است كه در اينجا نمي تواند 

آن را تقديم حاكم كند؟!
هنگامي كه حس��ين ميرزا و اطرافيان از خيمه 
خارج شدند، ناگهان با ديدن فيل عظيم الجثه اي 
كه روبه روي آن ها ايس��تاده بود. از شدت تعجب 

انگشت به دهان ماندند!
في��ل در مقابل آن ها ايس��تاده ب��ود و خرطوم 
بلن��دش را در هوا تكان م��ي داد. عاج هاي بلند و 
زيباي فيل از دو س��و، مانند شمش��يرهاي براق 
بيرون آمده بود. پاهاي فيل به كلفتي تنة درختان 
بود و مانند س��تون هايي هي��كل  بزرگ و تنومند 
حيوان را نگه داش��ته بود. پچ پچ و زمزمه در ميان 

اطرافيان حسين  ميرزا پيچيد:
� در تم��ام عمرم، چنين حيوان غول پيكري را 
نديده بودم! به گمانم اين بزرگ ترين فيل در دنيا 

باشد!
� آدمي از ديدن عظمت اين فيل به وحش��ت 
مي افتد! ي��ك ضربة خرطوم اي��ن فيل مي تواند 

آدمي را از پاي درآورد.
حس��ين ميرزا در حال��ي ك��ه چش��م از في��ل 
برنمي داش��ت، گفت: »خداوندا! عجيب قدرتي در 
آفرينش اين فيل به كار رفته اس��ت! واي به حال 
آن آدمي كه گرفتار اين موجود شود! محال است 

جان سالم به در ببرد!«
پهل��وان محمد ماالني، همة اي��ن حرف ها را 
مي ش��نيد. او نيز از ديدن اين فيل متعجب شده 
بود، اما او از سخن حسين  ميرزا خوشش نيامد. او 
آدمي را در مقابل يك حيوان، فقط به دليل بزرگي 
و تنومندي اش خوار و ذليل دانس��ته بود. پهلوان 
طاقت ني��اورد؛ گرز بزرگش را از روي ش��انه اش 
جابه جا كرد و گفت: »حضرت حاكم! البته بستگي 
دارد كه آن آدمي كه باشد!! خداوند به آدمي نعمتي 
داده ك��ه به حيوانات ن��داده  و آن قدرت تفكر و 
شعور است. عظمت و بزرگي يك حيوان نبايد اين 
قدر مهم باشد كه آدمي در مقابل آن خوار و زبون 

شود!«
حسين  ميرزا چشم از فيل برداشت و نگاهي از 
س��ر ناراحتي به پهلوان انداخت. او انتظار نداشت 
كه پهلوان در مقام پاس��خ گويي ب��ه او برآيد. اين 
بود كه با كنايه گف��ت: »پهلوان! ادعاي عجيبي 
مي كني! آيا تو مي تواني با اين فيل بزرگ به مقابله 

برخيزي؟!«
پهلوان بي درنگ گف��ت: »اگر خداوند بخواهد 
و كمك كند، م��ن مي توانم از پس اين فيل هم 

برآيم!«
اطرافيان حس��ين ميرزا از اي��ن بگومگوي نَه 
چندان دوستانة پهلوان و حاكم به وحشت افتادند: 
� پهلوان ادعاي عجيب��ي دارد! آدمي از ديدن 
چنين موجود غول پيكري به وحشت مي افتد، چه 

رسد به اينكه بخواهد با او مقابله هم بكند!
� مي ترسم اين گفت وگوي نامهربانانه،  عاقبت 
شومي پيدا كند. نكند حاكم از پهلوان بخواهد كه 
 ادعايش را اثبات كند؟ آن وقت معلوم نيست چه 

اتفاقي خواهد افتاد.
همين  طور هم ش��د! حس��ين ميرزا با صداي 
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بلن��دي گفت: »پهلوان! حال كه چنين اس��ت ما 
هم مشتاق هستيم كه شاهد زورآزمايي تو با اين 
فيل غول پيكر باش��يم... براي ما هم ماية مسرت 
و خوش��حالي خواهد بود كه يك بار ديگر شاهد 
زورآزماي��ي پهلوان ديارمان با اي��ن غول چهار پا 

باشيم!«
اطرافيان حاكم در س��كوتي سنگين فرورفتند. 
كس��ي را ياراي مخالفت با خواس��تة حاكم نبود. 
پهلوان، گامي پيش گذاشت و گفت: »هر چه امر 

حاكم بزرگ باشد، من نيز حاضرم!«
ناگهان نمايندة پادش��اه دهلي پيش دويد و در 
مقابل حسين  ميرزا تعظيمي كرد و با صدايي كه 
ُپر از التماس و ترس بود گفت: »قربانتان ش��وم! 
بندة حقير خواهش مي  كنم از اين امتحان ش��وم 
بگذريد! اين فيل، پهلوان ديار شما را زير پاهايش 
له خواهد كرد. او هنوز جوان و قوي اس��ت. به او 
رحم كنيد! اين فيل به كسي كه در مقام مقابله با 

او برآيد، رحم نخواهد كرد...«
حسين  ميرزا منتظر بود تا شايد خود پهلوان از 
اين فرصت استفاده كند و بگويد به علت خواهش 
نمايندة پادشاه دهلي از مبارزه با فيل كنار مي كشد؛ 
اما وقتي ديد پهلوان با چهره اي برافروخته و مصمم 
ايستاده و آمادة مبارزه است، گفت: »اما پهلواِن ما 
عادت ندارد از حرفي كه مي زند برگردد! او از روي 
ُپرگوي��ي اين حرف را نزده اس��ت. البد به قدرت 
خودش ايمان دارد كه چنين ادعايي مي كند. پس 

بگذاريد اين مبارزه انجام شود!«

ديگر چاره اي نبود. اطرافيان حاكم با اضطراب 
فراوان آمادة تماش��اي اين مبارزه ش��دند. پهلوان 
محمد ماالني، آس��تين ها را باال زد. گرز آهنينش 
را به دس��ت گرفت، اما همين كه خواس��ت وارد 
ميدان ش��ود، حاكم با كنايه فري��اد زد: »پهلوان! 
ُكش��تي گرفتن با اين فيل با داش��تن گرز گراني 
چون گرز تو، چندان هنر نيست! حيوان از داشتن 
چنين س��الحي بي بهره است! خوب است مبارزه 
عادالنه باشد! اگر مي تواني گرز را به زمين بگذار و 
با نيروي بازوي خودت با او مبارزه كن! اگر نه سر 

جاي خودت بازگرد كه جاي امن تري است!«
پهلوان گرز س��نگينش را روي زمين گذاشت 
و فرياد زد: »هر چه امر ش��ما باش��د! نيروي من 
در بازوهايم اس��ت، ن��ه در اين گرز! به خدا توكل 

مي كنم تا بتوانم در اين مبارزه پيروز شوم...«
ت��رس و وحش��ت اطرافيان حاك��م چند برابر 
شد. آن ها ش��يفتة پهلوان بزرگ شهرشان بودند 
و مي دانس��تند كه پهلوان مي تواند با يك ضربة 
گ��رز حتي يك صخره را ه��م خرد كند؛ اما حاال 
پهلوان با دست خالي به مبارزه با اين حيوان بزرگ 

مي رفت.
پهلوان، مقابل فيل رس��يد و چش��م در چشم 

حي��وان دوخت. فيل ب��ا ديدن او 
خرطوم��ش را به هوا بلن��د كرد و 

نعره اي كشيد. بعد ناگهان چند قدم جلو 
آمد و خرطومش را دور كمر پهلوان حلقه زد. 

فيل چنان سريع اين كار را كرد كه پهلوان غافلگير 

شد. صداي جمعيت به هوا بلند شد: »واي!«
فيل س��عي كرد پهلوان را به ه��وا بلند كند و 
محكم ب��ر زمين بكوبد. اما بدن پهلوان ورزيده و 
س��نگين بود. پهلوان با دو دست خرطوم فيل را 
چسبيد و سعي كرد خود را از بند خرطوم فيل آزاد 
كند، اما فيل قوي بود. پهلوان احساس كرد كه هر 
دو پايش از زمين بلند شد. برق عاج فيل را خيلي 

نزديك تر به خود لمس كرد.
في��ل در تالش براي بلند كردن پهلوان، كمي 
توان خود را از دس��ت داده و از فش��ار خرطومش 
كاسته شد. اين فرصت خوبي براي پهلوان محمد 
بود كه با تالش��ي تند و با مه��ارت، خودش را از 

خرطوم فيل رها كند.
فيل كه رقيب از چنگش گريخته بود، چرخي 
زد تا دوباره او را پيدا كند! اما پهلوان به سرعت به 
پهلوي فيل پريد آرام و مطمئن در زير پاي جلويي 
فيل روي زمين نشست. سپس پاي حيوان را بغل 
گرفت، نيم خيز شد و فرياد بلندي كشيد و با تمام 

توان پاي حيوان را از روي زمين بلند كرد:
� ياعلي!

فيل كه انتظار چنين حركتي را نداشت، ناگهان 
تعادلش را از دس��ت داد و هم��راه با پهلوان روي 
زمين غلتيد. فرياد شادي اطرافيان حاكم 
به هوا برخاست. فيل با حالت خنده داري 

روي زمين افتاده بود.
آفري��ن...  ص��داي 
آفرين همه به آس��مان 
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بلند شد. حسين  ميرزا با دهاني باز به اين صحنه 
نگاه مي ك��رد و در دلش به پهلوان  محمد آفرين 
مي گفت. پهلوان غ��رق در عرق بود. نفس نفس 
مي زد و با رضايت  خاطر رو به جمعيت مي خنديد. 
حسين ميرزا دستي به سر و روي او كشيد و گفت: 
»احس��نت! انصافا ً كه اين كار فقط از كسي چون 

تو برمي آيد!«
اما در آن س��و خبرهايي بود: فيل بان ها، سعي 
كردند فيل خش��مگين را آرام كنند. آن ها به فيل 
كم��ك كردند تا از جا بلند ش��ود. بعد زنجيرهاي 

محكم آوردند و پاهايش را به زمين بستند.
نماين��دة پادش��اه دهل��ي از ش��دت تعج��ب 
نمي دانس��ت چه بگويد. اگر چنين صحنه اي را با 
چشمان خودش نمي ديد، باور نمي كرد. او نزديك 
پهل��وان آمد و گفت: »در تم��ام عمرم مردي به 
ق��درت تو نديده بودم! اما... از اين پس بايد خيلي 
مراقب خودت باش��ي! تا وقتي كه در اين اردوگاه 
هستي و اين فيل هم اينجاست، نبايد چشم از اين 
حيوان برداري؛ چون اين حيوان كينة تو را به دل 
گرفته و تا از تو انتقام نگيرد، آرام نخواهد گرفت! 

حتي ممكن است همين امشب به 
سراغت بيايد!«

پهلوان خيلي عجيب  براي 
بود كه حيواني كينة انساني 

را ب��ه دل بگيرد. اما 

حرف نمايندة پادشاه دهلي را پذيرفت. چون او در 
اين باره بيشتر از پهلوان مي دانست.

***
آن ش��ب، پهلوان دائم به فك��ر حرف نمايندة 
پادشاه دهلي بود. آيا ممكن بود فيل واقعا ً به فكر 

انتقام از او باشد؟
هنوز ساعتي از شب نگذشته بود كه فكري به 
خاطر پهلوان رسيد. از بستر برخاست. سپس چند 
عدد متكا به جاي خودش گذاش��ت و روي آن را 
با پارچه اي پوشاند. از دور چنان بود كه انگار يك 
نفر در بستر خوابيده است! بعد پهلوان در گوشه اي 

كمين كرد و منتظر آمدن فيل ماند.
س��اعتي از ش��ب گذش��ت. تم��ام اردوگاه در 
خواب ب��ود. آواي جيرجيرك ها فضاي اردوگاه را 
پر ك��رده بود. ناگهان فيل كه هم��ه را در خواب 
مي ديد زنجيرها را پاره كرد و با قدم هاي تند و با 
شتاب خودش را به خيمة پهلوان رساند. مستقيم 

به سمت بستر پهلوان رفت و خودش را روي آن 
انداخت.

پهلوان ك��ه از بيرون خيمه هم��ه چيز را زير 
نظر داش��ت، ناگهان طناب هاي خيمه را كش��يد 
و خيمه روي فيل آوار ش��د. في��ل كه از همه جا 
بي خبر بود، دس��ت و پاييش را گم كرد. خواست 
خودش را بيرون بكش��د، اما تالش��ش باعث شد 
كه طناب هاي خيمه به سر و كله و دست و پايش 

بپيچد و اسير شود.
در همين هنگام پهلوان از راه رس��يد و با قفل 
و زنجيرهايي كه از قبل آماده كرده بود، دس��ت و 

پاي فيل را بست.
***

صبح روز بعد، اولين نفري كه جاي خالي فيل 
را ديد، فرياد زد:

� برخيزيد! فيل از پهلوان محمد انتقام گرفت... 
فيل پهلوان محمد را به قتل رسانده است... اثر رّد 

پاي فيل به سمت خيمة پهلوان است...
همه، وحشت زده به سمت خيمة پهلوان محمد 
دويدن��د تا جن��ازة او را خارج كنند. ام��ا با ديدن 
صحنه اي عجيب، همگي در جا خشكش��ان زد. 
فيل آرام روي زمين نشس��ته بود. پهلوان هم در 
كنارش بود. پهلوان دس��ت بر سر فيل مي كشيد 
و در دهان فيل ميوه مي گذاش��ت. فيل هم آرام و 
ب��ا لذت ميوه ها و غذا را مي خورد و با مهرباني به 
پهلوان محمد چشم دوخته بود. فيل، رام ِ مهرباني 

پهلوان شده بود.
***

در حدود قرن نهـم هجري، پهلوانان 
بسياري در سرتاسر ايران وجود داشتند. 
در ايـن عصـر، يكـي از حاكماني كه 
عالقـة بسـياري در ُكشـتي پهلواني 
داشـت، سلطان حسـين ميرزا بايقرا 

بود.
پايتخـت او هـرات، تبديل به مركز 
ُكشتي هاي پهلواني شده بود. پهلوانان 
بسياري از سرتاسر ايران براي ُكشتي 

گرفتن به هرات مي آمدند.
از  پهلـوان  محمـد ماالنـي يكـي 
پهلوانان بزرگ و نامدار و مردم دار اين 

زمان بود.
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داستان

ت
س

دو

... او س��گ ها را بهتر از هر كسي مي شناسد. 
نه از روي رنگ و نژاد و خيلي چيزهاي ديگر، فقط 
كافي اس��ت توي چشمان آن ها يك لحظه خيره 

شود. يك بار گفت: »همة سگ ها خوب هستند.«
... بع��د از آن ج��اي دن��دان روي س��اق پاي 

چپ اش، اين طرز تفكر از يك بچه عجيب بود.
ب��راي آخري��ن دي��دار پارچ��ة روي صورت 
كوچك اش را كنار مي زنم. غريبانه با آرامش تمام 
زل زده به سقف سردخانه. مي دانستم سرماي آنجا 
را احساس نمي كرد، اما پارچة سفيد را دوباره روي 

صورت اش مي كشم.
اَه، ح��اال چه وقت مرور گذش��ته بود؟ صداي 
هياهو مي آيد، مي دانم باالي س��رم هستند و براي 
بيرون آوردنم بي قراري مي كنند. صداها نامفهوم اند، 
گوش هايم را احتماال ً دو آجر راه نفوذش��ان را سد 
كرده است. اما امواج ضربه هاي كلنگ را احساس 

مي كنم. تاق... توق، تاق... توق.
شايد آشنايي است كه من را موقع واردشدن به 
خانه ديده است، آهان احتماال  ً عمو عبداهلل و يا فاضل 
سلماني است! يادم است احوال جنگ و سيد را از من 
پرسيدند. عمو عبداهلل هم تسبيح اش را به من داد تا به 

سيد هديه كنم. البته اگر خودشان مانند من، اسير آجر 
و خاك و تيرهاي چوبي نشده باشند! برايم افتخاري 
است كه محافظ سيد شده ام. كاش قوي ترين مرد 
دنيا بودم و همه ديوارها و سقف هاي فرود آمده را با 
يك اشاره بلندكرده و صليب سرخي ها را از كار بيكار 
مي كردم. يادم است اين آرزو را هم َده سال قبل وقتي 
براي اولين بار اردوگاه را بمباران كردند، همان لحظه اي 
كه از زود آمدن آن ها براي درآوردن اجساد پدر و مادر 
و خواهر كوچكم نااميد شده بودم از خدا خواستم. روز 
وحشتناكي بود سگ هاي آن ها كه فقط پيداكردن 
مرده و زنده هاي زير آوار زلزله را تجربه داشتند از بوي 
باروت و بدن هاي تكه پاره شوكه شده بودند. يكي از 
آن ها وقتي جسد خواهر كوچكم را پيدا كرد، از ته دل 
زوزه كشيد... آن لحظه دست خودم نبود، به سويش 
س��نگي پرتاب كردم. به فكر خواهرم بودم. او از آن 
هيبت سياه حتما ً وحشت مي كرد، سال ها قبل وقتي 
ما را از خانه مان به اينجا يعني اردوگاه »قانا« مي  راندند، 
مادرم جلوي آن ها ايس��تاد و يكي از همين سگ ها 
كه قالده اش به دست سرباز بلندقدي بود به سمت 
مادرم خيز برداشت و مانند آنكه تنها براي گرفتن پاي 
كودكان تربيت شده باشد به سوي پاي چپ زينب در 

آغوش مادرم رفت. سال ها خواهرم از سگ ها تنفري 
نداش��ت اما با ديدن سربازهايي كه روي كالهشان 
ستاره داوود مي درخشيد هراسان، پشت من يا پدر و 
مادرم پنهان مي شد. من اآلن بيست و پنج ساله ام و 

اگر او مانده بود دوازده سال داشت.
... دارم لرزش هاي��ي را در اطراف��م احس��اس 
مي كنم. صداي پارس س��گ مي آيد. دلم مي لرزد. 
تيرك چوبي سقف را از روي بدنم جابه جا مي كنند، 
دست هايي مثل تكه چوب س��ياه خاك هاي روي 
پيراهنم را كنار مي زند. چشمانش برق مي زند. كسي 
فرياد مي زند »بياييد اينجا، يكي رو اين سگ نازنين 
زنده پيدا كرد«... فقط به نجات من فكر مي كند، با 
دندان هاي سفيدش پيراهنم را گرفته و بلندم مي كند. 
خوشحال مي شوم، خدا را شكر ستون فقراتم سالم 

است و مي توانم خودم را به عمليات برسانم.
مردي كه لباس نارنج��ي با نقش هالل ماه 
پوشيده، سرش را در آغوش مي گيرد و موهاي سياه 
س��ر و گردنش را نوازش مي  كند. دوست دارم از او 
تشكر كنم، دستم را باال مي آورم، صدايي مي گويد: 

»ببريدش توي آمبوالنس داره بيهوش مي شه.«

سگ هاي خوب، سگ هاي بد!
حميد قاسم زادگان جهرمي
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تذكر: براي پيدا كردن رمز جدول كه جملة سي و پنج حرفي است، ابتدا كلمه هاي آبي رنگ زير را در جدول پيدا 
كرده، روي آن ها خط بكشيد. )كلمات به صورت افقي، عمودي و موّرب در جدول قرار دارند( و سپس حروف باقي مانده 

را پشت  سر هم  بخوانيد.

كلمات داخل جدول
عين الزيتون: روستاي كه اسرائيلي ها به 

آن جمله كردند.
ارض كنعان: نام قديم فلسطين.

شيخ عّزالدين قّسام: از رهبران مبارز و 
شهيد آزادي فلسطين.

روز قـدس: آخري��ن جمعة م��اه مبارك 
رمضان ك��ه مس��لمانان ب��ه حمايت از  

فلسطيني ها تظاهرات مي كنند.
الخليل: از شهرهاي فلسطين.

طولكرم: از شهرهاي فلسطين.
انتفاضه: نام انقالب مردم فلسطين.

اريحا: از شهرهاي فلسطين.
عملي��ات  ش��هيد  سـليمان خاطر: 

شهادت طلبانه در صحراي سينا.
شـتيال: اردوگاهي فلسطيني كه ساكنان 

آن توسط اسرائيلي ها قتل عام شدند.
عبدالقادر حسـيني: يك��ي از مبارزان و 

رهبران راه آزادي فلسطين.
يافا: از شهرهاي فلسطين.

جنين: از شهرهاي فلسطين.
بيت المقدس: از ش��هرهاي فلس��طين و 

قبلة اول مسلمانان.
اسـماعيل هنيـه: از رهب��ران جنب��ش 

حماس.
مقاوم��ت  جنب��ش  اخوان المسـلمين: 

اسالمي فلسطين.
فتحي شـقاقي: رهبر و دبيركل ش��هيد 

جهاد اسالمي فلسطين.
قدس: از استان هاي فلسطين.

صبرا: اردوگاهي فلس��طيني كه ساكنان 
آن توسط اسرائيلي ها قتل عام شدند.

مشعل: از رهبران جنبش حماس.
حيفا: از شهرهاي فلسطين.

محمود زهار: از رهبران جنبش حماس.
بيت لحم: از شهرهاي فلسطين.

نابلس: از شهرهاي فلسطين.
الفتح: بزرگ ترين و نيرومندترين سازمان 

مسلح فلسطيني.
ساف: سازمان آزادي بخش فلسطين.

س��ازمان  نظام��ي  ش��اخه  حمـاس: 
اخوان المسلمين فلسطين.

جدول 
غّزه

ابراهيم زارعي
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روز قدس
در كالم امام خمينی )ره(

قدس، قبله نخستين و حرم دوم مسلمانان جهان، سرزمين اصلی و وطن 
ميليون ها آواره مس��لمان فلسطينی است كه از سال ١948 آن سرزمين را از 

دست ساكنانش خارج و تحت سلطه نيروهای اشغالگر قدس قرار گرفت.
پس از پيروزی انقالب اسالمی، امام خمينيره روزی را برای نجات قدس 

از چنگال صيهونيست های جنايتكار، به عنوان روز قدس تعيين كردند.
در پيامی كه امام راحل به همين مناسبت صادر نمودند، آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
من طی ساليان دراز، خطر اسرائيل غاصب را گوشزد مسلمين نمودم كه 
اكنون، اين روزها به حمالت وحشيانه خود به برادران و خواهران فلسطينی 
ش��دت بخش��يده اس��ت و به ويژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان 

فلسطينی پياپی خانه و كاشانه ايشان را بمباران می كند.
من از عموم مس��لمانان جهان و دولت های اس��المی می خواهم كه 
برای كوتاه كردن دست اين غاصب و پشتيبانان آن، به هم بپيوندند; و جميع 
مسلمانان جهان را دعوت می كنم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه از 
ايام قدر است و می تواند تعيين كننده سرنوشت مردم فلسطين نيز باشد، به 
عنوان " روز قدس " انتخاب و طی مراسمی همبستگی بين المللی مسلمانان 
را در حمايت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطين اعالم نمايند. از خداوند 

متعال پيروزی مسلمانان را بر اهل كفر خواستارم. 
والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوي الخميني

از اين تاريخ آخرين جمعه ماه مبارك رمضان روز جهاني قدس نام گرفت 
تا فرياد اعتراض مسلمانان عالم به تداوم اشغال قبله اول مسلمين در سراسر 

دنيا طنين انداز شود.
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