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هر کس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

به جاي
سرمقاله ماه نو

خداوندا! امروز، روز عید فطر اس��ت. روز بازگشت 
به س��وی تو. در این م��اه به من نعمت های فراوانی 
دادی. کمکم کردی تا بیشتر به تو نزدیکتر شوم. ولی 
چ��ه کنم؟ روز های دیگر می آین��د و این حاالت از 
من دور می ش��وند. چشمانم! همان چشمانی که در 
شبهای قدر برای تو می گریستند، به خطا می روند. 
دست هایم، زبانم، همه وجودم، احساس می کنم که 
نزدیکی به تو را از دست می د هند. می دانم که این 
تغییرات به خاطر اعمال خود من اس��ت. شرمنده ام، 

ولی چه کنم؟ 
این حرف دل بسیاری از ما در روز عید فطر است. 
ولی به راستی چگونه می توانیم از این نزدیکی با خدا 

پاسداری کنیم؟
بازرگانان معموال فعالیت های مالی خود را در دفتر 
روزانه و دفتر کل یادداش��ت می کنند و از این طریق 
به آسانی می فهمند که چقدر سود برده یا زیان کرده 
اند؛ چه میزان به اشخاص بدهکارند و چه مبلغی بابت 
مالیات باید پرداخت کنند؛ چه نوع کاالیی وارد کرده 
و چه مقدار به فروش رسانیده اند و کاالهای موجود 
در انبارشان چه چیزهایی است؟ خالصه تمام سرمایه 
آنان با یک نگاه معلوم می گردد و می دانند در آینده 

چه کارهایی باید انجام دهند.
ول��ی چرا ما روزانه اعمال صالح و در نقطه مقابل 
کاره��ای ناشایس��تی را که انجام م��ی دهیم، پیش 
خودمان محاسبه نکنیم؟ نکند کار های ناپسند به ما 
ضرری نمی رساند و اعمال صالح نیز برایمان سودی 

ندارد که ما آنها را به حساب نمی آوریم؟ مگر اعمال 
نیک ما موجب نزدیکی به خدا و خش��نودی او نمی 
شود و مگر گناهانمان، ما را از او دور نمی کند؟ مگر ما 
یقین نداریم که همه اعمال ما از ریز و درشت و زشت 
و زیبا در نزد خداوند متعال ثبت و ضبط می ش��ود و 
همه آنها در روز جزا به نمایش در خواهند آمد؟ پس 
چرا الاقل زمانی در شبانه روز را به محاسبه اعمال خود 
اختصاص ندهیم و در پیشگاه خدای بزرگ از کارهای 
زشتمان پوزش نخواهیم و خود را برای فردایی بهتر و 

انجام کارهایی نیکوتر آماده نسازیم؟)1(
با این کار می توانیم درباره اعمال روزانه خود فکر 
کرده و آنها را جمع بندی  کنیم؛ تصمیم قاطعی برای 
ادامه اعمال صالحی که در روز گذشته انجام داده ایم، 
بگیریم و سعی  کنیم دیگر به سراغ اعمال ناپسند روز 
قب��ل نرویم؛ بلکه تالش خود را بکار گیریم تا آنها را 

جبران کنیم. 
ارزش محاسبه نفس تا حدی است که پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه و آله و س��لم( در وصیتشان به ابوذر 

می فرمایند:
 "ای ابوذر! از نفس خود حساب بکش پیش از اینکه 
از تو حساب کشیده شود. زیرا حسابرسی امروزت بسی 
آسانتر از حسابی است که فردا از تو خواهند کشید؛ و 
به نفس خود رس��یدگی کن پیش از آنکه در ترازوی 
سنجش نهاده شوی و برای آن روز بزرگی که کردار 
ها نمایان می ش��ود، خود را مهیا و آماده ساز؛ همان 
روزی که اعمال آشکار می گردد و هیچ چیز بر خداوند 

پوشیده نیست. 
ای ابوذر! کس��ی از گروه پرهیزکاران شمرده نمی 
شود مگر اینکه از نفس خود حساب کشد، حسابرسی 
و دّقتی شدید، شدیدتر از حسابی که شریکی از شریک 

خود می کشد ...")2(
آری، یکی از مهمترین کلید های بازگشت به سوی 
خدا و اسرار باقی ماندن در راه او، محاسبه نفس است، 
هرچند که این کار ممکن اس��ت بسیار آسان به نظر 
برسد، ولی اگر با برنامه ای منظم و ادامه دار، اعمال هر 
روز خود را در پایان همان روز محاسبه کنیم، فرصت 
کافی خواهیم داشت تا قبل از به پایان رسیدن فرصت 
ه��ا، کار های خوب خود را ادامه داده و اعمال بدمان 

را جبران کنیم ...
"خداون��دا، اینک با ماه رمض��ان وداع می کنیم، 
همانند وداع با عزیزی که فراقش بر ما دش��وار است 
و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت تنهایی می 
کند؛ عزیزی که او را بر ما پیمانی اس��ت که باید آنرا 
نگه داریم و حرمتی است که باید آنرا رعایت کنیم و 
)ب��ر ما( حقی دارد که باید آنرا ادا نماییم. پس، اکنون 
می گوییم: بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید 

 )3( ".اولیای خدا
 پاورقی ها: 

1-    برگرفته از ترجمه و شرح محاسبه نفس، تالیف 
سید بن طاووس، ترجمه و شرح عباسعلی محمودی

2-    وسایل الشیعه، جلد 16، صفحه 98
3-    بخشی از دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع 

با ماه مبارک رمضان
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فرزندان

زهرا مصطفوي

خواب را بر بچه تلخ نكن

امام اصاًل برنامه شان بر بیدار کردن براي نماز صبح نبود؛ یعني ما اگر 
خدمت ایشان بخوابیم چه نماز شب چه نماز صبح را چنان آرام مي خوانند 
که ما اصاًل بیدار نشویم. هیچ وقت امام براي نماز کسي را بیدار نمي کنند، 
مگر کسي بسپارد. ما مکرر مي سپردیم به ایشان که ما را بیدار کنید و ما 
را بیدار مي کردند. اما چون خانوادة شوهر من برنامه شان این بود که صبح 
بچه را بیدار کنند به همین جهت همسرم وقتي دختر من مکلف شد 
صبح ها بیدارش مي  کرد. من عادت نداشتم به این کار و معتقد بودم که 
این کار درست نیست. اما ایشان معتقد بود که بچه باید عادت کند به بیدار 
شدن براي نماز صبح. تا زماني که برنامه بر این شد که برویم نجف � آن 
موقع ایشان در نجف بودند � ما وقتي رفتیم نجف، به ایشان گفتم آقاي 
بروجردي، لیلي را بیدار مي کند. امام فرمودند: »از قول من به ایشان بگو 
خواب را بر بچه تلخ نکن«. این کالم تأثیر عمیقي بر روح من و دخترم 
به جاي گذاشت به حدي که بعد از آن دخترم سفارش مي کرد که براي 
انجام نماز صبح به موقع بیدارش کنم. ) برداشتهایي از سیره امام خمیني)س( 

ج1، ص 19ـ 2٠(

جوان ها را بايد رعايت كرد

اگر یکي از نوه هاي امام که در سنین جواني است پیش امام باشد، 
ایشان کاماًل برخوردشان با آن ها و ما فرق مي کند. در این حال با ما 
جدي تر برخورد دارند و مطالب را جدي تر مطرح مي  کنند. اما با دختران 
 [نوه هاي[ جوان به صورت شوخي برخورد مي کنند. حتي اگر ما گاهي 
گله کنیم که مثاًل دخترمان گوش به حرفمان نداده ایشان همیشه جانب 
جوان ها را مي گیرند؛ یعني معتقدند این جوان ها هستند که باید رعایت 

حالشان را کرد. )همان، ص 26ـ2٧(

تمام اعياد را عيدي مي دادند

امام تمام اعیاد را به ما عیدي مي دادند از زمان بچگي. البته به مطابق 
زمان تغییر کرده و امروز رسیده به سیصد تومان. عیدها به ما سیصد تومان 
مي دهند. نه ما، هر کسي توي خانه باشد، از خانم گرفته تا کارگر توي 
منزل و حتي میهمان هم اگر باشد به همه عیدي مي دهند � بچه ها صد 
تومان، بزرگ ترها سیصد تومان. یادم است وقتي در نجف بودم امام آنجا 
دو دینار عیدي مي دادند. یک روزي که صبح عید بود )یکي از این اعیاد 
حاال یا مذهبي یا عید بزرگ غیر مذهبي فرق نمي کرد( منتظر بودیم ایشان 
عیدي بدهند اما امام گفتند: »من امروز عیدي ندارم«. گفتیم که چطور 
شما عیدي ندارید؟ گفتند: »من از پولي که مخصوص خودم باشد و پول 
شخصي  ام است به شما عیدي مي دهم، حاال پول شخصي ندارم، طبیعتًا 
نمي توانم عیدي بدهم«. خوب ما که نمي توانستیم صرف نظر کنیم، قرار بر 
این شد همشیرة بزرگم قرض بدهد به ایشان تا ایشان به ما عیدي بدهند، 
تا بعد اگر پولي پیدا کردند قرضشان را بدهند. امام گفتند: »شاید پولي پیدا 
نکردم، اگر پیدا نکردم قرضتان مي ماند«. ما هم گفتیم: »ان شاءاهلل پیدا 
مي کنید.« و خواهر بزرگم رفت پولي از خودش آورد به آقا قرض داد.« 
ایشان آن را به ما عیدي دادند و بعد هم ایشان قرضشان را ادا کردند. 

)29 )همان، ص 28ـ 

من امروز عصر نخوابيدم

بچه که بودیم بعدازظهرها بازي مي کردیم و خواب ایشان را به هم 
مي زدیم. به هر حال مشغول استراحت بودند، تنها کاري که مي کردند 
یکي از ماها را صدا مي کردند. همین که صدا مي  کردند؛ یعني اینکه دیگر 

ايام

ت
س

دو

خاطراتي از امام خمیني )ره(
در گفتاري از نزدیكان ایشان
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خیلي شورش را درآوردید، خیلي زیاد اذیت کردید. و باز بارها مي شنیدم 
که مي گفتند: »امروز عصر من نخوابیدم. بچه ها امروز نگذاشتند من 
بخوابم«. این را به صورت تعریف براي مادرم نقل مي کردند. نه اینکه با 

ما دعوا کنند که چرا اذیت کردید. چرا سر و صدا کردید. )همان، ص29(

وقت مشخصي را با بچه ها بودند

امام گرچه مشغول بحث و تدریس فقهي بودند ولي خود را غافل از 
حال فرزندانشان نمي دانستند و حقوق خانواده و وظیفة تربیت فرزندان را 
فراموش نمي کردند. در جهت تحقق این امر، روزانه وقت مشخصي را 
براي سرگرم کردن فرزندان و حتي بازي با آن ها اختصاص داده بودند، 
ولي در همین بازي و سرگرمي نقش تربیتي فراموش نمي شد. )همان، 

ص 29(

اگر مي تواني بمان

ما  ذهن  در  را  اسالمي  اخالق  عیني  نمونة  امام  کردار  و  رفتار 
تداعي مي کرد. مصاحبت با ایشان اثر خاصي در روح و روان ما بر جاي 
مي گذاشت. یادم است اگر من وقتي از بیرون به خانه مي آمدم از من 
نمي پرسیدند کجا بودي؟ و اگر مي خواستم از خدمت ایشان مرخص 
شوم، نمي گفتند، کجا مي روي؟ بلکه مي گفتند اگر مي تواني بمان. )همان، 

ص35(

 مرحوم حاج سید احمدآقا )ره(
علي را روي دوششان سوار مي كردند

امام مرا  به طوري که  اتاق مي شدم  وارد  بارها مي شد که من 
زانو روي زمین نشسته اند و پسرم،  به  امام  نمي دیدند. مي دیدم که 
بازي مي کند. خیلي  دارد  امام  با  و  علي، روي دوششان سوار است 
دلم مي  خواست از آن صحنه ها و لحظه ها فیلم یا عکس بگیرم، اما 
مي دانستم که امام نمي گذارند. صمیمیت و صداقت امام با بچه ها و مادرم 

خیلي عجیب بود. )همان، ص 19(
اين هم به خاطر تو

گاهي که خدمت امام مي رفتم مي دیدم یکي از دو کانال تلویزیون 
برنامة ورزشي پخش مي کرد و امام، کانال دیگر را مي دیدند، فوراً کانالي 
را که ورزش پخش مي کرد مي گرفتند و مي گفتند: »این هم به خاطر 

تو، بنشین و تماشا کن«. )همان، ص 35(
هميشه صادق بودند

بهترین خصلیت امام صداقت ایشان بود. امام هرگز اینگونه نبودند 
که آن چیزي را که بیرون مي گویند، وقتي داخل خانه آمدند ناچار باشند 
چیز دیگري بگویند؛ یعني رفتار امام در بیرون همان انعکاس رفتار ایشان 
در داخل خانه بود، به اضافه اینکه رسمیت ساقط مي شد. امام آنچه را که 
مي فهمیدند همان طور صادقانه با بچه ها، با مادرم و با همه مي گفتند: 

 )19همان، ص(
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تیري  از 
ک��ه ب��ه کتفش 

زج��ر  ب��ود،  خ��ورده 
مي کشید. یک روز که داشت 

از انبارهاي لش��کر بازدید مي کرد، 
چند جوان بس��یجي را دید ک��ه با »حاج 

امراهلل«، )مسئول انبار( داشتند بار یک کامیون را 
خالي مي کردند. وقتي حاج امراهلل، مهدي را دید، که 
کناري ایستاده، بدون اینکه او را بشناسد، با خشم به 
او گفت: »آهاي جوان! چرا ایستاده اي و ما را تماشا 
مي کني؟ تا به حال ندی��ده اي که بار خالي کنند؟ 
یادت باشد آمده اي جبهه که بار خالي کني. نه اینکه 

آن گوشه بایستي و ما را تماشا کني!!«
مهدي که این حرف را ش��نید با خنده گفت: 

»بله، چشم. االن مي آیم.«
و بعد گوني هاي سنگین را به روي کتف پر از 

درد انداخت و کمک کرد که بارها را خالي کنند.
بعد از چند س��اعت که ح��اج امراهلل را متوجه 
مي کنند که این جوان، کس��ي جز فرماندة لشکر 
مهدي زین الدین نیست، حاج امراهلل به عذرخواهي 
جلویش ایستاد. اما مهدي با لبخند مهرباني گفت: 
»حاج امراهلل! من هم یک بس��یجي هستم! مثل 

همة این ها که اینجا هستند...«

آرام تر از دريا
دوس��تم را صدا زدم: »ناصري... ناصري بیدار 
شو... نوبت تو است؛ باید بروي سر پست نگهباني.« 
چش��م هایش را باز کرد. کمي نگاهم کرد و گفت:  
»حالم اصاًل خوب نیست؛ نمي توانم بروم سر پست 

نگهباني؛ اگر مي شود...«
گفت��م: »من نمي دانم. خ��ودت مي داني. اگر 
نمي خواهي بروي، بغل دستي ات را بیدار کن؛ از او 
خواهش کن، ش��اید او قبول کن��د که به جاي تو 

نگهباني بدهد.«
و بع��د، خوابی��دم. هنوز 

چشم هایم کاماًل گرم نشده بود که یک دفعه 
یکي مرا از جا پراند. دوستم ناصري بود. گفتم: »چي 

شده؟ مگر تو نرفتي نگهباني بدهي؟!«
گفت: »نه!«

تعجب کردم. گفت: »به خدا من حواسم نبود. 
گیج خواب بودم؛ بغل دستي ام را بیدار کردم و اسلحه 
را به او دادم و گفتم برود به جاي من نگهباني بدهد؛ 

او هم قبول کرد و رفت!«
گفتم: »اینکه مسئله اي نیست. من خودم به 
ت��و گفتم که این کار را بکني!« گفت: »چي چي را 
چیزي نیس��ت! من اصاًل حواسم نبود که فرماندة  
لشکر، امشب در چادر ما خوابیده است. من، اشتباهي 
او را بیدار کردم و اسلحه را دادم دستش که برود به 

جاي من نگهباني بدهد!«
گفتم: »اي داِد بیداد! عجب کاري کردي تو! 

حاال چکار کنیم؟!«
تصمیم گرفتیم هر دو به محل نگهباني برویم. 
حاج مهدي آنجا بود. آرام قدم مي زد. یک تس��بیح 
در دس��تش بود و مشغول ذکر بود. جلوتر رفتیم. از 
او خجالت مي کش��یدیم. ما را که دید به طرفمان 

و سالم  آمد 
کرد و ب��ه رویمان لبخند 
زد. رفتار و کردارش همیشه 
م��ا را خجال��ت زده مي کرد. از 
او خواس��تیم که اسلحه را به ما 
بدهد و خودش ب��ه داخل چادر برود، 
او تقاضاي ما را قبول نکرد. هر چه التماس کردیم، 

اثري نداشت...
آن شب تا صبح، فرماندة لشکر به جاي یک 

بسیجي نگهباني داد!

پلوخور!
شهید زین الدین عالقة عجیبي به بسیجیان 
داشت و شوخي هایش با آنان از همین عشق مفرط 

نشئت مي گرفت.
او به بچه هاي که خوب به خودشان مي رسیدند 

و حسابي غذا مي خوردند، مي گفت:  »پلوخور!«
یک روز در ستاد لشکر، موقع صرف غذا، بچه ها 
همه نشسته بودند. یکي از همین پلوخورها هم بود. 
آقا مهدي با بچه ها هماهنگ کرد تا با شوخي جالبي 
مجلس را رونقي ببخشد. غذا که رسید، همه منتظر 
ماندند تا جناب پلوخور شروع کند. همین که دست 
برد و لقم��ه را آورد باال، با اش��ارة آقا مهدي همة 
بچه ها یکهو با صداي بلند گفتند: »یا... علي!« بندة 
خدا که کاماًل غافلگیر و دستپاچه شده بود، بي اختیار 
لقمه از دس��تش افتاد پایین. خودش هم از تعجب 

خنده اش گرفت!

نگفتند، بگوييد!
آق��ا مهدي را فقط با اس��مش مي ش��ناختم. 
مي دانس��تم فرمانده لشکر اس��ت، اما هنوز ندیده 
بودمش. بعد از عملیات خیبر بود که همة یگان هاي 
پدافندي لش��کر هماهنگ شدند تا هم زمان یکي 

حماسه

ت
س

دو

خداحافظ 
سردار
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از مناطق دش��من را بکوبند. من مس��ئولیت یکي 
از قبضه هاي آتش��بار را به عهده داش��تم. سه تا از 

بچه هاي وظیفه هم همراهم بودند.
گرم کار بودیم که متوجه شدم یک نفر ایستاده، 
دارد نگاهمان مي کند. کم کم آمد جلوتر، درس��ت 

روبه رویم، گفت: »برادر، کجا را زیر آتش دارید؟«
� به ما نگفتند بگویید.

گفت: »نگفتند بگویید، یا گفتند نگویید؟!«
� نگفتند بگویید.

� حاال نمي شود به ما بگویید؟!
و شروع کرد به خندیدن. فکر کردم ما را دست 

انداخته. گفتم: »به شما نرسیده...«
دیگري چیزي نگفت، عصباني هم نش��د. باز 
ایستاد به نگاه کردن. چند لحظه که گذشت، گفتم: 
»اصاًل ش��ما به چه حقي آمده اید اینجا؟! بفرمایید 

بروید.« 
باز چیزي نگفت. فقط نگاه مي کرد. به بچه ها 

گفتم: »این آقا را ردش کنید و برود.«
یکي بهش تشر زد. آن یکي چشم غره رفت. 
ب��از هم چیزي نگف��ت. راه افتاد طرف قبضه هاي 
دیگر. پاسداري که از دور ناظر این صحنه بود، آمد 

جلو و گفت: 
� فالني! مي شناختیش؟!

� نه.!
� چي بهش گفتي؟

� هیچي، به سربازها گفتم ردش کنند برود.
� مي داني کي بود؟

� نه!
� مهدي زین الدین که مي گویند این بود!

عرق سردي نشس��ت بر پیشانیم. دلم لرزید. 
بدنم سست شد. دستپاچه به بچه ها گفتم: »قبضه را 

آماده شلیک کنند.«
بعد دویدم طرفش؛ شرمنده و خجل. چشمش 
افتاد بهم. انگار خودش قضیه را فهمید. گفتم:  »حاج 

آقا! تشریف بیاورید تا برایتان...«
� خیلي ممنون، دستتان درد نکند. همان که 

»نگفتند بگویید« درست است!
و شروع کرد به خندیدن!

قيمت باالي يك استكان چاي!
پس از شهادت شهید زین الدین، به راننده اش 
عباسعلي یزدي گفتم: »عباس! اگر خاطره اي از آقا 

مهدي داري برایم بگو.«
گفت: »دو خاطره هس��ت که خود آقا مهدي 

برایم تعریف کرد و من از زبان او نقل مي کنم.«
روزي براي شناس��ایي رفته بودم داخل خاك 
عراق. توي نیروهاي آن ها، لحظاتي گرم کار خودم 
شدم. پس از مدتي، خسته و تشنه، ماندم که چکار 
کنم! چاره اي نداشتم. رفتم توي یکي از سنگرها. 
س��نگر مجهزي بود. معلوم بود م��ال فرماندهان 
عراقي است. فرصت را از دست ندادم، دو استکان 
چاي خودم را مهمان کردم. همین که اس��تکان را 
زمین گذاشتم، یک افسر عراقي دم در سنگر سبز 

شد. با خودم گفتم: »حاال خر بیار، باقال بار کن!«
ب��راي اینکه لو نروم، خ��ودم را زدم به کوچة 
علي چپ، انگار نه انگار که دست از پا خطا کرده ام! 
افسر که غضبناك نگاهم مي کرد آمد جلو، کشیدة 
جانانه اي خواباند دم گوشم. البد مي خواست بگوید 
چرا توي اس��تکان او چاي خورده ام! کشیده را که 

نوش جان کردم فوراً زدم به چاك!
بعدها در عملیات خیبر همان افسر را در میان 
اس��را دیدم. وقتي مرا دید، زل زد بهم. انگار مرا به 
جا آورده بود؛ نمي دانم؛ شاید داشت به همان چاي 
که در استکانش خورده بودم فکر مي کرد و به بهاي 

گراني که از من گرفته بود!

زيارت
یک بار ناشناس رفتم کربال. قباًل با خودم قرار 
و مدار بسته بودم که الم تا کام با کسي حرف نزنم. 
پ��س از آنکه دلي از عزا درآوردم و حس��ابي پیش 

حضرت اباعبداهلل)ع( عقده گشایي 
کردم، تصمیم گرفتم برگردم.

ه��وش و حواس��م ب��ه 
جا نبود. تمام دل��م جا مانده 
ب��ود پی��ش آقا. ت��وي حال 
خ��ودم ب��ودم. ب��ا بي میلي 
قدم برمي داشتم که تنه ام 
خورد به تنة مردي عرب. 
از دهان��م پرید ک��ه: »آقا 

ببخشید!... معذرت...!«
مرد، انگار که با منظرة 

غیر منتظره اي روبه رو شده باشد، حیرت زده نگاهم 
مي کرد. فوراً به خودم آمدم. تا مرد عرب به خودش 
بجنبد، خودم را میان ازدحام جمعیت گم کردم و از 

تیررس نگاهش دور شدم!

شهيد مهدي زين الدين در ١٨ مهر ماه سال 
١٣٣٨ در خانواده اي مذهبي در تهران به دنيا آمد. 

پدرش از فعاالن سياسي زمان خود بود كه بارها 
از سوي رژيم شاه دستگير و زنداني و تبعيد شده 
بود. مهدي پنج ساله بود كه خانواده اش به شهر 
خرم آباد مهاجرت كردند. مهدي دوران ابتدايي و 
راهنمايي و دبيرس�تان را در همين شهر گذراند. 
هم زمان با اوج گيري انق�اب مردم ايران بر ضد 
حكومت شاه، پدر مهدي نيز از طرف حكومت به 
شهرستان سقز تبعيد شد. در همين ايام بود كه 
مهدي در كنكور سراس�ري شركت كرد و با رتبة 
چهارم در رش�تة پزشكي قبول ش�د،  اما از رفتن 
به دانش�گاه انصراف داد و ترجيح داد تا در مغازة 
پدرش كار كند، چون اين مغازه در واقع به كانون 

مبارزه بر عليه حكومت شاه تبديل شده بود.
در آبان ماه ١٣٥٧ در اوج ش�كوفايي انقاب 
پدر مهدي به اصفهان فرار كرد و بعد به قم رفت. 
مهدي و خانواده اش هم به او ملحق ش�دند. بعد 
از پيروزي انقاب اس�امي، مهم�ي به عضويت 
نهاد ؟؟؟؟ درآمد. در سال ١٣٥٩ كه صدام تجاوز 
وحشيانه اي را به ايران آغاز كرد مهدي به همراه 
تعداد زيادي از دوس�تانش عازم جبهه هاي نبرد 
جنوب ش�د. اس�تعداد و خاقيت مهدي در جنگ 
چن�ان بود ك�ه فرماندهان جنگ مس�ئوليت هاي 
كليدي و مهدي را به او واگذار كردند. زين الدين، 
ب�ه عنوان مس�ئول شناس�ايي يگان ه�ا انتخاب 
ش�د و پ�س از آن به عن�وان مس�ئول اطاعات 
عمليات س�پاه دزفول و سپس مسئول اطاعات 
عملي�ات محورهاي سوس�نگرد انتخاب ش�د. او 
و  بيت المق�دس  عملي�ات  در 
آزادسازي خرمشهر، مسئوليت 
ق�رارگاه  عملي�ات  اطاع�ات 
نص�ر را پذيرف�ت و در عمليات 
رمض�ان، سرپرس�تي تيپ ١٧ 
علي  ابن ابي طالب قم را عهده دار 
ش�د و س�رانجام ب�ه فرماندهي 
لش�كر ١٧ علي ابن ابي طال�ب قم 
منصوب شد. مهدي زين الدين در 
2٧ آب�ان ١٣٦٣ پرندة س�بك بالي 

شد و به آسمان ها پر كشيد.
در نوش�تن اين مطلب از كتاب افاك خاكي 
گردآوري محمد خامه يار و بچة ببر گردآوري احمد 

 .عربلو استفاده شده است

»دوست« آغاز هفته ي دفاع مقدس را 
گرامي مي دارد
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اشياء کم نور در آسمان را چگونه ببينيم؟ 
حسين بيدارمغز

استفاده از نور قرمز در شب هاي رصدي و زماني که نیاز به نور هست 
باعث می شود تا مردمک چشم تنگ بماند.

چشم انسان یک اندام فوق العاده است که داراي محدودیت هایي است. 
زماني که ش��ما از جاي پر نور به جاي تاریکي مي روید، چش��م شما چند 

لحظه اي را نیاز دارد تا بتواند تنظیم شود وخود را با تاریکي تطبیق دهد.
 یا زماني که شما در شب از یک اتاق پر نور به بیرون بروید براي چند 

لحظه هیچ چیز نمي توانید ببینید. 
چش��م شما براي عادت کردن به محیط تاریک نیازمند زمان است تا 

خود را با محیط تطبیق دهد. اما چه اتفاقي براي چشمان شما مي افتد:
اول: مردمک چش��م در زماني که در روش��نایي هس��تید تنگ بوده و 
زماني که به جاي تاریکي بروید باید گش��اد شود تا نور بیشتري از محیط 

جمع آوري کند. 
دوم: س��لول هاي میله اي چش��م مقداري rhodops را مي سازد که 
حساس��یت به نور بیشتر ش��ود. حال مي توان گفت که سلول هاي میله اي 

چشم به نور قرمز کمتر حساس هستند تا نور آبي و سفید.
 به همین علت نور قرمز کمتر باعث مي ش��ود که مردمک چشم شما 
تنگ ش��ود. به همین علت س��اده است که منجمین در شب هاي رصدي، 
زماني که نیاز به نور دارند تا تلسکوپ یا نقشه هایشان را ببینند از نور قرمز 

استفاده مي کنند.
اما ش��ما مي توانید اشیاء بزرگ و با نور مناسب را با خیره شدن به آن 
و تمرکز بر روي آن ببینید. اما اگر بخواهید شي کم نوري را ببینید هرچه 
خیره تر ش��وید و بیش��تر توجه کنید کمتر خواهید دید، اما بر عکس اگر از 

تمرکز دست بردارید یا چپ چپ به آن نگاه کنید موفق تر خواهید بود.

اما دليل اين موضوع چيست؟ 
در چشم الیه هاي گیرنده اي وجود دارد که به دو گونه تقسیم مي شود، 
یکي مخروطي و دیگري استوانه اي. در چشم هر انساني حدود 120 میلیون 
نورون اس��توانه اي و 5 میلیون نورون مخروطي یافت مي شود. نورون هاي 

استوانه اي نسبت به نور حساس ترند و در نور کم هم فعالیت مي کنند.
 آنها با تاریکي سازش یافته و به تدریج سبب مي شوند که در محیط 
تاری��ک هم ببینی��م، به همین جهت در دید ش��بانه نق��ش مهمي دارند. 
حساس��یت نورون هاي مخروطي کم است. این سلول ها فقط درروشنایي 
زیاد تحریک مي ش��وند و اهمیت آنها در تشخیص رنگ و جزئیات است. 
در نور کم، مخروطي ها از کار مي افتند و کناره ش��بکیه براي تش��خیص 

بهترخواهد بود.
قطعه خارجي نورون هاي استوانه اي داراي ساختمان غشایي الیه الیه 
اس��ت و در آن ارغوان ش��بکیه یا ردوپس��ین قرار دارد. ردوپس��ین از یک 
بخش رنگین به نام ریتین و یک بخش پروتئیني به نام اس��پین س��اخته 

شده است. 
رس��یدن نور به ردوپسین باعث جدا  ش��دن ریتین از اسپین مي شود. 
ردوپس��ین به کمک ویتامین A در سلول هاي استوانه اي ساخته مي شود. 
در تاریکي و نور کم، ویتامین  Aبا واسطه آنزیم هاي موجود در نورون هاي  
اس��توانه اي به ریتین تبدیل مي شود. کمبود این ویتامین باعث شب کوري 

مي شود. البته مصرف زیاد آن هم مشکالتي را در بر دارد.
 منابع غنی از ویتامین A عبارتند از: کره، جگر، شیر، زرده تخم مرغ، 
ماه��ی، هویج ، کدو حلوایی، طالبی، زرد آلو ، کلم بروکلی ، گریپ فروت، 

اسفناج و سایر سبزیجات سبز تیره و برگی شکل. 
 .براي رصد از چراغ قوه قرمز استفاده کنید و چشمانتان را قوي کنید 
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جس��تجو به منظور یافتن بهترین س��ایت 
رصدی دنیا به کشف سردترین، خشک ترین و 

آرام ترین مکان در کره زمین منجر شد.
تصور می شود که هیچ انسانی تاکنون آنجا 
نبوده اما انتظار می رود که آسمان در این نقطه 3 

بار شفاف تر از هر مکان دیگر در زمین باشد.
 تیم تحقیقاتی مش��ترك آمریکا و استرالیا 
داده های به دست آمده از ماهواره ها، ایستگاه های 
زمینی و نمونه های آب و هوایی را بررسی کردند 
تا بس��یاری از عواملی که در کیفیت یک سایت 
رصدی موثر اس��ت را تعیین کنن��د. این عوامل 
ش��امل: پوش��ش ابری، دما، تبخیر آب، سرعت 

وزش باد و تالطم جوی می باشند.

محققی��ن مکانی را در قطب جنوب معرفی 
کردند که Ridge A نام داش��ته و 4053 متر 
ارتفاع دارد، این مکان نه تنها دور دست می باشد 
بلکه آب و هوایی بس��یار س��رد و خش��ک دارد. 
مطالعات آش��کار س��اختند که در فصل زمستان 
دمای این ناحیه به طور متوس��ط تا 70 – درجه 

سانتی گراد کاهش می یابد! 
این م��کان همچنین تالطم جوی بس��یار 
کمی دارد. آس��مان در آنجا بسیار تاریک است، 
تا حدی که یک تلسکوپ نسبتا معمولی در آنجا 
می تواند به قدرتمندی بزرگترین تلسکوپ های 

 !زمین باشد

قطب جنوب؛ بهترين سايت رصدی دنيا

الميرا صديقیچطور دلفين ها و وال ها می خوابند؟

دلفین ها و وال ها پس��تاندار هس��تند و بس��یاری خصوصیات شبیه به 
انسان ها دارند.

آنها خون گرمند و این خصیصه آنان هم شبیه انسان هاست. اما یکی 
از تفاوت هایی که این حیوانات با انسان ها دارند، محیط زندگی آنهاست. 
وال ه��ا و دلفین ها، دارای ویژگی هایی هس��تند که این امکان را به 
آنها می دهد که بتوانند بیش از نیم س��اعت را بدون گرفتن اکس��یژن  زیر 

آب بمانند. 
روی کره خاکی انس��ان ها و دیگر حیوانات بط��ور غیر ارادی تنفس 
می کنند، این به آن معناست که ما حتی اگر نخواهیم نفس بکشیم بدن ما 

اکسیژن می طلبد و ما را مجبور به نفس کشیدن می کند. 
ام��ا در مورد دلفین ها و وال ها قضیه فرق می کنند. آنها بطور ارادی 

نفس می کش��ند ب��ه این معنا که ه��ر گاه اراده کنند 
که زیر آب باش��ند می توانند دقایق طوالنی 

را ت��ا زمانی ک��ه روی آب می آیند نفس 
نکشند . 

ح��ال چط��ور ممکن اس��ت 
حیوانی ک��ه حرکات��ش کاماًل 
ارادی و هوش��یار اس��ت بتواند 

بخوابد؟ 
کاماًل واضح است که اگر 
ما در حالت هوشیاری به سر 
ببریم، نمی توانیم به خواب 
برویم و از آنجا که س��اختار 
مغز پس��تانداران به شکلی 

است که تا زمانی که هوشیار باشند بیدار هستند، پس دلفین ها که باید در 
هوشیاری تصمیم بگیرند که چه وقت نفس بکشند چه هنگام می خوابند؟

تحقیقات ثابت کرده اس��ت که برای رفع این مشکل دلفین ها هنگام 
خواب نیمی از مغزش��ان را فعال نگه داش��ته و نیم دیگر در حال کار نگه 

می دارند. 
ب��ه این صورت آنها هم اس��تراحت الزم را دارن��د و هم تا حدودی در 
حالت نیمه هوش��یار می باش��ند. گفته می ش��ود که این حیوانات حدود 8 

ساعت در روز را در این حالت به سر می برند. 
ما انس��ان ها احتماال هرگز درك نمی کنیم که این نوع خواب چگونه 
است، اما آن را می توان به حالت ابتدای فرو رفتن به خواب یعنی حالتی که 

نیمه بیهوش هستیم و صداهای گنگی می شنویم تشبیه کرد.
ح��ال این س��ؤال پیش 
می آید ک��ه دلفین ها کجا 

می خوابند؟ 
آنان  برای  بهترین جا 
نزدیک س��طح اقیانوس است 
ک��ه بتوانند در موقع مقتضی روی 

آب بیایند و نفس بکشند. 
اگ��ر دلفینی را دیدی��د که نزدیک 
س��طح آب بود و تکان های کمی داشت 

 .بدانید که به خواب رفته است

اورانگوتان، مرد جنگلی
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گردشگري

ت
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شهرستان زنجاندو
ش��هر زنجان مرکز شهرستان زنجان و مرکز 
اس��تان زنج��ان، در 28 درج��ه و 48 دقیقه طول 
جغرافیایي، 40 درجه و 3٦ دقیقه عرض جغرافیایي 
، بلن��دي 1٦40 متري از س��طح دری��ا و در 31٩ 
کیلومتري ش��مال باختري تهران و در مس��یر راه 

ترانزیت تهران تبریز قرار دارد.

بافت شهر زنجان
شهر زنجان به رغم داشتن سابقه تاریخي چند 
هزار س��اله، بارها با هجوم دش��من تخریب شده، 
بنابراین کلیه آثار فعلي نسبتا ً جدید است. با در نظر 
گرفت��ن موقعیت رودخانه »زنجان رود« و ش��یب 
دوطرفه آن، توسعه ش��هر به طرف شمال، امري 

ضروري بوده است.
قدیمي ترین ساختمان این منطقه، کاروان سراي 
س��نگي مربوط به دوران شاه عباس دوم است که 

قسمت اعظم آن امروز از میان رفته است.
در دوران حکوم��ت آقا محمد خان قاجار کار 
احداث س��اختمان بازار زنجان شروع شد که به دو 

قسمت بازار باال و بازار پایین تقسیم مي شود.
این شهر، در گذشته داراي حصار بوده که قلعه 
نامیده مي شده است. ساختمان اولیه حصار مربوط به 
دوران سلجوقي بوده که در دورة صفوي بازسازي 

شده است. 
این قلعه از طریق ش��ش دروازه با روستاهاي 
اطراف و شهرهاي هم جوار مرتبط بوده است. بافت 
قدیمي شهر با کوچه هاي پیچ درپیچ داراي زوایاي 
تند است و این به آن جهت بوده که شهر پیوسته 
در معرض حمالت دش��من قرار داشته و مردم به 
این نتیجه رس��یده بودند که در این شرایط )حصار 
کشیدن ش��هر( مي توان از هجوم گسترده دشمن 
جلوگیري نمود و به دفاع در مقابل عوامل مهاجم 

پرداخت.
بازار نقش مرکزیت ش��هر را دارا بوده و در هر 
محله، مسجد، تکیه، آب انبار، حمام و مراکز خرید 
روزانه وجود داشته که در ساختمان آن ها از مصالح 

سّنتي استفاده شده است.
فعالیت ه��اي جدید شهرس��ازي در زنجان از 
سال 1311 ه� ش با احداث اولین خیابان موسوم 
به خیابان شمشیري )استانداري( شروع و سپس با 
توسعه شهرنشیني و موقعیت ارتباطي و فعالیت هاي 
اقتصادي و بعدها مرکزیت سیاس��ي استان، ایجاد 
خیابان ها و میادین با کوچه هاي عریض، ادارات و 
س��ازمان هاي دولتي و مراکز خدماتي و آموزشي و 
شهرك هاي جدید مانند کوي فرهنگیان، شهرك 
کارمندان، شهرك انصاریه، شهرك شهید رجایي 

و... در دستور کار قرار گرفته است.

آداب مهمان نوازي در زنجان قديم
آداب مهم��ان در منطقه زنجان بخصوص از 

قدیم حائز اهمیت بوده است.
عموم��ا ً مهمان در میان م��ردم زنجان، از هر 
طبقه و گروه که باش��د داراي مقام و منزلت بسیار 

زیادي است.
تمام شئون زندگي بر اساس نحوه پذیرایي از 
مهمان مترتب شده است، گویي همه چیز از براي 
مهمان اس��ت و بس. براي مثال تهیه مس��کن و 
تدارك مایحتاج زندگي، فاکتور درخور مالحظه اي 

در امر پذیرایي در نظر گرفته مي شود.

ات��اق خوب، ل��وازم عالي، فرش ه��اي زیبا و 
باالخره وس��ایل خواب راحت، همه براي مهمان 
است. بدین ترتیب پس از ورود مهمان تمام اعضاي 
خانواده از کوچک و بزرگ همه در خدمت مهمان 
قرار مي گیرند. و از اطعمه و اشربه تدارك شده در هر 
طبقه اجتماعي که عموما ً چند برابر مایحتاج است، 
قبل از صرف مهمان و پایان پذیرایي کس��ي حق 
اس��تفاده از آن ها را نخواهد داش��ت. در این مرحله 
دو رسم وجود دارد نخست آنکه صاحب خانه پس 
از چیدن س��فره رنگین اتاق مخصوص پذیرایي را 
ترك مي کند و مهمان را جهت استفاده از غذا آزاد 

مي گذارد.
این پدیده به آن دلیل اس��ت که آزادي عمل 

مطلق را به تازه وارد مي بخشد.
رس��م دوم آنکه، صاحب خانه پس از تکمیل 
س��فره به فاصله یک متري و دوزان��و نزدیک ِ در 
ورودي مي نش��یند و با تعارفات پي درپي  مهمان را 

به صرف غذا دعوت مي کند. 
پس از جمع کردن سفره که همراه با تعارفات 

تأليف و گردآورنده: مهناز محمدي
زير نظر: حميد قاسم زادگان
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زیاد نظیر خیلي ببخشید، قابل شما نبود. شرمنده 
ش��دیم و... اس��ت، افراد خانواده بقیه غذا را تناول 

مي کنند.

بازي هاي محلي يا قديمي

هفت سنگ:
تعداد بازیکنان شش تا چهارده نفر، گروه سني: 
دبستان � راهنمایي، اهداف جسماني: سرعت عمل

توضیح بازي: در ابتداي بازي افراد به قید قرعه 
به دو گروه یک و دو تقس��یم مي ش��وند و بازي را 

شروع کرده و گروه دو منتظر مي ماند.
هفت س��نگ یک اندازه، به فاصل��ه 2 تا 2/5 
متري افراد گروه روي هم قرار داده مي شود، سپس 
ی��ک نفر از گروه اول توپ را برداش��ته و به طرف 

سنگ ها پرتاب مي کند.
اگر سنگ ها افتاد بازي ادامه پیدا مي کند اگر 
سنگ ها نیفتاد، گروه یک تا آخرین نفر این کار را 
انجام مي دهد تا باالخره یک نفر بتواند سنگ ها را 
بیندازد. اگر موفق نشدند بازي به گروه دوم واگذار 

مي شود.
تمام سعي افراد بر این است که تعداد کمتري از 
سنگ ها بیفتد، بعد از افتادن سنگ ها افراد گروه یک 
متفرق مي شوند و افراد گروه دو توپ را برداشته و به 

دنبال گروه یک مي روند.
همه اف��راد گ��روه دو دست هایش��ان درون 
لباس هایشان است به طوري که تصور مي شود که 

توپ دست هر یک از آن ها مي تواند باشد.
افراد گروه دو تا سه بار مي توانند کنار یکدیگر 
مانند یک گل جمع شده )براي مشورت یا گول زدن 
گروه یک( و دوباره متفرق بشوند. در این فاصله ها 
گروه یک باید س��عي کند سنگ ها را بر روي هم 

بچیند.
اگر موفق ش��دند آن نفري که آخرین سنگ 
را گذاش��ت، مي گوید: س��نگ و ی��ک امتیاز براي 
تیمش��ان مي گیرد و بازي دوباره با گروه یک ادامه 
داده مي شود. ولي اگر موفق نشدند و گروه دو آن ها 
را با توپ زدند و سوزاندند )چون توپ به هر کس از 
گروه یک برخورد کند سوخته و از بازي باید بیرون 
رود (، امتیاز به گروه دو داده مي شود و گروه دو بازي 
را در دست مي گیرد. این بازي تا زماني ادامه دارد که 
افراد هر دو گروه خسته شوند و بازي را تمام کنند.

ماشين بازي يا ماشين راني
سن بازیکنان: هشت تا ده سال، تعداد بازیکنان: 

کل کالس
دانش آموزان در محوطه مح��دودي پراکنده 
ش��ده و هر یک حرکتي شبیه رانندگي اتومبیل را 
تقلید مي کنند و با سرعت به گوشه و کنار محوطه 
به حرکت درمي آیند. بعد معلم مانند پلیس راهنمایي 
به طور ناگهاني س��وت زده و تمامي راننده ها باید 
بدون حرکت بایستند حال اگر ماشیني از جا تکان 
بخ��ورد، خراب تلقي ش��ده و باید جهت تعمیر به 
گاراژي که در یک قسمت از حیاط بازي مشخص 

شده است برود. ماشین هاي تصادف کننده نیز جهت 
تعمیر به گاراژ مي روند این بازي تا مشخص شدن 

ماشین درست ادامه پیدا مي کند.

تيله بازي
در شکل معمول این بازي بین دو تا شش نفر 
بازي مي کنند، البته بیشتر از این تعداد هم مي توان 
نف��رات را بازي داد ولي براي جلوگیري از ش��لوغ 
شدن، معموال ً دو تا شش نفر بازي مي کنند. چهار 
گودال کوچک که اصطالحا ً »گولو« نامیده مي شود 
روي زمین حفر مي شود و نفرات به صورت ایستاده 

تیله هاي خود را پرتاب مي کنند.
به ترتیب، اول ت��ا آخرین نفر، هر کدام که با 
پرتاب اول تیله خود را درون گودال اول بیندازند به 

ترتیب نفر اول تا آخر مي شود.
وقتي بازي ش��روع شد تیله هر یک از نفرات 
درون گودال افتاد آن نفر تیله خود را برداش��ته و به 
صورتي که انگشت دستش روي زمین باشد تیله 
خود را به طرف تیله نفرات بعدي پرتاب مي کند تا 
تیله آن ها را از گودال دور کند و خود نیز به گودال 
بعدي برسد هر کس که بتواند این عمل را بهتر از 
بقیه انجام دهد و نفرات دیگر را حذف کند به ترتیب 

امتیاز مي گیرد.
همچنی��ن بازي ه��اي الک دول��ک، زوبازي، 
وس��طي، الس��تیک بازي، یه قل دوقل و... هم از 

 .بازي هاي محلي و قدیمي شهر زنجان است
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مرد از خزانه پادشاهي بیرون آمد. او در حالي 
که سبدي پر از جام ها و کاسه هاي چیني را با خود 
بیرون مي آورد، نگاهي به اطراف انداخت، تا باربري 
را پیدا کند که س��بد پر از چیني آالت او را با خود 

حمل کند.
مرد، پس از مدتي جوانک بیکاري را دید که 
در گوش��ه اي نشسته است. مرد که در حیله گري، 
همتا نداش��ت با خود گفت:  »االن این جوانک را 
خام مي کنم تا مفت و مجاني این سبد پر از چیني 

مرا به مقصد برساند.«
با این فکر به سوي مرد جوان رفت و گفت: 
»اي جوان!  من مردي دنیادیده و باتجربه هستم. 
اگر این سبد را سالم به مقصد برساني، نصیحت 
مهم��ي به تو خواهم کرد ک��ه بتواني تا آخر عمر 

راحت و آسوده زندگي کني.«
جوانک فکري ک��رد و با خود گفت: »خوب 

است این کار را بکنم و نصیحت این مرد را بشنوم 
تا شاید در زندگي به دردم بخورد.«

با این فکر، سبد را بر سر نهاد و راه افتاد.
مقداري که جلوتر رفتند و به مقصد نزدیک 
ش��دند، جوانک رو به مرد کرد و گفت: »حال که 
به مقصد نزدیک ش��ده ایم، نصحیتت را بگو که 

فایده اي به حال من داشته باشد.«
مرد ش��یاد وقت��ي که دید به مقصد رس��یده 
است، خنده شیطنت آمیزي سر داد و گفت: »و اما 
نصیحت و پند مهمي که قرار بود به تو بگویم این 
است که اگر کسي بگوید که در تمام دنیا باربري 
از تو ارزان تر و احمق تر وجود دارد، بشنو، ولي باور 

نکن!«
جوانک از این حرف به ش��دت ناراحت شد و 
دانست که مرد ش��یاد، او را گول زده است. اما به 
روي خودش نیاورد و خندید. کمي که جلوتر رفتند، 

جوانک ناگهان س��بد پ��ر از چیني آالت را محکم 
بر زمین کوبید و تمام کاس��ه ها و جام هاي چیني 

شکست و خرد شد.
مرد ش��یاد، ناراحت ش��د و دو دس��تي بر سر 
خودش کوبید و گفت: »اي پسرك دیوانه! این چه 

کاري بود که کردي؟«
جوانک گفت: »عیبي ن��دارد، در عوض اگر 
کمي صبر کني، من هم نصیحتي به تو مي کنم 
که آرام شوي.« مرد نگران و ناراحت پرسید: »چه 

نصیحتي؟«
جوانک لبخند تلخي زد و گفت: »اگر کسي 
به تو گفت که در میان این سبد، حتي یک کاسه 

چیني سالم مانده است، بشنو ولي باور نکن!«
 .و بعد با سرعت از آنجا دور شد

بن  محمد  نورالدين  نوشته  جوامع الحكايات،  »كتاب 
از حكايات گوناگون است.  عوفي، در واقع دايرة المعارفي 
او در اين كتاب از تاريخ و تمدن و ادبيات و اخاق و علوم 
جهان اسام سخن گفته است. عوفي در اواخر قرن ششم 
در شهر بخارا به دنيا آمد و در همين شهر به تحصيل علوم 
خوارزم  از  و  رفت  سمرقند  به  سپس  پرداخت.  مختلف 
بخارا  به  دانش  از  كوله باري  با  و  كرد  ديدن  نيشابور  و 
ناآرامي  در  را  خراسان  تمام  مغول  حمله  اما  بازگشت، 

خلق  مقدمات  هند  دربار ساطين  در  و  رفت  هندوستان  به  نيز  عوفي  و  فروبرد 
آثارش را فراهم كرد.

عوفي كتاب ديگري به نام لباب االلباب )گزيده  گزيده ها( دارد كه قديمي ترين تذكره فارسي است. تذكره كتابي است كه در آن، 
نام شاعران و شرح زندگي آن ها و نمونه هاي شعرشان مي آيد. عوفي در اواسط قرن هفتم چشم از جهان فروبست.«

زري عباس زاده

حكايت

ت
س

دو

بشنو، ولي باور نكن!
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روزي م��ردي نزد حاکمي رفت و ب��ا ناراحتي به او گفت: 
»من مردي بازرگان هستم. چندي پیش، دو هزار دینار طال در 
کیس��ه اي ریختم و در کیسه را بستم و آن را مهر کردم. سپس 
کیسه را نزد قاضي شهر بردم و به عنوان امانت پیش او گذاشتم. 
سپس به قصد تجارت به هندوستان رفتم. در راه، دزدان به من 
حمله کردند و همه هست و نیستم را با خود بردند. من به ناچار 
به شهر خود بازگشتم و نزد قاضي رفتم تا کیسه طالهایم را از 

او بگیرم.
قاضي کیسه را به من بازگرداند. اما وقتي به خانه رسیدم و 
در کیسه را باز کردم، حیرت زده دیدم که به جاي سکه هاي طال، 
سکه هاي مسي در داخل کیسه قرار دارد. به شدت ناراحت شدم. 
پیش قاضي برگشتم و به او گفتم که چرا به جاي سکه هاي طال، 

در داخل کیسه سکه هاي مسي قرار دارد؟
قاضي با خشم به من گفت: »تو هنگامي که این کیسه را 
به من دادي نگفتي که در داخل آن چیست. کیسه ات هم مهر 
و موم بود. من هم این کیسه را به همان شکل به تو برگرداندم. 
پس به من ارتباطي ندارد که در داخل کیس��ه سکه هاي مسي 

وجود دارد!
حاال من پیش شما آمده ام تا سکه هاي طالیم را از قاضي 

بگیرید.«
حاکم فکري کرد و گفت: »من سکه هاي طالي تو را پس 
مي گیرم، اما تو برو و کیسه اي را که داخل آن سکه هاي طال را 

ریخته بودي،  براي من بیاور.«
مرد رفت و کیس��ه را براي حاکم آورد. حاکم با دقت همه 
جاي کیسه را نگاه کرد تا ببیند آیا اثري از شکافي در کیسه وجود 
دارد که س��که را از آن خارج کرده باش��ند، یا نه. اما چیزي دیده 

نمي شد.
حاکم با خود گفت: »حتماً این کیسه را شکافته اند و سکه هاي 
طال را برداشته اند و به جاي آن، سکه هاي مسي گذاشته اند و بعد 

ماهرانه آن را تعمیر کرده اند.«
حاکم به خوابگاه رفت و فکر کرد که چطور سر از این ماجرا 
درآورد. او خنجرش را درآورد و آن را روي پارچه یک بالش کشید 

و چند جاي آن را شکاف داد.
صب��ح زود، حاکم از خواب برخاس��ت و بدون آنکه در این 
مورد، چیزي به کس��ي بگوید، از قصر خارج شد و با عده اي به 

شکار رفت.
وقتي که حاکم از شکار برگشت، داخل اتاق رفت و با تعجب 
دید که روي بالش��ي که آن را ش��کاف انداخته بود، کاماًل سالم 
است. حاکم خدمتکار خود را صدا کرد و گفت: »این روبالشي پاره 

شده بود، حال چگونه است که کاماًل سالم به نظر مي رسد!«
مستخدم اول از ترس گفت که روبالشي از ابتدا پاره نشده 
بود و دیگران به دروغ این را به حاکم گفته اند! اما بعد که حاکم 
گفت خود این کار را کرده بود، خدمتکار گفت: »رفوگر بس��یار 
ماهري که در شهر است، شکاف هاي روبالشي را ماهرانه تعمیر 

کرده است.«
حاکم دستور داد رفوگر را به قصر بیاورند.

وقتي که رفوگر آمد، حاکم از او پرسید: »آیا تو این روبالشي 
را تعمیر کرده اي؟«

رفوگر گفت: »بله قربان!«
حاکم پرسید: »آیا در این مدت یک کیسه سبزرنگ را هم 

تعمیر کرده اي؟«
رفوگر فکري کرد و گف��ت: »بله قربان! چند ماه پیش به 
خانه قاضي شهر رفتم و کیسه سبزرنگي را که شکافته شده بود، 

تعمیر کردم.«
حاکم کیسه را به او نشان داد. مرد رفوگر محل شکافي را 
که تعمیر کرده بود به حاکم نشان داد و گفت:  »این قسمت کیسه 

شکافته شده بود که من آن را تعمیر کردم.«
حاکم دستور داد قاضي و مرد صاحب کیسه را بیاورند. وقتي 
که آن ها حاضر شدند، حاکم به قاضي گفت: »تو باید امانت دار 

مردم باشي نه اینکه در مال مردم خیانت کني!«
قاضي ابتدا از این حرف اظهار تعجب کرد و گفت: »من تا 

به حال در مال کسي خیانت نکرده ام!«
حاکم دس��تور داد مرد رفوگر را حاضر کنن��د. وقتي که او 
آمد، حاکم به قاضي گفت: »حال بگو بدانم، آیا تو این کیسه را 
نشکافتي و سکه هاي طالي داخل آن را بیرون نیاوردي و بعد به 

این مرد رفوگر نگفتي که جاي شکاف را ماهرانه تعمیر کند؟!«
قاضي از ترس به لرزه افتاد و همه چیز را اعتراف کرد.

قاضي مجبور شد، تمام پول هاي مرد صاحب کیسه را به او 
برگرداند. بعد پنج هزار دینار هم جریمه داد تا حاکم از کشتن او 

 ...چشم پوشي کند

»سياست نامه، نوشته خواجه نظام الملك، كتابي درباره شيوه هاي 
كشورداري و بهترين روش هاي زندگي است. خواجه نظام الملك كه 
وزير آلب ارسان سلجوقي بود، اين كتاب را در اواخر عمر نوشته 
است. او در قرن پنجم هجري زندگي مي كرد. سياست نامه پنجاه 
و يك فصل دارد كه مطالب آن هم پند و اندرز و هم درباره زندگي  

شاهان است.«

کيسه 
سربسته!
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١. با يك نفر در محيط اينترنت دوس�ت شده ايد و او خود 
را بچ�ة بيل گيتس )ثروتمندترين انس�ان كرة زمين( معرفي 

مي كند!  واكنش شما چيست؟
الف( از شدت خوشحالي اشک در چشم هایتان حلقه مي زند و نمي توانید 

این خوشبختي! را باور کنید.
ب( از او خواهش مي کنید عکسش را برایتان بفرستد تا قاب کنید و به 

دیوار اتاقتان بزنید.
ج( کلي قیافه مي گیرید و از فردا قادر به تحویل گرفتن هیچ بني بشري 

نیستید.

2. خفن تري�ن و گران تري�ن كاالي�ي ك�ه ت�ا ب�ه ح�ال 
خريده ايد:

الف( یک عدد ش��ورت ورزشي متعلق به پیکاس��و فوتبالیست بزرگ 
برزیلي! که لباس ورزشي فروشي سر کوچه تان سورپرایزتان کرد!

ب( یک عدد مورچه اهلي که حیوان فروشي محله تان گفته است قباًل 
حیوان خانگي تام  کروز بوده است!

ج( چهار تا نخ مژه متعلق به آلبرت انیشتین که از دست فروش دوره گرد 
خریداري کرده اید!

٣. ش�خصي ناشناس به در منزل ش�ما مراجعه مي كند و 
خود را رفيق فابريك پدرتان معرفي كرده و از شما مي خواهد 
كلية اس�ناد و مدارك پدر تان را به ايش�ان تحويل بدهيد، چه 

مي كنيد؟!
الف( به سرعت اسناد و مدارك پدرتان را تقدیم مي کنید.

ب( اسناد و مدارك پدرتان را تقدیم مي کنید و از ایشان مي خواهید اگر 
چیز دیگري هم الزم دارند امر بفرمایند.

ج( اسناد و مدارك پدرتان را تقدیم مي کنید و از ایشان مي خواهید اگر 
چیز دیگري هم الزم دارند امر بفرمایند ضمن اینکه از ایش��ان با ش��ربت و 

شیریني نیز پذیرایي مي کنید.

٤. شانس را تعريف كنيد.
الف( ش��انس یعني قندکي زاده زرنگ کالس ما که هر سال الکي رتبه 

اول مي شود و مثل ما بي شانس نیست که مدام تجدیدي بیاورد.
ب( شانس یعني ورزشکاري که نصف ما سن دارد و روي سکو مي رود و 

ملت تشویقش مي کنند و حلقه گل و مدال به گردنش آویزان مي کنند.
ج( موارد الف و ب.

طنز

ت
س

دو

مريم شكراني تست خودشناسي؛
چقدر خوش خیال هستید؟
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٥. براي آينده خود چه هدفي داريد؟
الف( ترك تحصیل کنید و در قرعه کشي بانک برنده بشوید و بزنید به 

کار بیزینس.
ب( چراغ جادو پیدا کنید و رویش دس��ت بکش��ید تا غولش دربیاید و 

آینده تان را مشخص کنید.
ج( ی��ک کارگردان هالیوودي به در خانه تان بیاید و با التماس ش��ما را 

دعوت کند که تشریف ببرید ستاره بشوید.

٦. چرا درس به درد نمي خورد؟!
الف( زیرا بچه تنبل هاي کالس مي گویند فوق لیسانس ها مسافرکش 
و چاه کن مي ش��وند و حتماً ما با مدرك تحصیلي س��یکل شغل بهتري پیدا 

مي کنیم!
ب( چون بي سوادها راحت تر پول درمي آورند!

ج( چون بي سوادها باکالس تر هستند!

٧. منظور معلمتان از عبارت مذكور چيست؟ 
»یا جاي تو در این کالس است یا جاي من!«

الف( تواضع مي فرمایند چون ما دانش آموز گرامي، مقام و مرتبة علمي 
بس��یار واالیي داریم و ایش��ان در حضور ما خجالت مي کشند معلم کالس 

باشند!
ب( شما دانش آموز گران قدري هستید و معلم واقعاً ظرفیت تحمل وجود 

عزیز و باکالس ما را ندارد!
ج( من دانش آموز نابغه و فوق العاده اي هس��تم و ایش��ان چون از شدت 

حسادت در حال ترکیدن هستند مي خواهند با من لج کنند!

٨. ش�ما با چه پشتوانه مالي حاضر به پول قرض گرفتن و 
خريدن يك چيز بسيار گران قيمت هستيد؟
الف( شرکت در کالس هاي چگونه پولدار شویم!

ب( تمرینات یوگاي ذهني براي احساس پولداري!
ج( با تکیه بر اصل »من مي توانم« و کودك درون و از این جور چیزها.

نتیجه تست:
براي کلیة کس��اني که این تس��ت را عالمت گذاري کرده اند به شدت 
متأس��ف هستیم. شما انس��ان خوش خیال و الکي خوش و تا قسمت زیادي 
ساده دل هستید. خیلي سریع فریب تبلیغات کاذب را مي خورید، هر کسي هر 
چیزي گفت باور مي کنید و با تصورات خوش خیاالنه تان مدام براي خودتان 

نوشابه باز مي فرمایید!
اولش مي خواس��تیم در نتیجة تس��ت دعوایتان کنیم ولي باور کنید که 

 !دلمان برایتان سوخت

 دکتر رویش را به من مي کند و مي گوید: »همین حاال مي روید 
به بیمارستاني که امام در آنجا بستري است. سالم بنده را به ایشان 
برسانید و بگویید که شما باید از امروز روزي یک سیخ کباب بخورید. 

این کار براي سالمتي ایشان خوب است.« 
همان ساعت مي روم. خدمت امام مي رسم و پیغام دکتر را خدمت 

ایشان عرض مي کنم. آقا مي فرماید: »نمي  خورم!«
برمي گردم و به دکتر مي گویم امام فرمودند که کباب نمي خورند. 
دکتر مي گوید: »برو به امام بگو به خاطر اینکه کمتر دارو بخورید، 

باید هر روز یک سیخ کباب میل کنید.« 
باز هم برمي گردم خدمت امام و سفارش دکتر را عرض مي  کنم. 

امام باز هم مي گوید نمي خورم. 
دوب��اره پیش دکتر مي روم و مي گویم ک��ه آقا مي گویند کباب 
نمي خورن��د. دکتر مي گوید برو به آقا بگو ب��راي اینکه کمتر قرص 

بخورید، بهتر است روزي یک سیخ کباب میل کنید.
براي س��ومین مرتبه خدمت آقا مي رس��م. عروس امام و یکي 
از نوه هاي ایش��ان هم در اتاق، کن��ار تخت آقا حضور دارند و باز هم 

سفارش دکتر را به امام مي گویم. 
امام نگاهي به من مي اندازد. بعد به میزي که در کنار تخت قرار 

دارد اشاره مي کند و مي گوید: »این میز را بخور!«
جا مي خورم. خودم را جمع و جور مي کنم و مي گویم: »بله آقا!« 
امام لبخند مي زند. قصد ش��وخي دارد. ن��وه و عروس امام هم 
مي خندند. خود من هم خنده ام گرفته است. مي گویم: »اما آقا! من که 

نمي توانم این میز را بخورم!« 
آق��ا همان طور که لبخند مي زن��د مي گوید: »همان طور که تو 
نمي توان��ي ای��ن میز را بخوري، م��ن هم نمي توانم ه��ر روز کباب 

بخورم!« 
دوباره برمي گردم پیش دکتر و با شوخي مي گویم: »کاري کردي 

که امام یک ُجک بارم کرد!« 
دکتر از ش��نیدن حرف آقا مي خندد. روز بعد خودش خدمت امام 
مي آید و موضوع خوردن کباب را براي ایش��ان ش��رح مي دهد. آقا با 

 .بزرگواري حرف پزشک را قبول مي کنند

ميزي كه 
خوردني نبود!

احمد عربلو

ياد

ت
س

دو
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يك بهشت كوچك؛
روستاي كندوان

نوشته: تفّرج

امروز مي  خواهیم به یکي از س��ه روس��تاي 
شگفت انگیز دنیا سر بزنیم... خیالتان راحت! الزم 
نیس��ت س��فر دور و درازي برویم روس��تا همین 
نزدیکي هاس��ت... همین  ج��ا... در ایران خودمان! 
آماده اید؟!... مي خواهیم به ش��صت ودو کیلومتري 
شهر تبریز سفر کنیم. وقتي از سمت غرب تبریز 
به طرف شهرس��تان »اس��کو« حرکت مي کنیم 
بعد از عبور از رودخانه و دّره اي سرس��بز به منطقه 
کوهستاني سهند مي رسیم همان جایي که روستاي 

کلّه قندي! »کندوان« را در آغوش گرفته است.
کم کم از پشت درخت ها و مراتع سرسبز َده ها 
خانه س��نگي ظاهر مي ش��وند که از دور شبیه به 

کلّه قند هستند »عکس دورنماي کندوان«
 اینج��ا روس��تاي صخره اي کندوان اس��ت؛ 

یکي از سه روس��تاي صخره اي و زیباي دنیا که 
اهالي آن خانه هایش��ان را از دل صخره هاي کوه 
به ش��یوه متفاوت و زیبایي کنده ان��د. اما در میان 
همین سه روستا هم کندوان یک استثنا به شمار 
مي آید؛ چراکه دیگر کسي در »کاپادوکیه« ترکیه 
و »داکوت��اي« امریکا زندگي نمي کند اما کندوان 
تبریز هنوز نفس مي کشد و زندگي روزمره با همه 

قشنگي هایش در آن جریان دارد. 
در دل تّپه هاي سنگي سهند که ارتفاع بعضي 
از آن ها به چهل متر هم مي رس��د آغ��ل، انبار و 
اتاقک هاي زیادي براي زندگي حفر ش��ده است. 
بعضي از این خانه ها دو یا سه و حتي چهار طبقه 
هس��تند که از داخل با یکدیگر ارتباط ندارند. این 
طبقات از طریق پلکان س��نگي زیبایي که آن ها 
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هم از دل همان صخره ها تراشیده شده و در بیرون 
ساختمان قابل مشاهده  اند با یکدیگر ارتباط دارند. 

طبقه هم کف بیش��تر به عنوان اصطبل مورد 
استفاده قرار گرفته و طبقات دوم، سوم و چهارم به 
عنوان سکونتگاه در نظر گرفته شده است. در بعضي 
م��وارد از طبقه چهارم به عنوان انبار هم اس��تفاده 
مي شود. در بین دو کندوي کلّه قندي شیاري ایجاد 
شده که شبیه به کوچه است و گاهي روي شیارها 
پلي چوبي نصب شده که خانه هاي کلّه قندي را به 

هم متصل کرده است.
خانه هاي کلّه قندي در طبق��ات باالتر داراي 
پنجره هاي چوبي هس��تند که وظیفة نورگیري و 
تأمین روش��نایي درون خانه ها را به عهده دارند در 
داخل خانه ها طاقچه هایي از دل صخره کنده شده 

است 
 و ساکنان جدید روستا تلویزیون و سایر وسایل 
زندگي شان را در داخل این حفره ها و روي طاقچه ها 
قرار داده اند. گلیم ها، فرش ها و پرده هاي این خانه ها 
همه به دست زنان هنرمند کندواني درست شده اند 
خانه هاي کندواني دودکش ندارند و به همین علت 
نمي توانن��د دود تنورها را به فض��اي بیرون خانه 
هدایت کنند. بنابراین آشپزخانه ها را در فضاي خارج 
از خانه ها ساخته اند. این خانه هاي زیبا در زمستان 

گرم و در تابستان خنک هستند. 
روستاي کندوان داراي مسجد، حمام، مدرسه 
و آسیاب اس��ت و مراتع و دّره هاي سرسبز اطراف 
روس��تا امکان دام پروري را براي ساکنان کندوان 

ایجاد کرده است.
کندوان عالوه بر معماري بسیار زیبایش یکي 
از خ��وش آب  و هواترین نقاط کوهس��تاني ایران 
است که عالوه بر نهري نسبتاً بزرگ، چشمه هاي 
آب معدني هم دارد که از جمله خواص پزشکي دفع 
 سنگ کلیه است. کندوان همچنین به دلیل لبنیات 

مرغوب و عسل طبیعي اش مشهور است.
اما شما فکر مي کنید روستاي کندوان چند سال 

دارد و چرا به این شکل ساخته شده است؟!
محققان روس��تاي کندوان را متعلق به قرن 
هفتم ه� . ق یعني در حدود هفت صد س��ال قبل 
مي دانند اما بعضي از پژوهش��گران این روس��تا را 
بسیار قدیمي تر و مربوط به دوران پیش از اسالم نیز 
دانسته و معتقدند خانه هاي دوکي شکل یا کلّه قندي 

کندوان به دست ساسانیان به وجود آمده است. 
اولین کس��اني که براي زندگي و سکوت به 
روس��تاي کندوان مهاجرت کردند مردم روستایي 
به نام »حیله ور« بودند. این روستا در دو کیلومتري 
غرب کندوان واقع شده بود و مردم آن در قرن هفتم 
ه� . ق براي درامان ماندن از حمله مغول ها به دشتي 
در مقابل کندوان مهاجرت کردند. آن ها به تدریج 
درون صخره هاي کلّه قندي را حفاري کرده و براي 

خود پناهگاه ها و خانه هایي امن ساختند. 
این روستاي زیبا امروزه در فهرست آثار ملي 
کش��ورمان به ثبت رسیده است و س��االنه حدود 

سیصد هزار گردشگر از آن دیدن مي کنند. روستاي 
کندوان در حال حاضر در حدود صد و هفده خانواده 
و جمعیتي مع��ادل هفت صد و پنج��اه نفر در دل 
خانه هاي صخره اي اش جا داده است. جالب است 
که بدانید بیش��تر زنان روس��تاي کندوان باس��واد 
هستند و درصد بي سوادان این روستا حتي از درصد 

بي سوادان شهر تبریز هم کمتر است. 
اما زندگي در چنین جاي زیبا و گردشگرپسندي 
خالي از دردسر نیست و تعدادي از ساکنان این روستا 
از رفت و آمد این همه گردشگر دوربین به دست در 
محل زندگي شان چندان راضي به نظر نمي رسند. 
آن ه��ا گردش��گران را مزاحم خ��ود مي دانند و از 
اینک��ه این میهمانان ناخوانده مي خواهند به داخل 
خانه هایشان بروند و زندگي آن ها را ببینند و از خانه 
و خانواده  آن ها عکس و فیلم بگیرند ناراحت هستند 
و معتقدند که کندوان بیش��تر از آنکه نمایشگاه و 

تفریحگاه! باشد خانه و کاشانه آن هاست.
تعدادي از روستاییان هم از حضور گردشگران 
بسیار خوشحال و راضي هستند چون این رفت و 
آمدها باعث مي شود محصوالت روستاییان بیشتر 
به فروش برس��د. و یا آن ه��ا را به عنوان راهنماي 
گردش��گران صاحب درآمد کن��د. و... امیدواریم در 
آینده فرصت پیدا کنید که به این بهشت کوچک 

 .خدا در زمین سري بزنید
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تاريخچه پينت بال
    به ادعاي صاحبنظران و کارشناسان ورزش 
پین��ت بال در جهان به عن��وان چهارمین ورزش 
پرتحرك محسوب مي شود و حتي از اسنوبورد نیز 
 )Paint Ball( جلوتر زده است. ورزش پینت بال
 )Ball( رنگ��ي و بال )Paint( از دو واژه پین��ت
توپ تشکیل شده اس��ت و به معناي توپ رنگي 
است که به وسیله اسلحه به سوي اهداف انساني 
ش��لیک مي شود و دو تیم طي 5 دقیقه در میدان 

جنگ با یکدیگر مبارزه مي کنند.
    س��ابقه جهاني این ورزش به س��ال 1٩70 
بازم��ي گردد. در اوایل دهه 70 در کش��ور امریکا 
خودروهاي کشاورزي وجود داشت که در قسمت 
عقب آنها پمپي متصل بود که رنگ را به مسافت 
ه��اي دور پرتاب مي کرد و با این وس��یله درخت 
هایي را که باید قطع و یا هرس مي شدند عالمت 
گذاري مي کرد. ایده تبدیل این سیستم به صورت 
یک بازي از همین زمان آغاز شد و تکمیل نشانه 

روهاي قابل حمل و تکنولوژي ساخت آنها تا اوایل 
دهه 80 طول کشید. در آن زمان نشانه روها از نوع 
»ش��ات گان« و پینت ب��ا ل هاي مصرفي در آن 
از رنگ هاي معمولي بودند. در س��ال 1٩81 عده 
اي از عالق��ه مندان به ورزش، با ابتکار و نوآوري 
تغییراتي در این دس��تگاه و گلوله هاي آن دادند و 
نخستین شکل از بازي پینت بال را به وجود آوردند. 
با توجه به جذابیت این ورزش و هیجان موجود در 
آن و استعداد موجود این رشته، در جهت افزایش 

 پينت بال 
آشنايي با ورزش
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قابلیت هاي جهاني و توسعه مهارت هاي 
حرکتي، این ورزش به سرعت گسترش 
یافت به طوري ک��ه در کمتر از دو دهه 
7٦00 تیم و 1400 باشگاه پینت بال در 
کشور امریکا پا به عرصه وجود گذاشت.

 در این ورزش هر تیم شامل 5 ؛ 7 یا 
10نفر بازیکن اس��ت که هر کدام از آنها 
مجهز به اس��لحه ویژه ای به نام نشانه 
رو ؛گلوله های رنگی ؛ماس��ک صورت و 
تجهیزات دیگری نظیر دستکش ؛پوشش 
گردن ؛لباس فرم؛کفش مناس��ب جهت 
بازی می باشند و درحین بازی با استفاده 
از نش��انه رو و شلیک گلوله هانسبت به 
حذف بازیکنان تیم حریف و رس��یدن به 
هدف که همان فتح پرچم است اقدام می 
کنند.  البته در مسابقات غیر رسمی ممکن 
است اهداف مختلفی طراحی شده و بازی 
شود و این همان انعطاف موجود در این 
ب��ازی و عامل ایجاد هیج��ان در ورزش 
پینت ب��ال اس��ت . ورزش پینت بال در 
زمین مخصوص و باویژگیهای خاص که 
مشتمل بر انواع مختلف موانع ؛ سنگرها 
و جان پناه می باش��د انجام می گیرد و 
دارای سناریو های بسیار زیاد است که با 
توافق طرفین بازی می توان آن را انجام 
داد. روش امتی��از دهی بازی نیز با توجه 
به نوع س��ناریوی انتخابی و حتی تعداد 
نفرات ش��رکت کننده در بازی متفاوت 
اس��ت و در بازی های غیر رس��می می 
تواند کاماًل توافقی انجام گیرد . ورزش 
پینت بال در افزایش قابلیتهای جسمانی 
؛ چابک��ی؛ انعطاف؛ تع��ادل ؛هماهنگی 
؛استقامت ؛سرعت و همچنین ویزگیهای 
روحی و روانی بسیار مثمر ثمر بوده و به 

تائید بسیاری ازکارشناسان امر ورزش از بسیاری از رشته های ورزشی مناسب 
تر می باشد. پینت بال از نظر سطح هیجان در رده باالی جدول ورزشهای 

مهیج قرار دارد . و از نظر تنوع در نوع و شرایط بازی بی نظیر است . 
  پینت بال را مي توان حداقل دو نفره و حداکثر با دو تیم چهل نفره بازي 
کرد.  هم چنین چند گروه در یک زمین، و همزمان مي توانند به رقابت با هم 
بپردازند،ولي مسابقات رسمي فقط بادو تیم 5؛7 و یا10 نفره انجام مي گیرد. 
در بازي اصلي هر تیم داراي جایگاه اختصاصي پرچم تیم، و نیز بازوبند رنگي 

و لباس متحد الشکل تیم خود مي باشد.
 با اعالم ش��روع بازي توس��ط داوران، هر تیم بر 
اساس سناریو و تاکتیک از قبل  طراحي شده  اقدام 
به پیش��روي می کند  و سعي در رسیدن به جایگاه 
اختصاصي تیم حریف و به تسخیر در آوردن پرچم 
تیم مقابل نموده ونسبت  به برگشت سریع همراه با 

پرچم تسخیر شده به جایگاه خوداقدام مي نماید. 
 بدیهي است این رقابت، دوطرفه بوده وهر تیمي 
که بتواند پرچم رابدون هدف قرارگرفتن به جایگاه 
اختصاصي خ��ود بیاورد،برنده بازي محس��وب مي 
گردد،حتي اگر یک نفر نیز هدف قرار نگرفته باشد 
میتواند این کار را کرده و برنده شود،در حالیکه حتي 
یکي از بازیکنان تیم مقابل مورد هدف و اصابت قرار 

نگرفته باشند.
 نکته بسیار مهم در این ورزش پر هیجان که در 
هیچ ورزش گروهي دیگر دیده نمي ش��ود، پرورش 
فکري و روحي بازیکنان است، به گونه اي که نهایت 
روحیه همکاري،فرماندهي وفرمان پذیري گروهي، 
مش��ارکت در طراحي و توجیه س��ناریو،  تاکتیک و  
اس��تراتژي گروهي در  این ورزش مش��هود است و 
بر خالف ورزش هاي دیگر که اساس��ا بازیکنان در 
ضمن کارگروهي بیش��تر به مطرح نمودن خود مي 
پردارند، در پینت بال بازیکنان با درك فرهنگ ایثارو 
از خود گذش��تگي با به خطر انداختن و حذف خود، 

فقط به پیروزي و افتخار گروه مي اندیشند.
    

 پينت بال در ايران
ورزش پینت بال در س��ال 1380 وارد ایران ش��د 
و براي نخس��تین بار در س��الن مخصوص به آن در 
مجموعه ورزشي انقالب تهران ورزشکاران ما آن را 
انجام دادند. این ورزش به س��رعت در میان جوانان 
طرفداران بسیاري پیدا کرد به طوري که طي 7 سال 
گذش��ته در این زمینه ٦ باشگاه پینت بال در تهران 
فعالیت آغاز کرده اند. همچنین این ورزش مهیج در 
18 استان کشور فعال است. امروزه در شهرهاي شیراز، قم، قزوین، همدان، 
گیالن، مازندران، مشهد، کرمان، بوشهر، رفسنجان، اراك و چند شهر دیگر 
این ورزش راه اندازي شده و باقي شهرها نیز در حال راه اندازي این ورزش 
هس��تند. کمیته پینت بال زیرنظر فدراس��یون ورزش هاي همگاني فعالیت 
مي کند و خردادماه سال جاري نیز اولین لیگ پینت بال کشور به نام جام فتح 

 .خرمشهر با حضور 25 تیم در باشگاه بناینه تهران برگزار شد
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م. شيرازي )كارشناس صنايع دستي(

آدم ها از قدیم به فکر تزیین لباس هایش��ان بودند. آن ها در هر دوره تاریخي یک مدل خاص 
لباس را مي پسندیدند. به عنوان مثال دربارة کاله، گاهي کاله ترك دار بلند به سر مي گذاشتند و در 
دوره اي کاله پَردار، گاهي شال و عمامه به دور سر مي پیچیدند و گاهي تنها به یک سربند ساده 
که نوار باریک کوچکي بیش نبود اکتفا مي کردند. و هر بار یک یا چند رنگ مشخصي را براي 
لباس هایشان ترجیح مي دادند. به عنوان مثال هخامنشي ها بیشتر دوست داشتند رنگ لباس هایشان 
آبي باشد و ساساني ها رنگ ارغواني را مي پسندیدند. خالصه اینکه دغدغه تزیین  لباس ها و تالش 
براي زیباترکردن آن ها باعث به وجود آمدن هنرهاي مختلفي ش��د، یکي از این هنرها رودوزي 

است.
اگر بخواهم رودوزي را خیلي ساده برایتان تعریف کنم باید بگویم که دوختن نقوش با روش هاي 
مختلف بر روي پارچه را رودوزي مي گویند. هنرمندان این رشته با انواع سوزن و قالب و نظایر آن و 
با نخ هاي رنگي و فلزي و گاه مواد تزییني دیگري مثل پولک، مروارید، سنگ، مهره و... نقش هاي 
زیبایي بر روي پارچه مي دوزند. آن ها بعضي اوقات براي ایجاد نقش هایشان کارهاي دیگري هم 
انجام مي دهند. مثاًل تار و پود پارچه را جابه جا مي کنند و یا مي کشند. رودوزي منحصر به لباس 

نمي شود و هر نوع لوازم پارچه اي قابلیت رودوزي و نقش آفریني با نخ و قالب و سوزن را دارد.
گاهي رودوزي ها آن قدر زیبا و هنرمندانه از آب درمي آید که در س��طح یک اثر هنري قابل 
تحسین و ماندگار مي شود. براي اینکه به این ادعا پي ببرید کافي است تعدادي از این رودوزي هاي 

قشنگ و چشم نواز را ببینید.
رودوزي هاي ايراني را در كل به شش دسته تقسيم مي كنند:

� دسته اول: بعضي اوقات آن قدر بر روي پارچه نقش و نگار مي دوزند که دیگر پارچه یا زمینه 
اصلي دیده نمي شود و تنها چیزي که به چشم مي آید نقش و نگارهاي رنگارنگ است که توسط 
هنرمند دوخته شده است. مثل رودوزي هایي که با نام هاي »بخارادوزي، نقش دوزي، ممقان دوزي، 

 بلوچ دوزي و کردي دوزي« شناخته مي شوند.
�  دسته دوم: رودوزي هایي هستند که تنها یک یا چند قسمت پارچه را ُپر مي کنند و نقوش 

همه زمینه را نمي پوشاند.
مثل:  »ابریشم دوزي، خامه دوزي، قیطان دوزي و مضاعف دوزي«

دسته س�وم: رودوزي هایي هستند که به روش خاصي انجام مي شوند. در این رودوزي ها 
هنرمند تار و پود پارچه را جابه جا مي کند و یا آن ها را بیرون مي آورد تا نقش هایش را بر روي زمینه  

ایجاد کند. مثل »سکمه دوزي اصفهان و شبکه دوزي«
دسته چهارم: رودوزي هایي هستند که با نخ هاي فلزي دوخته مي شوند و جلوه دیگري روي 

پارچه ایجاد مي کنند. مثل »گالبتون دوزي، ده یک دوزي، نقده دوزي، سرمه دوزي و ملیله دوزي.«
 دس�ته پنجم: رودوزي هایي هستند که بدون قالب  و س��وزن انجام مي شوند و هنرمند با 
گذراندن نخ هاي فلزي از میان تار و پود پارچه و بعد شکل دادن آن به وسیله دست هایش، نقش 

مورد نظر را ایجاد مي کند. مثل »خوس دوزي یا بعضي نقده دوزي ها«
دسته ششم: گروهي از رودوزي ها هستند که تنها به وسیله نخ هاي رنگي و فلزي ایجاد 

آنجا كه نخ ها هنر آفرينند!
)Emboroider هنر رودوزي ـ( 
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نمي شوند ومواد تزییني دیگري مثل پولک، سنگ، سکه و... نیز براي ایجاد نقش ها در آن 
به کار مي رود. رودوزي هایي نظیر: »پولک دوزي،  س��که دوزي، ی��راق دوزي، مروارید دوزي، 

منجوق دوزي، سنگ دوزي، زغره دوزي، مرصع دوزي و پیله دوزي.«
هنر رودوزي یک هنر ُپرطرف دار است به طوري که در حال حاضر صدوپانزده نوع رودوزي 
در کشورمان رایج است. این هنر بیشتر بین خانم ها طرف دار دارد و یک سرگرمي براي اوقات 

فراغت مادران و دختران ایراني به شمار آمده است.
همان طور که گفته ش��د هنر رودوزي تنها براي تزیین  لباس هایمان کاربرد ندارد، بلکه 
مي توان با آن کارهاي خالقانه تر و متفاوت  تري انجام داد. مثاًل تابلوهاي پارچه اي با نقوش 
رنگارنگ و جالب توجه درس��ت کرد و حتي مي توان آیات و اش��عار را با رودوزي نوش��ته و 
ب��ه صورت یک تابلو درآورد. با آن پرده ها، روتختي و رومیزي ها را تزیین کرد و س��جاده و 

جاقرآني ها را زینت داد.
به این ترتیب این هنر عالوه بر اینکه مي تواند زیبایي بخش خانه ها باش��د، این امکان را 

مي دهد که َده ها هدیه زیبا و ارزشمند براي دوستان و اعضاي خانواده  تهیه کرد.
ابزار و وسایل کار رودوزي بسیار ساده و ارزان قیمت است و به راحتي مي توان آن ها را تهیه 
کرد. این ابزار معمواًل شامل این موارد است:  پارچه و انواع نخ هاي رنگي و فلزي، سوزن در 
اندازه ها و شکل هاي مختلف، قالب، قیچي، انگشتانه و گاه دستگاهي به نام کارگاه که قابي 
دایره اي شکل و چوبي است. کارگاه را براي محکم و صاف نگه داشتن پارچه به کار مي برند، 
به این ترتیب که آن قسمت از پارچه را که قرار است بر روي آن نقشي دوخته شود در میان 
این قاب دایره اي شکل قرار مي دهند و محکم مي کنند تا پارچه موقع رودوزي چروك نخورد 

و جمع نشود.
قدیمي ترین نمونه رودوزي هاي به دست آمده قطعاتي ملیله دوزي و قالب دوزي متعلق به 
دوره اشکاني است که از شرقي ترین ناحیه ایران کشف شده است. ضمن اینکه شواهدي از 

قالب دوزي بر روي پیراهن بانوان ساساني نیز به دست آمده است.
بعد از این تاریخ نیز، رودوزي هاي متنوع و نفیس��ي از هنرمندان کش��ورمان به جا مانده 
که همگي س��ند زیبایي ذهن و لطافت ذوق ایراني هاست. مشهورترین رودوزي هاي ایران، 
سوزن دوزي هاي بلوچ و اصفهان، قالب دوزي رشت، پته دوزي کرمان و گالبتون دوزي بندر 

لنگه است.

درحاشیه:
� همان  طور که گفته شد، صدوپانزده گونه رودوزي در ایران شناخته شده است. فکرش 
را بکنید صدوپانزده گونة مختلف و  تفکیک پذیر رودوزي، آن هم تنها با دو ابزار ساده نخ و 
پارچه. این نکته به خوبي گواه ابتکار و قوة خالقیت فوق العاده هنرمندان این رشته است که 
با ش��یوه هاي دوخت، مواد به کاررفته و بازي با تار و پود پارچه ها و عملیات دیگر نقش ها و 

طرح هاي پارچه را با صدوپانزده گونه متفاوت خلق مي کنند.
� در بعضي نقاط ایران هنر رودوزي عالوه بر اینکه زینت بخش لباس ها و لوازم پارچه اي 

است براي تزیین کفش و گیوه، کاله و کمربند به کار مي رود.
� برخي رودوزي ها با نخ هاي کاماًل ظریف و دوخت هاي ظریف ایجاد مي شوند و برخي با 
نخ هاي درشت تر و بخیه هاي بزرگ تر. ُمدل بخیه زدن ها نیز باعث ایجاد رودوزي هاي متفاوت 
مي ش��ود. با شناختن چند مدل و ش��یوة متفاوت رودوزي و تلفیق آن ها با یکدیگر مي توان 

 .تابلوهاي زیباتري به وجود آورد
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خدای��ا! این دیگر چه معلمي اس��ت که ب��ه م��ا داده اي؟! از معلم ریاضي هم 
سخت گیرتر است. هرچه مي گویم آسم دارم، باور نمي کند... مي زند پس کله ام و 
مي گوید: »باید بدوي گوساله!« واي ي خداي من! چه مي شد اگر آقاي کوهنورد 
هم آن ش��ب مرا مي دید؛ همان ش��ب که با سعید بودیم و من بعد از دیدن گربه 
سیاهي که سر کوچه سعیداینا لم داده بود؛ مثل ببر دویدم، اما آخرش به هن و هني 
افتاده بودم که دل س��نگ را هم به درد مي آورد... شاید... شاید اگر آقاي کوهنورد 
این صحنه تکان دهنده را مي دید؛  دلش به رحم مي آمد، اما نه فکر نمي کنم؛ آقاي 

کوهنورد بیدي نیست که با این بادها بلرزد. 
***

حاال یک وقت فکر نکنید که من بچه ترسویي هستم ها... نه... نه... نه... اصاًل... 

گربه که ترس ندارد. تازه به قول آبجي مرجان، 
خیلي هم ملوس اس��ت. من فقط از گربه سیاه 
مي ترس��م. واه...واه...واه...واه...چه چش��م هاي زرد 
بدرنگي هم داشت. خدا نصیب گرگ بیابان هم نکند! 
مادربزرگم همیشه مي گفت: »گربه سیاه جن است پسرجان! 
اگ��ر خدایي نکرده دیدي؛ فوري بس��م اهلل بگو و خودت را یک 

جایي گم وگور کن وگرنه تو هم جني مي شي!«
***

حاال خوب است که سعید مي داند؛ من نمي توانم بدوم. سعید خیلي با مرام 
اس��ت و اگر خنگ بازي هایش را هم کنار بگذارد، دیگر حرف ندارد. اِ... اِ... اِ...اِ...

پسره کله پوك! سیر تا پیاز آن شب نحِس گربه اي را براي آقاي کوهنورد تعریف 
کرد. مثاًل مي خواست از من دفاع کند؛ زد نیمچه آبرویي را هم که داشتیم از بین 
ب��رد. آخر آقاي کوهنورد که به این راحتي ها کوتاه نمي آید؛ تازه بعد از ش��نیدن 
حرف هاي س��عید هم، دندان قروچه اي کرد و به او گفت: »تو یکي دیگر حرف 

نزن گوسفند!«
***

از پنج شنبه ها تنفر دارم. مي ترسم... مي ترسم آخر نفسم بند بیاید و دراز به دراز 
بیفتم  توي حیاط مدرسه و بمیرم. آخر مگر من چند سال دارم؟! نوجوان هستم و 
یک عالمه آرزو توي س��رم دارم.  مي خواهم در آینده معلم بشوم. با خدا هم عهد 
بستم که اگر به آرزویم برسم به تمام بچه ها نمره بدهم؛ مثل آقاي صالحي. آقاي 
صالحي خیلي آدم خوبي اس��ت. خدا پدر و م��ادرش را بیامرزد. باور کنید یک بار 
هم نش��ده که سر بچه ها داد بکشد؛ حتي بچه ها بارها سرش داد کشیدند و به او 
چش��م غره رفتند اّما آقاي صالحي آن قدر با گذشت و صبور است که خم به ابرو 
نمي آورد؛ هیچي نمي گوید و من هم همیشه دلم براي همین مهرباني هایش کباب 
مي شود! کاشکي آقاي کوهنورد هم یک ذره به آقاي صالحي مي رفت. یک ذره 
مرا درك مي کرد. این قدر سوت نمي زد، این قدر داد نمي کشید و نمي گفت: »تند...
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تند...تندتر بدو! مگر صبحانه نخوردي؟ شاید هم مادرت صبحانه نان و ماست به 
خوردت داده؛ هان؟! بدو... بدو ببینم...« 

***
من هم همیشه مي گویم: »چشم آقا... چشم... تند مي دویم آقا...« شاید آقاي 
کوهنورد پیش خودش فکر کند که من از شیلنگي که دستش گرفته مي ترسم، 
ولي اصاًل این طور نیست. من از کالس اول دبستان یاد گرفته ام که به معلّم ها مثل 
پدر و مادرم احترام بگذارم که مدرس��ه خانه دوم ماست...بیچاره مادرم! نمي گذارد 
دست به سیاه و سفید بزنم؛ حتي صبح ها خودش مي رود از سر چهار راه نان بربري 
خاش خاشي مخصوص 200 توماني برایم مي خرد تا من بدون صبحانه به مدرسه 
نروم. هر روز برایم س��اندویچ کالباس درست مي کند تا اگر زنگ تفریح گرسنه ام 
ش��د؛ نوش جان کنم. برایم آب پرتقال مي خرد و ش��ب مي گذارد توي یخچال و 
صبح مي گوید: »بیا پسر گلم! این را هم زنگ تفریح دوم بخور تا یک وقت ضعف 
نکني مادر!« توي جیبم هم، پنج -شش شکالت مغزدار مي ریزد تا خدایي نکرده 
براي فهمیدن درس هاي سخت مدرسه، فشارم پایین نیاید. خدا سایه مادرم را از 
سرم کم نکند. من بدون مادرم، یک دقیقه هم نمي توانم زندگي کنم. اصاًل زندگي 
که هیچ، من بدون مادرم گالب به رویتان... خیلي خیلي ببخشید... روم به دیوار! 
دست شویي هم نمي توانم بروم! آخر دست شویي خانه ما توي حیاط است و شب ها 
هم که حتماً مي دانید؛ امنیت نیست! گربه سیاه چشم زرد و سوسک پردار بدترکیب 
و مارمولک سگ جان  و از این جک و جانورها که امکان دارد یک هو سر آدم خراب 
بشوند!  براي همین است که مادرم هم همراهم مي آید تا یک وقت خدایي نکرده 
جک و جانورها آسیبي به پسر یکي یک دانه اش نرسانند و زبانم الل جن زده نشوم! 
حتي آن قدر مهربان است که نمي گذارد پدرم از قضیه بویي ببرد وگرنه پدرم شروع 
مي کند به تعریف ک��ردن از خاطرات دوران نوجواني اش و بعد هم آهي از ته دل 
مي کشد و مي گوید: »هي، هي... ما چي بودیم؛ آقا پسرمون چي شد؟! پسرجان! من 
قد تو که بودم مار را به جاي زنجیر مي گرفتم دستم و آن قدر دور دستم مي چرخاندم 
و مي چرخاندم و مي چرخاندم تا س��رش گی��ج مي خورد و مي افتاد زمین؛ بعد هم 
نیشش را مي کشیدم و مي گذاشتمش توي شیشه الکل. تازه فامیل ها هم انگاري 

که خانه مان موزه خزندگان باشد؛ مي آمدند تماشا و به به و چه چه مي گفتند!«
ایش... ش... ش! چه قدر چندش آور است. واقعاً پدرم چه کارهایي که نمي کرده... 
البته مادرم که مي گوید خیلي به حرف هاي پدرت اعتباري نیست؛ اما به هرحال 
اگر پدرم بویي از قضیه ببرد؛ بدبخت مي شوم، چون حتماً پول تو جیبي ام را قطع 

مي کند.
***

من خیلي آدم بدشانس��ي هس��تم. آخر مگر تقصیر من اس��ت که آسم دارم و 
نمي توان��م تندتند ب��دوم؟! مگر تقصیر من اس��ت که آقاي دکتر برایم اس��پري 
اکسیژن دهنده سالبوتامول و اسپري اکسیژن دهنده هندي نوشته تا هر وقت نفسم 
گرفت دو تا پیس از آنها را توي دهانم خالي کنم؟! اصاًل خدایا، به قول پدرم، چرا من 
مریضي ام هم به آدم نرفته است؟! چرا مریضي ام هم مثل خودم این قدر تي تیش 

ماماني و لوس است؟! چرا...؟!
***

چه قدر دلم مي خواهد به آقاي کوهنورد بگویم: »آقاي من! عزیز من! معلّم گرامي! 
مریضي را خدا مي دهد؛ درمانش هم پیش خداست. این قدر مرا منع نکن! نفرینت 
مي کنم ها...« اّما پسرها که نفرین نمي کنند! اصاًل ولش کن... هیچي نمي گویم... 
الل مي شوم... مي دوم... تند هم مي دوم... اگر هم از نفس افتادم به درك! »پسري 

که نتواند از پس یک امتحان کشکي بیاید، پس فردا توي این مملکت مي خواهد 
چه غلطي بکند؟!« این را آقاي کوهنورد مي گوید. راست هم مي گوید، ولي من چه 
کار کنم؛ هان؟! چه جوري بدوم و  به هن و هن نیفتم؟! باور کنید نگراني من فقط 
به خاطر یک و نیم س��اعت ورزش پنج شنبه ها نیست؛ این یک و نیم ساعت را 
مي توان یک جوري پیچاند! فقط پنج دقیقه اولش را مي دویم و بعد با سعید مي رویم 
بدمینتون بازي مي کنیم. من و سعید خیلي با هم تفاهم داریم. آخر، سعید هم مثل 
من معتقد اس��ت که فوتبال، خیلي ورزش بي کالسي است! اما اضطراب و دلهره 
من فقط براي امتحان ورزش است که سه هفته دیگر موقعش مي شود و من هنوز 
نمي دانم چه خاکي توي س��رم بریزم ! خنده دار نیست؟! آدم از درس عربي به آن 

سختي بتواند بیست بگیرد، اما نمره ورزشش صفر باشد؟!
***

دیشب تا صبح خوابم نبرد. تا خود صبح کابوس مي دیدم. خواب دیدم نفسم باال 
نمي آید و آقاي کوهنورد هي مي  گوید: »کریمي بدو! کریمِي تنبل بدو! کریمِي بچه 
ننه بدو ! مي خواي برات تاکسي بگیرم تا راحت تر حیاط رو گشت بزني؟! د بدو دیگه 

بچه! مگه ماست توي استخونات ریختن؟!« 
***

باالخره روزي که ترس آمدنش را داشتم؛ رسید: امتحان ... امتحان ورزش...
***

صورتم را شستم. مادرم برایم کره و عسل و نان سنگگ خریده بود. مي گفت: 
»بخور پسرم! اصاًل دلهره نداشته باش... مطمئن باش گواهي ات را که نشان معلم 
ورزش��ت بدهي؛ قبول مي کند و دیگر امتحان دو ازت نمي گیرد...« اصاًل اش��تها 
نداش��تم. صبحانه ام را هم به زور خوردم. مادرم اما یک موز آفریقایي قد بلند هم 
چپاند توي کیفم. هر چه گفتم: »نمي خورم مادرجان! اشتها ندارم...« قبول نکرد و 
گفت: »ضعف مي کني عزیزم! غش مي کني مادر قربونت بشه!« پس چرا من غش 

نمي کنم؟! چرا نمي میرم تا راحت بشوم؟! چرا این قدر سخت جانم؛ هان؟!
***

چ��اره اي نبود. خودم را زدم به خونس��ردي. ده تا 
صلوات فرستادم و صد تاي دیگر هم نذر کردم و 
تازه به خدا قول دادم که اگر آقاي کوهنورد گواهي 
پزش��کي ام را قبول کند و از من امتحان دو نگیرد؛ 

دویس��ت و پنچاه تومان هم در صن��دوق صدقات 
بیندازم! 

***
وارد مدرس��ه ش��دم. هم��ه بچه ها، 

لباس هاي ورزشي ش��ان را پوشیده بودند. 
هنوز سعید را پیدا نکرده بودم که یک دفعه از پشت 

س��رم سبز ش��د؛ دستي به ش��انه ام زد و گفت: 
»شیري یا روباه رفیق؟! «

گفتم: »ترسیدم بابا ...چه مي دانم... نه شیرم، 
نه روباه... بزم... بزدل بچه ننه!« سعید لبخندي زد 

و گفت: »هوي رفیق! چته بابا؟! خودم هواتو دارم 
به خدا ! فکرشو نکن!«

آقاي کوهنورد آمد سر کالس. همه از جا 
بلند ش��دیم. گفت:  » بي سر و صدا مي رید 
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پایین. صداتون در بیاد؛ نمره همتونو از دم صفر مي دم. زود... زود برین پایین.«
آقاي کوهنورد رفت روي سکوي داخل حیاط و بعد یکي یکي اسم هاي بچه ها  
را صدا زد تا از آنها امتحان بگیرد. هر اسمي که خوانده مي شد، چهار ستون بدنم 
مي لرزید. سعید هي با دست نیشگون مي گرفت و مي گفت: »پس چرا گواهي را 

نمي بري؟! کم کم دارد نوبتت مي شودها ...« 
صدایم مي لرزید، گفتم: »خِ  خِ  خیلي خب، دي دي دیگه...ال ال االن مي برم...« 
اما نبردم، چون مي ترسیدم جلو بروم... مي ترسیدم آقاي کوهنورد چیزي بگوید که 
جلوي بچه ها ضایع بشوم و هرهر بهم بخندند. خالصه آن قدر دست دست کردم تا 

باالخره آقاي کوهنورد با صداي بلند گفت: »داریوش کریمي؟!« 
***

زبانم بند آمده بود؛ نمي توانستم بگویم حاضر. دوباره اسمم را صدا زد: »داریوش 
کریمي؟!« حواسم نبود دارم چه کار مي کنم؛ پشت سعید قایم شدم تا شاید فرجي 
بشود. آقاي کوهنورد عصباني شده بود؛ راه افتاد آمد ته صف. دست و پایم از ترس 

مي لرزید. چشمش که به چشم من خورد؛ گفت: »مگر اللي پسر؟!« 
گفتم: »َب َب بله آ آ آقا!« 

گفت: »اِ...اللي؟! پس االن چه جوري داري ور ور مي کني؟!« 
بچه ها خندیدند. صدایم را کمي صاف و صوف کردم. گفتم: »آقا منظورمون این 

بود که حاضر هستیم.« 
گفت: »پس بدو ... نوبت امتحان دوي توئه ... « 

ترسیده بودم. دوباره لکنت گرفتم، گفتم: »َچ َچ َچشم آقا ... اّما آقا ما ... ما ...« 
گفت: »اي بابا! چرا این قدر ما ما مي کني؟! آب پرتقال مي خواي پسرم؟!« 

بچه ها دوباره خندیدند. من خیلي بهم برخورد. صدایم را به زور کلفت کردم و 
گفتم: »آقا ما آسم داریم... نمي توانیم بدویم... این هم گواهي دکتر...« 

این را که گفتم؛ آقاي کوهنورد فوري گواهي را از دستم گرفت و بعد با خونسردي 
تمام پاره اش کرد. خواستم چیزي بگویم، اما اجازه نداد و گفت: »من از کجا بدونم 

خانم دکتري که برات گواهي نوشته عمه ات نبوده؟!« 
***

بچه ه��ا یک بار دیگ��ر با صداي بلند زدند زیر خنده. آقاي کوهن��ورد ادامه داد: 
»این قدر وقت مارو نگیر بچه. تو کل ترم، تنها کار مفیدت این بود که لباس ورزشي 
بپوشي و دربیاري اون وقت حاال هم انتظار داري که ازت امتحان نگیرم؟!« نگاهي 
به سعید انداختم. معلوم بود که خیلي دلش برایم سوخته، ولي از ترس جرات نطق 
کش��یدن ندارد. راه فراري نداش��تم. دلم را به اقیانوس آرام زدم و رفتم جلو. گفتم: 

»باشه آقا... مي دویم ... « 
***

سعید عینهو تماشاچي هایي که قهرمان ها را تشویق مي کنند؛ با چهره اي پر از 
انرژي فریاد مي زد: »تو مي توني داریوش! مي توني!« 

***
دور اول را خیلي تند رفتم. سعید هي هشدار مي داد:  »یواش! یواش تر ! نفس کم 
مي آري ها...« من اما گوش نکردم. بدجوري غیرتي شده بودم و مي خواستم خودي 
نشان بدهم... دور دوم... دور سوم... دور چهارم... واي ي ي... تازه پنج دور شده بود 
و سرعتم هي کندتر و کندتر مي شد. بچه ها دست مي زدند و با صداي بلند فریاد 

مي کشیدند: »داریوش بدو ! داریوش بدو!  هي! هي! « 
سرم داشت گیج مي رفت. دیگر نمي توانستم بدوم. آرام آرام راه مي رفتم. آقاي 
کوهنورد را عین هیوال مي دیدم: س��رش چه قدر بزرگ ش��ده بود... گوش هایش 
این قدر گنده نبودند که... موهایش نمي دانم چرا سیخ سیخي شده بودند؟! شیلنگش 
انگاري دو متر قد کشیده بود... ! واي ي ي... آخ خ خ... مادرجان! به هن و هن افتاده 

بودم و نفسم باال نمي آمد. دیگر هیچ چیز نفهمیدم و تاالپي خوردم زمین...
***

یکي داشت روي صورتم آب مي پاشید؛ آقاي کوهنورد بود. تا چشمم به چشمش 
خورد؛ پریدم باال و گفتم: »چشم آقا، مي دویم... مي دویم... داد نزنید... فحش ندهید... 

کتک نزنید... « 
آقاي کوهنورد گفت: »چي مي گي پسرجان؟! من کتک بزنم؛ 
من؟! دیگر دوره کتک زدن گذش��ته؛ االن عصر، عصِر گفت وگوي 

فرهنگ هاست؟! داري هذیون مي گي پسرم!« 
سعید که انگار رفته بود اسپري آسمم را از توي کیفم بیاورد؛ رسید 
و وقتي که دید به هوش آمدم، با خوشحالي گفت: »داریوش عالي 
بود؛ عالي...« بعد هم دو تا پیس از اسپري آسمم زد توي دهانم. آقاي 
کوهنورد گفت: »پس��ر جان! تو که آسم داري چرا از اول نگفتي؟! 
خب مي گفتم به جاي امتحان یک تحقیق بنویسي و بیاري! حاال 

االن خوبي؟ حالت به هم نمي خوره؟ مي توني نفس بکشي؟« 
آب قند را از دس��ت باباي مدرسه، یعني آقاي مخلصي، گرفتم 
و یک ضرب سرکش��یدم و بعد به آقاي کوهن��ورد گفتم: »خوب 
خوبیم. چیزیمون نیست آقا!« خواستم بگویم آقا ما این همه گیر سه 
پیچ دادیم که آسم داریم؛  گواهي هم برایتان آوردیم؛ آن وقت شما 
مي گویید... اما حرفم توي دلم ماند. چون آقاي کوهنورد گفت: »پس 
حاال که خوبي پاشو! پاش��و برو سر کالس! خوب دویدي...آفرین! 
فقط اگر مي خواهي نمره اون چند دوري را هم که نتونستي بدوي 
بگیري؛ یک تحقیق پنجاه صفحه اي حروفچیني شده درباره بیماري 

 »!آسم بنویس و حتماً حتماً هفته بعد بیار تحویل بده
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يادآوري: در جدول روبه رو، هر سؤال دو شرح دارد كه آخرين 
حرف قس�مت اول ب�ا اولين حرف توضيح دوم،  در س�تون رنگي 
مش�ترك اند. پس از حل جدول ستون رنگي را بخوانيد تا به رمز 

جدول پي ببريد.

ابراهيم زارعي

1. تند و با سرعت � دادگر
2. مرکز مازندران � پیامبري در شکم 

ماهي
3. لقب امام نهم)ع( به معني بخشنده 

� شجاع
4. تن پوش � شهر انار

5. بلند � برادر ش��جاع امام حسین)ع( 
و سقاي کربال

٦. عضو بویایي � اولین شهید مرد در 
اسالم

7. توانایي خواندن و نوشتن � یار
8. کامواي دست ریس � سورة سي و 

پنجم قرآن کریم
٩. شادي � پزشک قدیمي
10. بي دین � کاشف الکل

11. پاس��خ � مؤذن محب��وب پیامبر 
اسالم)ص(

12. مخلوط آب و آرد � واجب در ماه 
مبارك رمضان

13. کاغذ بهاداري که روي نامه نصب 
مي شود � تاریک نیست

14. لباس شنا � سیاه رگ
15. ستون دین � سوغات کرمان

1٦. محل نگهداري اشیاي قدیمي و 
باارزش � همسر حضرت ابراهیم)ع(

17. ترانه � برادر مادر
18. فدراسیون جهاني فوتبال � همسر 

با ایمان فرعون
1٩. زنداني � خواب خوش

20. سوغات زمستان � لوله هاي جذب 
آب که در ساقة بعضي گیاهان وجود 

دارد
21. تنها سیارة قابل سکونت منظومه 
شمس��ي � ن��ام مب��ارك م��ادر امام 

زمان)عج(
22. پهل��وان افس��انه  اي ش��اهنامه  � 
سیاره اي با حلقه هاي زیبا در اطرافش

23. نام دیگر کش��ور مراکش � فصل 
زنده شدن طبیعت

24. بي کس � لقب پیامبر اکرم)ص( 
به معناي امانت دار

25. یار پیامبر)ص( و حضرت علي)ع( 
که در جنگ صفین به شهادت رسید � 
بخشي از گیاه که زیر خاك قرار دارد.
2٦. مرکز استان مرکزي � همکار تیر

پاسخ جدول شماره قبل

جدول 
سوغات

جدول  عمودي
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گردشگري

ت
س

دو

بازي هاي محلي ايران

استان گیالن

 آب پاشان، آبريزان، تيرماسيزه
یکي از مراسم هاي متداول گیالن در گذشته آب بازي بود که امروز کمتر 
اثري از آن مي توان یافت. این جش��ن در ش��رق گیالن و غرب مازندران به 
»تیرماس��یزه« به معني سیزدهم ماه تیر مشهور شده و احتماال ً همان تیرگان 
است. در فرهنگ ایران پیش از اسالم روز سیزدهم هر ماه، تیر نام داشت و روز 
تیر از تیرماه را جشن مي گرفتند. این مراسم به »آبریزان« یا »آب پاشان« نیز 
معروف بود. جشن آبریزان تا زمان شاه عباس در طبرستان و گیالن برقرار بود 
و سپس به تدریج از یاد رفت. کتاب عالم آراي عباسي با توجه به اینکه در تقویم 
دیلمي سال سیصد و شسصت روز بود و پنج روز آخر به حساب نمي آمد، مراسم 
آبریزان را با محاس��به ایام »خمسه مسترقه« یعني همان پنج روز آخر سال و 
افزودن آن پس از پایان س��ه ماه بهار، در روز سیزده ماه تیر محاسبه مي نماید 
و مي افزاید: »در میان عجم یعني ایرانیان، این روز، به روز آب پاش��ان معروف 
است. در این مراسم، بزرگ و کوچک، مرد و زن به کنار دریا مي رفتند آب بازي 
مي کردند و به ش��ادي و نشاط مي پرداختند و به راستي مراسمي تماشایي به 
وجود مي آمد.« این رسم در بعضي از نقاط کشور مانند یزد، کرمان و اصفهان 

نیز معمول بود و در سیزدهم تیر ماه هر سال مردان 
و زنان در حالي که هر یک ظرفي همراه داشتند. به 
کنار رودخانه مي رفتند و به سر و روي یکدیگر آب 
مي پاشیدند. زکریا قزویني نویسنده کتاب عجایب 
المخلوقات نیز از جشني به نام »آب پاشان« یاد کرده 
و انگیزه آن را به قطحي شدید و توسل فیروز »جّد 
انوشیروان« به خداوند و دعاي او براي باریدن باران 
و رفع قحطي و گرسنگي نسبت داده است. در این 
ب��اره آمده که مردم در ای��ن روز به تبرك باران، از 
شدت شادي به یکدیگر آب مي ریختند واین کار از 

آن زمان متداول شد.

بندبازي )الفند بازي(
از نمایش هاي سّنتي گیالن که بیشتر در جشن هایي مثل عروسي، عید 
نوروز و یا در بازارهاي هفتگي اجرا مي ش��د، بندبازي اس��ت. در گیالن به آن  
»الفندبازي« نیز گفته مي شود و مانند همان بندبازي در سیرك است. نمایش بر 
روي طنابي که از روي دو میله فلزي و چوبي محکم ضرب دري شکل گذاشته 
و در دو طرف مهارشده، انجام مي شود. اصلي ترین فرد نمایش »پهلوان« نام 
دارد که بر روي طناب ها با پاي برهنه راه مي رود و براي تعادل خود چوبي بزرگ 
به نام لنگر در دست مي گیرد. پهلوان با ایستادن داخل تشت و یا قابلمه بر روي 
طناب راه مي رود. گاه با دوچرخه اي که الس��تیک آن را برداشته اند فواصل دو 
تیر را مي پیماید. قرار دادن صندلي داخل یک س��یني و نشستن روي صندلي 
و حفظ تعادل در همان حالت، از جمله عملیات دشوار این افراد است. در پایان 
طناب  شخصي که لباس مسخره اي پوشیده و به »یالنچي پهلوان« مشهور 
است با لودگي و مسخرگي به تقلید از پهلوان مي پردازد. نقاره چي و سرناچي نیز 

با نواختن آهنگ، تماشاگران را در فضاي شاد این نمایش سهیم مي سازند.

تأليف و گردآورنده: جاويد جهرمي
زير نظر: حميد قاسم زادگان

گس�تردگي رس�وم و خصلت هاي فرهنگ�ي گياني ها با توجه ب�ه تعدد قومي 
و گوناگوني لهجه ها به حّدي اس�ت كه حتي آش�نايي مختصر با آن در اين گزارش 
نمي گنجد. بعضي از آداب و  آيين هاي مردمي گيان به مرور در همهمه زندگي شهري 
رو به فراموشي سپرده شده و برخي ديگر كم رنگ شده است. اينك شرح مختصر و 

موجز برخي از آداب و بازي هاي محلي را مرور مي كنيم.
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عروس گوله
نمایش »عروس گوله« نیز از دیگر مراسم قبل از حلول سال نو به شمار 
مي رفت. این نمایش همراه با آواز ریتمیک داراي مفاهیم اخالقي و آییني خاصي 
بود. بازیگران این نمایش معموال ً س��ه نفر بودند و به نقش غول، پیربابو و ناز 
خانم ظاهر مي شدند. ناز خانم را بیشتر مواقع پسر جواني که لباس زنانه پوشیده 
بود اجرا مي کرد. پیربابو نقش پیرمردي بود که با غول بر سر تصاحب ناز خانم 
به بحث و جدل مي پرداخت. غول هم خود را با کالهي از کلوش )ساقه برنج(، 
زنگوله ها و چماق به هیبتي عجیب مي آراست. این گروه به منازل مختلف رفته 
به ایفاي نقش خود مي پرداختند و در ازاي تهنیت گویي با آرزوي سالي ُپربرکت 
و ُپریم��ن براي صاحب خانه، از او هدایای��ي دریافت مي کردند. گاه نقش یک 

شخصیت دیگر به اسم »کاس خانم« نیز به این جمع اضافه مي شد.

لبه گوت )لبه  گود(
این چند بازي با هرچند نفر که باشد شروع مي شود. سکه هاي پول وسیلة 

این بازي است که همه باید از یک نوع باشند.
نحوة بازي:

ابتدا در کنار دیوار یا در یک نقطه صاف چاله اي مي کنند و همه بازیکنان، 
به طرف لیس )سکه صاف و سنگین( چاله مي اندازند، به طوري که هر یک از 
بازیکنان س��عي دارند لیس آن ها در چاله یا در فاصله نزدیک تري از چاله قرار 

گیرد. به این ترتیب نوبت بازیکنان مشخص مي شود.
در صورتي که لیس دو نفر از بازیکنان در چاله قرار گیرد همه بازیکنان باید 
از نو لیس بیندازند. بازیکني که لیسش در چاله و در فاصله نزدیک تري از چاله 
قرار گیرد به عنوان بازیکن اول شناخته مي شود بازیکنان دیگر باید لیسشان را 
جمع کنند و هر کدام یک سکه به او بدهند � او باید همه سکه ها را جمع آوري 
کرده و در فاصله اي که قبال ً تعیین شده بود به طرف چاله پرتاب کند. آن تعداد 
سکه که داخل چاله قرار گرفت متعلق به خودش است. پس نفر دوم یا یکي از 
بازیکنان که مورد اعتماد سایرین است سکه اي را به او نشان مي دهد و او وظیفه 
دارد سکه مورد نظر را بزند اگر موفق شد سکه انتخابي را بزند تمام سکه ها را 
جمع کرده و مال خودش مي شود و در بازي بعد »پیش لیس« مي شود و بقیه 

مجدد لیس مي اندازند.

دخوس، دخوس بازي
این بازي با نام  هاي، هاپوي، دخوس جا، گالي دخوسي نیز مرسوم است. 

ب��ازي بین چند نف��ر از یک مکان که به آن  »ماره« مي گویند آغاز مي ش��ود. 
ابتدا یکي از بازیکنان داوطلبانه یا قراردادي چش��مش را مي بندد و با شمارش 
اعداد مثال ً از یک تا بیس��ت، فرصت قایم شدن را به دیگر بازیکنان مي دهد. 
س��پس چشمش را باز کرده و بایستي آن ها را پیدا کند و با دست ضربه اي به 
آن ها بزند. بازیکنان هم مي بایست به طرف ماره دویده و به آن دست بزنند و 
بگویند »ماره س��الم« یا به اصطالح »سوك سوك« کنند، بدون اینکه دست 
بازیکن چشم گذارنده به آن ها بخورد. اولین نفري که اقدام به ماره سالم کرده 
و موفق نشده، باید در مرحله بعدي چشم ببندد و بازي به همین ترتیب ادامه 

پیدا مي کند.

جفت ناتك )زوج يا فرد(
ابتدا یکي از بازیکنان چندین نخود، فندق، آلبالو را برمي دارد. دو دست را به 
پشت مي برد و نخود یا فندق را میان دو دست جابه جا مي کند، طوري که طرف 
مقابل نبیند، آن گاه هر دو دست را به حریف نشان مي دهد و او ویشگوني روي 
پوست دستش مي گیرد و مي گوید مثال ً محتوي دست راست جفت و دیگري 

تک است. اگر درست بگوید محتوي مشت حریف را مي برد.

كشتي گيله مردي
این کش��تي که امروزه 
همچنان پابرجاست، یادگار 
صالب��ت و دالوري م��ردم 
خطه گیالن اس��ت. کشتي 
در  ریش��ه  »گیله م��ردي« 
تاریخ دارد. »مقدس��ي« در 
قرن چهارم ه� از این کشتي 
یاد کرده است. »ظهیرالدین 

مرعش��ي« در مورد آن مي گوید: »رسم مردم دیلم است که جوانان روغن بر 
خود بمالند و پس از استراحت و خوراك کافي و لذیذ از گوشت، روغن، عسل 
و... زور آن ها زیادش��ده و قدرت مي یابند که با فرد دیگري کش��تي بگیرند.« 
کشتي گیران »گیله مرد« مراتب خاصي نظیر تنگوله یا نوچه، پهلوان، سرپهلوان 
یا میدان دار دارند. این کشتي در محوطه اي محصور به نام »سیمبر« یا »سبزه 
میدان« برگزار مي شود. کشتي گیله  مردي معموال ً در تابستان، اعیاد و عروسي ها 
انجام مي شود. کشتي گیران که شلوارهایي به نام  »السپار« به پا دارند با باالتنه 
لخت، ابتدا به حضار احترام مي گذارند و سپس با حرکات نمایشي قدرت خویش 
را به رخ حریفان مي کشانند. این حرکات نماشي »فوزوما« یا »فزومما« خوانده 
مي شود. پس از رجزخواني، حریف با کف زدن به او پاسخ مي دهد. آغاز نبرد با 
حواله کردن مشت هاس��ت. این بخش در موارد بسیار منجر به مجروح شدن و 
شکستگي استخوان یکي از طرفین مي شود. در این کشتي هر گاه دست یکي 
از طرفین با زمین برخورد کند بازنده محسوب مي شود. جایزه این مسابقات به 
صورت غیر نقدي و شامل پارچه، آینه، پیراهن، گوسفند، گاو و... است که به این 

جایزه »برم« مي گویند.
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آشنايي با تاريخچه جام جهاني فوتبال  ورزش

ت
س

دو
1930

 اوروگوئه/ قهرمان: اوروگوئه
اولی��ن دوره جام جهاني در 13 ژوئیه س��ال 
1٩30 در مونته ویدئو اوروگوئه آغاز ش��د و بیش از 
2 هفته طول کشید و نزدیک به 500 هزار نفر از 
این مس��ابقات دیدن کردند. در این دوره 13 تیم 
ش��رکت کردند که از اروپا فقط تیم های بلژیک، 

یوگسالوی، رومانی و فرانسه حضور داشتند.
در بازي نیمه نهای��ي آرژانتین مقابل آمریکا 
قرارگرفت و اروگوئه به دیدار یوگسالوی رفت که 
تیم هاي آمریکای جنوبی با نتیجه مش��ابه ٦ بر 1 

حریفان خود را شکست دادند و به فینال رسیدند.
در فینال اوروگوئه 4 بر 2 آرژانتین را شکست 
داد و ب��ه عنوان نخس��تین قهرم��ان جام جهانی 

شناخته شد.

1934
 ايتاليا / قهرمان: ايتاليا

دومین دوره جام جهانی در اروپا و در کش��ور 
ایتالیا برگزار شد و به همین دلیل تیم های اروپایی 
میل بیشتری برای شرکت در این بازي ها از خود 
نش��ان دادند. این جام نخس��تین جام��ی بود که 
تیم ها برای حضور در مرحله نهایی بازي ها نیاز به 

گذراندن مرحله مقدماتی داشتند.
تعداد تی��م های ش��رکت کننده در این دوره 
1٦ تیم بود ک��ه از میان 32 تیم حاضر در مرحله 
مقدماتی به بازیها راه یافتند. با وجود تعداد بیشتر 
تیم ها نسبت به دوره قبل، اما مسابقات تماشاچي 

کمتری داشت.
 

1938
 فرانسه / قهرمان: ايتاليا

ج��ام جهانی 1٩38 با ش��رکت 15 تیم که از 
می��ان 37 تیم به مرحله نهایی راه یافته بودند، در 

اوایل ژوئن در فرانسه آغاز شد.
در آن دوره کشورهاي اوروگوئه و آرژانتین به 
نش��انه اعتراض به میزبانی مجدد اروپا، از حضور 
در ای��ن بازی ها انص��راف دادن��د و از قاره آمریکا 
کشورهاي برزیل و کوبا حضور داشتند که برزیل 
تا نیمه نهایی صع��ود کرد و در آن مرحله مغلوب 

ایتالیا شد.
برای نخس��تین ب��ار در تاریخ ج��ام جهانی، 
قهرمان دوره گذشته و میزبان بازي ها بدون انجام 

بازي هاي مقدماتی به مرحله نهایی راه یافتند.
ایتالیا و مجارس��تان در فینال مقابل هم قرار 

جام جهانی فوتبال كه مهم ترين رويداد ورزشي جهان به حساب مي آيد، از سال ١٩٣0 و هر ٤ سال يك بار برگزار می شود.
با آنكه فدراس�يون جهانی فوتبال- فيفا- در س�ال ١٩0٤ تاسيس شد اما نخس�تين جام جهانی 2٦ سال بعد برگزار شد. فيفا در 2٨ مه سال 
١٩2٨ در نشس�ت س�االنه خود در آمس�تردام خبر از برگزاری تورنمنتی داد كه تيم فوتبال تمام اعضای اين فدراسيون می توانستند در آن شركت 

كنند.
برگ�زاری ج�ام جهان�ی طرحی بود كه ژول ريمه فرانس�وی- س�ومين رئيس فيفا- س�ال ها در ذهن خ�ود می پروراند. پيش از آن، مس�ابقات 

بين المللی فوتبال فقط به المپيك محدود می شد كه عموما فوتبال زير سايه ورزش های ديگر قرارمی گرفت.
در س�ال ١٩2٩ فيفا برای برگزاری نخس�تين دوره جام جهانی و تعيين محل برگزاری بازي ها در نشستی در بارسلون اعضای خود را گرد هم 
آورد. در اين كنگره، تصميم بر آن شد كه اوروگوئه قهرمان فوتبال المپيك ١٩2٤، در سال بعد به مناسبت صدمين سالگرد استقال خود، ميزبان 

نخستين دوره جام جهاني فوتبال باشد.
اين مسابقات از آن سال به بعد هر ٤ سال يك بار - با 2 استثنا در سال های ١٩٤2 و ١٩٤٦ به علت جنگ جهانی دوم- برگزار شده  است. در 

سال ١٩٩١ فيفا برگزاری جام جهانی زنان را نيز آغاز كرد.
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گرفتند که در این مس��ابقه ایتالیا 4 بر 2 پیروز شد 
و براي نخس��تین بار این تیم توانست 2 بار جام را 
به خانه ببرد. با ش��روع جنگ جهانی، 2 دوره جام 

جهانی برگزار نشد.

1950
 برزيل / قهرمان: اوروگوئه

برزیل دومین کشور از آمریکای جنوبی بود که 
میزبان جام جهاني بود. این کشور در این بازي ها 

نتوانست از امتیاز میزبانی بهره ببرد.
در این دوره 4 تیم س��وئد، اوروگوئه، اسپانیا و 
برزیل در فینال در یک گروه قرارگرفتند که اوروگوئه 
با به دست آوردن بیشترین امتیاز از مجموع 3 بازی 
در ص��در گروه قرارگرفت و به عنوان قهرمان این 
دوره شناخته شد و تیم های برزیل، سوئد و اسپانیا 

به ترتیب دوم تا چهارم شدند.
تماش��اچیان ای��ن دوره در تاریخ جام جهانی 
از رقم 1 میلیون نفر گذش��ت. ب��رای این بازي ها 
بزرگترین ورزشگاه جهان با ظرفیت 220 هزار نفر 

در ریودوژانیرو ساخته شد.

1954
 سوئيس / قهرمان: آلمان غربي

در جام جهاني س��وئیس بازي ه��ا به صورت 
گروه��ی در دور مقدماتی و تک حذفی در مرحله 
بعدی برگزار شد. در این دوره از 1٦ تیم راه یافته به 
جام جهانی تیم های ترکیه، کره جنوبی و اسکاتلند 

برای نخستین بار حضور پیدا کردند.
آلمان غربی پس از مجارس��تان به عنوان تیم 
دوم به یک چهارم نهایی رسید. این 2 تیم در فینال 
مقابل هم قرارگرفتند و با اینکه مجارستان در دور 
مقدماتی  8 بر3 آلمان غربی را شکست داده بود، در 
فینال با نتیجه 3 بر 2 مغلوب ش��د. آلمان غربی در 

نخستین حضورش در جام جهانی قهرمان شد.
این آخری��ن دوره مس��ابقات جام جهاني بود 
ک��ه ژول ریمه، بنیانگذار جام جهانی در آن حضور 
داشت. وي 33 سال ریاست فیفا را برعهده داشت 

و در سال 1٩5٦ و در سن 83 سالگی درگذشت.

1958
 سوئد / قهرمان: برزيل

این ج��ام از خاط��ره انگیزتری��ن دوره های 
جام جهانی برای برزیل است. درخشش برزیل در 

جام س��رآغازی بود برای موفقیت های بعد. برزیل 
تنها تیم جهان اس��ت که در تم��ام دوره هاي جام 
جهانی حضور داشته و با بیشترین تعداد بازی، گل 
زده و امتی��از سال هاس��ت پرافتخارترین تیم ملی 

جهان محسوب می شود. 
این دوره میدان درخش��ش س��تارگانی چون 
ژوس��ت فانتن، بابی چارلتون و گارینش��ا بود. اما 
در این دوره ن��ام پله بیش از همه به ذهن خطور 

می کند.
 در بین 1٦ تیم راه یافته، تیم های ایرلندشمالی، 
ولز و اتحاد جماهیر ش��وروی نخستین حضور را 

تجربه مي کردند.
4 تیم برزیل، آلمان غربی، فرانس��ه و س��وئد 
با شکس��ت حریفان به مرحله نیمه نهایی صعود 
کردند. در فینال برزیل با ستارگانش مقابل سوئد 
قرارگرفت و با نتیجه 5 بر2 پیروز شد و براي اولین 

بار جام را به خانه برد.

1962
 شيلي / قهرمان: برزيل

چون مسابقات در شیلي برگزار مي شد، برزیل 
از این امتیاز برخوردار بود که در آمریکای جنوبی به 
میدان می رفت. جائیکه تجربه ثابت کرده تیم های 
اروپایی معموال نس��بت به بازي ه��ای داخل اروپا 

ضعیف تر ظاهر می شوند.
از 1٦ تی��م راه یافته به مرحله نهایی، ٦ تیم از 
آمریکای جنوبی و 10 تیم اروپایی بودند. تیم های 

سال پنجم/شماره 23 پياپي 28/235  شهريور1388 
29



ایتالی��ا، آرژانتین و اوروگوئه در دور مقدماتی حذف 
شدند و تیم هاي یوگسالوی، چکسلواکی، برزیل و 

شیلی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
چکس��لواکی با نتیجه 3 بر1 یوگس��الوی را 
شکس��ت داد و برزیل 4 بر2 شیلی را مغلوب خود 
کرد. در بازی فینال برزیل با نتیجه 3 بر1چکسلواکی 
را شکست داد و برای دومین دوره پیاپی قهرمان 

جهان شد.

1966
 انگلستان / قهرمان: انگلستان

انگلستان که دارای نخستین فدراسیون فوتبال 
جهان است در حالی میزبان این مسابقات شد که 
در بازي های جام جهانی چندان خوش ندرخشیده 

بود.
74 تیم در مرحله انتخابی شرکت کردند که 
10 تیم از اروپا، 5 تیم ار آمریکای جنوبی و 1 تیم از 

آسیا به مسابقات نهایي راه یافتند.
2 تی��م ت��ازه وارد پرتغ��ال و کره ش��مالی 
شگفتی س��ازان این دوره بودند. ب��ازی این 2 تیم 
از مشهورترین بازي های تاریخ جام جهانی است. 
کره شمالی در آن بازی در 25 دقیقه نخست 3 بر 
صفر از پرتغال جلو افتاد. اما پرتغال با 4 گل پی در 

پی اوزه بیو و تک گل ژوزه آگوستو بازي را برد.
4 تیم انگلستان، آلمان غربی، پرتغال و اتحاد 
جماهیرش��وروی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند 
و آلمان غربی و انگلس��تان با نتیجه مشابه 2 بر1 

حریفان را از پیش رو برداشتند.
در بازی فینال 2 تیم در پایان وقت قانونی 2 
بر 2 مساوی شدند، اما در وقت اضافی، جف هرست 
که در وقت قانونی یکی از گل های انگلستان را به 
ثمر رسانده بود، با وارد کردن 2 گل دیگر نتیجه را 
به 4 بر 2 تغییر داد و انگلستان برای نخستین بار به 

جام جهانی دست یافت.

1970
 مكزيك / قهرمان: برزيل

در  جهان��ی  ج��ام  ب��ار  نخس��تین  ب��رای 
آمریکای مرکزی و بدون حضور تیم های فرانسه، 

آرژانتین، مجارستان و اسپانیا برگزار می شد.
برزیل ب��ا ماریو زاگالو و بازیکنان مطرح خود 
چون پله، ریوه لینو، کارلوس آلبرتو پریرا، توستائو 
و جرزینیو به مکزیک آمده بود تا شکست سخت 
دوره پیش را جبران کند. ایتالیا نیز برای رسیدن به 

فینال، مکزیک و آلمان غربی را شکست داد.
ایتالیا و برزیل در نیمه اول بازی فینال با نتیجه 
1 بر 1 مس��اوي ش��دند اما در نیمه دوم برزیل در 
20 دقیقه 3 گل به ثمر رس��اند و براي سومین بار 
قهرمان جام جهانی ش��د و جام ژول ریمه را برای 

همیشه به خانه برد.

1974
 آلمان غربي / قهرمان: آلمان غربي

تیم هاي فرانس��ه، اسپانیا و انگلستان غایبان 
بزرگ ج��ام دهم بودند و جمه��وری دمکراتیک 
کنگو، آلمان شرقی، هائیتی و استرالیا )سهمیه آسیا( 

برای نخستین بار به جام جهانی می آمدند.
سیستم برگزاری بازي ها بار دیگر در این جام 
تغییر کرد. بدین ش��کل که 1٦ تیم در 4 گروه 4 
تیمی بازی کردند که تیم های اول و دوم هر گروه 
به دور بع��د راه یافتند و دوباره به 2 گروه 4 تیمی 
تقسیم شدند که 2 تیم اول مستقیما به فینال و 2 

تیم دوم به بازی رده بندی راه یافتند.
آلمان غربی، میزبان مسابقات و هلند به فینال 
رفتند و برزیل و لهستان برای بازی رده بندی مقابل 

هم قرارگرفتند.
بازی فینال با حضور بیش از 75 هزار نفر در 
استادیوم المپیک مونیخ برگزار شد. آلمان غربی با 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال خود چون سپ مایر، 
فرانتس بکن باوئر، برتی فوگتس، پل برایتنر، گرد 
مولر، ولفگانگ اورات، راینر بونهوف و اولی هوینس 
در مقابل هلن��دی قرارگرفت که از مثلث طالیی 
یوهان کرایف و ران رینس��ن برینک و جانی رپ 

بهره می برد.
در ثانیه های نخست بازی فینال یک پنالتی به 
سود هلند گرفته شد که یوهان نیسکنس آن را به 
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گل تبدیل کرد و یکی از سریعترین گل های تاریخ 
جام جهانی را رق��م زد اما آلمان با 2 گل برایتنر و 
گرد مولر از هلند پی��ش افتاد و برای دومین بار به 

جام جهانی دست یافت.

1978
 آرژانتين / قهرمان: آرژانتين

تعداد شرکت کنندگان مرحله انتخابی در این 
دوره برای نخستین بار از عدد 100 گذشت. 2 تیم 
ایران و تونس به عنوان نمایندگان آس��یا و آفریقا 

برای نخستین بار به جام جهانی راه یافتند.
ایران که در دور نخست مرحله انتخابی سوریه 
و عربستان سعودی را شکست داده بود، در دور دوم 
با هنگ کنگ، کره جنوبی و استرالیا هم گروه شد 

که به عنوان تیم اول به جام جهانی راه یافت.
2 شکس��ت مقابل هلند و پرو و یک تساوی 
با اس��کاتلند، 2 گل زده )ایرج دانایی فر و حس��ن 
روشن(، 8 گل خورده و 1 امتیاز نتیجه سفر ایران 

به آرژانتین بود.
در ای��ن دوره تیم ه��ای آرژانتی��ن و هلند به 
عنوان س��رگروه به فینال رسیدند و برزیل و ایتالیا 
بازی رده بندی را برگزار کردند. در فینال هلند که 
ب��راي بار دوم به فینال رس��یده بود با تیم جوان و 
ناشناخته آرژانتین با بازیکنانی چون دانیل پاسارال، 
دانی��ل برتونی، ماریو کمپس و اس��والدو آردیلس 
تقابل س��ختي داش��ت و در پایان وقت قانوني 1 
بر 1 مساوي ش��دند. اما آرژانتین با زدن 2 گل در 
وقت اضافی، پس از اوروگوئه و برزیل، س��ومین 

کشور آمریکای التین بود که به جام جهانی دست 
می یافت.

1982
 اسپانيا / قهرمان: ايتاليا

با حضور س��تارگاني چون زیکو، سوکراتس 
)برزیل(، دیه گو مارادونا )آرژانتین(، پائولو روس��ی 
و دین��و زوف )ایتالی��ا(، کارل هاینتس رومنیگه و 
هارالد شوماخر )آلمان غربی( و ژان تیگانا و میشل 
پالتینی )فرانسه( این جام، به جام ستارگان شناخته 

مي شود.
در این جام س��همیه آفریقا به 2 تیم افزایش 
یافت و از هر 2 منطقه آس��یا و اقیانوسیه 1 تیم به 

جام جهانی راه یافت. تیم های حاضر، به ٦ گروه 4 
تیمی تقسیم ش��دند و 2 تیم اول هر گروه صعود 
کردن��د. در مرحله نیمه نهایی تیم های فرانس��ه و 
آلمان غربی و در بازی دیگر ایتالیا و لهستان مقابل 

هم قرارگرفتند.
ب��ازی دو تیم فرانس��ه و آلمان غربی پس از 
120 دقیقه با نتیجه 3 بر 3 به تس��اوی رسید که 
آلمان غربی موفق شد فرانسه را در ضربات پنالتی 
شکست دهد و به فینال برود. ایتالیا با 2 گل پائولو 

روسی لهستان را شکست داد و راهي فینال شد.
در فینال ایتالیا با 3 گل پائولو روس��ی، مارکو 
تاردل��ی و الس��اندرو آلتوبل��ی در مقابل تک گل 

آلمان غربی براي سومین بار قهرمان جهان شد.

1986
مكزيك / قهرمان: آرژانتين

مکزیک در آن زمان نخس��تین کشور جهان 
ب��ود که 2 ب��ار میزباني بازي ه��ای جام جهانی را 

برعهده گرفته بود.
121 کش��ور عض��و فیفا ب��رای ورود به جام 
س��یزدهم در دور مقدماتی به رقابت پرداختند که 
24 تیم موفق به س��فر به مکزیک شدند. عراق، 
کانادا و دانمارك برای نخستین بار به جام جهانی 

راه یافتند.
در مرحله یک هشتم نهایی تیم های برزیل، 
آرژانتین، آلمان غربی، مکزیک، اسپانیا، انگلستان، 
فرانس��ه، بلژیک با شکست دادن حریفان به یک 

چهارم نهایی رسیدند.
فرانسه و برزیل در یکی از مهیج ترین بازي های 
تاریخ فوتبال جهان مقابل هم قرارگرفتند. بازی در 
٩0 دقیقه قانونی با گل های کاره کا و پالتینی 1 بر 
1 تمام شد و پس از 30 دقیقه وقت اضافی بدون 
گل به ضربات پنالتی رسید. فرانسه نهایتا در این 

بازی پیروز شد و به نیمه نهایی رفت.
در این مرحله آرژانتین و انگلستان نیز مقابل 
ه��م قرارگرفتند و ب��ا 2 گل مارادونا )دو گلی که 
هرک��دام در نوع خ��ود پدی��ده ای در جام جهانی 
محسوب می ش��ود( آرژانتین به مرحله بعد صعود 

کرد.
در 2 بازی دیگر یک چهارم نهایی، آلمان غربی 
و بلژیک با پیروزي بر حریفان خود به نیمه نهایي 
رس��یدند. در نیمه نهایی مانند سال 1٩82 فرانسه 
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مغلوب آلمان غربی شد و آرژانتین هم مقابل بلژیک 
پیروز شد.

بازی فینال ک��ه در ورزش��گاه آزتک برگزار 
می ش��د آرژانتین با نتیجه پر گل 3 بر 2 آلمان را 
شکست داد  و توانست در فاسله 8 سال 2 بار جام 

را به خانه ببرد.

1990
ايتاليا / قهرمان: آلمان غربي

در این جام کشورهاي کاستاریکا، امارات عربی 
متحده و ایرلند تازه واردان بودند. آرژانتین قهرمان 
دوره قبل در یک بازی غیرقابل پیش بینی، مغلوب 
کامرون ش��د و به سختی به عنوان تیم سوم پس 
از کام��رون و رومان��ی از گروهش صعود کرد و با 
شکست دادن برزیل با تک گل کلودیو کاني گیا به 

یک هشتم نهایی رسید.
این تیم در مرحله بعد یوگسالوی و ایتالیا را 
در ضربات پنالتی شکست داد و در کمال ناباوری 

برای دومین بار پیاپی به فینال رسید.
ام��ا آلمان غربی که 3 ب��ار پي در پي به فینال 
رسیده بود، حریف سختي براي آرژانتین به حساب 
مي آمد. این تیم با 10 گل زده و 5 امتیاز به عنوان 
تیم اول از گروهش صعود کرد و با شکست دادن 
تیم هاي هلند، چکس��لواکی و انگلستان به فینال 

رسید.
در فینال در دقیقه 85 خطای مدافع آرژانتین 
روی یورگن کلینزمن، 1 پنالتی برای آلمان غربی به 

ارمغان داشت که آندریاس برمه آن را به گل تبدیل 
کرد و همراه برزیل و ایتالیا با 3 بار فتح جام، عنوان 

پرافتخارترین تیم را از آن خود کرد.
فرانتس بکن باوئر، ستاره فوتبال آلمان مشهور 
به قیصر که در س��ال 1٩74 به عن��وان کاپیتان 
آلمان غربی با این تیم قهرمان ش��ده بود، در جام 
1٩٩0 ایتالی��ا، در نقش مربی این تیم بار دیگر به 

این عنوان دست یافت.

1994
 آمريكا / قهرمان: برزيل

این جام در کشوری برگزار می شد که فوتبال 
در مقاب��ل ورزش ه��ای دیگری چون بیس��بال، 
بس��کتبال و فوتبال آمریکایی محبوبیت کمتری 

داشت.

فیفا با توجه به درخشش کامرون در دوره قبل، 
س��همیه آفریقا را که 2 تیم بود به 3 تیم افزایش 
داد. نیجریه، عربستان سعودی و یونان تازه واردان 
جام جهان��ی بودن��د. تیمی ملی روس��یه نیز برای 
نخستین بار مستقل از دیگر جمهوري های سابق 
اتحاد شوروی به جام جهانی آمد و آلمان شرقی و 
آلمان غربی پس از اتحادشان برای نخستین بار در 

قالب تیم ملی آلمان به میدان آمدند.
آرژانتین با مارادونا، در 2 بازی اول پیروز شد، 
اما پس از اینکه جواب آزمایش مارادونا در خصوص 
استفاده از داروهای نیروزا مثبت درآمد و این بازیکن 
از ادامه بازي ها محروم شد، شیرازه این تیم از هم 

پاشید.
در مرحله ی��ک چهارم نهایی بج��ز برزیل، 
تیم هاي آلمان، ایتالیا، بلغارس��تان، رومانی، هلند، 
اسپانیا و سوئد اروپایی بودند و چون آنها هیچگاه 
خارج از اروپا به جام دست نیافته بودند، شانس شان 

برای شکستن این طلسم قدیمی 1به 7 بود.

در این مرحله ایتالیا، برزیل و س��وئد تیم هاي 
اسپانیا، هلند و رومانی را شکست دادند و بلغارستان، 

آلمان را شکست داد و به نیمه نهایی رفتند.
در نیمه نهایی ایتالیا مقابل بلغارستان پیروز شد 
و برزیل، سوئد را شکست داد. بازی فینال پس از 
120 دقیقه بدون گل پایان یافت و برزیل موفق شد 
در ضربات پنالتی با نتیجه 3 بر 2 ایتالیا را شکست 

دهد و براي چهارمین بار قهرمان جهان شود.
در یک��ی از نادرترین اتفاق��ات تاریخ فوتبال، 
آندرس اس��کوبار مدافع تیم ملی کلمبیا در بازی 
مقابل آمریکا گلی را به اش��تباه وارد دروازه خودی 
کرد که منجر به شکست و حذف کلمبیا از بازي ها 
ش��د. این بازیکن پس از بازگشت به کلمبیا هدف 
گلوله هواداران افراطی فوتبال قرارگرفت و کشته 

شد.

1998
 فرانسه / قهرمان: فرانسه

در این جام تعداد تیم های شرکت کننده از 24 
تیم به 32 افزایش یافت. به همین دلیل س��همیه 
آس��یا به 5 تیم افزایش پیدا کرد. ژاپن، کرواسی، 
جامائیکا و آفریقای جنوبی برای نخستین بار به جام 

جهانی مي آمدند.
ایران پس از گذر از چندین مسابقه نفسگیر در 
مرحله انتخابی آسیا تقریبا امیدش را از دست داده 
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بود، چین، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی به 
جام فرانسه راه پیدا کرده بودند و ایران با شکست 
استرالیا به عنوان تیم پنجم راهي فرانسه شد. ایران 
در دور مقدماتی با  2 باخت در مقابل یوگسالوی و 

آلمان و 1 پیروزی مقابل آمریکا حذف شد.
بجز کرواسی که در اولین حضور خود، توانسته 
بود به نیمه نهایی راه یابد، برزیل، فرانس��ه و هلند 
دیگ��ر تیم های راه   یافته به این مرحل��ه بودند. در 
این مرحله برزیل مقابل هلند در ضربات پنالتی به 
پیروزی رسید و فرانسه میزبان بازي ها کرواسی را 
شکس��ت داد. در فینال فرانسه موفق شد با 3 گل 

برزیل را شکست دهد و قهرمان جهان شود.

2002
 كره جنوبي و ژاپن 

 قهرمان: برزيل
در آغاز هزاره س��وم میالدی ب��رای اولین بار 
جام جهان��ی در خ��ارج از 2 قاره آمری��کا و اروپا و 

همچنین به طور مشترك در 2 کشور برگزار شد.
1٩4تیم عضو فیفا در مرحله انتخابی رقابت 
کردند. تیم هاي اکوادور، س��نگال و اسلوونی برای 

نخستین بار به این مسابقات راه یافته بودند. ترکیه 
و کره جنوبی با شکست دادن حریفان موفق شدند 

تا نیمه نهایی صعود کنند.
در نخس��تین بازی مرحله نیمه نهایی برزیل، 
ترکیه را شکس��ت داد و برای س��ومین بار متوالی 
به فینال رسید. آلمان دیگر تیم راه یافته به مرحله 
نیمه نهایی موفق شد با نتیجه 1 بر صفر کره جنوبی 

را شکست دهد و به فینال برود.
در فین��ال ب��ا 2 گل رونال��دو، برزی��ل براي 
پنجمین بار قهرمانی اش را جشن گرفت و فاصله 
خودش را با رقیبانش آلمان و ایتالیا که 3 بار جام را 

به خانه برده اند، افزایش داد.

2006
 آلمان / قهرمان: ايتاليا

آلمان برای دومین ب��ار میزبان تیم های برتر 
فوتبال جهان شد.

رقابت های مقدماتی از 2 سال قبل در ٦ منطقه 
جهان برگزار شد و فیفا مقرر کرد قهرمان دوره قبل 

باید در بازی های مقدماتی حاضر شود.
32 تی��م صع��ود کننده در 8 گ��روه 4 تیمی 
قرارگرفتن��د و رقابت ها 1٩ خرداد س��ال 1385 با 
بازی آلمان - کاس��تاریکا در ورزشگاه مونیخ آغاز 

شد.

مرحل��ه یک چهارم پایانی با دی��دار آلمان - 
آرژانتین آغاز ش��د و 2 تیم در وقت های قانونی و 
اضافی به تساوی 1-1 رسیدند. در ضربات پنالتی 

آلمان پیروز شد و به نیمه نهایی صعود کرد.
در گروه هاي دیگر پرتغال در ضربات پنالتي 
انگلی��س را شکس��ت داد. فرانس��ه در یک بازي 
تماشایي برزیل را مغلوب کرد. ایتالیا هم 3 بر صفر 

اوکرای��ن را درهم کوبید تا حریف آلمان ها در نیمه 
نهایی شود.

دیدار آلمان و ایتالیا مسابقه ای زیبا بود که هر 
دو تیم 11٩ دقیقه رقابتی هیجان انگیز و پایاپای به 

نمایش گذاشتند.
ولی ایتالیا در دقیقه آخر با ضربه گروس��و به 
گل رس��ید و 2 دقیقه بعد گل دوم را به ثمر رساند 
و پیروزش��د. فرانسه نیز با تک گل زیدان به دیدار 
نهایی راه یافت. در رده بندي آلمان با نتیجه 3 بر 1 

پرتغال را شکست داد و سوم شد.
دیدار پایانی با حوادث تلخی همراه بود. در آن 
مس��ابقه 2 تیم با نتیجه 1-1 تا دقیقه 113 پیش 
رفتند که در آن هنگام ناگه��ان زین الدین زیدان 
کاپیتان فرانسوی ها با سر به سینه ماتراتزی مدافع 

ایتالیا کوبید و اخراج شد.
فرانسه علی رغم تمام شایستگی ها در ضربات 
پنالتی مغلوب شد و ایتالیا برای چهارمین بار فاتح 

جام جهانی شد.
2010- آفريقاي جنوبي / قهرمان:  ؟
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شاید تو هم مثل بسیاري از هم سن و سال هایت، گاهي دلت مي خواهد كه دیگران هم 
حرف  هاي دلت را بشنوند! براي هر كسي ممكن است لحظاتي در زندگي پیش بیاید كه 

بخواهد هر چه دل تنگش مي خواهد، بگوید. 
صفحه ي »دوست من ، سالم« در واقع، پلي است بین ما و تو دوست عزیز كه در واقع، 
صاحب اصلي مجله هستي. دوست عزیز، ما حرف هایت را بي كم و كاست در مجله ي 
خودت و به نام خودت چاپ كنیم.  خواندن حرف هاي دل دوستان دیگرت مي تواند 

بسیار جالب و خواندني باشد!
ما بي صبرانه منتظر هستیم. 

در ضمن خوشحال خواهیم شد نظرات شما را در مورد  بخش هاي مختلف نشریه، 
شامل داستان، شعر تصویرسازي، صفحه آرایي و روي جلد نشریه  را در نامه هایتان 

بخوانیم  . منتظریم...
لطفا نامه هایتان را به نشاني : تهران ، چهار راه حافظ ، پالک 886 

نشریه »دوست نوجوانان« ارسال فرمایید.

سخن

ت
س

دو
هفته نامه نوجوانان ايران 

مبلغ اشتراك را به حساب بانك صادرات )سپهر( به شماره 0102070538002 به نام موسسه تنظيم و نشر 
آثار امام)س(  واريز كنيد . ) قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور ( فرم اشتراك را همراه با 

رسيد بانكی به نشانی : تهران  ، چهار راه حافظ ، پالك 886 امور مشتركان مجله »دوست« ارسال فرمائيد.

هر ماه 4 شماره ، با پست عادی هر شماره 4000 ريال   / با پست سفارشی هر شماره  11000 ريال

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پیشنهادات و انتقادات شما است .

اگر تمايل داريد براي دوستانتان در خارج از كشور اشتراك مجله بگيريد، فقط كافي است كه با واحد اشتراك و توزيع 
مجله دوست تماس بگيريد.

نشاني: تهران  ، چهار راه حافظ ، پالك 886    توزيع و امور مشتركين: محمد رضا مال زاده
فكس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

تاريخ تولد:       /    /     13        ميزان تحصيالت: نام خانوادگي:     نام :     

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  
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ما پس از سه ماه از انجام عملیات »و الفجر یک« به علت مسایل خاصی که در عملیاتهای قبل داشتیم، با شیوه های 
جدیدی در عملیاتهای والفجر 2 و 3 حضور پیدا کردیم. دو عملیات فوق الذکر از حیث اهمیت و حضور خداوند متعال در آن 
به صورتی بود که تمامی فرماندهان لشکر، تیپ، گردان و دسته معتقد بودند که در عملیات کوچکترین نقشی نداشتند و در هر 
گوشه از عملیات حضور امدادهای غیبی را حس می کردند. ما در عملیات والفجر یک از نظر پاکی و صداقت عزیزان بسیج، هیچ 
نقصی نداشتیم و حتی قبل از آغاز عملیات در اردوگاه لشکر به نمونه هایی برخورد می کردیم که برادران گودالهایی شبیه قبر 
کنده بودند و شبها در آن به مناجات و گریه و زاری مشغول می شدند و این حرکات یادآور حاالت روحانی و عرفانی مجاهدان 
صدر اس��الم و س��الکان راه خدا بود و به سبب همین شور و حال در آن عملیات تعداد 45 نفر از عزیزان بسیج که فقط چند 
نفرشان سالم بودند به مدت چهار روز مقابل تپه های پاسگاه رشیده عراق در یک کانال به عمق یک متر که کف آن را آب و 
لجن پوشانده بود، در مقابل نیروهای عراق مقاومت کرده و حاضر به عقب نشینی نشدند. این حرکت برادران چنان جالب بود 

که هنگام بازگو کردن آن برای امام بزرگوار، معظم له فرمودند: اینها همان مالئکة اهلل هستند.

سردار سرلشكر شهید حاج ابراهیم همتـ  پیام انقالبـ  ش 15٧



الله هاى بارانى

شکوفه بود و شقایق به هم گره خوردند
همان زمان که درختان بهار می بردند
شبی که منطق گلها شکوفه می آورد
و الله الله شهادت ، جوانه می پرورد
زمین مسیر سالم فرشته ها می شد

همین که لشکر گل در زمین رها می شد
همین که دست خزان باغ الله ها را چید

دو بال سبز زمین رو به آسمان چرخید
جوانه های شقایق نفس رها در باد

وجودشان همه شور و سرودشان فریاد
خدا برای درختان لباس نور آورد

به قامت همه باغها شعور آورد
زمین که راوی بغض جوانه ها شده بود

شبیه ابر در اندوه خود رها شده بود
زمین سؤال شد از آسمان نورانی

شکفت روبه عطش الله های بارانی
زمین مسیر سالم فرشته ها شد باز

هزار الله رها شد در آبی پرواز
دوباره روی زمین عشق الله کاری شد

گذشت چندخزان، آفتاب جاری شد
رضا غالمحسین نژاد

شعر عطش

نخلی که در کوله بارش چیزی به جز سر ندارد
امشب چگونه بخوابد، از سینه سر برندارد
امشب که خون کبوتر از آسمان می تراود

از شاپرکها بپرسید، اینجا کبوتر ندارد؟
در کربالیی دوباره از نخلها سربریدند

انگار برگشته درخون شمری که خنجر ندارد
وقتی که مشک شهادت شعر عطش می سراید

دیگر مگر خیمه هامان عباس واکبر ندارد
هرچند نخل وکبوتر، الله، شقایق ، صنوبر

هرگز تمام تو را ای آیینه در برندارد
دستان فهمی که کال است کی می رسد تا نگاهت

از تو )سبکبال عاشق ( تعبیر بهتر ندارد
بعد از شما نور پرواز ماسید روی دل ما

جز شاپرکهای بی پر! اینجا کسی پر ندارد
رفتی وچشمان باران از رفتنت خیس خون است

کوچیدنت را پرستو ! این کوچه باور ندارد
نخلی که در کوله بارش چیزی به جز سر ندارد

امشب دوباره بخوابد از سینه سر برندارد
مرتضی اردستانی

دل سروده هاى
 شاعران نوپرداز و جوان 
براى مردان خورشيد


