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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
پاسداریکنیم؟
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

سرمقاله
به جاي
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
()1
انجام کارهایی نیکوتر آماده نسازیم؟
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
جبرانکنیم.
ارزش محاسبه نفس تا حدی است که پیامبر اکرم
(صلی اهلل علیه و آله و س��لم) در وصیتشان به ابوذر
میفرمایند:
"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

پوشیدهنیست.
ای ابوذر! کس��ی از گروه پرهیزکاران شمرده نمی
شود مگر اینکه از نفس خود حساب کشد ،حسابرسی
و د ّقتی شدید ،شدیدتر از حسابی که شریکی از شریک
()2
خود می کشد "...
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 ".
پاورقیها:
 -1برگرفته از ترجمه و شرح محاسبه نفس ،تالیف
سید بن طاووس ،ترجمه و شرح عباسعلی محمودی
 -2وسایل الشیعه ،جلد  ،16صفحه 98
 -3بخشی از دعای  45صحیفه سجادیه ،دعای وداع
با ماه مبارک رمضان
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دوست

ايام

فرزندان

زهرا مصطفوي
خواب را بر بچه تلخ نكن

امام اص ً
ال برنامهشان بر بيدار كردن براي نماز صبح نبود؛ يعني ما اگر
خدمت ايشان بخوابيم چه نماز شب چه نماز صبح را چنان آرام ميخوانند
كه ما اص ً
ال بيدار نشويم .هيچ وقت امام براي نماز كسي را بيدار نميكنند،
مگر كسي بسپارد .ما مكرر ميسپرديم به ايشان كه ما را بيدار كنيد و ما
را بيدار ميكردند .اما چون خانوادة شوهر من برنامهشان اين بود كه صبح
بچه را بيدار كنند به همين جهت همسرم وقتي دختر من مكلف شد
صبحها بيدارش ميكرد .من عادت نداشتم به اين كار و معتقد بودم كه
اين كار درست نيست .اما ايشان معتقد بود كه بچه بايد عادت كند به بيدار
شدن براي نماز صبح .تا زماني كه برنامه بر اين شد كه برويم نجف ـ آن
موقع ايشان در نجف بودند ـ ما وقتي رفتيم نجف ،به ايشان گفتم آقاي
بروجردي ،ليلي را بيدار ميكند .امام فرمودند« :از قول من به ايشان بگو
خواب را بر بچه تلخ نكن» .اين كالم تأثير عميقي بر روح من و دخترم
به جاي گذاشت به حدي كه بعد از آن دخترم سفارش ميكرد كه براي
انجام نماز صبح به موقع بيدارش كنم ( .برداشتهايي از سيره امام خميني(س)

خاطراتي از امام خميني (ره)

در گفتاري از نزديكان ايشان
تمام اعياد را عيدي ميدادند

امام تمام اعياد را به ما عيدي ميدادند از زمان بچگي .البته به مطابق
زمان تغيير كرده و امروز رسيده به سيصد تومان .عيدها به ما سيصد تومان
ميدهند .نه ما ،هر كسي توي خانه باشد ،از خانم گرفته تا كارگر توي
منزل و حتي ميهمان هم اگر باشد به همه عيدي ميدهند ـ بچهها صد
تومان ،بزرگترها سيصد تومان .يادم است وقتي در نجف بودم امام آنجا
دو دينار عيدي ميدادند .يك روزي كه صبح عيد بود (يكي از اين اعياد
حاال يا مذهبي يا عيد بزرگ غير مذهبي فرق نميكرد) منتظر بوديم ايشان
عيدي بدهند اما امام گفتند« :من امروز عيدي ندارم» .گفتيم كه چطور
شما عيدي نداريد؟ گفتند« :من از پولي كه مخصوص خودم باشد و پول
شخصيام است به شما عيدي ميدهم ،حاال پول شخصي ندارم ،طبيعت ًا
نميتوانم عيدي بدهم» .خوب ما كه نميتوانستيم صرفنظر كنيم ،قرار بر
اين شد همشيرة بزرگم قرض بدهد به ايشان تا ايشان به ما عيدي بدهند،
تا بعد اگر پولي پيدا كردند قرضشان را بدهند .امام گفتند« :شايد پولي پيدا
نكردم ،اگر پيدا نكردم قرضتان ميماند» .ما هم گفتيم« :انشاءاهلل پيدا
ميكنيد ».و خواهر بزرگم رفت پولي از خودش آورد به آقا قرض داد».
ايشان آن را به ما عيدي دادند و بعد هم ايشان قرضشان را ادا كردند.
(همان ،ص  ٢٨ـ)٢٩

ج ،1ص ١٩ـ )٢٠

جوانها را بايد رعايت كرد

اگر يكي از نوههاي امام كه در سنين جواني است پيش امام باشد،
ايشان كام ً
ال برخوردشان با آنها و ما فرق ميكند .در اين حال با ما
جديتر برخورد دارند و مطالب را جديتر مطرح ميكنند .اما با دختران
]نوههاي] جوان به صورت شوخي برخورد ميكنند .حتي اگر ما گاهي
گله كنيم كه مث ً
ال دخترمان گوش به حرفمان نداده ايشان هميشه جانب
جوانها را ميگيرند؛ يعني معتقدند اين جوانها هستند كه بايد رعايت
حالشان را كرد( .همان ،ص ٢٦ـ)٢٧
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من امروز عصر نخوابيدم

بچه كه بوديم بعدازظهرها بازي ميكرديم و خواب ايشان را به هم
ميزديم .به هر حال مشغول استراحت بودند ،تنها كاري كه ميكردند
يكي از ماها را صدا ميكردند .همين كه صدا ميكردند؛ يعني اينكه ديگر

خيلي شورش را درآورديد ،خيلي زياد اذيت كرديد .و باز بارها ميشنيدم
كه ميگفتند« :امروز عصر من نخوابيدم .بچهها امروز نگذاشتند من
بخوابم» .اين را به صورت تعريف براي مادرم نقل ميكردند .نه اينكه با
ما دعوا كنند كه چرا اذيت كرديد .چرا سر و صدا كرديد( .همان ،ص)٢٩

مرحوم حاج سيد احمدآقا (ره)

علي را روي دوششان سوار ميكردند

بارها ميشد كه من وارد اتاق ميشدم به طوري كه امام مرا
نميديدند .ميديدم كه امام به زانو روي زمين نشستهاند و پسرم،
علي ،روي دوششان سوار است و با امام دارد بازي ميكند .خيلي
وقت مشخصي را با بچهها بودند
دلم ميخواست از آن صحنهها و لحظهها فيلم يا عكس بگيرم ،اما
امام گرچه مشغول بحث و تدريس فقهي بودند ولي خود را غافل از ميدانستم كه امام نميگذارند .صميميت و صداقت امام با بچهها و مادرم
حال فرزندانشان نميدانستند و حقوق خانواده و وظيفة تربيت فرزندان را خيلي عجيب بود( .همان ،ص )١٩
فراموش نميكردند .در جهت تحقق اين امر ،روزانه وقت مشخصي را
اين هم به خاطر تو
براي سرگرم كردن فرزندان و حتي بازي با آنها اختصاص داده بودند،
گاهي كه خدمت امام ميرفتم ميديدم يكي از دو كانال تلويزيون
ولي در همين بازي و سرگرمي نقش تربيتي فراموش نميشد( .همان،
برنامة ورزشي پخش ميكرد و امام ،كانال ديگر را ميديدند ،فوراً كانالي
ص )٢٩
را كه ورزش پخش ميكرد ميگرفتند و ميگفتند« :اين هم به خاطر
تو ،بنشين و تماشا كن»( .همان ،ص )٣٥
اگر ميتواني بمان

رفتار و كردار امام نمونة عيني اخالق اسالمي را در ذهن ما
تداعي ميكرد .مصاحبت با ايشان اثر خاصي در روح و روان ما بر جاي
ميگذاشت .يادم است اگر من وقتي از بيرون به خانه ميآمدم از من
نميپرسيدند كجا بودي؟ و اگر ميخواستم از خدمت ايشان مرخص
شوم ،نميگفتند ،كجا ميروي؟ بلكه ميگفتند اگر ميتواني بمان( .همان،
ص)٣٥

هميشه صادق بودند

بهترين خصليت امام صداقت ايشان بود .امام هرگز اينگونه نبودند
كه آن چيزي را كه بيرون ميگويند ،وقتي داخل خانه آمدند ناچار باشند
چيز ديگري بگويند؛ يعني رفتار امام در بيرون همان انعكاس رفتار ايشان
در داخل خانه بود ،به اضافه اينكه رسميت ساقط ميشد .امام آنچه را كه
ميفهميدند همان طور صادقانه با بچهها ،با مادرم و با همه ميگفتند:
(همان ،ص )١٩
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از تيري
ك��ه ب��ه كتفش
خ��ورده ب��ود ،زج��ر
ميكشيد .يك روز كه داشت
از انبارهاي لش��كر بازديد ميكرد،
چند جوان بس��يجي را ديد ك��ه با «حاج
امراهلل»( ،مسئول انبار) داشتند بار يك كاميون را
خالي ميكردند .وقتي حاج امراهلل ،مهدي را ديد ،كه
كناري ايستاده ،بدون اينكه او را بشناسد ،با خشم به
او گفت« :آهاي جوان! چرا ايستادهاي و ما را تماشا
ميكني؟ تا به حال ندي��دهاي كه بار خالي كنند؟
يادت باشد آمدهاي جبهه كه بار خالي كني .نه اينكه نگهبانيبدهد».
و بع��د ،خوابي��دم .هنوز
آن گوشه بايستي و ما را تماشا كني!!»
مهدي كه اين حرف را ش��نيد با خنده گفت :چشمهايم كام ً
ال گرم نشده بود كه يكدفعه
يكي مرا از جا پراند .دوستم ناصري بود .گفتم« :چي
«بله ،چشم .االن ميآيم».
و بعد گونيهاي سنگين را به روي كتف پر از شده؟ مگر تو نرفتي نگهباني بدهي؟!»
گفت« :نه!»
درد انداخت و كمك كرد كه بارها را خالي كنند.
تعجب كردم .گفت« :به خدا من حواسم نبود.
بعد از چند س��اعت كه ح��اج امراهلل را متوجه
ميكنند كه اين جوان ،كس��ي جز فرماندة لشكر گيج خواب بودم؛ بغلدستيام را بيدار كردم و اسلحه
مهدي زينالدين نيست ،حاج امراهلل به عذرخواهي را به او دادم و گفتم برود به جاي من نگهباني بدهد؛
جلويش ايستاد .اما مهدي با لبخند مهرباني گفت :او هم قبول كرد و رفت!»
گفتم« :اينكه مسئلهاي نيست .من خودم به
«حاج امراهلل! من هم يك بس��يجي هستم! مثل
ت��و گفتم كه اين كار را بكني!» گفت« :چيچي را
همة اينها كه اينجا هستند»...
ً
چيزي نيس��ت! من اصال حواسم نبود كه فرماندة
لشكر ،امشب در چادر ما خوابيده است .من ،اشتباهي
آرامتر از دريا
دوس��تم را صدا زدم« :ناصري ...ناصري بيدار او را بيدار كردم و اسلحه را دادم دستش كه برود به
شو ...نوبت تو است؛ بايد بروي سر پست نگهباني ».جاي من نگهباني بدهد!»
گفتم« :اي دا ِد بيداد! عجب كاري كردي تو!
چش��مهايش را باز كرد .كمي نگاهم كرد و گفت:
«حالم اص ً
ال خوب نيست؛ نميتوانم بروم سر پست حاال چكار كنيم؟!»
تصميم گرفتيم هر دو به محل نگهباني برويم.
نگهباني؛ اگر ميشود»...
گفت��م« :من نميدانم .خ��ودت ميداني .اگر حاج مهدي آنجا بود .آرام قدم ميزد .يك تس��بيح
نميخواهي بروي ،بغلدستيات را بيدار كن؛ از او در دس��تش بود و مشغول ذكر بود .جلوتر رفتيم .از
خواهش كن ،ش��ايد او قبول كن��د كه به جاي تو او خجالت ميكش��يديم .ما را كه ديد به طرفمان

آمد و سالم
كرد و ب��ه رويمان لبخند
زد .رفتار و كردارش هميشه
م��ا را خجال��تزده ميكرد .از
او خواس��تيم كه اسلحه را به ما
بدهد و خودش ب��ه داخل چادر برود،
او تقاضاي ما را قبول نكرد .هر چه التماس كرديم،
اثري نداشت...
آن شب تا صبح ،فرماندة لشكر به جاي يك
بسيجي نگهباني داد!

خداحافظ
سردار
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دوست

حماسه

پلوخور!

شهيد زينالدين عالقة عجيبي به بسيجيان
داشت و شوخيهايش با آنان از همين عشق مفرط
نشئتميگرفت.
او به بچههاي كه خوب به خودشان ميرسيدند
و حسابي غذا ميخوردند ،ميگفت« :پلوخور!»
يك روز در ستاد لشكر ،موقع صرف غذا ،بچهها
همه نشسته بودند .يكي از همين پلوخورها هم بود.
آقا مهدي با بچهها هماهنگ كرد تا با شوخي جالبي
مجلس را رونقي ببخشد .غذا كه رسيد ،همه منتظر
ماندند تا جناب پلوخور شروع كند .همين كه دست
برد و لقم��ه را آورد باال ،با اش��ارة آقا مهدي همة
بچهها يكهو با صداي بلند گفتند« :يا ...علي!» بندة
خدا كه كام ً
ال غافلگير و دستپاچه شده بود ،بياختيار
لقمه از دس��تش افتاد پايين .خودش هم از تعجب
خندهاش گرفت!
نگفتند،بگوييد!

آق��ا مهدي را فقط با اس��مش ميش��ناختم.
ميدانس��تم فرمانده لشكر اس��ت ،اما هنوز نديده
بودمش .بعد از عمليات خيبر بود كه همة يگانهاي
پدافندي لش��كر هماهنگ شدند تا همزمان يكي

برايم تعريف كرد و من از زبان او نقل ميكنم».
روزي براي شناس��ايي رفته بودم داخل خاك
عراق .توي نيروهاي آنها ،لحظاتي گرم كار خودم
شدم .پس از مدتي ،خسته و تشنه ،ماندم كه چكار
كنم! چارهاي نداشتم .رفتم توي يكي از سنگرها.
س��نگر مجهزي بود .معلوم بود م��ال فرماندهان
عراقي است .فرصت را از دست ندادم ،دو استكان
چاي خودم را مهمان كردم .همين كه اس��تكان را
زمين گذاشتم ،يك افسر عراقي دم در سنگر سبز
شد .با خودم گفتم« :حاال خر بيار ،باقال بار كن!»
ب��راي اينكه لو نروم ،خ��ودم را زدم به كوچة
علي چپ ،انگار نه انگار كه دست از پا خطا كردهام!
افسر كه غضبناك نگاهم ميكرد آمد جلو ،كشيدة
جانانهاي خواباند دم گوشم .البد ميخواست بگويد
چرا توي اس��تكان او چاي خوردهام! كشيده را كه
نوش جان كردم فوراً زدم به چاك!
بعدها در عمليات خيبر همان افسر را در ميان از پيروزي انقالب اسلامي ،مهم�ي به عضويت
اس��را ديدم .وقتي مرا ديد ،زل زد بهم .انگار مرا به نهاد ؟؟؟؟ درآمد .در سال  ١٣٥٩كه صدام تجاوز
جا آورده بود؛ نميدانم؛ شايد داشت به همان چاي وحشيانهاي را به ايران آغاز كرد مهدي به همراه
كه در استكانش خورده بودم فكر ميكرد و به بهاي تعداد زيادي از دوس�تانش عازم جبهههاي نبرد
جنوب ش�د .اس�تعداد و خالقيت مهدي در جنگ
گراني كه از من گرفته بود!

از مناطق دش��من را بكوبند .من مس��ئوليت يكي
از قبضههاي آتش��بار را به عهده داش��تم .سه تا از
بچههاي وظيفه هم همراهم بودند.
گرم كار بوديم كه متوجه شدم يك نفر ايستاده،
دارد نگاهمان ميكند .كمكم آمد جلوتر ،درس��ت
روبهرويم ،گفت« :برادر ،كجا را زير آتش داريد؟»
ـ به ما نگفتند بگوييد.
گفت« :نگفتند بگوييد ،يا گفتند نگوييد؟!»
ـ نگفتند بگوييد.
ـ حاال نميشود به ما بگوييد؟!
و شروع كرد به خنديدن .فكر كردم ما را دست
انداخته .گفتم« :به شما نرسيده»...
ديگري چيزي نگفت ،عصباني هم نش��د .باز
ايستاد به نگاه كردن .چند لحظه كه گذشت ،گفتم:
«اص ً
ال ش��ما به چه حقي آمدهايد اينجا؟! بفرماييد
برويد».
باز چيزي نگفت .فقط نگاه ميكرد .به بچهها
گفتم« :اين آقا را ردش كنيد و برود».
يكي بهش تشر زد .آن يكي چشم غره رفت.
ب��از هم چيزي نگف��ت .راه افتاد طرف قبضههاي
ديگر .پاسداري كه از دور ناظر اين صحنه بود ،آمد
جلو و گفت:
زيارت
ـ فالني! ميشناختيش؟!
ً
يكبار ناشناس رفتم كربال .قبال با خودم قرار
ـ نه!.
و مدار بسته بودم كه الم تا كام با كسي حرف نزنم.
ـ چي بهش گفتي؟
پ��س از آنكه دلي از عزا درآوردم و حس��ابي پيش
ـ هيچي ،به سربازها گفتم ردش كنند برود.
حضرتاباعبداهلل(ع)عقدهگشايي
ـ ميداني كي بود؟
كردم ،تصميم گرفتم برگردم.
ـ نه!
ه��وش و حواس��م ب��ه
ـ مهدي زينالدين كه ميگويند اين بود!
عرق سردي نشس��ت بر پيشانيم .دلم لرزيد .جا نبود .تمام دل��م جا مانده
بدنم سست شد .دستپاچه به بچهها گفتم« :قبضه را ب��ود پي��ش آقا .ت��وي حال
خ��ودم ب��ودم .ب��ا بيميلي
آماده شليك كنند».
بعد دويدم طرفش؛ شرمنده و خجل .چشمش قدم برميداشتم كه تنهام
افتاد بهم .انگار خودش قضيه را فهميد .گفتم« :حاج خورد به تنة مردي عرب.
از دهان��م پريد ك��ه« :آقا
آقا! تشريف بياوريد تا برايتان»...
ـ خيلي ممنون ،دستتان درد نكند .همان كه ببخشيد!...معذرت»!...
مرد ،انگار كه با منظرة
«نگفتند بگوييد» درست است!
غير منتظرهاي روبهرو شده باشد ،حيرتزده نگاهم
و شروع كرد به خنديدن!
ميكرد .فوراً به خودم آمدم .تا مرد عرب به خودش
بجنبد ،خودم را ميان ازدحام جمعيت گم كردم و از
قيمت باالي يك استكان چاي!
پس از شهادت شهيد زينالدين ،به رانندهاش تيررس نگاهش دور شدم!
عباسعلي يزدي گفتم« :عباس! اگر خاطرهاي از آقا
شهيد مهدي زينالدين در  ١٨مهر ماه سال
مهدي داري برايم بگو».
گفت« :دو خاطره هس��ت كه خود آقا مهدي  ١٣٣٨در خانوادهاي 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 خانوادهاش به شهر
خرمآباد مهاجرت كردند .مهدي دوران ابتدايي و
راهنمايي و دبيرس�تان را در همين شهر گذراند.
همزمان با اوجگيري انقلاب 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  ١٣٥٧در اوج ش�كوفايي انقالب
پدر مهدي به اصفهان فرار كرد و بعد به قم رفت.
مهدي و خانوادهاش هم به او ملحق ش�دند .بعد

چن�ان بود ك�ه فرماندهان جنگ مس�ئوليتهاي
كليدي و مهدي را به او واگذار كردند .زينالدين،
ب�ه عنوان مس�ئول شناس�ايي يگانه�ا انتخاب
ش�د و پ�س از آن به عن�وان مس�ئول اطالعات
عمليات س�پاه دزفول و سپس مسئول اطالعات
عملي�ات محورهاي سوس�نگرد انتخاب ش�د .او
در عملي�ات بيتالمق�دس و
آزادسازيخرمشهر،مسئوليت
اطالع�ات عملي�ات ق�رارگاه
نص�ر را پذيرف�ت و در عمليات
رمض�ان ،سرپرس�تي تيپ ١٧
عليابنابيطالب قم را عهدهدار
ش�د و س�رانجام ب�ه فرماندهي
لش�كر  17عليابنابيطال�ب قم
منصوب شد .مهدي زينالدين در
 27آب�ان  ١٣٦٣پرندة س�بكبالي
شد و به آسمانها پر كشيد.
در نوش�تن اين مطلب از كتاب افالك خاكي
گردآوري محمد خامهيار و بچة ببر گردآوري احمد
عربلو استفاده شده است .
«دوست» آغاز هفتهي دفاع مقدس را
گرامي ميدارد

7

سال پنجم/شماره  23پياپي  28/235شهريور1388

دوست

دانش

حسي

ن بيدارمغز

اشیاء کم نور در آسمان را چگونه ببینیم؟

استفاده از نور قرمز در شبهاي رصدي و زماني كه نياز به نور هست
باعث میشود تا مردمک چشم تنگ بماند.
چشم انسان يك اندام فوقالعاده است كه داراي محدوديتهايي است.
زماني كه ش��ما از جاي پر نور به جاي تاريكي ميرويد ،چش��م شما چند
لحظهاي را نياز دارد تا بتواند تنظيم شود وخود را با تاريكي تطبيق دهد.
يا زماني كه شما در شب از يك اتاق پر نور به بيرون برويد براي چند
لحظه هيچ چيز نميتوانيد ببينيد.
چش��م شما براي عادت كردن به محيط تاريك نيازمند زمان است تا
خود را با محيط تطبيق دهد .اما چه اتفاقي براي چشمان شما ميافتد:
اول :مردمك چش��م در زماني كه در روش��نايي هس��تيد تنگ بوده و
زماني كه به جاي تاريكي برويد بايد گش��اد شود تا نور بيشتري از محيط
جمع آوري كند.
دوم :س��لولهاي ميلهاي چش��م مقداري  rhodopsرا ميسازد كه
حساس��يت به نور بيشتر ش��ود .حال ميتوان گفت كه سلولهاي ميلهاي
چشم به نور قرمز كمتر حساس هستند تا نور آبي و سفيد.
به همين علت نور قرمز كمتر باعث ميش��ود كه مردمك چشم شما
تنگ ش��ود .به همين علت س��اده است كه منجمين در شبهاي رصدي،
زماني كه نياز به نور دارند تا تلسكوپ يا نقشههايشان را ببينند از نور قرمز
استفاده ميكنند.
اما ش��ما ميتوانيد اشياء بزرگ و با نور مناسب را با خيره شدن به آن
و تمركز بر روي آن ببينيد .اما اگر بخواهيد شي كم نوري را ببينيد هرچه
خيرهتر ش��ويد و بيش��تر توجه كنيد كمتر خواهيد ديد ،اما بر عكس اگر از
تمركز دست برداريد يا چپ چپ به آن نگاه كنيد موفقتر خواهيد بود.
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اما دليل اين موضوع چيست؟
در چشم اليههاي گيرندهاي وجود دارد كه به دو گونه تقسيم ميشود،
يكي مخروطي و ديگري استوانهاي .در چشم هر انساني حدود  120ميليون
نورون اس��توانهاي و  5ميليون نورون مخروطي يافت ميشود .نورونهاي
استوانهاي نسبت به نور حساسترند و در نور كم هم فعاليت ميكنند.
آنها با تاريكي سازش يافته و به تدريج سبب ميشوند كه در محيط
تاري��ك هم ببيني��م ،به همين جهت در ديد ش��بانه نق��ش مهمي دارند.
حساس��يت نورونهاي مخروطي كم است .اين سلولها فقط درروشنايي
زياد تحريك ميش��وند و اهميت آنها در تشخيص رنگ و جزئيات است.
در نور كم ،مخروطيها از كار ميافتند و كناره ش��بكيه براي تش��خيص
بهترخواهد بود.
قطعه خارجي نورونهاي استوانهاي داراي ساختمان غشايي اليه اليه
اس��ت و در آن ارغوان ش��بكيه يا ردوپس��ين قرار دارد .ردوپس��ين از يك
بخش رنگين به نام ريتين و يك بخش پروتئيني به نام اس��پين س��اخته
شده است.
رس��يدن نور به ردوپسين باعث جدا ش��دن ريتين از اسپين ميشود.
ردوپس��ين به كمك ويتامين  Aدر سلولهاي استوانهاي ساخته ميشود.
در تاريكي و نور كم ،ويتامين Aبا واسطه آنزيمهاي موجود در نورونهاي
اس��توانهاي به ريتين تبديل ميشود .كمبود اين ويتامين باعث شبكوري
ميشود .البته مصرف زياد آن هم مشكالتي را در بر دارد.
منابع غنی از ویتامین  Aعبارتند 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 كنيد و چشمانتان را قوي كنيد .

قطب جنوب؛ بهترین سایت رصدی دنیا
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 میشود که هیچ انسانی تاکنون آنجا
نبوده اما انتظار میرود که آسمان در این نقطه 3
بار شفافتر از هر مکان دیگر در زمین باشد.
تیم تحقیقاتی مش��ترک آمریکا و استرالیا
دادههای به دست آمده از ماهوارهها ،ایستگاههای
زمینی و نمونههای 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 میباشند.

محققي��ن مکانی را در قطب جنوب معرفی
کردند که  Ridge Aنام داش��ته و  4053متر
ارتفاع دارد ،این مکان نه تنها دور دست میباشد
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  – 70درجه
سانتی گراد کاهش مییابد!
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
میتواند به قدرتمندی بزرگترین تلسکوپهای
زمین باشد! 

چطور دلفینها و والها میخوابند؟

دلفینها و والها پس��تاندار هس��تند و بس��یاری خصوصیات شبیه به
انسانها 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
میکنند ،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 کام ً
ال
ارادی و هوش��یار اس��ت بتواند
بخوابد؟
کام ً
ال 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

ال

میرا صدیقی

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 میخوابند؟
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 درک 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
میآید ک��ه دلفین ها کجا
می خوابند؟
بهترین جا برای آنان
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 .
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دوست

گردشگري

شهرستان زنجان
تأليف و گردآورنده :مهناز محمدي
زير نظر :حميد قاسمزادگان

ش��هر زنجان مركز شهرستان زنجان و مركز
اس��تان زنج��ان ،در  ٢٨درج��ه و  ٤٨دقيقه طول
جغرافيايي ٤٠ ،درجه و  ٣٦دقيقه عرض جغرافيايي
 ،بلن��دي  1640متري از س��طح دري��ا و در ٣١٩
كيلومتري ش��مال باختري تهران و در مس��ير راه
ترانزيت تهران تبريز قرار دارد.
بافت شهر زنجان

10

گنبد سلطانيه

شهر زنجان بهرغم داشتن سابقه تاريخي چند
هزار س��اله ،بارها با هجوم دش��من تخريب شده،
بنابراين كليه آثار فعلي نسبتا ً جديد است .با در نظر
گرفت��ن موقعيت رودخانه «زنجان رود» و ش��يب
دوطرفه آن ،توسعه ش��هر به طرف شمال ،امري
ضروري بوده است.
قديميترينساختماناينمنطقه،كاروانسراي
س��نگي مربوط به دوران شاه عباس دوم است كه
قسمت اعظم آن امروز از ميان رفته است.
در دوران حكوم��ت آقا محمد خان قاجار كار
احداث س��اختمان بازار زنجان شروع شد كه به دو
قسمت بازار باال و بازار پايين تقسيم ميشود.
اين شهر ،در گذشته داراي حصار بوده كه قلعه
ناميده ميشده است .ساختمان اوليه حصار مربوط به
دوران سلجوقي بوده كه در دورة صفوي بازسازي
شده است.
اين قلعه از طريق ش��ش دروازه با روستاهاي
اطراف و شهرهاي همجوار مرتبط بوده است .بافت
قديمي شهر با كوچههاي پيچدرپيچ داراي زواياي
تند است و اين به آن جهت بوده كه شهر پيوسته
در معرض حمالت دش��من قرار داشته و مردم به
اين نتيجه رس��يده بودند كه در اين شرايط (حصار
كشيدن ش��هر) ميتوان از هجوم گسترده دشمن
جلوگيري نمود و به دفاع در مقابل عوامل مهاجم
پرداخت.
بازار نقش مركزيت ش��هر را دارا بوده و در هر
محله ،مسجد ،تكيه ،آب انبار ،حمام و مراكز خريد
روزانه وجود داشته كه در ساختمان آنها از مصالح

س ّنتي استفاده شده است.
فعاليته��اي جديد شهرس��ازي در زنجان از
سال  ١٣١١هـ ش با احداث اولين خيابان موسوم
به خيابان شمشيري (استانداري) شروع و سپس با
توسعه شهرنشيني و موقعيت ارتباطي و فعاليتهاي
ات��اق خوب ،ل��وازم عالي ،فرشه��اي زيبا و
اقتصادي و بعدها مركزيت سياس��ي استان ،ايجاد باالخره وس��ايل خواب راحت ،همه براي مهمان
خيابانها و ميادين با كوچههاي عريض ،ادارات و است .بدين ترتيب پس از ورود مهمان تمام اعضاي
س��ازمانهاي دولتي و مراكز خدماتي و آموزشي و خانواده از كوچك و بزرگ همه در خدمت مهمان
شهركهاي جديد مانند كوي فرهنگيان ،شهرك قرار ميگيرند .و از اطعمه و اشربه تدارك شده در هر
كارمندان ،شهرك انصاريه ،شهرك شهيد رجايي طبقه اجتماعي كه عموما ً چند برابر مايحتاج است،
و ...در دستور كار قرار گرفته است.
قبل از صرف مهمان و پايان پذيرايي كس��ي حق
اس��تفاده از آنها را نخواهد داش��ت .در اين مرحله
آداب مهماننوازي در زنجان قديم
دو رسم وجود دارد نخست آنكه صاحب خانه پس
آداب مهم��ان در منطقه زنجان بخصوص از از چيدن س��فره رنگين اتاق مخصوص پذيرايي را
قديم حائز اهميت بوده است.
ترك ميكند و مهمان را جهت استفاده از غذا آزاد
عموم��ا ً مهمان در ميان م��ردم زنجان ،از هر ميگذارد.
طبقه و گروه كه باش��د داراي مقام و منزلت بسيار
اين پديده به آن دليل اس��ت كه آزادي عمل
زيادي است.
مطلق را به تازهوارد ميبخشد.
تمام شئون زندگي بر اساس نحوه پذيرايي از
رس��م دوم آنكه ،صاحبخانه پس از تكميل
مهمان مترتب شده است ،گويي همه چيز از براي س��فره به فاصله يك متري و دوزان��و نزديك ِ در
ي مهمان را
مهمان اس��ت و بس .براي مثال تهيه مس��كن و ورودي مينش��يند و با تعارفات پيدرپ 
تدارك مايحتاج زندگي ،فاكتور درخور مالحظهاي به صرف غذا دعوت ميكند.
در امر پذيرايي در نظر گرفته ميشود.
پس از جمع كردن سفره كه همراه با تعارفات
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رختشويخانه

بازار زنجان

زياد نظير خيلي ببخشيد ،قابل شما نبود .شرمنده
ش��ديم و ...اس��ت ،افراد خانواده بقيه غذا را تناول
ميكنند.
بازيهاي محلي يا قديمي
هفتسنگ:

تعداد بازيكنان شش تا چهارده نفر ،گروه سني:
دبستان ـ راهنمايي ،اهداف جسماني :سرعت عمل
توضيح بازي :در ابتداي بازي افراد به قيد قرعه
به دو گروه يك و دو تقس��يم ميش��وند و بازي را
شروع كرده و گروه دو منتظر ميماند.
هفتس��نگ يك اندازه ،به فاصل��ه  2تا 2/5
متري افراد گروه روي هم قرار داده ميشود ،سپس
ي��ك نفر از گروه اول توپ را برداش��ته و به طرف
سنگها پرتاب ميكند.
اگر سنگها افتاد بازي ادامه پيدا ميكند اگر
سنگها نيفتاد ،گروه يك تا آخرين نفر اين كار را
انجام ميدهد تا باالخره يك نفر بتواند سنگها را
بيندازد .اگر موفق نشدند بازي به گروه دوم واگذار
ميشود.
تمام سعي افراد بر اين است كه تعداد كمتري از
سنگها بيفتد ،بعد از افتادن سنگها افراد گروه يك
متفرق ميشوند و افراد گروه دو توپ را برداشته و به
دنبال گروه يك ميروند.
همه اف��راد گ��روه دو دستهايش��ان درون
لباسهايشان است به طوري كه تصور ميشود كه

شده است برود .ماشينهاي تصادفكننده نيز جهت
توپ دست هر يك از آنها ميتواند باشد.
افراد گروه دو تا سه بار ميتوانند كنار يكديگر تعمير به گاراژ ميروند اين بازي تا مشخصشدن
مانند يك گل جمع شده (براي مشورت يا گولزدن ماشين درست ادامه پيدا ميكند.
گروه يك) و دوباره متفرق بشوند .در اين فاصلهها
تيلهبازي
گروه يك بايد س��عي كند سنگها را بر روي هم
در شكل معمول اين بازي بين دو تا شش نفر
بچيند.
اگر موفق ش��دند آن نفري كه آخرين سنگ بازي ميكنند ،البته بيشتر از اين تعداد هم ميتوان
را گذاش��ت ،ميگويد :س��نگ و ي��ك امتياز براي نف��رات را بازي داد ولي براي جلوگيري از ش��لوغ
تيمش��ان ميگيرد و بازي دوباره با گروه يك ادامه شدن ،معمو ال ً دو تا شش نفر بازي ميكنند .چهار
داده ميشود .ولي اگر موفق نشدند و گروه دو آنها گودال كوچك كه اصطالحا ً«گولو» ناميده ميشود
را با توپ زدند و سوزاندند (چون توپ به هر كس از روي زمين حفر ميشود و نفرات به صورت ايستاده
گروه يك برخورد كند سوخته و از بازي بايد بيرون تيلههاي خود را پرتاب ميكنند.
به ترتيب ،اول ت��ا آخرين نفر ،هر كدام كه با
رود) ،امتياز به گروه دو داده ميشود و گروه دو بازي
را در دست ميگيرد .اين بازي تا زماني ادامه دارد كه پرتاب اول تيله خود را درون گودال اول بيندازند به
افراد هر دو گروه خسته شوند و بازي را تمام كنند .ترتيب نفر اول تا آخر ميشود.
وقتي بازي ش��روع شد تيله هر يك از نفرات
درون گودال افتاد آن نفر تيله خود را برداش��ته و به
ماشينبازي يا ماشينراني
سن بازيكنان :هشت تا ده سال ،تعداد بازيكنان :صورتي كه انگشت دستش روي زمين باشد تيله
خود را به طرف تيله نفرات بعدي پرتاب ميكند تا
كل كالس
دانشآموزان در محوطه مح��دودي پراكنده تيله آنها را از گودال دور كند و خود نيز به گودال
ش��ده و هر يك حركتي شبيه رانندگي اتومبيل را بعدي برسد هر كس كه بتواند اين عمل را بهتر از
تقليد ميكنند و با سرعت به گوشه و كنار محوطه بقيه انجام دهد و نفرات ديگر را حذف كند به ترتيب
به حركت درميآيند .بعد معلم مانند پليس راهنمايي امتيازميگيرد.
همچني��ن بازيه��اي الكدول��ك ،زوبازي،
به طور ناگهاني س��وت زده و تمامي رانندهها بايد
بدون حركت بايستند حال اگر ماشيني از جا تكان وس��طي ،الس��تيكبازي ،يه قل دوقل و ...هم از
بازيهاي محلي و قديمي شهر زنجان است .
بخ��ورد ،خراب تلقي ش��ده و بايد جهت تعمير به
گاراژي كه در يك قسمت از حياط بازي مشخص
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دوست

حكايت

«كتاب جوامعالحكايات ،نوشته نورالدين محمد بن
عوفي ،در واقع دايرةالمعارفي از حكايات گوناگون است.
او در اين كتاب از تاريخ و تمدن و ادبيات و اخالق و علوم
جهان اسالم سخن گفته است .عوفي در اواخر قرن ششم
در شهر بخارا به دنيا آمد و در همين شهر به تحصيل علوم
مختلف پرداخت .سپس به سمرقند رفت و از خوارزم
و نيشابور ديدن كرد و با كولهباري از دانش به بخارا
بازگشت ،اما حمله مغول تمام خراسان را در ناآرامي
فروبرد و عوفي نيز به هندوستان رفت و در دربار سالطين هند مقدمات خلق
آثارش را فراهم كرد.
عوفي كتاب ديگري به نام لبابااللباب (گزيد ه گزيدهها) دارد كه قديميترين تذكره فارسي است .تذكره كتابي است كه در آن،
نام شاعران و شرح زندگي آنها و نمونههاي شعرشان ميآيد .عوفي در اواسط قرن هفتم چشم از جهان فروبست».
زري عباس زاده

بشنو ،ولي باور نكن!

مرد از خزانه پادشاهي بيرون آمد .او در حالي
كه سبدي پر از جامها و كاسههاي چيني را با خود
بيرون ميآورد ،نگاهي به اطراف انداخت ،تا باربري
را پيدا كند كه س��بد پر از چينيآالت او را با خود
حمل كند.
مرد ،پس از مدتي جوانك بيكاري را ديد كه
در گوش��هاي نشسته است .مرد كه در حيلهگري،
همتا نداش��ت با خود گفت« :االن اين جوانك را
خام ميكنم تا مفت و مجاني اين سبد پر از چيني
مرا به مقصد برساند».
با اين فكر به سوي مرد جوان رفت و گفت:
«اي جوان! من مردي دنياديده و باتجربه هستم.
اگر اين سبد را سالم به مقصد برساني ،نصيحت
مهم��ي به تو خواهم كرد ك��ه بتواني تا آخر عمر
راحت و آسوده زندگي كني».
جوانك فكري ك��رد و با خود گفت« :خوب
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است اين كار را بكنم و نصيحت اين مرد را بشنوم
تا شايد در زندگي به دردم بخورد».
با اين فكر ،سبد را بر سر نهاد و راه افتاد.
مقداري كه جلوتر رفتند و به مقصد نزديك
ش��دند ،جوانك رو به مرد كرد و گفت« :حال كه
به مقصد نزديك ش��دهايم ،نصحيتت را بگو كه
فايدهاي به حال من داشته باشد».
مرد ش��ياد وقت��ي كه ديد به مقصد رس��يده
است ،خنده شيطنتآميزي سر داد و گفت« :و اما
نصيحت و پند مهمي كه قرار بود به تو بگويم اين
است كه اگر كسي بگويد كه در تمام دنيا باربري
از تو ارزانتر و احمقتر وجود دارد ،بشنو ،ولي باور
نكن!»
جوانك از اين حرف به ش��دت ناراحت شد و
دانست كه مرد ش��ياد ،او را گول زده است .اما به
روي خودش نياورد و خنديد .كمي كه جلوتر رفتند،

جوانك ناگهان س��بد پ��ر از چينيآالت را محكم
بر زمين كوبيد و تمام كاس��هها و جامهاي چيني
شكست و خرد شد.
مرد ش��ياد ،ناراحت ش��د و دو دس��تي بر سر
خودش كوبيد و گفت« :اي پسرك ديوانه! اين چه
كاري بود كه كردي؟»
جوانك گفت« :عيبي ن��دارد ،در عوض اگر
كمي صبر كني ،من هم نصيحتي به تو ميكنم
كه آرام شوي ».مرد نگران و ناراحت پرسيد« :چه
نصيحتي؟»
جوانك لبخند تلخي زد و گفت« :اگر كسي
به تو گفت كه در ميان اين سبد ،حتي يك كاسه
چيني سالم مانده است ،بشنو ولي باور نكن!»
و بعد با سرعت از آنجا دور شد .

كيسه
سربسته!

«سياستنامه ،نوشته خواجه نظامالملك ،كتابي درباره شيوههاي
كشورداري و بهترين روشهاي زندگي است .خواجه نظامالملك كه
وزير آلب ارسالن سلجوقي بود ،اين كتاب را در اواخر عمر نوشته
است .او در قرن پنجم هجري زندگي ميكرد .سياستنامه پنجاه
ي
و يك فصل دارد كه مطالب آن هم پند و اندرز و هم درباره زندگ 
شاهان است».

روزي م��ردي نزد حاكمي رفت و ب��ا ناراحتي به او گفت:
«من مردي بازرگان هستم .چندي پيش ،دو هزار دينار طال در
كيس��هاي ريختم و در كيسه را بستم و آن را مهر كردم .سپس
كيسه را نزد قاضي شهر بردم و به عنوان امانت پيش او گذاشتم.
سپس به قصد تجارت به هندوستان رفتم .در راه ،دزدان به من
حمله كردند و همه هست و نيستم را با خود بردند .من به ناچار
به شهر خود بازگشتم و نزد قاضي رفتم تا كيسه طالهايم را از
او بگيرم.
قاضي كيسه را به من بازگرداند .اما وقتي به خانه رسيدم و
در كيسه را باز كردم ،حيرتزده ديدم كه به جاي سكههاي طال،
سكههاي مسي در داخل كيسه قرار دارد .به شدت ناراحت شدم.
پيش قاضي برگشتم و به او گفتم كه چرا به جاي سكههاي طال،
در داخل كيسه سكههاي مسي قرار دارد؟
قاضي با خشم به من گفت« :تو هنگامي كه اين كيسه را
به من دادي نگفتي كه در داخل آن چيست .كيسهات هم مهر
و موم بود .من هم اين كيسه را به همان شكل به تو برگرداندم.
پس به من ارتباطي ندارد كه در داخل كيس��ه سكههاي مسي
وجود دارد!
حاال من پيش شما آمدهام تا سكههاي طاليم را از قاضي
بگيريد».
حاكم فكري كرد و گفت« :من سكههاي طالي تو را پس
ميگيرم ،اما تو برو و كيسهاي را كه داخل آن سكههاي طال را
ريخته بودي ،براي من بياور».
مرد رفت و كيس��ه را براي حاكم آورد .حاكم با دقت همه
جاي كيسه را نگاه كرد تا ببيند آيا اثري از شكافي در كيسه وجود
دارد كه س��كه را از آن خارج كرده باش��ند ،يا نه .اما چيزي ديده
نميشد.
ً
حاكم با خود گفت« :حتما اين كيسه را شكافتهاند و سكههاي
طال را برداشتهاند و به جاي آن ،سكههاي مسي گذاشتهاند و بعد
ماهرانه آن را تعمير كردهاند».
حاكم به خوابگاه رفت و فكر كرد كه چطور سر از اين ماجرا
درآورد .او خنجرش را درآورد و آن را روي پارچه يك بالش كشيد
و چند جاي آن را شكاف داد.
صب��ح زود ،حاكم از خواب برخاس��ت و بدون آنكه در اين
مورد ،چيزي به كس��ي بگويد ،از قصر خارج شد و با عدهاي به

شكار رفت.
وقتي كه حاكم از شكار برگشت ،داخل اتاق رفت و با تعجب
ديد كه روي بالش��ي كه آن را ش��كاف انداخته بود ،كام ً
ال سالم
است .حاكم خدمتكار خود را صدا كرد و گفت« :اين روبالشي پاره
شده بود ،حال چگونه است كه كام ً
ال سالم به نظر ميرسد!»
مستخدم اول از ترس گفت كه روبالشي از ابتدا پاره نشده
بود و ديگران به دروغ اين را به حاكم گفتهاند! اما بعد كه حاكم
گفت خود اين كار را كرده بود ،خدمتكار گفت« :رفوگر بس��يار
ماهري كه در شهر است ،شكافهاي روبالشي را ماهرانه تعمير
كرده است».
حاكم دستور داد رفوگر را به قصر بياورند.
وقتي كه رفوگر آمد ،حاكم از او پرسيد« :آيا تو اين روبالشي
را تعمير كردهاي؟»
رفوگر گفت« :بله قربان!»
حاكم پرسيد« :آيا در اين مدت يك كيسه سبزرنگ را هم
تعميركردهاي؟»
رفوگر فكري كرد و گف��ت« :بله قربان! چند ماه پيش به
خانه قاضي شهر رفتم و كيسه سبزرنگي را كه شكافته شده بود،
تعميركردم».
حاكم كيسه را به او نشان داد .مرد رفوگر محل شكافي را
كه تعمير كرده بود به حاكم نشان داد و گفت« :اين قسمت كيسه
شكافته شده بود كه من آن را تعمير كردم».
حاكم دستور داد قاضي و مرد صاحب كيسه را بياورند .وقتي
كه آنها حاضر شدند ،حاكم به قاضي گفت« :تو بايد امانتدار
مردم باشي نه اينكه در مال مردم خيانت كني!»
قاضي ابتدا از اين حرف اظهار تعجب كرد و گفت« :من تا
به حال در مال كسي خيانت نكردهام!»
حاكم دس��تور داد مرد رفوگر را حاضر كنن��د .وقتي كه او
آمد ،حاكم به قاضي گفت« :حال بگو بدانم ،آيا تو اين كيسه را
نشكافتي و سكههاي طالي داخل آن را بيرون نياوردي و بعد به
اين مرد رفوگر نگفتي كه جاي شكاف را ماهرانه تعمير كند؟!»
قاضي از ترس به لرزه افتاد و همه چيز را اعتراف كرد.
قاضي مجبور شد ،تمام پولهاي مرد صاحب كيسه را به او
برگرداند .بعد پنج هزار دينار هم جريمه داد تا حاكم از كشتن او
چشمپوشي كند ...
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دوست

طنز

تست خودشناسي؛
چقدر خوشخيال هستيد؟

مريم شكراني

 .١با يك نفر در محيط اينترنت دوس�ت شدهايد و او خود
را بچ�ة بيل گيتس (ثروتمندترين انس�ان كرة زمين) معرفي
ميكند! واكنش شما چيست؟
الف) از شدت خوشحالي اشك در چشمهايتان حلقه ميزند و نميتوانيد
اين خوشبختي! را باور كنيد.
ب) از او خواهش ميكنيد عكسش را برايتان بفرستد تا قاب كنيد و به
ديوار اتاقتان بزنيد.
ج) كلي قيافه ميگيريد و از فردا قادر به تحويلگرفتن هيچ بنيبشري
نيستيد.
 .٢خفنتري�ن و گرانتري�ن كاالي�ي ك�ه ت�ا ب�ه ح�ال
خريدهايد:
الف) يك عدد ش��ورت ورزشي متعلق به پيكاس��و فوتباليست بزرگ
برزيلي! كه لباس ورزشيفروشي سر كوچهتان سورپرايزتان كرد!
ب) يك عدد مورچه اهلي كه حيوانفروشي محلهتان گفته است قبالً
حيوان خانگي تا م كروز بوده است!
ج) چهار تا نخ مژه متعلق به آلبرت انيشتين كه از دستفروش دورهگرد
خريداري كردهايد!
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 .٣ش�خصي ناشناس به در منزل ش�ما مراجعه ميكند و
خود را رفيق فابريك پدرتان معرفي كرده و از شما ميخواهد
كلية اس�ناد و مدارك پدرتان را به ايش�ان تحويل بدهيد ،چه
ميكنيد؟!
الف) به سرعت اسناد و مدارك پدرتان را تقديم ميكنيد.
ب) اسناد و مدارك پدرتان را تقديم ميكنيد و از ايشان ميخواهيد اگر
چيز ديگري هم الزم دارند امر بفرمايند.
ج) اسناد و مدارك پدرتان را تقديم ميكنيد و از ايشان ميخواهيد اگر
چيز ديگري هم الزم دارند امر بفرمايند ضمن اينكه از ايش��ان با ش��ربت و
شيريني نيز پذيرايي ميكنيد.
 .٤شانس را تعريف كنيد.
الف) ش��انس يعني قندكيزاده زرنگ كالس ما كه هر سال الكي رتبه
اول ميشود و مثل ما بيشانس نيست كه مدام تجديدي بياورد.
ب) شانس يعني ورزشكاري كه نصف ما سن دارد و روي سكو ميرود و
ملت تشويقش ميكنند و حلقه گل و مدال به گردنش آويزان ميكنند.
ج) موارد الف و ب.

 .٦چرا درس به درد نميخورد؟!
الف) زيرا بچه تنبلهاي كالس ميگويند فوق ليسانسها مسافركش
و چاهكن ميش��وند و حتم ًا ما با مدرك تحصيلي س��يكل شغل بهتري پيدا
ميكنيم!
ب) چون بيسوادها راحتتر پول درميآورند!
ج) چون بيسوادها باكالستر هستند!
 .٧منظور معلمتان از عبارت مذكور چيست؟
«يا جاي تو در اين كالس است يا جاي من!»
الف) تواضع ميفرمايند چون ما دانشآموز گرامي ،مقام و مرتبة علمي
بس��يار وااليي داريم و ايش��ان در حضور ما خجالت ميكشند معلم كالس
باشند!
ً
ب) شما دانشآموز گرانقدري هستيد و معلم واقعا ظرفيت تحمل وجود
عزيز و باكالس ما را ندارد!
ج) من دانشآموز نابغه و فوقالعادهاي هس��تم و ايش��ان چون از شدت
حسادت در حال تركيدن هستند ميخواهند با من لج كنند!
 .٨ش�ما با چه پشتوانه مالي حاضر به پول قرضگرفتن و
خريدن يك چيز بسيار گرانقيمت هستيد؟
الف) شركت در كالسهاي چگونه پولدار شويم!
ب) تمرينات يوگاي ذهني براي احساس پولداري!
ج) با تكيه بر اصل «من ميتوانم» و كودك درون و از اين جور چيزها.
نتيجه تست:
براي كلية كس��اني كه اين تس��ت را عالمتگذاري كردهاند به شدت
متأس��ف هستيم .شما انس��ان خوشخيال و الكيخوش و تا قسمت زيادي
سادهدل هستيد .خيلي سريع فريب تبليغات كاذب را ميخوريد ،هر كسي هر
چيزي گفت باور ميكنيد و با تصورات خوشخياالنهتان مدام براي خودتان
نوشابه باز ميفرماييد!
اولش ميخواس��تيم در نتيجة تس��ت دعوايتان كنيم ولي باور كنيد كه
دلمان برايتان سوخت! 

ميزي كه
خوردني نبود!
ياد

دوست

 .٥براي آينده خود چه هدفي داريد؟
الف) ترك تحصيل كنيد و در قرعهكشي بانك برنده بشويد و بزنيد به
كار بيزينس.
ب) چراغ جادو پيدا كنيد و رويش دس��ت بكش��يد تا غولش دربيايد و
آيندهتان را مشخص كنيد.
ج) ي��ك كارگردان هاليوودي به در خانهتان بيايد و با التماس ش��ما را
دعوت كند كه تشريف ببريد ستاره بشويد.

احمد عربلو

دكتر رويش را به من ميكند و ميگويد« :همين حاال ميرويد
به بيمارستاني كه امام در آنجا بستري است .سالم بنده را به ايشان
برسانيد و بگوييد كه شما بايد از امروز روزي يك سيخ كباب بخوريد.
اين كار براي سالمتي ايشان خوب است».
همان ساعت ميروم .خدمت امام ميرسم و پيغام دكتر را خدمت
ايشان عرض ميكنم .آقا ميفرمايد« :نميخورم!»
برميگردم و به دكتر ميگويم امام فرمودند كه كباب نميخورند.
دكتر ميگويد« :برو به امام بگو به خاطر اينكه كمتر دارو بخوريد،
بايد هر روز يك سيخ كباب ميل كنيد».
باز هم برميگردم خدمت امام و سفارش دكتر را عرض ميكنم.
امام باز هم ميگويد نميخورم.
دوب��اره پيش دكتر ميروم و ميگويم ك��ه آقا ميگويند كباب
نميخورن��د .دكتر ميگويد برو به آقا بگو ب��راي اينكه كمتر قرص
بخوريد ،بهتر است روزي يك سيخ كباب ميل كنيد.
براي س��ومين مرتبه خدمت آقا ميرس��م .عروس امام و يكي
از نوههاي ايش��ان هم در اتاق ،كن��ار تخت آقا حضور دارند و باز هم
سفارش دكتر را به امام ميگويم.
امام نگاهي به من مياندازد .بعد به ميزي كه در كنار تخت قرار
دارد اشاره ميكند و ميگويد« :اين ميز را بخور!»
جا ميخورم .خودم را جمع و جور ميكنم و ميگويم« :بله آقا!»
امام لبخند ميزند .قصد ش��وخي دارد .ن��وه و عروس امام هم
ميخندند .خود من هم خندهام گرفته است .ميگويم« :اما آقا! من كه
نميتوانم اين ميز را بخورم!»
آق��ا همان طور كه لبخند ميزن��د ميگويد« :همان طور كه تو
نميتوان��ي اي��ن ميز را بخوري ،م��ن هم نميتوانم ه��ر روز كباب
بخورم!»
دوباره برميگردم پيش دكتر و با شوخي ميگويم« :كاري كردي
كه امام يك ُجك بارم كرد!»
دكتر از ش��نيدن حرف آقا ميخندد .روز بعد خودش خدمت امام
ميآيد و موضوع خوردن كباب را براي ايش��ان ش��رح ميدهد .آقا با
بزرگواري حرف پزشك را قبول ميكنند .
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فرج
نوشته :ت ّ

دوست

گردش

يك بهشت كوچك؛
روستاي كندوان
امروز ميخواهيم به يكي از س��ه روس��تاي
شگفتانگيز دنيا سر بزنيم ...خيالتان راحت! الزم
نيس��ت س��فر دور و درازي برويم روس��تا همين
ن ج��ا ...در ايران خودمان!
نزديكيهاس��ت ...همي 
آمادهايد؟! ...ميخواهيم به ش��صتودو كيلومتري
شهر تبريز سفر كنيم .وقتي از سمت غرب تبريز
به طرف شهرس��تان «اس��كو» حركت ميكنيم
بعد از عبور از رودخانه و د ّرهاي سرس��بز به منطقه
كوهستانيسهندميرسيمهمانجاييكهروستاي
كلّهقندي! «كندوان» را در آغوش گرفته است.
كمكم از پشت درختها و مراتع سرسبز َدهها
خانه س��نگي ظاهر ميش��وند كه از دور شبيه به
كلّهقند هستند «عكس دورنماي كندوان»
اينج��ا روس��تاي صخرهاي كندوان اس��ت؛
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يكي از سه روس��تاي صخرهاي و زيباي دنيا كه
اهالي آن خانههايش��ان را از دل صخرههاي كوه
به ش��يوه متفاوت و زيبايي كندهان��د .اما در ميان
همين سه روستا هم كندوان يك استثنا به شمار
ميآيد؛ چراكه ديگر كسي در «كاپادوكيه» تركيه
و «داكوت��اي» امريكا زندگي نميكند اما كندوان
تبريز هنوز نفس ميكشد و زندگي روزمره با همه
قشنگيهايش در آن جريان دارد.
در دل ّتپههاي سنگي سهند كه ارتفاع بعضي
از آنها به چهل متر هم ميرس��د آغ��ل ،انبار و
اتاقكهاي زيادي براي زندگي حفر ش��ده است.
بعضي از اين خانهها دو يا سه و حتي چهار طبقه
هس��تند كه از داخل با يكديگر ارتباط ندارند .اين
طبقات از طريق پلكان س��نگي زيبايي كه آنها

هم از دل همان صخرهها تراشيده شده و در بيرون
ساختمان قابل مشاهدهاند با يكديگر ارتباط دارند.
طبقه همكف بيش��تر به عنوان اصطبل مورد
استفاده قرار گرفته و طبقات دوم ،سوم و چهارم به
عنوان سكونتگاه در نظر گرفته شده است .در بعضي
م��وارد از طبقه چهارم به عنوان انبار هم اس��تفاده
ميشود .در بين دو كندوي كلّهقندي شياري ايجاد
شده كه شبيه به كوچه است و گاهي روي شيارها
پلي چوبي نصب شده كه خانههاي كلّهقندي را به
هم متصل كرده است.
خانههاي كلّهقندي در طبق��ات باالتر داراي
پنجرههاي چوبي هس��تند كه وظيفة نورگيري و
تأمين روش��نايي درون خانهها را به عهده دارند در
داخل خانهها طاقچههايي از دل صخره كنده شده
است
و ساكنان جديد روستا تلويزيون و ساير وسايل
زندگيشان را در داخل اين حفرهها و روي طاقچهها
قرار دادهاند .گليمها ،فرشها و پردههاي اين خانهها
همه به دست زنان هنرمند كندواني درست شدهاند
خانههاي كندواني دودكش ندارند و به همين علت
نميتوانن��د دود تنورها را به فض��اي بيرون خانه
هدايت كنند .بنابراين آشپزخانهها را در فضاي خارج
از خانهها ساختهاند .اين خانههاي زيبا در زمستان
گرم و در تابستان خنك هستند.
روستاي كندوان داراي مسجد ،حمام ،مدرسه
و آسياب اس��ت و مراتع و د ّرههاي سرسبز اطراف
روس��تا امكان دامپروري را براي ساكنان كندوان
ايجاد كرده است.
كندوان عالوه بر معماري بسيار زيبايش يكي
ب و هواترين نقاط كوهس��تاني ايران
از خ��وش آ 
ً
است كه عالوه بر نهري نسبتا بزرگ ،چشمههاي كندوان به دست ساسانيان به وجود آمده است.
آبمعدني هم دارد كه از جمله خواص پزشكي دفع
اولين كس��اني كه براي زندگي و سكوت به
سنگ كليه است .كندوان همچنين به دليل لبنيات روس��تاي كندوان مهاجرت كردند مردم روستايي
مرغوب و عسل طبيعياش مشهور است.
به نام «حيلهور» بودند .اين روستا در دو كيلومتري
اما شما فكر ميكنيد روستاي كندوان چند سال غرب كندوان واقع شده بود و مردم آن در قرن هفتم
دارد و چرا به اين شكل ساخته شده است؟!
هـ  .ق براي درامانماندن از حمله مغولها به دشتي
محققان روس��تاي كندوان را متعلق به قرن در مقابل كندوان مهاجرت كردند .آنها به تدريج
هفتم هـ  .ق يعني در حدود هفتصد س��ال قبل درون صخرههاي كلّهقندي را حفاريكرده و براي
ميدانند اما بعضي از پژوهش��گران اين روس��تا را خود پناهگاهها و خانههايي امن ساختند.
بسيار قديميتر و مربوط به دوران پيش از اسالم نيز
اين روستاي زيبا امروزه در فهرست آثار ملي
ّ
دانسته و معتقدند خانههاي دوكيشكل يا كلهقندي كش��ورمان به ثبت رسيده است و س��االنه حدود

سيصد هزار گردشگر از آن ديدن ميكنند .روستاي
كندوان در حال حاضر در حدود صد و هفده خانواده
و جمعيتي مع��ادل هفتصد و پنج��اه نفر در دل
خانههاي صخرهاياش جا داده است .جالب است
كه بدانيد بيش��تر زنان روس��تاي كندوان باس��واد
هستند و درصد بيسوادان اين روستا حتي از درصد
بيسوادان شهر تبريز هم كمتر است.
اما زندگي در چنين جاي زيبا و گردشگرپسندي
خالي از دردسر نيست و تعدادي از ساكنان اين روستا
از رفت و آمد اين همه گردشگر دوربينبهدست در
محل زندگيشان چندان راضي به نظر نميرسند.
آنه��ا گردش��گران را مزاحم خ��ود ميدانند و از
اينك��ه اين ميهمانان ناخوانده ميخواهند به داخل
خانههايشان بروند و زندگي آنها را ببينند و از خانه
و خانواده آنها عكس و فيلم بگيرند ناراحت هستند
و معتقدند كه كندوان بيش��تر از آنكه نمايشگاه و
تفريحگاه! باشد خانه و كاشانه آنهاست.
تعدادي از روستاييان هم از حضور گردشگران
بسيار خوشحال و راضي هستند چون اين رفت و
آمدها باعث ميشود محصوالت روستاييان بيشتر
به فروش برس��د .و يا آنه��ا را به عنوان راهنماي
گردش��گران صاحب درآمد كن��د .و ...اميدواريم در
آينده فرصت پيدا كنيد كه به اين بهشت كوچك
خدا در زمين سري بزنيد .
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پینتبال

دوست

ورزش

آشنايي با ورزش

تاريخچه پينت بال

به ادعاي صاحبنظران و كارشناسان ورزش
پين��ت بال در جهان به عن��وان چهارمين ورزش
پرتحرك محسوب مي شود و حتي از اسنوبورد نيز
جلوتر زده است .ورزش پينت بال ()Paint Ball
از دو واژه پين��ت ( )Paintرنگ��ي و بال ()Ball
توپ تشكيل شده اس��ت و به معناي توپ رنگي
است كه به وسيله اسلحه به سوي اهداف انساني
ش��ليك مي شود و دو تيم طي  ۵دقيقه در ميدان
جنگ با يكديگر مبارزه مي كنند.
س��ابقه جهاني اين ورزش به س��ال ۱۹۷۰
بازم��ي گردد .در اوايل دهه  ۷۰در كش��ور امريكا
خودروهاي كشاورزي وجود داشت كه در قسمت
عقب آنها پمپي متصل بود كه رنگ را به مسافت
ه��اي دور پرتاب مي كرد و با اين وس��يله درخت
هايي را كه بايد قطع و يا هرس مي شدند عالمت
گذاري مي كرد .ايده تبديل اين سيستم به صورت
يك بازي از همين زمان آغاز شد و تكميل نشانه
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روهاي قابل حمل و تكنولوژي ساخت آنها تا اوايل
دهه  ۸۰طول كشيد .در آن زمان نشانه روها از نوع
«ش��ات گان» و پينت ب��ا ل هاي مصرفي در آن
از رنگ هاي معمولي بودند .در س��ال  ۱۹۸۱عده
اي از عالق��ه مندان به ورزش ،با ابتكار و نوآوري
تغييراتي در اين دس��تگاه و گلوله هاي آن دادند و
نخستين شكل از بازي پينت بال را به وجود آوردند.
با توجه به جذابيت اين ورزش و هيجان موجود در
آن و استعداد موجود اين رشته ،در جهت افزايش

و لباس متحد الشكل تيم خود مي باشد.
با اعالم ش��روع بازي توس��ط داوران ،هر تيم بر
اساس سناريو و تاكتيك از قبل طراحي شده اقدام
به پيش��روي می کند و سعي در رسيدن به جايگاه
اختصاصي تيم حريف و به تسخير در آوردن پرچم
تيم مقابل نموده ونسبت به برگشت سريع همراه با
پرچم تسخير شده به جايگاه خوداقدام مي نمايد.
بديهي است اين رقابت ،دوطرفه بوده وهر تيمي
كه بتواند پرچم رابدون هدف قرارگرفتن به جايگاه
اختصاصي خ��ود بياورد،برنده بازي محس��وب مي
گردد،حتي اگر يك نفر نيز هدف قرار نگرفته باشد
ميتواند اين كار را كرده و برنده شود،در حاليكه حتي
يكي از بازيكنان تيم مقابل مورد هدف و اصابت قرار
نگرفته باشند.
نكته بسيار مهم در اين ورزش پر هيجان كه در
هيچ ورزش گروهي ديگر ديده نمي ش��ود ،پرورش
فكري و روحي بازيكنان است ،به گونه اي كه نهايت
روحيه همكاري،فرماندهي وفرمان پذيري گروهي،
مش��اركت در طراحي و توجيه س��ناريو ،تاكتيك و
اس��تراتژي گروهي در اين ورزش مش��هود است و
بر خالف ورزش هاي ديگر كه اساس��ا بازيكنان در
ضمن كارگروهي بيش��تر به مطرح نمودن خود مي
پردارند ،در پينت بال بازيكنان با درك فرهنگ ايثارو
از خود گذش��تگي با به خطر انداختن و حذف خود،
فقط به پيروزي و افتخار گروه مي انديشند.

قابليت هاي جهاني و توسعه مهارت هاي
حركتي ،اين ورزش به سرعت گسترش
يافت به طوري ك��ه در كمتر از دو دهه
 ۷۶۰۰تيم و  ۱۴۰۰باشگاه پينت بال در
كشور امريكا پا به عرصه وجود گذاشت.
در اين ورزش هر تیم شامل  5؛  7یا
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
پينت بال در ايران
به نوع س��ناریوی انتخابی و حتی تعداد
ورزش پينت بال در س��ال  ۱۳۸۰وارد ايران ش��د
نفرات ش��رکت کننده در بازی متفاوت
و براي نخس��تين بار در س��الن مخصوص به آن در
اس��ت و در بازی های غیر رس��می می
تواند کام ً
مجموعه ورزشي انقالب تهران ورزشكاران ما آن را
ال توافقی انجام گیرد  .ورزش
انجام دادند .اين ورزش به س��رعت در ميان جوانان
پینت بال در افزایش قابلیتهای جسمانی
طرفداران بسياري پيدا كرد به طوري كه طي  ۷سال
؛ چابک��ی؛ انعطاف؛ تع��ادل ؛هماهنگی
گذش��ته در اين زمينه  ۶باشگاه پينت بال در تهران
؛استقامت ؛سرعت و همچنین ویزگیهای
فعاليت آغاز كرده اند .همچنين اين ورزش مهيج در
روحی و روانی بسیار مثمر ثمر بوده و به
تائید بسیاری ازکارشناسان امر ورزش از بسیاری از رشته های ورزشی مناسب  ۱۸استان كشور فعال است .امروزه در شهرهاي شيراز ،قم ،قزوين ،همدان،
تر می باشد .پینت بال از نظر سطح هیجان در رده باالی جدول ورزشهای گيالن ،مازندران ،مشهد ،كرمان ،بوشهر ،رفسنجان ،اراك و چند شهر ديگر
اين ورزش راه اندازي شده و باقي شهرها نيز در حال راه اندازي اين ورزش
مهیج قرار دارد  .و از نظر تنوع در نوع و شرایط بازی بی نظیر است .
پينت بال را مي توان حداقل دو نفره و حداكثر با دو تيم چهل نفره بازي هس��تند .كميته پينت بال زيرنظر فدراس��يون ورزش هاي همگاني فعاليت
كرد .هم چنين چند گروه در يك زمين ،و همزمان مي توانند به رقابت با هم ميكند و خردادماه سال جاري نيز اولين ليگ پينت بال كشور به نام جام فتح
خرمشهر با حضور  ۲۵تيم در باشگاه بناينه تهران برگزار شد .
بپردازند،ولي مسابقات رسمي فقط بادو تيم 5؛ 7و يا 10نفره انجام مي گيرد.
در بازي اصلي هر تيم داراي جايگاه اختصاصي پرچم تيم ،و نيز بازوبند رنگي
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(هنر رود

وزي ـ )Emboroider

دوست

سوغات

آنجا كه نخها هنر آفرينند!

قالب دوزي
سوزن دوزي بلوچ
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م .شيرازي (كارشناس صنايع دستي)

آدمها از قديم به فكر تزيين لباسهايش��ان بودند .آنها در هر دوره تاريخي يك مدل خاص
لباس را ميپسنديدند .به عنوان مثال دربارة كاله ،گاهي كاله تركدار بلند به سر ميگذاشتند و در
دورهاي كاله پَردار ،گاهي شال و عمامه به دور سر ميپيچيدند و گاهي تنها به يك سربند ساده
كه نوار باريك كوچكي بيش نبود اكتفا ميكردند .و هر بار يك يا چند رنگ مشخصي را براي
لباسهايشانترجيحميدادند.بهعنوانمثالهخامنشيهابيشتردوستداشتندرنگلباسهايشان
ن لباسها و تالش
آبي باشد و ساسانيها رنگ ارغواني را ميپسنديدند .خالصه اينكه دغدغه تزيي 
براي زيباتركردن آنها باعث به وجود آمدن هنرهاي مختلفي ش��د ،يكي از اين هنرها رودوزي
است.
اگر بخواهم رودوزي را خيلي ساده برايتان تعريف كنم بايد بگويم كه دوختن نقوش با روشهاي
مختلف بر روي پارچه را رودوزي ميگويند .هنرمندان اين رشته با انواع سوزن و قالب و نظاير آن و
با نخهاي رنگي و فلزي و گاه مواد تزييني ديگري مثل پولك ،مرواريد ،سنگ ،مهره و ...نقشهاي
زيبايي بر روي پارچه ميدوزند .آنها بعضي اوقات براي ايجاد نقشهايشان كارهاي ديگري هم
انجام ميدهند .مث ً
ال تار و پود پارچه را جابهجا ميكنند و يا ميكشند .رودوزي منحصر به لباس
نميشود و هر نوع لوازم پارچهاي قابليت رودوزي و نقشآفريني با نخ و قالب و سوزن را دارد.
گاهي رودوزيها آن قدر زيبا و هنرمندانه از آب درميآيد كه در س��طح يك اثر هنري قابل
تحسين و ماندگار ميشود .براي اينكه به اين ادعا پي ببريد كافي است تعدادي از اين رودوزيهاي
قشنگ و چشمنواز را ببينيد.
رودوزيهاي ايراني را در كل به شش دسته تقسيم ميكنند:
ـ دسته اول :بعضي اوقات آن قدر بر روي پارچه نقش و نگار ميدوزند كه ديگر پارچه يا زمينه
اصلي ديده نميشود و تنها چيزي كه به چشم ميآيد نقش و نگارهاي رنگارنگ است كه توسط
هنرمند دوخته شده است .مثل رودوزيهايي كه با نامهاي «بخارادوزي ،نقشدوزي ،ممقاندوزي،
بلوچدوزي و كرديدوزي» شناخته ميشوند.
ـدسته دوم :رودوزيهايي هستند كه تنها يك يا چند قسمت پارچه را ُپر ميكنند و نقوش
همه زمينه را نميپوشاند.
مثل« :ابريشمدوزي ،خامهدوزي ،قيطاندوزي و مضاعفدوزي»
دسته س�وم :رودوزيهايي هستند كه به روش خاصي انجام ميشوند .در اين رودوزيها
هنرمند تار و پود پارچه را جابهجا ميكند و يا آنها را بيرون ميآورد تا نقشهايش را بر روي زمين ه
ايجاد كند .مثل «سكمهدوزي اصفهان و شبكهدوزي»
دسته چهارم :رودوزيهايي هستند كه با نخهاي فلزي دوخته ميشوند و جلوه ديگري روي
پارچه ايجاد ميكنند .مثل «گالبتوندوزي ،دهيكدوزي ،نقدهدوزي ،سرمهدوزي و مليلهدوزي».
ب و س��وزن انجام ميشوند و هنرمند با
دس�ته پنجم:رودوزيهايي هستند كه بدون قال 
گذراندن نخهاي فلزي از ميان تار و پود پارچه و بعد شكلدادن آن به وسيله دستهايش ،نقش
مورد نظر را ايجاد ميكند .مثل «خوسدوزي يا بعضي نقدهدوزيها»
دسته ششم :گروهي از رودوزيها هستند كه تنها به وسيله نخهاي رنگي و فلزي ايجاد

پيله ابريشم

نميشوند ومواد تزييني ديگري مثل پولك ،سنگ ،سكه و ...نيز براي ايجاد نقشها در آن
به كار ميرود .رودوزيهايي نظير« :پولكدوزي ،س��كهدوزي ،ي��راقدوزي ،مرواريددوزي،
منجوقدوزي ،سنگدوزي ،زغرهدوزي ،مرصعدوزي و پيلهدوزي».
هنر رودوزي يك هنر ُپرطرفدار است به طوري كه در حال حاضر صدوپانزده نوع رودوزي
در كشورمان رايج است .اين هنر بيشتر بين خانمها طرفدار دارد و يك سرگرمي براي اوقات
فراغت مادران و دختران ايراني به شمار آمده است.
ن لباسهايمان كاربرد ندارد ،بلكه
همان طور كه گفته ش��د هنر رودوزي تنها براي تزيي 
ميتوان با آن كارهاي خالقانهتر و متفاوتتري انجام داد .مث ً
ال تابلوهاي پارچهاي با نقوش
رنگارنگ و جالب توجه درس��ت كرد و حتي ميتوان آيات و اش��عار را با رودوزي نوش��ته و
ب��ه صورت يك تابلو درآورد .با آن پردهها ،روتختي و روميزيها را تزيين كرد و س��جاده و
جاقرآنيها را زينت داد.
به اين ترتيب اين هنر عالوه بر اينكه ميتواند زيباييبخش خانهها باش��د ،اين امكان را
ميدهد كه َدهها هديه زيبا و ارزشمند براي دوستان و اعضاي خانواده تهيه كرد.
ابزار و وسايل كار رودوزي بسيار ساده و ارزانقيمت است و به راحتي ميتوان آنها را تهيه
كرد .اين ابزار معمو ًال شامل اين موارد است:پارچه و انواع نخهاي رنگي و فلزي ،سوزن در
اندازهها و شكلهاي مختلف ،قالب ،قيچي ،انگشتانه و گاه دستگاهي به نام كارگاه كه قابي
دايرهايشكل و چوبي است .كارگاه را براي محكم و صاف نگهداشتن پارچه به كار ميبرند،
به اين ترتيب كه آن قسمت از پارچه را كه قرار است بر روي آن نقشي دوخته شود در ميان
اين قاب دايرهاي شكل قرار ميدهند و محكم ميكنند تا پارچه موقع رودوزي چروك نخورد
و جمع نشود.
قديميترين نمونه رودوزيهاي به دست آمده قطعاتي مليلهدوزي و قالبدوزي متعلق به
دوره اشكاني است كه از شرقيترين ناحيه ايران كشف شده است .ضمن اينكه شواهدي از
قالبدوزي بر روي پيراهن بانوان ساساني نيز به دست آمده است.
بعد از اين تاريخ نيز ،رودوزيهاي متنوع و نفيس��ي از هنرمندان كش��ورمان به جا مانده
كه همگي س��ند زيبايي ذهن و لطافت ذوق ايرانيهاست .مشهورترين رودوزيهاي ايران،
سوزندوزيهاي بلوچ و اصفهان ،قالبدوزي رشت ،پتهدوزي كرمان و گالبتوندوزي بندر
لنگه است.

كيف سوزن دوزي

درحاشيه:

يك تابلوي رودوزي

ـ هما ن طور كه گفته شد ،صدوپانزده گونه رودوزي در ايران شناخته شده است .فكرش
را بكنيد صدوپانزده گونة مختلف و تفكيكپذير رودوزي ،آن هم تنها با دو ابزار ساده نخ و
پارچه .اين نكته به خوبي گواه ابتكار و قوة خالقيت فوقالعاده هنرمندان اين رشته است كه
با ش��يوههاي دوخت ،مواد بهكاررفته و بازي با تار و پود پارچهها و عمليات ديگر نقشها و
طرحهاي پارچه را با صدوپانزده گونه متفاوت خلق ميكنند.
ـ در بعضي نقاط ايران هنر رودوزي عالوه بر اينكه زينتبخش لباسها و لوازم پارچهاي
است براي تزيين كفش و گيوه ،كاله و كمربند به كار ميرود.
ـ برخي رودوزيها با نخهاي كام ً
ال ظريف و دوختهاي ظريف ايجاد ميشوند و برخي با
نخهاي درشتتر و بخيههاي بزرگترُ .مدل بخيهزدنها نيز باعث ايجاد رودوزيهاي متفاوت
ميش��ود .با شناختن چند مدل و ش��يوة متفاوت رودوزي و تلفيق آنها با يكديگر ميتوان
تابلوهاي زيباتري به وجود آورد .
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خداي��ا! اين ديگر چه معلمي اس��ت كه ب��ه م��ا دادهاي؟! از معلم رياضي هم
سختگيرتر است .هرچه ميگويم آسم دارم ،باور نميكند ...ميزند پس كلهام و
ميگويد« :بايد بدوي گوساله!» وايي خداي من! چه ميشد اگر آقاي كوهنورد
هم آن ش��ب مرا ميديد؛ همان ش��ب كه با سعيد بوديم و من بعد از ديدن گربه
سياهي كه سر كوچه سعيداينا لم داده بود؛ مثل ببر دويدم ،اما آخرش به هن و هني
افتاده بودم كه دل س��نگ را هم به درد ميآورد ...شايد ...شايد اگر آقاي كوهنورد
اين صحنه تكاندهنده را ميديد؛دلش به رحم ميآمد ،اما نه فكر نميكنم؛ آقاي
كوهنورد بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد.
***
حاال يك وقت فكر نكنيد كه من بچه ترسويي هستمها ...نه ...نه ...نه ...اص ً
ال...
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گربه كه ترس ندارد .تازه به قول آبجي مرجان،
خيلي هم ملوس اس��ت .من فقط از گربهسياه
ميترس��م .واه...واه...واه...واه...چه چش��مهاي زرد
بدرنگي هم داشت .خدا نصيب گرگ بيابان هم نكند!
مادربزرگم هميشه ميگفت« :گربه سياه جن است پسرجان!
اگ��ر خدايي نكرده ديدي؛ فوري بس��ماهلل بگو و خودت را يك
جايي گموگور كن وگرنه تو هم جني ميشي!»
***
حاال خوب است كه سعيد ميداند؛ من نميتوانم بدوم .سعيد خيلي با مرام
اس��ت و اگر خنگ بازيهايش را هم كنار بگذارد ،ديگر حرف ندارد .اِ ...اِ ...اِ...اِ...
نحس گربهاي را براي آقاي كوهنورد تعريف
پسره كلهپوك! سير تا پياز آن شب ِ
كرد .مث ً
ال ميخواست از من دفاع كند؛ زد نيمچه آبرويي را هم كه داشتيم از بين
ب��رد .آخر آقاي كوهنورد كه به اين راحتيها كوتاه نميآيد؛ تازه بعد از ش��نيدن
حرفهاي س��عيد هم ،دندان قروچهاي كرد و به او گفت« :تو يكي ديگر حرف
نزنگوسفند!»
***
از پنجشنبهها تنفر دارم .ميترسم ...ميترسم آخر نفسم بند بيايد و دراز به دراز
بيفتم توي حياط مدرسه و بميرم .آخر مگر من چند سال دارم؟! نوجوان هستم و
يك عالمه آرزو توي س��رم دارم .ميخواهم در آينده معلم بشوم .با خدا هم عهد
بستم كه اگر به آرزويم برسم به تمام بچهها نمره بدهم؛ مثل آقاي صالحي .آقاي
صالحي خيلي آدم خوبي اس��ت .خدا پدر و م��ادرش را بيامرزد .باور كنيد يكبار
هم نش��ده كه سر بچهها داد بكشد؛ حتي بچهها بارها سرش داد كشيدند و به او
چش��مغره رفتند ا ّما آقاي صالحي آنقدر با گذشت و صبور است كه خم به ابرو
نميآورد؛ هيچي نميگويد و من هم هميشه دلم براي همين مهربانيهايش كباب
ميشود! كاشكي آقاي كوهنورد هم يك ذره به آقاي صالحي ميرفت .يك ذره
مرا درك ميكرد .اينقدر سوت نميزد ،اينقدر داد نميكشيد و نميگفت« :تند...

تند...تندتر بدو! مگر صبحانه نخوردي؟ شايد هم مادرت صبحانه نان و ماست به
خوردت داده؛ هان؟! بدو ...بدو ببينم»...
***
من هم هميشه ميگويم« :چشم آقا ...چشم ...تند ميدويم آقا »...شايد آقاي
كوهنورد پيش خودش فكر كند كه من از شيلنگي كه دستش گرفته ميترسم،
ولي اص ً
ال اينطور نيست .من از كالس اول دبستان ياد گرفتهام كه به معلّمها مثل
پدر و مادرم احترام بگذارم كه مدرس��ه خانه دوم ماست...بيچاره مادرم! نميگذارد
دست به سياه و سفيد بزنم؛ حتي صبحها خودش ميرود از سر چهار راه نان بربري
خاشخاشي مخصوص  200توماني برايم ميخرد تا من بدون صبحانه به مدرسه
نروم .هر روز برايم س��اندويچ كالباس درست ميكند تا اگر زنگ تفريح گرسنهام
ش��د؛ نوشجان كنم .برايم آب پرتقال ميخرد و ش��ب ميگذارد توي يخچال و
صبح ميگويد« :بيا پسر گلم! اين را هم زنگ تفريح دوم بخور تا يك وقت ضعف
نكني مادر!» توي جيبم هم ،پنج -شش شكالت مغزدار ميريزد تا خدايي نكرده
براي فهميدن درسهاي سخت مدرسه ،فشارم پايين نيايد .خدا سايه مادرم را از
سرم كم نكند .من بدون مادرم ،يك دقيقه هم نميتوانم زندگي كنم .اص ً
ال زندگي
كه هيچ ،من بدون مادرم گالب به رويتان ...خيلي خيلي ببخشيد ...روم به ديوار!
دستشويي هم نميتوانم بروم! آخر دستشويي خانه ما توي حياط است و شبها
هم كه حتم ًا ميدانيد؛ امنيت نيست! گربه سياه چشم زرد و سوسكپردار بدتركيب
و مارمولك سگجان و از اين جك و جانورها كه امكان دارد يكهو سر آدم خراب
بشوند! براي همين است كه مادرم هم همراهم ميآيد تا يك وقت خدايي نكرده
جك و جانورها آسيبي به پسر يكييكدانهاش نرسانند و زبانم الل جن زده نشوم!
حتي آنقدر مهربان است كه نميگذارد پدرم از قضيه بويي ببرد وگرنه پدرم شروع
ميكند به تعريف ك��ردن از خاطرات دوران نوجوانياش و بعد هم آهي از ته دل
ميكشد و ميگويد« :هي ،هي ...ما چي بوديم؛ آقا پسرمون چي شد؟! پسرجان! من
قد تو كه بودم مار را به جاي زنجير ميگرفتم دستم و آنقدر دور دستم ميچرخاندم
و ميچرخاندم و ميچرخاندم تا س��رش گي��ج ميخورد و ميافتاد زمين؛ بعد هم
نيشش را ميكشيدم و ميگذاشتمش توي شيشه الكل .تازه فاميلها هم انگاري
كه خانهمان موزه خزندگان باشد؛ ميآمدند تماشا و بهبه و چهچه ميگفتند!»
ايش ...ش ...ش! چهقدر چندشآور است .واقع ًا پدرم چه كارهايي كه نميكرده...
البته مادرم كه ميگويد خيلي به حرفهاي پدرت اعتباري نيست؛ اما به هرحال
اگر پدرم بويي از قضيه ببرد؛ بدبخت ميشوم ،چون حتم ًا پول تو جيبيام را قطع
ميكند.
***
من خيلي آدم بدشانس��ي هس��تم .آخر مگر تقصير من اس��ت كه آسم دارم و
نميتوان��م تندتند ب��دوم؟! مگر تقصير من اس��ت كه آقاي دكتر برايم اس��پري
اكسيژندهنده سالبوتامول و اسپري اكسيژندهنده هندي نوشته تا هر وقت نفسم
گرفت دو تا پيس از آنها را توي دهانم خالي كنم؟! اص ً
ال خدايا ،به قول پدرم ،چرا من
مريضيام هم به آدم نرفته است؟! چرا مريضيام هم مثل خودم اينقدر تيتيش
ماماني و لوس است؟! چرا...؟!
***
چهقدر دلم ميخواهد به آقاي كوهنورد بگويم« :آقاي من! عزيز من! معلّم گرامي!
مريضي را خدا ميدهد؛ درمانش هم پيش خداست .اينقدر مرا منع نكن! نفرينت
ميكنمها »...ا ّما پسرها كه نفرين نميكنند! اص ً
ال ولش كن ...هيچي نميگويم...
الل ميشوم ...ميدوم ...تند هم ميدوم ...اگر هم از نفس افتادم به درك! «پسري

كه نتواند از پس يك امتحان كشكي بيايد ،پس فردا توي اين مملكت ميخواهد
چه غلطي بكند؟!» اين را آقاي كوهنورد ميگويد .راست هم ميگويد ،ولي من چه
نوهن نيفتم؟! باور كنيد نگراني من فقط
كار كنم؛ هان؟! چه جوري بدوم و به ه 
به خاطر يك و نيم س��اعت ورزش پنج شنبهها نيست؛ اين يك و نيم ساعت را
ميتوان يك جوري پيچاند! فقط پنج دقيقه اولش را ميدويم و بعد با سعيد ميرويم
بدمينتون بازي ميكنيم .من و سعيد خيلي با هم تفاهم داريم .آخر ،سعيد هم مثل
من معتقد اس��ت كه فوتبال ،خيلي ورزش بيكالسي است! اما اضطراب و دلهره
من فقط براي امتحان ورزش است كه سه هفته ديگر موقعش ميشود و من هنوز
نميدانم چه خاكي توي س��رم بريزم ! خندهدار نيست؟! آدم از درس عربي به آن
سختي بتواند بيست بگيرد ،اما نمره ورزشش صفر باشد؟!
***
ديشب تا صبح خوابم نبرد .تا خود صبح كابوس ميديدم .خواب ديدم نفسم باال
كريمي بچه
كريمي تنبل بدو!
نميآيد و آقاي كوهنورد هي ميگويد« :كريمي بدو!
ِ
ِ
ننه بدو ! ميخواي برات تاكسي بگيرم تا راحتتر حياطرو گشت بزني؟! د بدو ديگه
بچه! مگه ماست توي استخونات ريختن؟!»
***
باالخره روزي كه ترس آمدنش را داشتم؛ رسيد :امتحان  ...امتحان ورزش...
***
صورتم را شستم .مادرم برايم كره و عسل و نان سنگگ خريده بود .ميگفت:
«بخور پسرم! اص ً
ال دلهره نداشته باش ...مطمئن باش گواهيات را كه نشان معلم
ورزش��ت بدهي؛ قبول ميكند و ديگر امتحان دو ازت نميگيرد »...اص ً
ال اش��تها
نداش��تم .صبحانهام را هم به زور خوردم .مادرم اما يك موز آفريقايي قد بلند هم
چپاند توي كيفم .هر چه گفتم« :نميخورم مادرجان! اشتها ندارم »...قبول نكرد و
گفت« :ضعف ميكني عزيزم! غش ميكني مادر قربونت بشه!» پس چرا من غش
نميكنم؟! چرا نميميرم تا راحت بشوم؟! چرا اينقدر سخت جانم؛ هان؟!
***
چ��ارهاي نبود .خودم را زدم به خونس��ردي .ده تا
صلوات فرستادم و صد تاي ديگر هم نذر كردم و
تازه به خدا قول دادم كه اگر آقاي كوهنورد گواهي
پزش��كيام را قبول كند و از من امتحان دو نگيرد؛
دويس��ت و پنچاه تومان هم در صن��دوق صدقات
بيندازم!
***
وارد مدرس��ه ش��دم .هم��ه بچهها،
لباسهاي ورزشيش��ان را پوشيده بودند.
هنوز سعيد را پيدا نكرده بودم كه يكدفعه از پشت
س��رم سبز ش��د؛ دستي به ش��انهام زد و گفت:
«شيري يا روباه رفيق؟! »
گفتم« :ترسيدم بابا ...چه ميدانم ...نه شيرم،
نه روباه ...بزم ...بزدل بچه ننه!» سعيد لبخندي زد
و گفت« :هوي رفيق! چته بابا؟! خودم هواتو دارم
به خدا ! فكرشو نكن!»
آقاي كوهنورد آمد سر كالس .همه از جا
بلند ش��ديم .گفت « :بي سر و صدا ميريد
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پايين .صداتون در بياد؛ نمره همتونو از دم صفر ميدم .زود ...زود برين پايين».
آقاي كوهنورد رفت روي سكوي داخل حياط و بعد يكييكي اسمهاي بچهها
را صدا زد تا از آنها امتحان بگيرد .هر اسمي كه خوانده ميشد ،چهار ستون بدنم
ميلرزيد .سعيد هي با دست نيشگون ميگرفت و ميگفت« :پس چرا گواهي را
نميبري؟! كمكم دارد نوبتت ميشودها »...
صدايم ميلرزيد ،گفتم« :خ ِ خ ِ خيلي خب ،دي دي ديگه...ال ال االن ميبرم»...
اما نبردم ،چون ميترسيدم جلو بروم ...ميترسيدم آقاي كوهنورد چيزي بگويد كه
جلوي بچهها ضايع بشوم و هرهر بهم بخندند .خالصه آنقدر دست دست كردم تا
باالخره آقاي كوهنورد با صداي بلند گفت« :داريوش كريمي؟!»
***
زبانم بند آمده بود؛ نميتوانستم بگويم حاضر .دوباره اسمم را صدا زد« :داريوش
كريمي؟!» حواسم نبود دارم چه كار ميكنم؛ پشت سعيد قايم شدم تا شايد فرجي
بشود .آقاي كوهنورد عصباني شده بود؛ راه افتاد آمد ته صف .دست و پايم از ترس
ميلرزيد .چشمش كه به چشم من خورد؛ گفت« :مگر اللي پسر؟!»
«ب َب بله آ آ آقا!»
گفتمَ :
گفت« :اِ...اللي؟! پس االن چه جوري داري ور ور ميكني؟!»
بچهها خنديدند .صدايم را كمي صاف و صوف كردم .گفتم« :آقا منظورمون اين
بود كه حاضر هستيم».
گفت« :پس بدو  ...نوبت امتحان دوي توئه » ...
«چ َچ َچشم آقا  ...ا ّما آقا ما  ...ما »...
ترسيده بودم .دوباره لكنت گرفتم ،گفتمَ :
گفت« :اي بابا! چرا اينقدر ما ما ميكني؟! آب پرتقال ميخواي پسرم؟!»
بچهها دوباره خنديدند .من خيلي بهم برخورد .صدايم را به زور كلفت كردم و
گفتم« :آقا ما آسم داريم ...نميتوانيم بدويم ...اين هم گواهي دكتر»...
اين را كه گفتم؛ آقاي كوهنورد فوري گواهي را از دستم گرفت و بعد با خونسردي
تمام پارهاش كرد .خواستم چيزي بگويم ،اما اجازه نداد و گفت« :من از كجا بدونم
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خانم دكتري كه برات گواهي نوشته عمهات نبوده؟!»
***
بچهه��ا يكبار ديگ��ر با صداي بلند زدند زير خنده .آقاي كوهن��ورد ادامه داد:
«اينقدر وقت مارو نگير بچه .تو كل ترم ،تنها كار مفيدت اين بود كه لباس ورزشي
بپوشي و دربياري اونوقت حاال هم انتظار داري كه ازت امتحان نگيرم؟!» نگاهي
به سعيد انداختم .معلوم بود كه خيلي دلش برايم سوخته ،ولي از ترس جرات نطق
كش��يدن ندارد .راه فراري نداش��تم .دلم را به اقيانوس آرام زدم و رفتم جلو .گفتم:
«باشه آقا ...ميدويم » ...
***
سعيد عينهو تماشاچيهايي كه قهرمانها را تشويق ميكنند؛ با چهرهاي پر از
انرژي فرياد ميزد« :تو مي توني داريوش! ميتوني!»
***
دور اول را خيلي تند رفتم .سعيد هي هشدار ميداد« :يواش! يواشتر ! نفس كم
ميآري ها »...من اما گوش نكردم .بدجوري غيرتي شده بودم و ميخواستم خودي
نشان بدهم ...دور دوم ...دور سوم ...دور چهارم ...واي يي ...تازه پنج دور شده بود
و سرعتم هي كندتر و كندتر ميشد .بچهها دست ميزدند و با صداي بلند فرياد
ميكشيدند« :داريوش بدو ! داريوش بدو!هي! هي! »
سرم داشت گيج ميرفت .ديگر نميتوانستم بدوم .آرام آرام راه ميرفتم .آقاي
كوهنورد را عين هيوال ميديدم :س��رش چه قدر بزرگ ش��ده بود ...گوشهايش
اينقدر گنده نبودند كه ...موهايش نميدانم چرا سيخ سيخي شده بودند؟! شيلنگش
ييي ...آخ خ خ ...مادرجان! به هن و هن افتاده
انگاري دو متر قد كشيده بود ! ...وا 
بودم و نفسم باال نميآمد .ديگر هيچ چيز نفهميدم و تاالپي خوردم زمين...
***
يكي داشت روي صورتم آب ميپاشيد؛ آقاي كوهنورد بود .تا چشمم به چشمش
خورد؛ پريدم باال و گفتم« :چشم آقا ،ميدويم ...ميدويم ...داد نزنيد ...فحش ندهيد...
كتك نزنيد» ...
آقاي كوهنورد گفت« :چي مي گي پسرجان؟! من كتك بزنم؛
من؟! ديگر دوره كتكزدن گذش��ته؛ االن عصر ،عص ِر گفتوگوي
فرهنگهاست؟! داري هذيون ميگي پسرم!»
سعيد كه انگار رفته بود اسپري آسمم را از توي كيفم بياورد؛ رسيد
و وقتي كه ديد به هوش آمدم ،با خوشحالي گفت« :داريوش عالي
بود؛ عالي »...بعد هم دو تا پيس از اسپري آسمم زد توي دهانم .آقاي
كوهنورد گفت« :پس��ر جان! تو كه آسم داري چرا از اول نگفتي؟!
خب ميگفتم به جاي امتحان يك تحقيق بنويسي و بياري! حاال
االن خوبي؟ حالت بههم نمي خوره؟ ميتوني نفس بكشي؟»
آب قند را از دس��ت باباي مدرسه ،يعني آقاي مخلصي ،گرفتم
و يك ضرب سركش��يدم و بعد به آقاي كوهن��ورد گفتم« :خوب
خوبيم .چيزيمون نيست آقا!» خواستم بگويم آقا ما اينهمهگير سه
پيچ داديم كه آسم داريم؛ گواهي هم برايتان آورديم؛ آنوقت شما
ميگوييد ...اما حرفم توي دلم ماند .چون آقاي كوهنورد گفت« :پس
حاال كه خوبي پاشو! پاش��و برو سر كالس! خوب دويدي...آفرين!
فقط اگر ميخواهي نمره اون چند دوري را هم كه نتونستي بدوي
بگيري؛ يك تحقيق پنجاه صفحهاي حروفچيني شده درباره بيماري
آسم بنويس و حتم ًا حتم ًا هفته بعد بيار تحويل بده!» 

ابراهيم زارعي

جدول عمودي

يادآوري :در جدول روبهرو ،هر سؤال دو شرح دارد كه آخرين
حرف قس�مت اول ب�ا اولين حرف توضيح دوم،در س�تون رنگي
مش�تركاند .پس از حل جدول ستون رنگي را بخوانيد تا به رمز
جدول پي ببريد.
 .١تند و با سرعت ـ دادگر
 .٢مركز مازندران ـ پيامبري در شكم
ماهي
 .٣لقب امام نهم(ع) به معني بخشنده
ـ شجاع
 .٤تنپوش ـ شهر انار
 .٥بلند ـ برادر ش��جاع امام حسين(ع)
و سقاي كربال
 .٦عضو بويايي ـ اولين شهيد مرد در
اسالم
 .٧توانايي خواندن و نوشتن ـ يار
 .٨كامواي دستريس ـ سورة سي و
پنجم قرآن كريم
 .٩شادي ـ پزشك قديمي
 .١٠بيدين ـ كاشف الكل
 .١١پاس��خ ـ مؤذن محب��وب پيامبر
اسالم(ص)
 .١٢مخلوط آب و آرد ـ واجب در ماه
مبارك رمضان
 .١٣كاغذ بهاداري كه روي نامه نصب
ميشود ـ تاريك نيست
 .١٤لباس شنا ـ سياهرگ
 .١٥ستون دين ـ سوغات كرمان

 .١٦محل نگهداري اشياي قديمي و
باارزش ـ همسر حضرت ابراهيم(ع)
 .١٧ترانه ـ برادر مادر
 .١٨فدراسيون جهاني فوتبال ـ همسر
با ايمان فرعون
 .١٩زنداني ـ خواب خوش
 .٢٠سوغات زمستان ـ لولههاي جذب
آب كه در ساقة بعضي گياهان وجود
دارد
 .٢١تنها سيارة قابل سكونت منظومه
شمس��ي ـ ن��ام مب��ارك م��ادر امام
زمان(عج)
 .٢٢پهل��وان افس��انهاي ش��اهنام ه ـ
سيارهاي با حلقههاي زيبا در اطرافش
 .٢٣نام ديگر كش��ور مراكش ـ فصل
زنده شدن طبيعت
 .٢٤بيكس ـ لقب پيامبر اكرم(ص)
به معناي امانتدار
 .٢٥يار پيامبر(ص) و حضرت علي(ع)
كه در جنگ صفين به شهادت رسيد ـ
بخشي از گياه كه زير خاك قرار دارد.
 .٢٦مركز استان مركزي ـ همكار تير

پا

سخ جدول شماره قبل

جدول
سوغات
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دوست

گردشگري

باز 
ي
هاي محلي ايران

استان گيالن
تأليف و گردآورنده :جاويد جهرمي
زير نظر :حميد قاسمزادگان

گس�تردگي رس�وم و خصلتهاي فرهنگ�ي گيالنيها با توجه ب�ه تعدد قومي
و گوناگوني لهجهها به حدّي اس�ت كه حتي آش�نايي مختصر با آن در اين گزارش
نميگنجد .بعضي از آداب وآيينهاي مردمي گيالن به مرور در همهمه زندگي شهري
رو به فراموشي سپرده شده و برخي ديگر كمرنگ شده است .اينك شرح مختصر و
موجز برخي از آداب و بازيهاي محلي را مرور ميكنيم.

آبپاشان ،آبريزان ،تيرماسيزه

يكي از مراسمهاي متداول گيالن در گذشته آببازي بود كه امروز كمتر
اثري از آن ميتوان يافت .اين جش��ن در ش��رق گيالن و غرب مازندران به
«تيرماس��يزه» به معني سيزدهم ماه تير مشهور شده و احتما ال ً همان تيرگان
است .در فرهنگ ايران پيش از اسالم روز سيزدهم هر ماه ،تير نام داشت و روز
تير از تيرماه را جشن ميگرفتند .اين مراسم به «آبريزان» يا «آبپاشان» نيز
معروف بود .جشن آبريزان تا زمان شاه عباس در طبرستان و گيالن برقرار بود
و سپس بهتدريج از ياد رفت .كتاب عالمآراي عباسي با توجه به اينكه در تقويم
ديلمي سال سيصد و شسصت روز بود و پنج روز آخر به حساب نميآمد ،مراسم
آبريزان را با محاس��به ايام «خمسه مسترقه» يعني همان پنج روز آخر سال و
افزودن آن پس از پايان س��ه ماه بهار ،در روز سيزده ماه تير محاسبه مينمايد
و ميافزايد« :در ميان عجم يعني ايرانيان ،اين روز ،به روز آبپاش��ان معروف
است .در اين مراسم ،بزرگ و كوچك ،مرد و زن به كنار دريا ميرفتند آببازي
ميكردند و به ش��ادي و نشاط ميپرداختند و به راستي مراسمي تماشايي به
وجود ميآمد ».اين رسم در بعضي از نقاط كشور مانند يزد ،كرمان و اصفهان
نيز معمول بود و در سيزدهم تير ماه هر سال مردان
و زنان در حالي كه هر يك ظرفي همراه داشتند .به
كنار رودخانه ميرفتند و به سر و روي يكديگر آب
ميپاشيدند .زكريا قزويني نويسنده كتاب عجايب
المخلوقات نيز از جشني به نام «آبپاشان» ياد كرده
و انگيزه آن را به قطحي شديد و توسل فيروز «ج ّد
انوشيروان» به خداوند و دعاي او براي باريدن باران
و رفع قحطي و گرسنگي نسبت داده است .در اين
ب��اره آمده كه مردم در اي��ن روز به تبرك باران ،از
شدت شادي به يكديگر آب ميريختند واين كار از
آن زمان متداول شد.
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بندبازي (الفندبازي)

از نمايشهاي س ّنتي گيالن كه بيشتر در جشنهايي مثل عروسي ،عيد
نوروز و يا در بازارهاي هفتگي اجرا ميش��د ،بندبازي اس��ت .در گيالن به آ ن
«الفندبازي» نيز گفته ميشود و مانند همان بندبازي در سيرك است .نمايش بر
روي طنابي كه از روي دو ميله فلزي و چوبي محكم ضربدري شكل گذاشته
و در دو طرف مهارشده ،انجام ميشود .اصليترين فرد نمايش «پهلوان» نام
دارد كه بر روي طنابها با پاي برهنه راه ميرود و براي تعادل خود چوبي بزرگ
به نام لنگر در دست ميگيرد .پهلوان با ايستادن داخل تشت و يا قابلمه بر روي
طناب راه ميرود .گاه با دوچرخهاي كه الس��تيك آن را برداشتهاند فواصل دو
تير را ميپيمايد .قرار دادن صندلي داخل يك س��يني و نشستن روي صندلي
و حفظ تعادل در همان حالت ،از جمله عمليات دشوار اين افراد است .در پايان
ب شخصي كه لباس مسخرهاي پوشيده و به «يالنچي پهلوان» مشهور
طنا 
است با لودگي و مسخرگي به تقليد از پهلوان ميپردازد .نقارهچي و سرناچي نيز
با نواختن آهنگ ،تماشاگران را در فضاي شاد اين نمايش سهيم ميسازند.

عروس گوله

ب��ازي بين چند نف��ر از يك مكان كه به آ ن «ماره» ميگويند آغاز ميش��ود.
ابتدا يكي از بازيكنان داوطلبانه يا قراردادي چش��مش را ميبندد و با شمارش
ال ً از يك تا بيس��ت ،فرصت قايم شدن را به ديگر بازيكنان ميدهد.
اعداد مث 
س��پس چشمش را باز كرده و بايستي آنها را پيدا كند و با دست ضربهاي به
آنها بزند .بازيكنان هم ميبايست به طرف ماره دويده و به آن دست بزنند و
بگويند «ماره س�لام» يا به اصطالح «سوكسوك» كنند ،بدون اينكه دست
بازيكن چشمگذارنده به آنها بخورد .اولين نفري كه اقدام به ماره سالم كرده
و موفق نشده ،بايد در مرحله بعدي چشم ببندد و بازي به همين ترتيب ادامه
پيداميكند.

نمايش «عروس گوله» نيز از ديگر مراسم قبل از حلول سال نو به شمار
ميرفت .اين نمايش همراه با آواز ريتميك داراي مفاهيم اخالقي و آييني خاصي
ابتدا يكي از بازيكنان چندين نخود ،فندق ،آلبالو را برميدارد .دو دست را به
بود .بازيگران اين نمايش معمو ال ً س��ه نفر بودند و به نقش غول ،پيربابو و ناز
پشت ميبرد و نخود يا فندق را ميان دو دست جابهجا ميكند ،طوري كه طرف
خانم ظاهر ميشدند .ناز خانم را بيشتر مواقع پسر جواني كه لباس زنانه پوشيده
مقابل نبيند ،آن گاه هر دو دست را به حريف نشان ميدهد و او ويشگوني روي
بود اجرا ميكرد .پيربابو نقش پيرمردي بود كه با غول بر سر تصاحب ناز خانم
ال ً محتوي دست راست جفت و ديگري
پوست دستش ميگيرد و ميگويد مث 
به بحث و جدل ميپرداخت .غول هم خود را با كالهي از كلوش (ساقه برنج)،
تك است .اگر درست بگويد محتوي مشت حريف را ميبرد.
زنگولهها و چماق به هيبتي عجيب ميآراست .اين گروه به منازل مختلف رفته
به ايفاي نقش خود ميپرداختند و در ازاي تهنيتگويي با آرزوي سالي ُپربركت
كشتي گيلهمردي
و ُپريم��ن براي صاحبخانه ،از او هداياي��ي دريافت ميكردند .گاه نقش يك
اين كش��تي كه امروزه
شخصيت ديگر به اسم «كاس خانم» نيز به اين جمع اضافه ميشد.
همچنان پابرجاست ،يادگار
صالب��ت و دالوري م��ردم
لبه گوت (لبه گود)
خطه گيالن اس��ت .كشتي
اين چند بازي با هرچند نفر كه باشد شروع ميشود .سكههاي پول وسيلة
«گيلهم��ردي» ريش��ه در
اين بازي است كه همه بايد از يك نوع باشند.
تاريخ دارد« .مقدس��ي» در
نحوة بازي:
قرن چهارم هـ از اين كشتي
ابتدا در كنار ديوار يا در يك نقطه صاف چالهاي ميكنند و همه بازيكنان،
ياد كرده است« .ظهيرالدين
به طرف ليس (سكه صاف و سنگين) چاله مياندازند ،بهطوري كه هر يك از
مرعش��ي» در مورد آن ميگويد« :رسم مردم ديلم است كه جوانان روغن بر
بازيكنان س��عي دارند ليس آنها در چاله يا در فاصله نزديكتري از چاله قرار
خود بمالند و پس از استراحت و خوراك كافي و لذيذ از گوشت ،روغن ،عسل
گيرد .به اين ترتيب نوبت بازيكنان مشخص ميشود.
و ...زور آنها زيادش��ده و قدرت مييابند كه با فرد ديگري كش��تي بگيرند».
در صورتي كه ليس دو نفر از بازيكنان در چاله قرار گيرد همه بازيكنان بايد
كشتيگيران «گيلهمرد» مراتب خاصي نظير تنگوله يا نوچه ،پهلوان ،سرپهلوان
از نو ليس بيندازند .بازيكني كه ليسش در چاله و در فاصله نزديكتري از چاله
يا ميداندار دارند .اين كشتي در محوطهاي محصور به نام «سيمبر» يا «سبزه
قرار گيرد به عنوان بازيكن اول شناخته ميشود بازيكنان ديگر بايد ليسشان را
ميدان» برگزار ميشود .كشتي گيلهمردي معمو ال ًدر تابستان ،اعياد و عروسيها
جمع كنند و هر كدام يك سكه به او بدهند ـ او بايد همه سكهها را جمعآوري
انجام ميشود .كشتيگيران كه شلوارهايي به نا م «السپار» به پا دارند با باالتنه
ال ً تعيين شده بود به طرف چاله پرتاب كند .آن تعداد
كرده و در فاصلهاي كه قب 
لخت ،ابتدا به حضار احترام ميگذارند و سپس با حركات نمايشي قدرت خويش
سكه كه داخل چاله قرار گرفت متعلق به خودش است .پس نفر دوم يا يكي از
را به رخ حريفان ميكشانند .اين حركات نماشي «فوزوما» يا «فزومما» خوانده
بازيكنان كه مورد اعتماد سايرين است سكهاي را به او نشان ميدهد و او وظيفه
ميشود .پس از رجزخواني ،حريف با كفزدن به او پاسخ ميدهد .آغاز نبرد با
دارد سكه مورد نظر را بزند اگر موفق شد سكه انتخابي را بزند تمام سكهها را
حوالهكردن مشتهاس��ت .اين بخش در موارد بسيار منجر به مجروحشدن و
جمع كرده و مال خودش ميشود و در بازي بعد «پيش ليس» ميشود و بقيه
شكستگي استخوان يكي از طرفين ميشود .در اين كشتي هر گاه دست يكي
مجدد ليس مياندازند.
از طرفين با زمين برخورد كند بازنده محسوب ميشود .جايزه اين مسابقات به
صورت غير نقدي و شامل پارچه ،آينه ،پيراهن ،گوسفند ،گاو و ...است كه به اين
دخوس ،دخوس بازي
جايزه «برم» ميگويند.
اين بازي با نا م هاي ،هاپوي ،دخوسجا ،گالي دخوسي نيز مرسوم است.
جفت ناتك (زوج يا فرد)
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دوست

ورزش

آشنايي با تاريخچه جامجهاني فوتبال

جام جهانی فوتبال كه مهمترين رويداد ورزشي جهان به حساب ميآيد ،از سال  1930و هر  4سال يک بار برگزار میشود.
با آنکه فدراس�يون جهانی فوتبال -فيفا -در س�ال  1904تاسيس شد اما نخس�تين جام جهانی  26سال بعد برگزار شد .فيفا در  28مه سال
 1928در نشس�ت س�االنه خود در آمس�تردام خبر از برگزاری تورنمنتی داد که تيم فوتبال تمام اعضای اين فدراسيون میتوانستند در آن شرکت
كنند.
برگ�زاری ج�ام جهان�ی طرحی بود که ژول ريمه فرانس�وی -س�ومين رئيس فيفا -س�الها در ذهن خ�ود میپروراند .پيش از آن ،مس�ابقات
بينالمللی فوتبال فقط به المپيک محدود میشد که عموما فوتبال زير سايه ورزشهای ديگر قرارمیگرفت.
در س�ال  1929فيفا برای برگزاری نخس�تين دوره جام جهانی و تعيين محل برگزاری بازيها در نشستی در بارسلون اعضای خود را گرد هم
آورد .در اين کنگره ،تصميم بر آن شد که اوروگوئه قهرمان فوتبال المپيک  ،1924در سال بعد به مناسبت صدمين سالگرد استقالل خود ،ميزبان
نخستين دوره جام جهاني فوتبال باشد.
اين مسابقات از آن سال به بعد هر  4سال یکبار  -با  2استثنا در سالهای  ۱۹۴۲و  ۱۹۴۶به علت جنگ جهانی دوم -برگزار شدهاست .در
سال  ۱۹۹۱فیفا برگزاری جام جهانی زنان را نیز آغاز کرد.

1930

1934

اوروگوئه /قهرمان :اوروگوئه

اولي��ن دوره جام جهاني در  13ژوئيه س��ال
 1930در مونتهويدئو اوروگوئه آغاز ش��د و بيش از
 2هفته طول كشيد و نزديک به  500هزار نفر از
اين مس��ابقات ديدن كردند .در اين دوره  13تيم
ش��رکت کردند که از اروپا فقط تيمهای بلژيک،
يوگسالوی ،رومانی و فرانسه حضور داشتند.
در بازي نيمه نهاي��ي آرژانتين مقابل آمريکا
قرارگرفت و اروگوئه به ديدار يوگسالوی رفت که
تيمهاي آمريکایجنوبی با نتيجه مش��ابه  6بر 1
حريفان خود را شكست دادند و به فينال رسيدند.
در فينال اوروگوئه  4بر  2آرژانتين را شکست
داد و ب��ه عنوان نخس��تين قهرم��ان جام جهانی
شناخته شد.
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ايتاليا  /قهرمان :ايتاليا

دومين دوره جام جهانی در اروپا و در كش��ور
ايتاليا برگزار شد و به همين دليل تيمهای اروپايی
ميل بيشتری برای شرکت در اين بازيها از خود
نش��ان دادند .اين جام نخس��تين جام��ی بود که
تيمها برای حضور در مرحله نهايی بازيها نياز به
گذراندن مرحله مقدماتی داشتند.
تعداد تي��م های ش��رکتکننده در اين دوره
 16تيم بود ک��ه از ميان  32تيم حاضر در مرحله
مقدماتی به بازيها راه يافتند .با وجود تعداد بيشتر
تيمها نسبت به دوره قبل ،اما مسابقات تماشاچي
کمتری داشت.
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1938

فرانسه  /قهرمان :ايتاليا

ج��ام جهانی  1938با ش��ركت  15تيم که از
مي��ان  37تيم به مرحله نهايی راه يافته بودند ،در
اوايل ژوئن در فرانسه آغاز شد.
در آن دوره كشورهاي اوروگوئه و آرژانتين به
نش��انه اعتراض به ميزبانی مجدد اروپا ،از حضور
در اي��ن بازیها انص��راف دادن��د و از قاره آمريکا
كشورهاي برزيل و کوبا حضور داشتند که برزيل
تا نيمه نهايی صع��ود کرد و در آن مرحله مغلوب
ايتاليا شد.
برای نخس��تين ب��ار در تاريخ ج��ام جهانی،
قهرمان دوره گذشته و ميزبان بازيها بدون انجام
بازيهاي مقدماتی به مرحله نهايی راهيافتند.
ايتاليا و مجارس��تان در فينال مقابل هم قرار

گرفتند که در اين مس��ابقه ايتاليا  4بر  2پيروز شد
و براي نخس��تينبار اين تيم توانست  2بار جام را
به خانه ببرد .با ش��روع جنگ جهانی 2 ،دوره جام
جهانی برگزار نشد.

1950

برزيل  /قهرمان :اوروگوئه

جام س��رآغازی بود برای موفقيتهای بعد .برزيل
تنها تيم جهان اس��ت که در تم��ام دورههاي جام
جهانی حضور داشته و با بيشترين تعداد بازی ،گل
زده و امتي��از سالهاس��ت پرافتخارترين تيم ملی
جهان محسوب میشود.
اين دوره ميدان درخش��ش س��تارگانی چون
ژوس��ت فانتن ،بابی چارلتون و گارينش��ا بود .اما
در اين دوره ن��ام پله بيش از همه به ذهن خطور
میکند.
در بين  16تيم راه يافته ،تيمهای ايرلندشمالی،
ولز و اتحاد جماهير ش��وروی نخستين حضور را
تجربهميكردند.
 4تيم برزيل ،آلمانغربی ،فرانس��ه و س��وئد
برای نخستين بار حضور پيدا کردند.
با شکس��ت حريفان به مرحله نيمه نهايی صعود
آلمانغربی پس از مجارس��تان به عنوان تيم كردند .در فينال برزيل با ستارگانش مقابل سوئد
دوم به يک چهارم نهايی رسيد .اين  2تيم در فينال قرارگرفت و با نتيجه  5بر 2پيروز شد و براي اولين
مقابل هم قرارگرفتند و با اينکه مجارستان در دور بار جام را به خانه برد.
مقدماتی  8بر 3آلمانغربی را شکست داده بود ،در
فينال با نتيجه  3بر  2مغلوب ش��د .آلمانغربی در
نخستين حضورش در جام جهانی قهرمان شد.
اين آخري��ن دوره مس��ابقات جامجهاني بود
ک��ه ژول ريمه ،بنيانگذار جامجهانی در آن حضور
داشت .وي  33سال رياست فيفا را برعهده داشت
و در سال  1956و در سن  83سالگی درگذشت.

برزيل دومين کشور از آمريکای جنوبی بود كه
ميزبان جام جهاني بود .اين كشور در اين بازيها
نتوانست از امتياز ميزبانی بهره ببرد.
در اين دوره  4تيم س��وئد ،اوروگوئه ،اسپانيا و
1958
برزيل در فينال در يک گروه قرارگرفتند که اوروگوئه
سوئد  /قهرمان :برزيل
با به دست آوردن بيشترين امتياز از مجموع  3بازی
اين ج��ام از خاط��ره انگيزتري��ن دورههای
در ص��در گروه قرارگرفت و به عنوان قهرمان اين
دوره شناخته شد و تيمهای برزيل ،سوئد و اسپانيا جامجهانی برای برزيل است .درخشش برزيل در
به ترتيب دوم تا چهارم شدند.
تماش��اچيان اي��ن دوره در تاريخ جام جهانی
از رقم  1ميليون نفر گذش��ت .ب��رای اين بازيها
بزرگترين ورزشگاه جهان با ظرفيت  220هزار نفر
در ريودوژانيرو ساخته شد.

1954

سوئيس  /قهرمان :آلمانغربي

در جامجهاني س��وئيس بازيه��ا به صورت
گروه��ی در دور مقدماتی و تک حذفی در مرحله
بعدی برگزار شد .در اين دوره از  16تيم راهيافته به
جام جهانی تيمهای ترکيه ،کرهجنوبی و اسکاتلند

1962

شيلي  /قهرمان :برزيل

چون مسابقات در شيلي برگزار ميشد ،برزيل
از اين امتياز برخوردار بود که در آمريکایجنوبی به
ميدان میرفت .جائيکه تجربه ثابت کرده تيمهای
اروپايی معموال نس��بت به بازيه��ای داخل اروپا
ضعيفتر ظاهر میشوند.
از  16تي��م راهيافته به مرحله نهايی 6 ،تيم از
آمريکایجنوبی و  10تيم اروپايی بودند .تيمهای
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ايتالي��ا ،آرژانتين و اوروگوئه در دور مقدماتی حذف
شدند و تيمهاي يوگسالوی ،چکسلواکی ،برزيل و
شيلی به مرحله نيمه نهايی راهيافتند.
چکس��لواکی با نتيجه  3بر 1يوگس�لاوی را
شکس��ت داد و برزيل  4بر 2شيلی را مغلوب خود
كرد .در بازی فينال برزيل با نتيجه 3بر1چکسلواکی
را شکست داد و برای دومين دوره پياپی قهرمان
جهان شد.

1970
1966

انگلستان  /قهرمان :انگلستان

مكزيك  /قهرمان :برزيل

ب��رای نخس��تين ب��ار ج��ام جهان��ی در
آمريکایمرکزی و بدون حضور تيمهای فرانسه،
آرژانتين ،مجارستان و اسپانيا برگزار میشد.
برزيل ب��ا ماريو زاگالو و بازيكنان مطرح خود
چون پله ،ريوه لينو ،کارلوس آلبرتو پريرا ،توستائو
و جرزينيو به مکزيک آمده بود تا شکست سخت
دوره پيش را جبران کند .ايتاليا نيز برای رسيدن به
فينال ،مکزيک و آلمانغربی را شکست داد.
ايتاليا و برزيل در نيمه اول بازی فينال با نتيجه
 1بر  1مس��اوي ش��دند اما در نيمه دوم برزيل در
 20دقيقه  3گل به ثمر رس��اند و براي سومينبار
قهرمان جامجهانی ش��د و جام ژولريمه را برای
هميشه به خانه برد.

انگلستان که دارای نخستين فدراسيون فوتبال
جهان است در حالی ميزبان اين مسابقات شد که
در بازيهای جامجهانی چندان خوش ندرخشيده
بود.
 74تيم در مرحله انتخابی شركت كردند كه
 10تيم از اروپا 5 ،تيم ار آمريکایجنوبی و  1تيم از
آسيا به مسابقات نهايي راهيافتند.
 2تي��م ت��ازه وارد پرتغ��ال و کرهش��مالی
شگفتیس��ازان اين دوره بودند .ب��ازی اين  2تيم
از مشهورترين بازيهای تاريخ جامجهانی است.
کرهشمالی در آن بازی در  25دقيقه نخست  3بر
صفر از پرتغال جلو افتاد .اما پرتغال با  4گل پی در
پی اوزه بيو و تک گل ژوزه آگوستو بازي را برد.
1974
 4تيم انگلستان ،آلمانغربی ،پرتغال و اتحاد
آلمانغربي  /قهرمان :آلمانغربي
جماهيرش��وروی به مرحله نيمه نهايی راهيافتند
تيمهاي فرانس��ه ،اسپانيا و انگلستان غايبان
و آلمانغربی و انگلس��تان با نتيجه مشابه  2بر 1بزرگ ج��ام دهم بودند و جمه��وری دمکراتيک
حريفان را از پيش رو برداشتند.
کنگو ،آلمان شرقی ،هائيتی و استراليا (سهميه آسيا)
در بازی فينال  2تيم در پايان وقت قانونی  2برای نخستينبار به جامجهانی میآمدند.
بر  2مساوی شدند ،اما در وقت اضافی ،جفهرست
سيستم برگزاری بازيها بار ديگر در اين جام
که در وقت قانونی يکی از گلهای انگلستان را به تغيير کرد .بدين ش��کل که  16تيم در  4گروه 4
ثمر رسانده بود ،با وارد کردن  2گل ديگر نتيجه را تيمی بازی کردند که تيمهای اول و دوم هر گروه
به  4بر  2تغيير داد و انگلستان برای نخستين بار به به دور بع��د راه يافتند و دوباره به  2گروه  4تيمی
جام جهانی دستيافت.
تقسيم شدند که  2تيم اول مستقيما به فينال و 2
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تيم دوم به بازی ردهبندی راهيافتند.
آلمانغربی ،ميزبان مسابقات و هلند به فينال
رفتند و برزيل و لهستان برای بازی ردهبندی مقابل
همقرارگرفتند.
بازی فينال با حضور بيش از  75هزار نفر در
استاديوم المپيک مونيخ برگزار شد .آلمانغربی با
بهترين بازيکنان تاريخ فوتبال خود چون سپ ماير،
فرانتس بکن باوئر ،برتی فوگتس ،پل برايتنر ،گرد
مولر ،ولفگانگ اورات ،راينر بونهوف و اولی هوينس
در مقابل هلن��دی قرارگرفت که از مثلث طاليی
يوهان کرايف و ران رينس��ن برينک و جانی رپ
بهرهمیبرد.
در ثانيههای نخست بازی فينال يک پنالتی به
سود هلند گرفته شد که يوهان نيسکنس آن را به

گل تبديل کرد و يکی از سريعترين گلهای تاريخ
جامجهانی را رق��م زد اما آلمان با  2گل برايتنر و
گرد مولر از هلند پي��ش افتاد و برای دومينبار به
جامجهانیدستيافت.

کشور آمريکای التين بود که به جامجهانی دست
میيافت.

1982

اسپانيا  /قهرمان :ايتاليا

با حضور س��تارگاني چون زيکو ،سوکراتس
(برزيل) ،ديهگو مارادونا (آرژانتين) ،پائولو روس��ی
و دين��و زوف (ايتالي��ا) ،کارل هاينتس رومنيگه و
هارالد شوماخر (آلمانغربی) و ژان تيگانا و ميشل
پالتينی (فرانسه) اين جام ،به جام ستارگان شناخته
ميشود.
در اين جام س��هميه آفريقا به  2تيم افزايش
يافت و از هر  2منطقه آس��يا و اقيانوسيه  1تيم به

1986

مكزيك  /قهرمان :آرژانتين

1978

آرژانتين  /قهرمان :آرژانتين

تعداد شرکت کنندگان مرحله انتخابی در اين
دوره برای نخستين بار از عدد  100گذشت 2 .تيم
ايران و تونس به عنوان نمايندگان آس��يا و آفريقا
برای نخستينبار به جامجهانی راهيافتند.
ايران که در دور نخست مرحله انتخابی سوريه
و عربستانسعودی را شکست داده بود ،در دور دوم
با هنگکنگ ،کره جنوبی و استراليا هم گروه شد
که به عنوان تيم اول به جام جهانی راهيافت.
 2شکس��ت مقابل هلند و پرو و يک تساوی جام جهانی راه يافت .تيمهای حاضر ،به  6گروه 4
با اس��کاتلند 2 ،گل زده (ايرج دانايیفر و حس��ن تيمی تقسيم ش��دند و  2تيم اول هر گروه صعود
روشن) 8 ،گل خورده و  1امتياز نتيجه سفر ايران کردن��د .در مرحله نيمهنهايی تيمهای فرانس��ه و
آلمانغربی و در بازی ديگر ايتاليا و لهستان مقابل
به آرژانتين بود.
در اي��ن دوره تيمه��ای آرژانتي��ن و هلند به همقرارگرفتند.
ب��ازی دو تيم فرانس��ه و آلمانغربی پس از
عنوان س��رگروه به فينال رسيدند و برزيل و ايتاليا
بازی ردهبندی را برگزار کردند .در فينال هلند كه  120دقيقه با نتيجه  3بر  3به تس��اوی رسيد که
ب��راي بار دوم به فينال رس��يده بود با تيم جوان و آلمانغربی موفق شد فرانسه را در ضربات پنالتی
ناشناخته آرژانتين با بازيکنانی چون دانيل پاسارال ،شکست دهد و به فينال برود .ايتاليا با  2گل پائولو
داني��ل برتونی ،ماريو کمپس و اس��والدو آرديلس روسی لهستان را شكست داد و راهي فينال شد.
در فينال ايتاليا با  3گل پائولو روس��ی ،مارکو
تقابل س��ختي داش��ت و در پايان وقت قانوني 1
بر  1مساوي ش��دند .اما آرژانتين با زدن  2گل در تاردل��ی و الس��اندرو آلتوبل��ی در مقابل تك گل
وقت اضافی ،پس از اوروگوئه و برزيل ،س��ومين آلمانغربی براي سومينبار قهرمان جهان شد.

مکزيک در آن زمان نخس��تين کشور جهان
ب��ود که  2ب��ار ميزباني بازيه��ای جامجهانی را
برعهده گرفته بود.
 121کش��ور عض��و فيفا ب��رای ورود به جام
س��يزدهم در دور مقدماتی به رقابت پرداختند که
 24تيم موفق به س��فر به مکزيک شدند .عراق،
کانادا و دانمارک برای نخستين بار به جام جهانی
راه يافتند.
در مرحله يک هشتم نهايی تيمهای برزيل،
آرژانتين ،آلمانغربی ،مکزيک ،اسپانيا ،انگلستان،
فرانس��ه ،بلژيک با شکست دادن حريفان به يک
چهارم نهايی رسيدند.
فرانسه و برزيل در يکی از مهيجترين بازيهای
تاريخ فوتبال جهان مقابل هم قرارگرفتند .بازی در
 90دقيقه قانونی با گلهای کارهکا و پالتينی  1بر
 1تمام شد و پس از  30دقيقه وقت اضافی بدون
گل به ضربات پنالتی رسيد .فرانسه نهايتا در اين
بازی پيروز شد و به نيمهنهايی رفت.
در اين مرحله آرژانتين و انگلستان نيز مقابل
ه��م قرارگرفتند و ب��ا  2گل مارادونا (دو گلی که
هرک��دام در نوع خ��ود پدي��دهای در جام جهانی
محسوب میش��ود) آرژانتين به مرحله بعد صعود
كرد.
در  2بازی ديگر يک چهارم نهايی ،آلمانغربی
و بلژيک با پيروزي بر حريفان خود به نيمهنهايي
رس��يدند .در نيمهنهايی مانند سال  1982فرانسه
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مغلوب آلمانغربی شد و آرژانتين هم مقابل بلژيک
پيروز شد.
بازی فينال ک��ه در ورزش��گاه آزتک برگزار
میش��د آرژانتين با نتيجه پر گل  3بر  2آلمان را
شكست داد و توانست در فاسله  8سال  2بار جام
را به خانه ببرد.

ارمغان داشت که آندرياس برمه آن را به گل تبديل
کرد و همراه برزيل و ايتاليا با  3بار فتح جام ،عنوان
پرافتخارترين تيم را از آن خود کرد.
فرانتس بکن باوئر ،ستاره فوتبال آلمان مشهور
به قيصر که در س��ال  1974به عن��وان کاپيتان
آلمانغربی با اين تيم قهرمان ش��ده بود ،در جام
 1990ايتالي��ا ،در نقش مربی اين تيم بار ديگر به
اين عنوان دستيافت.

1994

آمريكا  /قهرمان :برزيل

اين جام در کشوری برگزار میشد که فوتبال
در مقاب��ل ورزشه��ای ديگری چون بيس��بال،
بس��کتبال و فوتبال آمريکايی محبوبيت کمتری
داشت.

1990

ايتاليا  /قهرمان :آلمانغربي

در اين جام كشورهاي کاستاريکا ،امارات عربی
متحده و ايرلند تازه واردان بودند .آرژانتين قهرمان
دوره قبل در يک بازی غيرقابل پيش بينی ،مغلوب
کامرون ش��د و به سختی به عنوان تيم سوم پس
از کام��رون و رومان��ی از گروهش صعود کرد و با
شکست دادن برزيل با تک گل کلوديو کانيگيا به
يک هشتم نهايی رسيد.
اين تيم در مرحله بعد يوگسالوی و ايتاليا را
در ضربات پنالتی شکست داد و در کمال ناباوری
برای دومينبار پياپی به فينال رسيد.
ام��ا آلمانغربی كه  3ب��ار پيدرپي به فينال
رسيده بود ،حريف سختي براي آرژانتين به حساب
ميآمد .اين تيم با  10گل زده و  5امتياز به عنوان
تيم اول از گروهش صعود کرد و با شکست دادن
تيمهاي هلند ،چکس��لواکی و انگلستان به فينال
رسيد.
در فينال در دقيقه  85خطای مدافع آرژانتين
روی يورگن کلينزمن 1 ،پنالتی برای آلمانغربی به
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در اين مرحله ايتاليا ،برزيل و س��وئد تيمهاي
اسپانيا ،هلند و رومانی را شکست دادند و بلغارستان،
آلمان را شکست داد و به نيمه نهايی رفتند.
در نيمه نهايی ايتاليا مقابل بلغارستان پيروز شد
و برزيل ،سوئد را شکست داد .بازی فينال پس از
 120دقيقه بدون گل پايان يافت و برزيل موفق شد
در ضربات پنالتی با نتيجه  3بر  2ايتاليا را شکست
دهد و براي چهارمينبار قهرمان جهان شود.
در يک��ی از نادرترين اتفاق��ات تاريخ فوتبال،
آندرس اس��کوبار مدافع تيم ملی کلمبيا در بازی
مقابل آمريکا گلی را به اش��تباه وارد دروازه خودی
کرد که منجر به شکست و حذف کلمبيا از بازيها
ش��د .اين بازيکن پس از بازگشت به کلمبيا هدف
گلوله هواداران افراطی فوتبال قرارگرفت و کشته
شد.

1998

فرانسه  /قهرمان :فرانسه

در اين جام تعداد تيمهای شرکت کننده از 24
تيم به  32افزايش يافت .به همين دليل س��هميه
آس��يا به  5تيم افزايش پيدا کرد .ژاپن ،کرواسی،
جامائيکا و آفريقایجنوبی برای نخستين بار به جام
جهانیميآمدند.
ايران پس از گذر از چندين مسابقه نفسگير در
فيفا با توجه به درخشش کامرون در دوره قبل،
س��هميه آفريقا را که  2تيم بود به  3تيم افزايش مرحله انتخابی آسيا تقريبا اميدش را از دست داده
داد .نيجريه ،عربستانسعودی و يونان تازهواردان
جامجهان��ی بودن��د .تيمی ملی روس��يه نيز برای
نخستينبار مستقل از ديگر جمهوريهای سابق
اتحاد شوروی به جام جهانی آمد و آلمانشرقی و
آلمانغربی پس از اتحادشان برای نخستينبار در
قالب تيم ملی آلمان به ميدان آمدند.
آرژانتين با مارادونا ،در  2بازی اول پيروز شد،
اما پس از اينکه جواب آزمايش مارادونا در خصوص
استفاده از داروهای نيروزا مثبت درآمد و اين بازیکن
از ادامه بازيها محروم شد ،شيرازه اين تيم از هم
پاشيد.
در مرحله ي��ک چهارم نهايی بج��ز برزيل،
تيمهاي آلمان ،ايتاليا ،بلغارس��تان ،رومانی ،هلند،
اسپانيا و سوئد اروپايی بودند و چون آنها هيچگاه
خارج از اروپا به جام دستنيافته بودند ،شانسشان
برای شکستن اين طلسم قديمی 1به  7بود.
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بود ،چين ،کرهجنوبی ،ژاپن و عربستانسعودی به
جام فرانسه راه پيدا کرده بودند و ايران با شکست
استراليا به عنوان تيم پنجم راهي فرانسه شد .ايران
در دور مقدماتی با  2باخت در مقابل يوگسالوی و
آلمان و  1پيروزی مقابل آمريکا حذف شد.
بجز کرواسی که در اولين حضور خود ،توانسته
بود به نيمهنهايی راهيابد ،برزيل ،فرانس��ه و هلند
ديگ��ر تيمهای راهيافته به اين مرحل��ه بودند .در
اين مرحله برزيل مقابل هلند در ضربات پنالتی به
پيروزی رسيد و فرانسه ميزبان بازيها کرواسی را
شکس��ت داد .در فينال فرانسه موفق شد با  3گل
برزيل را شکست دهد و قهرمان جهان شود.

نخستين بار به اين مسابقات راه يافته بودند .ترکيه
و کرهجنوبی با شکست دادن حريفان موفق شدند
تا نيمهنهايی صعود کنند.
در نخس��تين بازی مرحله نيمهنهايی برزيل،
ترکيه را شکس��ت داد و برای س��ومينبار متوالی
به فينال رسيد .آلمان ديگر تيم راهيافته به مرحله
نيمهنهايی موفق شد با نتيجه  1بر صفر کرهجنوبی
را شکست دهد و به فينال برود.
در فين��ال ب��ا  2گل رونال��دو ،برزي��ل براي
پنجمينبار قهرمانیاش را جشن گرفت و فاصله
خودش را با رقيبانش آلمان و ايتاليا که  3بار جام را
به خانه بردهاند ،افزايش داد.

2006

آلمان  /قهرمان :ايتاليا

آلمان برای دومینب��ار میزبان تیمهای برتر
فوتبال جهان شد.
رقابتهای مقدماتی از  2سال قبل در  6منطقه
جهان برگزار شد و فیفا مقرر کرد قهرمان دوره قبل
باید در بازیهای مقدماتی حاضر شود.
 32تی��م صع��ود کننده در  8گ��روه  4تیمی
قرارگرفتن��د و رقابتها  19خرداد س��ال  1385با
بازی آلمان  -کاس��تاریکا در ورزشگاه مونیخ آغاز
شد.

2002

كرهجنوبي و ژاپن
قهرمان :برزيل

در آغاز هزاره س��وم ميالدی ب��رای اولينبار
جامجهان��ی در خ��ارج از  2قاره آمري��کا و اروپا و
همچنين به طور مشترک در  2کشور برگزار شد.
194تيم عضو فيفا در مرحله انتخابی رقابت
كردند .تيمهاي اکوادور ،س��نگال و اسلوونی برای

اوکرای��ن را درهمکوبید تا حریف آلمانها در نیمه
نهایی شود.
دیدار آلمان و ایتالیا مسابقهای زیبا بود که هر
دو تیم  119دقیقه رقابتی هیجانانگیز و پایاپای به
نمایشگذاشتند.
ولی ايتاليا در دقیقه آخر با ضربه گروس��و به
گل رس��يد و  2دقیقه بعد گل دوم را به ثمر رساند
و پیروزش��د .فرانسه نيز با تک گل زیدان به دیدار
نهایی راهیافت .در ردهبندي آلمان با نتيجه  3بر 1
پرتغال را شكست داد و سوم شد.
دیدار پایانی با حوادث تلخی همراه بود .در آن
مس��ابقه  2تیم با نتیجه  1-1تا دقیقه  113پيش
رفتند که در آن هنگام ناگه��ان زینالدین زیدان
کاپیتان فرانسویها با سر به سینه ماتراتزی مدافع
ايتاليا کوبید و اخراج شد.
فرانسه علیرغم تمام شایستگیها در ضربات
پنالتی مغلوب شد و ایتالیا برای چهارمینبار فاتح
جام جهانی شد.
 -2010آفريقايجنوبي  /قهرمان :؟

مرحل��ه یک چهارم پایانی با دی��دار آلمان -
آرژانتین آغاز ش��د و  2تیم در وقتهای قانونی و
اضافی به تساوی  1-1رسیدند .در ضربات پنالتی
آلمان پيروز شد و به نیمه نهایی صعود كرد.
در گروههاي ديگر پرتغال در ضربات پنالتي
انگلی��س را شكس��ت داد .فرانس��ه در يك بازي
تماشايي برزيل را مغلوب كرد .ایتالیا هم  3بر صفر
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دوست

سخن

شايد تو هم مثل بسياري از هم سن و سالهايت ،گاهي دلت ميخواهد كه ديگران هم
حرفهاي دلت را بشنوند! براي هر كسي ممكن است لحظاتي در زندگي پيش بيايد كه
بخواهد هر چه دل تنگش ميخواهد ،بگويد.
صفحهي «دوست من  ،سالم» در واقع ،پلي است بين ما و تو دوست عزيز كه در واقع،
صاحب اصلي مجله هستي .دوست عزيز ،ما حرفهايت را بيكم و كاست در مجلهي
خودت و به نام خودت چاپ كنيم .خواندن حرفهاي دل دوستان ديگرت ميتواند
بسيار جالب و خواندني باشد!
ما بيصبرانه منتظر هستيم.
در ضمن خوشحال خواهيم شد نظرات شما را در مورد بخش هاي مختلف نشريه،
شامل داستان ،شعر تصويرسازي ،صفحه آرايي و روي جلد نشريه را در نامه هايتان
بخوانيم  .منتظريم...
لطفا نامه هايتان را به نشاني  :تهران  ،چهار راه حافظ  ،پالك 886
نشريه «دوست نوجوانان» ارسال فرماييد.
بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

هفته نامه نوجوانان ايران

هر ماه  4شماره  ،با پست عادی هر شماره  4000ريال  /با پست سفارشی هر شماره  11000ریال
مبلغ اشتراك را به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره  0102070538002به نام موسسه تنظيم و نشر
آثار امام(س) واريز كنيد  ( .قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با
رسید بانکی به نشانی  :تهران  ،چهار راه حافظ  ،پالك  886امور مشتركان مجله «دوست» ارسال فرمائيد.

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

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  886توزيع و امور مشتركين :محمد رضا مال زاده
فكس 66712211 :تلفن66706833:
واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

فرم اشتراك :
			
نام خانوادگي:

			
نام :

تاريخ تولد:

13 / /

نشاني :

			
كد پستي :

			
تلفن :

		
شروع اشتراك از شماره :
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تا شماره :
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امضاء

ميزان تحصيالت:

ما پس از سه ماه از انجام عمليات «و الفجر يك» به علت مسايل خاصى كه در عملياتهاى قبل داشتيم ،با شيوههاى
جديدى در عملياتهاى والفجر  2و  3حضور پيدا كرديم .دو عمليات فوق الذكر از حيث اهميت و حضور خداوند متعال در آن
به صورتى بود كه تمامى فرماندهان لشكر ،تيپ ،گردان و دسته معتقد بودند كه در عمليات كوچكترين نقشى نداشتند و در هر
گوشه از عمليات حضور امدادهاى غيبى را حس مىكردند .ما در عمليات والفجر يك از نظر پاكى و صداقت عزيزان بسيج ،هيچ
نقصى نداشتيم و حتى قبل از آغاز عمليات در اردوگاه لشكر به نمونههايى برخورد مىكرديم كه برادران گودالهايى شبيه قبر
كنده بودند و شبها در آن به مناجات و گريه و زارى مشغول مىشدند و اين حركات يادآور حاالت روحانى و عرفانى مجاهدان
صدر اس�لام و س��الكان راه خدا بود و به سبب همين شور و حال در آن عمليات تعداد  45نفر از عزيزان بسيج كه فقط چند
نفرشان سالم بودند به مدت چهار روز مقابل تپههاى پاسگاه رشيده عراق در يك كانال به عمق يك متر كه كف آن را آب و
لجن پوشانده بود ،در مقابل نيروهاى عراق مقاومت كرده و حاضر به عقب نشينى نشدند .اين حركت برادران چنان جالب بود
كه هنگام بازگو كردن آن براى امام بزرگوار ،معظم له فرمودند :اينها همان مالئكة اهلل هستند.
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دل سروده هاى
شاعران نوپرداز و جوان
براى مردان خورشید

الله هاى بارانى

شعر عطش

شكوفه بود و شقایق به هم گره خوردند
همان زمان كه درختان بهار مى بردند
شبى كه منطق گلها شكوفه مى آورد
و الله الله شهادت  ،جوانه مى پرورد
زمین مسیر سالم فرشته ها مى شد
همین كه لشكر گل در زمین رها مى شد
همین كه دست خزان باغ الله ها را چید
دو بال سبز زمین رو به آسمان چرخید
جوانه هاى شقایق نفس رها در باد
وجودشان همه شور و سرودشان فریاد
خدا براى درختان لباس نور آورد
به قامت همه باغها شعور آورد
زمین كه راوى بغض جوانه ها شده بود
شبیه ابر در اندوه خود رها شده بود
زمین سؤال شد از آسمان نورانى
شكفت روبه عطش الله هاى بارانى
زمین مسیر سالم فرشته ها شد باز
هزار الله رها شد در آبى پرواز
دوباره روى زمین عشق الله كارى شد
گذشت چندخزان ،آفتاب جارى شد

نخلى كه در كوله بارش چیزى به جز سر ندارد
امشب چگونه بخوابد ،از سینه سر برندارد
امشب كه خون كبوتر از آسمان مى تراود
از شاپركها بپرسید ،اینجا كبوتر ندارد؟
در كربالیى دوباره از نخلها سربریدند
انگار برگشته درخون شمرى كه خنجر ندارد
وقتى كه مشك شهادت شعر عطش مى سراید
دیگر مگر خیمه هامان عباس واكبر ندارد
هرچند نخل وكبوتر ،الله ،شقایق  ،صنوبر
هرگز تمام تو را اى آیینه در برندارد
دستان فهمى كه كال است كى مى رسد تا نگاهت
از تو (سبكبال عاشق ) تعبیر بهتر ندارد
بعد از شما نور پرواز ماسید روى دل ما
جز شاپركهاى بى پر! اینجا كسى پر ندارد
رفتى وچشمان باران از رفتنت خیس خون است
كوچیدنت را پرستو ! این كوچه باور ندارد
نخلى كه در كوله بارش چیزى به جز سر ندارد
امشب دوباره بخوابد از سینه سر برندارد

رضا غالمحسین نژاد

مرتضىاردستانى

