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در حاشیۀ سفر به عتبات عالیات
ت هفدهمحبیب بن مظاهر

قسم

ادامه دارد...

پیر شهر خاموشم
مرد جانفشانیها

پیرم و به سردارم
عشقی از جوانیها

ریگ ریگ این صحرا
می شناسد عشقم را

بس که هر کجا دادم
عشق را نشانیها

کربللا،  شللهید  پیرتریللن  حبیللب 
بزرگمردی از طایفۀ بنی اسد است که 
در زهد و تقوا و فقاهت کمتر کسللی را 

می توان در حّد و اندازۀ او، پیدا کرد.
حبیب یک سال پیش از بعثت حضرت 
به  مصطفللی  صل اهلل علیه وآله  محّمللد 
دنیا آمده اسللت و می تللوان گفت که 
بزرگ  آموزه هللای  بللا  کودکیهایللش 
آخرین فرسللتادۀ خدا سللپری شللده 
اسللت . حبیللب از نزدیللکان پیامبللر 
اسللام است و همچنین از یاران خاّص 
امیرالمؤمنین علی  علیه السام  حضرت 
به حسللاب مللی آیللد. او در جنگهای 
صفّیللن، جمل و نهللروان در کنار موال 
علی علیه السام جنگیده است و محضر 
حضرت امام حسللن علیه السام را نیز 

درک کرده است.
وقتللی مسلللم بن عقیللل در کوفه به 
شللهادت می رسللد مردم قبیلۀ حبیب، 
او و مسلللم بن عوسجه را که در کوفه 
برای امام حسللین علیه السللام بیعت 
مللی گرفتند، از چشللم مأمللوران ابن 
زیاد پنهان می کنند و این دو بزرگمرد 
وقتی خبردار می شللوند که امام در راه 
کوفه هسللتند، شللبانه و مخفیانه خود 

را بلله کاروان امللام می رسللانند تا در 
رکاب او به شللهادت برسللند و برخی 
روایات حاکی از این است که حضرت 
ابا عبداهلل الحسین علیه السام با نامه ای 
حبیللب بن مظاهر را بلله کربا دعوت 
می کننللد تا به پللاس یک عمر خدمت 
به خاندان پیامبر از فیض شللهادت در 
راه خدا در کنار سرور و ساالر شهیدان 

برخوردار شود. 
حبیب بن مظاهر چهره ای بسیار زیبا 
داشت و بسللیار خوب سخن می گفت 
و سللخنان او در عصر روز تاسللوعا در 
مقابل سللپاه دشللمن معروف است که 

می گوید:
»به خدا سوگند فردای قیامت چه بد 
مردمانی هستند آنان که با خداوند در 
حالی رو به رو خواهند شد که فرزندان 
و ذریّۀ پیامبر او و بندگان عابد و شب 
زنده داران سللحرخیز و ذاکران خدا را 

به قتل رسانده اند.«
حبیب بن مظاهر گر چه سللّن و سال 
زیادی داشللت اّما در واقعۀ عاشورا با 
ایمان و عقیده شمشللیر بر سپاه دشمن 
کشللید و بیللش از 60 نفر از اشللقیا را 
به هاکت رسللاند و سرانجام شمشیر 
»بدیللل بن صریم« لعنللت اهلل علیه از 
قبیلللۀ بنی تمیم بر فرق سللرش فرود 
آمد و »حصین بن تمیم« لعنه اهلل علیه 
سر از تنش جدا کرد و او را به آرزوی 
دیرینه اش که شهادت در رکاب فرزند 

رسول خدا بود، رساند.
درود و سام خداوند بر او باد.
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از مشک پاره پارۀ سّقا

از راه می رسند پدرها غروبها
دنیای خانه روشن و زیبا غروبها
از راه می رسند پدرها و خانه ها
آغوش می شوند، سراپا غروبها

از راه می رسند و به آغوش می كشند
با اشتیاق، كودك خود را غروبها

از راه می رسند و هیاهوی بچه هاست
زیباترین ترانۀ دنیا غروبها

در چشم های منتظران، گرگ و میش عصر
محو است در شكوه تماشا غروبها

در چشمهای دختركان، شوق دیگری ست
شوق دوباره دیدن بابا غروبها

***
بعد از هزار سال، همان شوق شعله ور 

در چشمهای منتظر ما غروبها
بعد از هزار سال من و كودكان شام

تنها نشسته ایم همین جا غروبها
اینجا پدر! خرابۀ شام است كوفه نیست

اینجا بیا به دیدن ما با غروبها
بابا بیا كه بر دلمان زخمها زده 

دیروز تازیانه و حاال غروبها
بابا بیا كه بغض مرا وا نكرده است

نه زخم تازیانه نه حتی غروبها
دست تو را بهانه گرفته ست بغض من

بابا ز راه می رسی آیا غروبها؟ 
دست تو را بهانه گرفته كه بشكفد

بغضم میان دست تو تنها غروبها
بابا بیا كنار من و این پیاله آب

كه تشنه ایم هر دو، تو را تا غروبها
از جاده ها بیایی و رفع عطش كنی

از جاده ها بیایی... اما غروبها
بسیار رفته اند و نیامد پدر هنوز

بسیار رفته اند خدایا غروبها
***

كم كم پیاله موج زد و چشم روشنش
چون لحظه های غربت دریا غروبها

خاموش گشت و بر سر سنگی نهاد سر
دختر به یاد زانوی بابا غروبها

***
بعد از هزار سال هنوز اشك می چكد

از مشك پاره پارۀ سقا غروبها

اسماعيل اميني
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عصر عاشورا
شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

آن سوی دشت، حادثه چشم انتظار بود
فرصت نداشت جامۀ نیلی به تن کند
خورشید، سر برهنه لب کوهسار بود

گویی به پیشواز نزول فرشته ها
صحرا پر از ستارۀ دنباله دار بود

می سوخت در کویر، عطشناک و روزه دار
نخلی که از رسول خدا یادگار بود

نخلی که از میان هزاران هزار فصل
شیواترین مقّدمۀ نوبهار بود

شن بود و باد، نخل شقایق تبار عشق
تندیس واژگون شده ای در غبار بود
می آمد از غبار، غم آلود و شرمسار
آشفته یال و شیهه زن و بیقرار بود
بیرون دوید دختر زهرا ز خیمه ها

برگشته بود اسب، ولی بی سوار بود!

بوی ظهور                سعید بیابانکی
این است آن مردی که می گویند، هستی به نقش خال او سبز است

آن سّید مرشد که این دنیا، از روح سبز شال او سبز است
آن شور باران آن غرور ناب، آن حاکم هفت آسمان خورشید

وقتی که از پرواز برگردد، هفت آسمان دنبال او سبز است
در صفحۀ تقویم او باران، هر روز طرحی نو می آراید

پاییز و تابستان نمی فهمد، هر چار فصل سال او سبز است
 می خندد و با خنده اش یک شهر، با شرم لب از خنده می بندند

یا دیگران بی مایه می خندند، یا واقعًا اقبال او سبز است
در کوچه های کربال امروز، بوی ظهوری تازه می آید

بوی ظهور آنکه قربانگاه، از رویش تمثال او سبز است
آن روز یادت هست می بارید، شمشیر نفرت بر سر خورشید
امروز کوهی سر برآورده ست، کز دامنه تا یال او سبز است

قاسم رفیعا
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وحید مانند بّچه های دیگر ش��معی را میان قوطی خالی شیر 
خشک روشن کرد و یکی از انگشتهایش را در میان 
حلقۀ س��یمی که روی بدنه قوطی وصل کرده بود، 
فرو برد و بعد از اینکه با ش��علۀ ش��مع دوس��تش 
محمد، شمع خودش را روشن کرد، قوطی را مانند 
یک فانوس کوچک ب��اال گرفت و همصدا با دیگران 

فریاد کشید: 
شام غریبان سحر ندارد
سکینه امشب پدر ندارد 

وحید ناگهان از خواب پرید. سر جایش توی بستر نشست. 
س��تاره ها در آس��مان بی ابر تابستان 
سوس��و می زدن��د. احس��اس کرد 
گلویش خش��ک شده است. خم شد 
و لیوان آب کنار بالشش را برداشت و 
یک جرعه از آن را نوشید و دوباره 
س��رش را روی بالش گذاشت و به 

فکر فرو رفت. 
باز مثل هر شب خواب روزهای 
محرم به یادش آمده بود. آنقدر 
ی��اد آن روزها همراهش بود که 
حت��ی وقتی ب��رای ش��رکت در 
برنامه های تابس��تانی به مس��جد 
مح��ل می رفت، با حس��رت به جای 
قرار گرفتن علمها و کتلهای مراس��م 
عزاداری با حسرت نگاه می انداخت و 

آرزو می کرد. 
کاش قلبش بزرگ بود تا می توانست 

همیشه به یاد امام حسین باشد. 
ماه همچنان در آس��مان می درخش��ید. 
هوا َدم کرده بود. وحید از بس��ترش بلند ش��د. 

حمید قاسم زادگان

خواب روزهای محرم
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هنگامی که روی تش��ک دراز کش��ید، 
احس��اس کرد روی س��بزه های باغچه 
دراز کشیده اس��ت. صدای ِخش ِخشی 
وحید را به خودش آورد. کمی ترسید 
اّما وقتی درآن تاریکی چشمهای گربۀ 
سفیدی که درپش��ت  بام همسایۀشان 
زندگی می کرد را تش��خیص داد، آرام 

گرفت. 
گربۀ س��فید از گوش��ۀ دیوار گذشت 
و به کن��ار حوض آمد. وحی��د نگران 
ماهیهای توی حوض ش��د. گربۀ سفید 
زبان��ش را درآورد و ش��روع ک��رد به 
لیس��یدن آبهای کنار پاشویه و بعد از 
لحظه ای به باالی حوض رفت و در آن 
خیره ش��د. وحید قلبش از اینکه خواب 
ماهیها آش��فته  شود به تاپ تاپ افتاد. 
به همین خاطر تصمیم گرفت با قدرت 

فریاد بزند: پیش... 
ام��ا فکر کرد پ��در و م��ادر و برادر 
کوچکش که در گوش��ۀ دیگر حیاط در 
خواب هس��تند، بیدار می ش��وند. گربۀ 
س��فید بی توج��ه به اطراف��ش در آب 
حوض خیره ش��ده ب��ود. وحید آرام از 
جای��ش بلند ش��د و به س��مت حوض 
رفت. گربۀ سفید متوجه نشد وحید به 
سوی او می آید. ماه در حوض مثل یک 
بش��قاب نقره ای براق بود، ماهیها دیده 
نمی شدند. گربۀ س��فید ناگهان حضور 
وحید را احساس کرد و بالفاصله برای 
فرار از دست وحید به سمت گلدانهای 

کنار حوض پرید. 
یکی از گلدانها بر اثر برخورد 
با پای گربۀ س��فید به طرف 

پایین س��قوط ک��رد. وحید 
با یک خیز س��ریع، گلدان 

از ج��ای افتادن عرقه��ا بر روی خاک، 
بوتۀ گل محمدی سبز می شد. 

پلکه��ای کوچ��ک وحی��د س��نگین و 
س��نگین تر می ش��د. وحید بینی اش را 
نزدیک غنچ��ۀ گل گرفت و یک نفس 

عمیق کشید... 
ماه همچنان در آسمان بر روی زمین 

با مهربانی نور می پاشید. 
                                           

را گرفت. گربۀ س��فید ب��ه باالی دیوار 
رس��یده بود. ماه هن��وز در آب حوض 

برق می زد. 
گلدان سرد بود. ش��کل گلدان برای 
وحید آش��نا بود. جنس آن فلزی بود. 
وحید یادش آم��د از وقتی در امتحان 
کاردس��تی مدرس��ه نمرۀ بیست از آقا 
معلم گرفته بود و همین امشب که در 
خوابش آمده بود، دیگر داش��ت آن را 

به فراموشی می سپرد. 
وحید قوطی خالی شیر خشک یا همان 
فانوسش را که مادر به جای شمع در 

آن بوت��ۀ کوچ��ک گل محمدی 
کاش��ته بود را برداش��ت و 
به کنار بس��ترش برد. بوته 

یک غنچۀ کوچک آمادۀ ش��کفتن 
داش��ت. وحید به یاد حرف مادر 

بزرگ��ش افت��اد ک��ه می گفت: 
حض��رت محم��د وقت��ی کار 

می ک��رد و عرق می ریخت، 
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مقدمه: به تعدادی کارشناس سیاسی 
برای شبکه های فارس��ی زبان ماهواره 

نیازمندیم.
کس��انی که از بین گزینه ه��ای ارائه 
ش��ده درست ترین پاس��خها را انتخاب 

کنند، استخدام می شوند. 

دانش تاریخی
دادگر تری��ن  و  نامدارتری��ن   -1
فرمان��روای ای��ران باس��تان چ��ه نام 

داشت؟ 
الف- هوشنگ کبیر

ب- چنگیزخان مغول
ج- امیر اسداهلل علم
د- فرانسیس کاپوال

2- اصطالح اتح��اد مثلس! در جنگ 
جهانی دوم یعنی چه؟ 

الف - مثلس برمودا که در س��واحل 
نیلگون دریای خزر قرار دارد. 

مریم شکرانی

تست استعداد: کارشناسی سیاصت !

ب- قضیه فیساغورث
ج- م��ردم در جنگ جهانی دوم مثل 
مس��لث! با هم متحد بودند و این زیبا 

بود. 
د- به مثلس��های مشابه گفته می شود 
که ضلعه��ا و زاویه های مش��ابه دارند 
و در جن��گ جهان��ی دوم البد به یک 

دردی می خوردند. 
دانش سیاسی

3- چ��ه کش��وری بیش��تر از هم��ه 
تروریس��ت اس��ت و آمری��کا باید آن 
را زی��ر و رو کن��د و با خاک یکس��ان 

نماید؟! 
الف- ایران! رودربایس��تی که نداریم 

با خودمان! 
ب- ایران و همۀ خاورمیانه باید نابود 

بشوند! 
ج - بیش��تر ایران حقش اس��ت که 

نابود بشود! 
د- فق��ط ای��ران را باید 

داغان کرد! 
4- قطعنامۀ 527 شورای 
مواردی  چه  شامل  امنیت 

است؟ 
الف- مورد خاصی ندارد 

و قطعنامۀ خوبی است. 
ب- اگر زمان پخشش را 

بیشتر کنند بهتر است! 
ج- شامل یک سری چیزهای 
بین المللی است و دستشان درد 
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نکند. 
د- احتم��االً ش��امل 526 مورد قبلی 

خود است. 
 تواناییهای شخصی

5- سابقۀ فعالیت سیاسی شما در چه 
حد است؟ 

الف- در صف شیر یواشکی حرفهای 
سیاصی! می زدم و فرار می کردم. 

ب- یک بار در خیابان نعره کشیدم و 
شیشه شکاندم که پلیس مرا گرفت. 

ج- بعد از تماش��ای فوتبال، دو س��ه 
باری الس��تیک و اتوب��وس آتش 

زدم و فرار کردم. 
د- افتخار چندسال سابقۀ زندان 

به جرم اراذل و اوباشی دارم. 
6- ی��ک کارش��ناس س��یاصی! 

بین المللی در درجۀ اول باید... 
الف - خالی بند باش��د و قدرت 
ساختن داستانهای تخیلی را داشته 

باشد. 
ب- حافظۀ خوبی داشته باشد تا 
بتواند حرفهایی را که به او دیکته 
می ش��ود بی ک��م و کاس��ت تکرار 

کند. 
ج- حتم��ًا الزم نیس��ت س��واد 
داشته باشد همین که بتواند حرف 

سیاصی! بزند کافی است. 
د- فحش��های زیادی بلد باشد تا 
وقتی یک س��وژه بهش می دهند با 
اعتماد به نفس کامل چش��مش را 
ببندد و دهانش را باز کند و هرچه 

از دهانش درمی آید بگوید. 
هوش

7- مسأله: قرار یک شورش را با 
مردم می گذاریم و سر تاریخ مقرر 

متوجه می شویم مردم محل نگذاشتند. 
چگونه ضایع شدن خود را ماست مالی 

کنیم؟ 
چ��رخ  راه  وس��ط  بگویی��م  ال��ف- 
هواپیمایمان در رفت و پروازمان کنسل 

شد. 
ب- به علت جلس��ۀ اولی��ا و مربیان 
کودک خود نتوانس��تم ب��ه ایران بیایم 
چرا ک��ه حقوق کودک مق��دم بر همه 

چیز است. 

ج- ی��ادم رفته ب��ود قرارمان را روی 
تقویمم عالمت بگذارم. شرمنده

د- پیش��نهاد بهت��ری داری��د. مث��اًل 
می خواهید بگویی��د آنفوالنزا گرفته اید 
و چ��ون بیماری تان ویروس��ی اس��ت، 

ترسیدید هموطنانتان ویروسی شوند. 
تذکر: لطف��ًا جوابهای خود را به یکی 
از شبکه های سیاصی! ماهواره ای ارسال 
کنید تا از کارش��ناس ترین ش��ما برای 
س��اختن برنامه های سیاصی دعوت به 

عمل آید.. 
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پس از شهادت حاج آقا مصطفی، با وجود عالقۀ بسیار 
امام به فرزند بزرگ خود، كسی گریه  ای از امام ندید. 
بسیار عجیب است، انسانی در مرگ فرزند عزیز خود 
كه طبق دس��تخط خود ایشان، او را میوۀ دل 
و روشنی دیدۀ پدر معرفی كرده بودند؛ 
گری��ه نك��رد. انا هلل و انا الیه راجعون، 
تنه��ا عبارتی اس��ت كه امام در 
مصیبت ش��هادت فرزند خود، 
ب��ر زب��ان آورده اس��ت. حتی 
ذاكری��ن و مرثیه خوانان��ی كه 
در این ایام در نجف اش��رف 
ب��ه خدمت امام می رس��یدند 
نیز نمی توانس��تند كاری كنند 
تا امام در عزای پس��ر اش��ك 

بریزد. 
حاج س��ید محمد كوث��ری، ذاكر 
مع��روف قم می گوی��د: » در ای��ن ایام، 
خدمت امام رسیدم و عرض كردم اجازه 
می دهید ذكر مصیبتی بكنم؟ امام اجازه 
دادن��د. هرچه نام مرحوم حاج آقا  مصطفی را 
بردم تا با آهن��گ حزین امام را منقلب كنم 
كه در عزای پس��ر اش��ك بریزند، امام تغییر 
حال پی��دا نكردند و همچنان س��اكت و آرام 
بودند ول��ی همین كه نام حض��رت علی اكبر 
علیه الس��الم را بردم، امام چنان گریستند كه 

قابل وصف نبود.«

قطره هاي اشك

ست
دو

د 
یا
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در مراس��م مجلس ختم استاد شهید مطهری كه از 
سوی امام و در مدرس��ۀ فیضیه برگزار شد نیز همه 
دیدند كه امام با كمال آرامش به س��خنان سخنران 
گوش می دادند و اشك بر چشم نمی آوردند. مطهری، 
شاگرد برازندۀ امام و پارۀ تن ایشان بود اما در همین 
مجلس، ب��ا ذكر مصیبت اهل بیت كه س��خنران به 
آن پرداخت، امام منقلب ش��دند، دس��تمال از جیب 

در آوردند و گریستند. 

روز اول محرم س��ال 1357 كه انقالب در روزهای اوج 
خود بود، وقتی كه همراه��ان امام طبق معمول همه روزه 
گزار ش��ها را خدمت ایش��ان بردند، مش��اهده كردند كه 
ایش��ان در اتاق قدم می زنند و با تسبیح ذكری می گویند. 
مش��خص ش��د كه امام زیارت عاش��ورا می خوانند. امام 
هم��واره راز و نیازها، مناجاتها و تهجدهایش��ان را كاماًل 

مخفی و دور از چشم دیگران انجام می دادند. 
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ون
یزی
لو
ت

یا پس از سالها، تصویر و صدای محمد 
مطیع از تلویزیون پخش می شود. 

منص��ور ضابطی��ان و گروه��ش که 
همیش��ه به ش��کلی متفاوت و خارج از 
کلیشه برنامه س��ازی کرده اند، این بار 
نیز برنامه ای دیدنی پدید آورده اند که 
اگر تبلیغ خوب��ی برای آن انجام گیرد، 
جزو پر  مخاطب ترین برنامه های رسانۀ 

ملی خواهد شد. 
ش��اید اگر مجری برنام��ه به میهمان 
برنامه بیشتر فرصت اظهار نظر می داد 
و وق��ت و بی وق��ت وس��ط حرفهایش 
نمی دوی��د، ای��ن برنام��ه جّذاب تر هم 

می شد. 
ش��اید مجری برنامۀ »نق��ره« تصور 
می کند که س��خنان میهمان برنامه به 
ان��دازۀ کافی جّذاب نیس��ت. به خاطر 
همین با پای برهنه می پرد وسط حرف 
او ت��ا بینن��دگان محت��رم خیلی جذب 

شوند! 
بخش مفید و جّذاب دیگر این برنامه 
بخش��ی اس��ت که حبیب رضایی اجرا 
می کند. این بخش بیش از سایر بخشها 
به کار شما می آید. وقتی بزرگترهایتان 
ش��ما را به خاطر عالقۀتان به بازیهای 
کامپیوت��ری مالمت می کنند، می توانید 
با اش��اره به عالقه مندی خودش��ان به 
اینگون��ه تکنولوژیها ک��ه در این بخش 
برنامۀ »نقره« معرفی می شود، خودتان 
را از ش��ّر مالمت و س��رزنش آنها رها 

کنید! 

بچه ها همیش��ه دوس��ت دارند سر از 
کار بزرگترهایش��ان در بیاورن��د. حاال 
فرق��ی نمی کند که بزرگترش��ان پدر و 
مادرشان باش��د یا دایی و خاله یا حتی 
خواهر و ب��رادر. راههای مختلفی برای 
ارضای این حس وج��ود دارد. یکی از 
راهها ک��ه خیلی هم خطرناک اس��ت، 
کاوش وس��ایل آنهاس��ت. یعن��ی باید 
یواشکی سراغ لوازم شخصی آنها بروند 
و ب��ا خواندن دفترچۀ خاطرات و مرور 
آلبوم عکس آنها و شناسایی افرادی که 
در عکس��ها دور هم ایستاده اند و دسته 
جمعی می گویند »چیز!«، سر از گذشتۀ 

آنها در بیاورند. 
ش��کبۀ اول سیما ترتیبی داده است تا 
شما نوجوانان عزیز بتوانید به راحتی و 
از راههای مجاز، گذش��تۀ بزرگترها را 

بررسی کنید. 
 »نقره« نام برنامه ای تلویزیونی است 
که روزهای جمعه، بعد از اذان ظهر از 

شبکۀ اول سیما پخش می شود. 
دس��ت اندرکاران ای��ن برنامه قصد 
دارند سریالها، برنامه های تلویزیونی و 
انیمیش��نهایی را که در دهۀ شصت از 
تلویزیون پخش می شد و برای جوانان 
و نوجوانان آن دوره خاطره انگیز است، 
مرور کنند. مرور این خاطرات بس��یار 
زیبا و ش��وقناک است و گاهی به جمع 
ش��دن اشک در چشمان بینندگان ختم 
می شود؛ مخصوصًا وقتی آخرین صدای 
ضبط شده از احمد آقالو پخش می شود 

راهی برای کشف گذشته
نگاهی به برنامۀ »نقره«

شهریار زنجانی
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خان��واده ای  تورنب��ری،  خان��وادۀ 
مستندس��از هستند که سالهاست برای 
تهیۀ گزارش از حیات وحش در جنگلها 
و مناطق طبیعی زندگی می کنند. دختر 
کوچک خانواده ب��ه دلیل یک جادوی 
ناش��ناخته این توان را پیدا می کند که 

بتواند با حیوانات حرف بزند. 
فیل��م 80 دقیقه ای »مس��تند حیات 
وحش تورنبری« بر اساس مجموعه ای 
تلویزیونی به همین نام س��اخته ش��ده 

است. 
این فیل��م- مجموعه  در کمپانی نیکل 
اودئون س��اخته ش��ده اس��ت. طراحی 
کاراکتره��ای این مجموعه نس��بت به 
مجموعه ه��ای انیمیش��نی و فیلمه��ای 
انیمیش��نی که ب��ه موضوع انس��انها و 
حیوان��ات می پ��ردازد بس��یار متفاوت 
اس��ت. س��ازندگان ای��ن مجموعه در 
س��اخت آن از دو تکنیک تلفیقی س��ه 
بع��دی و دو بع��دی اس��تفاده کرده اند 
به ش��کلی که پس زمینه ه��ا و حرکات 
دوربین در عمق با تکنیک انیمیشن سه 
بعدی اجرا شده اس��ت و کاراکترهای 
اصلی با تکنیک انیمیش��ن دو بعدی یا 

تخت اجرا شده است. 
فرم خاص طراحی کاراکترها جذابیت 
ویژه ای برای این فیلم- مجموعه ایجاد 
کرده اس��ت. طراحی حیوانات بیش��تر 
به واقعیت نزدیک اس��ت. کاراکترهای 
انس��انی، فانتزی ت��ر و تغیی��ر یافته تر 

هستند. 

حیات وحش تورنبری

مدرسۀ ش��بانه روزی به شّدت بد اجرا 
شده است. همین مسئله باعث می شود 
ک��ه بینندۀ ایرانی از نیمۀ اثر، اصطالحًا 
پس بزند و رغبتی نداشته باشد تا باقی 

فیلم را ببیند. 
مهمترین نتیجه ای که س��ازندگان اثر 
قص��د دارند به مخاط��ب نوجوان خود 
منتقل کنند، مس��ألۀ رازداری اس��ت. 
ج��ادوی الیزا در صورتی از بین می رود 
که این راز را با کسی در میان بگذارد. 
همین مس��ألۀ رازداری، کلی��د ارتباط 

نوجوانان و کودکان با دیگران است. 
در هر ح��ال اگر خواس��تید این فیلم 
را ببینید، یادتان باش��د ک��ه نیمۀ کار 
رهایش نکنید و یک جوری با دوبلۀ بد 

آن کنار بیایید. 

س��ریالهای  ج��زو  مجموع��ه  ای��ن 
پرمخاطب تلویزیونی در جهان اس��ت. 
با این حال فیلمی ک��ه از این مجموعه 
ساخته شده است، در سینماهای جهان 
م��ورد توجه قرار نگرفت و بی  س��ر و 
صدا وارد ش��بکۀ ویدئویی ش��د. البته 
این انیمیش��ن در شبکۀ ویدئویی توفیق 
قابل توجهی یافت. س��ازندگان این اثر 
انتظ��ار داش��تند همانطور ک��ه الیزا با 
ورود به مدرسۀ شبانه روزی و تعریف 
کردن خاطرات خود از طبیعت وحش، 
همکالسیهایش را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت، این انیمیشن نیز بتواند کودکان 
و نوجوان��ان را تحت تأثیر قرار دهد. با 
وجود زحمات زیادی که از نظر تحقیقی 
و اجرای��ی ب��رای این فیل��م- مجموعه 
کش��یده می ش��ود، این فیلم- مجموعه 
مورد اس��تقبال کمی قرار گرفته است 
و ش��اید عرضۀ آن به عنوان یک فیلم 

بلند کمی بی مناسبت باشد. 
ضرب��ۀ مضاعف��ی ک��ه بر ای��ن فیلم 
در ایران خورده اس��ت، دوبلۀ بس��یار 
نامناس��ب و تصّنعی این انیمیشن است 
به طوری که حتی ب��ر روی زیباییهای 
فیلم نیز تأثیر منفی گذاش��ته اس��ت و 
در همان ابت��دای کار، بیننده را دلزده 
می کند. فق��ط در مورد کاراکتر میمون 
تا حدودی تیپ س��ازی موفقی صورت 
گرفته است وگرنه نقشهای پدر، مادر، 
خواه��ر و همچنی��ن دوس��تان الیزا در 
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آدم علیه السالم کسی بود که کربال 
را زی��ارت ک��رد. می��وۀ ممنوعه را که 
خ��ورده بود، در پی راهی می گش��ت تا 
خداوند توب��ۀ او را بپذیرد. جبرائیل به 
او پنج اسم یاد داد و به او گفت که اگر 
این پنج نام را بر زبان بیاوری و خداوند 
را به آنها قسم دهی، خداوند توبۀ تو را 

خواهد پذیرفت. 
آدم علیه الس��الم یک ی��ک نام آنها 
را بر زب��ان آورد؛ محمد، علی، فاطمه، 

حسن و حسین. 
آدم پرس��ید: »ای جبرائی��ل! این نام 
آخری که بود که با گفتن نامش اندوه 

عجیبی بر دلم نشست؟«
و آن��گاه جبرائیل پهنه ای از آس��مان 
را پیش چش��مان آدم گشود و برای او 
از حس��ین فاطمه، روضه خواند و آدم 
اولین انس��انی بود که بر ماتم حس��ین 

فاطمه گریست. 
***

امواج خروش��ان، کشتی را به 
این س��و و آن سو می کشیدند و 

نوح علیه السالم چشم انتظار 
رحمت��ی از س��وی خداوند 
بود. ن��ام پنج تن را بر زبان 
آورد وکشتی بر فراز کوه 

جودی فرود آمد. 
***

زکریا علیه الس��الم از خ��دا فرزندی 
می خواس��ت تا وارث نبوت او باش��د. 
جبرائی��ل به او آموخ��ت که خدا را به 
پنج نام قس��م دهد. نام پنجم حال او را 
نیز دگرگون کرد. پ��س جبرائیل او را 

نیز به زیارت کربال برد. 
زکریا بس��یار گریس��ت و از خداوند 
خواس��ت ت��ا فرزندی ب��ه او بدهد که 
همانند حسین علیه السالم شهید شود. 
یحیی علیه السالم به  دنیا آمد و سالها 
بعد، چونان موال حسین علیه السالم به 
دستور شاهی ستمگر، سر از بدنش جدا 

شد. 
***

ابراهیم خلیل س��الم اهلل علیه با اسب 
از مس��یری می گذرد ک��ه ناگهان پای 
اسبش به س��نگی می خورد و حضرت 
از روی اس��ب به زمین می افتد. در این 
حادثه پیش��انی پیامبر خدا، با س��نگی 
برخ��ورد می کن��د و خ��ون از صورت 

حضرت جاری می شود. 
جبرائیل فرود می آید و می گوید: ای 

خلیل خدا، اینجا سرزمین 
کربالست و خدای تو 
می خواس��ت که خون 

با خون حس��ین  تو 
که  علیه الس��الم 
س��الها بعد در این 

مکان ریخته خواهد شد، آمیخته شود. 
و آن��گاه جبرائیل داس��تان مظلومیت 
امام حسین علیه السالم را برای ابراهیم 
بازگو می کند و ابراهیم برای مظلومیت 
موال حسین علیه السالم گریه می کند.  
ب��ه حقیقت اوس��ت که بای��د وعدۀ 
قربانی کردن فرزند را، به جای حضرت 

ابراهیم علیه السالم، به جای آورد. 
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

که وعده را تو نمودی و او به جا آورد 
***

پیامب��ران خدا، یک به یک به زیارت 
تو آمدند و پی��ش از آنکه واقعه اتفاق 
بیفت��د، تو را زی��ارت کردند. حاال چرا 
ما، ما که دیر رس��یده ایم و از تو عقب 
مانده ای��م، چ��را ما زائر ن��ام بزرگ تو 

نباشیم؟ 

مرتضی سورج

ماهوخورشیدهماینآینهمیگردانند
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مرتضی سورج

هر روز عاشوراست

محسن وطنی

ماهوخورشیدهماینآینهمیگردانند

عاش��ورا تنها یک واقعۀ تاریخی نیس��ت که در کتابها 
نوش��ته باش��ند و آیندگان از روی آن عب��رت بگیرند. 
عاش��ورا معیاری اس��ت که تکلیف ه��ر روز و هر لحظۀ 
انس��ان را مشخص می کند. عاشورا محک تشخیص حق 

از باطل در تمامی مکانها و در تمامی زمانهاست. 
در طول تاریخ، آنچه که با الگوی عاشورا تطبیق داشت 
حسینی است و آنچه که این الگو را متابعت نکرد، بدون 

شک باطل است و یزیدی است. 
عاش��ورا تکلیف هم��ه را چون آفتاب بیکران روش��ن 
می کند. صبح که از خانه بیرون می آیید، عاش��ورا است 
که مشخص می کند امروز تا عصر چه کار باید بکنید، با 
چه کسانی معاشرت کنید، چه کسانی را دوست بدارید، 
با چه کس��انی دشمن باش��ید، با چه کسانی معامله کنید 
و با چه کس��انی جهاد کنید. همۀ کارهای طبق معمول و 
روزانۀ شما حّتی همین به مدرسه رفتن و بازگشتن شما 
که هر روز تکرار می شود، حّتی همین سر کالس نشستن 
و مش��ق نوش��تن، همۀ اینها با معیار عاش��ورا س��نجیده 
می ش��ود. اگر درس خواندن ش��ما و مدرسه رفتن شما 
برای دفاع از حق و مبارزه با ظلم و جهالت باش��د، شما 
حسینی هستید و اگر همینطوری به مدرسه می روید که 

بیکار نباشید، حتمًا یزیدی هستید. 
اگر در مدرس��ه دیدید که کسی دارد به دیگری ظلم 
می کند و ش��ما ساکتید، این کار ش��ما یزیدی است ولی  
اگ��ر در حّد خودتان برای دفاع از مظلوم تالش کردید، 

عمل شما حسینی و عاشورایی است. 
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تحول گوگلی
در پس گس��ترش پرتالهایی همچون 
گوگل و یاهو و غیره در دنیای مجازی 
اینترن��ت، رقیبان ای��ن مجموعه برای 
ایج��اد برتری خود نس��بت به دیگری 
دست به اقداماتی می زنند که می توان 
گفت بیش��تر به نفع کاربران آنهاست. 
ب��ه ق��ول م��ا ایرانیها چش��م روی هم 

چشمی دارند. 
در این میان شرکت عظیم گوگل که 
اولین موتور جستجو با هوش مصنوعی 
باالست، قسمتی جدید را برای کاربران 
دانش آموز و دانش��جو س��اخته است 
که با اس��تفاده از یک موتور جستجوی 
بس��یار منحصر به فرد و قوی با توجه 
ب��ه درخواس��ت تایپ ش��ده از طرف 
کاربر به جس��تجو در می��ان مقاالت و 
تحقیقات علمی ثبت ش��ده در اینترنت 

گ��وگل کتاب ن��ام قس��متی دیگر از 
تحوالت ایجاد شده در موتور جستجوی 
گوگل اس��ت، این قسمت با این هدف 
بنا ش��ده است که بتواند با کمک برای 
پیدا کردن کتاب مناس��ب به فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانی کمکی بسزا کند، 
گوگل کت��اب )google book( نیز با 
از موتور جستجوی اختصاصی  استفاده 
و اطالعات ثبت شده از طرف کتابخانه 
جهان��ی کلمه کلی��دی تایپ ش��ده از 
طرف کارب��ر را فقط در این قس��مت 
مورد جستجو قرار می دهد و در نتیجه 
جس��تجو یا ب��ا لینک فای��ل کتاب در 

ص��ورت  ب��ه  ک��ه 
در  ش��ده  طبقه بندی 
بانک اطالعاتی گوگل 
قرار دارد، می پردازد. 
این قسمت که گوگل 
 google( اس��کالر 
همان  ی��ا   )scholar

گوگل دانش پژوه نام گرفته، ش��ش ماه 
اس��ت که فعالیت خود را آغاز کرده و 
بهترین خصوصیتی که از این قس��مت 
می ت��وان یاد ک��رد، جس��تجوی کاماًل 
تخصصی آن اس��ت که فقط و فقط در 
میان مقاالت انج��ام می دهد. به همین 
جه��ت دیگر کاربر به خاطر جس��تجو 
ملزم نیس��ت تمامی نتای��ج موجود از 
جس��تجو را بررس��ی کند تا ب��ه نتیجۀ 
مطلوب خود برسد و البته در کنار آن 

و از همه مهم تر پش��تیبانی از زبانهای 
زندۀ دنیا مخصوصًا زبان فارس��ی است 
که کمک بس��یار خوبی برای پیشرفت 
در تحقی��ق کردن و به دس��ت آوردن 

نتیجۀ مطلوب به نحو احسن است. 
آدرس اینترنتی گوگل دانش پژوه: 

WWW. SCHOLAR. GOOGLE. COM

صورت موافقت ناشر و یا 
با لینک مرکز نشر کتاب 

مواجه خواهید بود. 
این قسمت نیز از زبان 
فارسی پشتیبانی می کند و 
کلمات کلیدی فارسی را 
می تواند ب��ه تفکیک فقط 
فارس��ی  در س��ایت های 

زبان جستجو کند. 
گوگل  اینترنتی  آدرس 

کتاب: 
www.book.google.com

مهندس سروش مسعودی
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office عدد فارسی فقط در
همگ��ی کارب��ران وین��دوز و از جمله 
وین��دوز Xp می دانن��د برای نوش��تن 
فارسی اعداد در برنامه ای مانند آفیس 
 control panel بای��د تغییرات��ی در
دهیم ولی با آمدن آفیس 2007 دیگر 
نیازی نیس��ت که طریقۀ نش��ان دادن 

اع��داد در ویندوز را ب��ه این خاطر به 
فارس��ی تغییر دهیم که باعث می شود 
ه��م در ظاه��ر وین��دوز تغییراتی داده 
ش��ود و هم در مواقعی که به فارس��ی 
نیازی نیست کمی ما را دچار مشکالتی 
می کن��د. در ای��ن نس��خه از آفی��س 

دانل��ود  ب��ی  دانل��ود
اگر دوست ندارید در کامپیوتر شما کسی از طریق اینترنت 

اکسپلورر دانلود کند، باید راه خروجی آن را ببندید. 
بهتری��ن راه برای ای��ن کار اس��تفاده از تغییراتی جزئی در 

رجیستری ویندوز است. 
طب��ق معمول از طریق منوی اس��تارت برنام��ۀ run را باز 
کنید و کلمۀ regedit را در آن تایپ کنید. پس از باز شدن 

رجیستری به دنبال آدرس زیر بگردید: 

دستور 1803 را باز کنید و در آن مقدار سه را وارد کنید. 
بعد از یک بار راه ان��دازی مجدد ویندوز، دیگر دانلود از این 

برنامه ممنوع خواهد شد. 

می توانید با فعال کردن یک گزینه در 
تنظیمات، فقط اع��داد را در آفیس به 

فارسی تغییر دهید. 
 Word روش کار بسیار ساده است؛
را از آفیس 2007 باز کنید، در قسمت 
باال سمت چپ بر روی عالمت آفیس 
که امروزه به اس��تارت آفیس معروف 

شده کلیک کنید. 
روی  ب��������ر  قس��مت  ای��ن  در 
word options کلی��ک کنی��د و در 
پنجرۀ باز ش��ده از تب کنار آن گزینۀ 

Advanced را انتخاب کنید. 
پنج���������رۀ اصل��ی قس��مت  در 
 Show document content
را پی��دا کنی��د و در همان ج��ا گزینۀ 
Numeral را ب��ه context تبدی��ل 
کنید. در انتها گزینۀ ok و در پروندۀ 
باز ش��ده از اع��داد فارس��ی در حالت 

فارسی استفاده کنید. 

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
InternetSetting\zone\3
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دختران عاشورایی
از کودکی همیشه به اینکه یک دختر بودم افتخار می کردم و 
هیچگاه آرزو نکردم که پسر باشم. در بازیهایم و در رؤیاهایم 
از اینکه دختر بودم احساس شادمانی می کردم مخصوصًا در 
مواقعی که قرار بود یک کار سنگین در خانۀ مان انجام شود. 
مثل وقتی که پدرم میوه می خرید و می خواست پاکتهای میوه 
را از ماش��ین به خانه بیاورد؛ در آن وقت حتمًا برادرهایم را 
صدا می زد و آنها هم بی چون و چرا اطاعت می کردند یا وقتی 
که نان منزلمان تمام می ش��د، آن وقت بود که پدرم بر س��ر 
برادرانم فریاد می کش��ید و چند تا از آن حرفهای قشنگ را 
که نشانۀ تنبلی و بی قیدی یک پسر است نثارشان می کرد. 
حتی بعضی از وقتها برای آنکه آن دو را ضایع کنم برای 
بعض��ی از کارها مانند به خرید رفتن داوطلب می ش��دم، 
آنجا بود که یا آن دو به س��رعت سراغ آن کار می رفتند 
یا اینکه مورد ش��ماتت مادر و پ��درم قرار می گرفتند. در 
هر حال همیشه همه چیز به نفع من تمام می شد تا اینکه 
چند س��ال پیش مادرم مریض شد و بیماری اش تا ایام 

محّرم طول کشید.
من هر س��ال به هم��راه مادرم به مس��جد می رفتم و 
قبل از اذان مغرب با کمک چند دختر دیگر شبس��تان 
مس��جد را جارو می کردم. مادرم در آشپزخانۀ مسجد 
چای و اس��فند آماده می کرد و من کاس��ۀ بزرگ قند 
یا جعبۀ خرما را در شبس��تان زنانه می چرخاندم و به 
عزاداران تعارف می کردم ولی آن س��ال که مادرم 
مریض ش��د و نتوانست مرا با خود به مسجد ببرد، 
دست به دامان پدرم شدم. پدرم مرا با خود نبرد 
چون او با برادرانم در دستۀ عزاداران امام حسین 
علیه الس��ام زنجیر می زدند و من به عنوان یک 
دختر نمی توانس��تم همراه آنان دنبال هیأت راه 
بیفتم و زنجیر بزنم. مادرم آن س��ال را به خاطر 
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لیال بیگلری
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من به مس��جد آمد ولی همین مس��أله 
باعث تشدید بیماری اش شد. از آن روز 
هر وقت صدای طبل و س��نج و زنجیر 
و نوحه را می شنیدم آرزو می کردم که 

 ای کاش یک پسر بودم. 
چند بار تصمی��م گرفتم که به دنبال 
هی��أت راه بیفتم و دس��تۀ عزاداران را 
مش��ایعت کن��م ولی پش��یمان ش��دم. 
راس��تش را بخواهید دوست ندارم که 

تنها یک تماشاچی باشم. 
زنان عاشورایی

صدای رد ش��دن دس��تۀ زنجیرزنان 
امام حس��ین دل��م را می لرزان��د. حاال 
آنقدر بزرگ شده ام و آنقدر از حماسۀ 
کرب��ا و اتفاق��ات ده روز طول محرم 
ش��نیده ام که بفهمم چرا نام حسین به 

تنهایی می تواند دل آدمها را بلرزاند. 
حاال که به حماسۀ عاشورا می اندیشم 
و به دنبال نقش زنان در آن حماس��ه 
می گ��ردم، می بینم که زن��ان خیمه گاه 
امام حس��ین علی��ه الس��ام هیچکدام 
شمش��یر به دست نگرفتند و به میدان 
نرفتن��د ولی هر ک��دام از غیورمردانی 
ک��ه در آن روز در مقابل دش��منان و 
یزیدیان معلون ایستاد، به میدان رفت 
و شهید شد، زنی را در خیمه گاه داشت 
که به عنوان مادر، خواهر یا همسر از او 
حمایت می کرد و مشّوق او در راه قدم 

گذاشتن به میدان مبارزه بود. 
عزیزترین زنان حرم امام حسین علیه 
السام یعنی زینب کبری، پیام عاشورا 
را به دوش کش��ید، ب��ا وجود اینکه بار 
ان��دوه ب��رادران و خویش��انش نیز بار 
سنگینی بود. او رهبر و دلگرمی اسیران 
و بازماندگان شد و پیام عاشورا را حتی 
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به ما که قرنها از او دوریم، رساند. 
زنان در دفاع مقدس

زینب س��ام اهلل علیها الگوی تمام و 
کمالی برای زنان ایرانی در طول هشت 
س��ال دفاع مقدس بود. م��ردان ایرانی 
در دفاع از آب و خاک خود به پش��ت 
گرم��ی زنان پیش رفتند و نگذاش��تند 
حت��ی یک وج��ب از خاک کش��ور ما 
لگدکوب بیگانگان و تجاوزگران ش��ود. 
ش��اید زنجیر زدن و همراهی با دس��تۀ 
زنجیر زنان و س��ینه زنان حس��ینی در 
طول ده ش��ب باش��د و من چون یک 
دختر هس��تم از آن ب��ه ظاهر محروم 
باش��م ولی س��یصد و پنجاه و پنج روز 
از س��ال را فرصت دارم که زینب گونه 
زندگی کنم و آرمانهای عاش��ورایی را 

در دلم زنده نگه دارم. 
حاال وقتی که ایام محرم فرا می رسد، 
به مس��جد م��ی روم و مس��جد را تمیز 
می کن��م و در کنار مادرم و دیگر زنانی 
که عاش��ق امام حس��ین و خان��دان او 
هس��تند برای عزاداران حسینی چای و 

شربت و غذا آماده می کنم. 
وقت��ی لب تش��نۀ یکی از 
سیراب  حسین  عزاداران 
می کنم  حس  می ش��ود، 
که قلبم روش��ن می شود 
و دل��م محکم می ش��ود. 

حاال وقتی بر حسین سام 
می فرس��تم، عشق حسین 
در دل��م می جوش��د. دلم 

می خواهد زینب گونه باش��م و 
ط��وری زندگی کنم که خدای 

زینب از من خشنود باشد. 
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وارثان زمین
مهشید نظری

نابودی کرۀ زمین و گونه های گیاهی و 
جانوری با ارزش آن شده است. 

انس��انها درخت��ان را قط��ع کرده اند، 
جنگله��ا را نابود کرده اند و به جای آن 
کارخانه ساخته اند و زمینهای کشاورزی 
را گس��ترش داده ان��د. در زمینه��ا هم 
مختلف  س��مهای  از  آنق��در 
کرده اند  اس��تفاده  کشاورزی 
که خاکها آلوده ش��ده اند. در 
برخ��ی مناطق خاکه��ا آنقدر 
آلوده اند که دیگر هیچ گیاهی 

در آنها نمی روید. 
و  جاده س��ازی  طرف��ی  از 
راه س��ازیهای بی برنامه و غیر 
اصول��ی در مناط��ق مختلف 
باعث ش��ده که جان��وران از 
این مناطق دور ش��وند و در 
واقع مح��ل زندگی خود را از 
دس��ت بدهند. حاال اینکه چه 
بالیی سر این جانوران بی گناه 
می آید و به کجا پناه می برند، 

خدا می داند. 
انس��انها ب��ا خودخواه��ی و 
زیاده خواه��ی خ��ود فقط در 
حال نابود کردن س��یارۀ خود 

هستند. 
شاید آنها نمی دانند که اگر 
امروز س��یارۀ خ��ود را نابود 
می کنند و گیاهان و جانوران 
را به کام مرگ می فرس��تند، 
ف��ردا خ��ود نیز گون��ه ای در 
ح��ال انقراض می ش��وند. هر 

دس��تخوش تغیی��رات وس��یعی ش��ده 
اس��ت. در یک قرن اخیر که کش��ورها 
صنعتی شده اند، آلودگیها و تخریبهای 
زیست محیطی هم افزایش یافته است. 
آلودگیهای آب و ه��وا و خاک در اثر 
فعالیتهای کارخانه ها و ماش��ینها باعث 

نمی دانم چقدر با طبیعت آشنا هستید 
اما مطمئن��م ب��ه آن عالقمندید. تمام 
انس��انها برای داشتن آرامشی هر چند 
کوتاه، دوس��ت دارند لحظاتی را به دل 
طبیعت پناه ببرند اما در یک قرن اخیر 
همی��ن طبیع��ت زیبا و مأمن انس��انها، 

ست
 زی

ط
حی

م
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روز ش��اهد ماجرایی تازه و اخب��اری جدید از 
آثار تخریب محیط زیس��ت هستیم. آلودگیها 
آنقدر زیاد ش��ده که یخچالهای قطبی در حال 
ذوب ش��دن هستند. با ذوب شدن آنها، سطح 
آب دریاها باالتر می رود و زمینهای بیش��تری 
ب��ه زیرآب می روند. به همین خاطر هر س��اله 
تعداد زیادی از مردم بنگالدش خانه های خود 

را از دست می دهند و آواره می شوند. 
ناب��ودی جنگله��ا هم در بس��یاری از مناطق 
از جمله ش��مال کش��ور خودمان، باعث سیل 
می ش��ود. وقتی رودها طغیان می کنند، جنگلها 
مثل یک س��د از س��یل و ورود آن به شهرها 
و روس��تاها جلوگیری می کنند اما وقتی جنگلی 
نباش��د، زمینهای کش��اورزی صاف و مسطح 
چه طور می توانند از ورود س��یل به روس��تاها 

جلوگیری کنند؟! 
آلودگیه��ای حاصل از ماش��ینها و کارخانه ها 
ه��م که جای خود را دارد. بیماریهای تنفس��ی 
و سرطان در شهرها از بیماریهای مهم کشنده 
محس��وب می شود که هر س��ال تعداد زیادی 
از شهرنش��ینان را از بین می برد. هر س��ال هم 
به تعداد این بیماران افزود می ش��ود و کس��ی 
ه��م اهمیت��ی نمی دهد ک��ه راه پیش��گیری از 
این بیماریهای خطرناک چیس��ت. در حالیکه 
آمارهای بیماریهای قلبی و تنفس��ی وحشتناک 
است اما متأسفانه ما هرگز در پی یافتن علتها 
نیس��تیم و از کن��ار همه چیز با س��رعت عبور 
می کنیم و ب��ه فکر چ��اره ای نمی افتیم. اگر به 
فک��ر   طبیعت و گونه های گیاهی مان باش��یم، 
در واقع خ��ود را نجات داده ایم. باید از زمینی 
که به ما هدیه ش��ده اس��ت، نگهداری کنیم و 
قدر نعمتهای بی ش��مار اله��ی  را بدانیم. هنوز 
هم دیر نشده است و می توان طبیعت را نجات 
داد. یادمان نرود: »ما وارثان زمین هستیم، نه 

اربابان زمین!«

تازه ترین اثر مشهورترین نویسنده جادویی جهان، جی. کی. 
رولینگ که عنوان سریع ترین فروش کتاب در سال 2008 را 
از آن خود کرده است، »افسانه های بیدل قصه گو« نام دارد.

»افسانه های بیدل قصه گو« روز چهارم دسامبر امسال منتشر 
ش��د که گفته می شود با هدف کمک به انسانهای نیازمند در 

اروپا به چاپ رسیده است.
ای��ن کتاب، تنها در مدت دو هفت��ه 2 میلیون و 600 هزار 
نسخه فروش جهانی داشته و رکورد فروش دو نسخه در هر 

ثانیه را به جا گذاشته است. 
کتاب جدید رولینگ ش��امل پنج داستان تخیلی - جادویی 
اس��ت که خواندن ای��ن اثر هیجان انگیز و جذاب را به ش��ما 

نوجوانان عزیز توصیه می کنیم.
این کتاب را محمد نوراللهی ترجمه کرده و انتشارات بهنام 
آن را در 3300 نس��خه با قیمت 2000 تومان منتشر کرده 

است.

افسانههایبیدلقصهگو
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قسمت پنجممن جاسوس نیستم! 

مگی، هری و تامی داش��تند بلند بلند ب��ا هم بحث می کردند ولی 
وقتی جان وارد اتاق شد، حرف خود را قطع کردند. مگی که حالش 
خیلی بهتر ازگذش��ته بود با دستپاچگی از جان پرسید: با اِلِسا حرف 

زدی؟ 
ج��ان س��رش را به عالمت نف��ی تکان داد و گفت: در دس��ترس 

نیست. 
جان متوجه نگاههای مش��کوک مگی و هری و تامی شد و پرسید: 

طوری شده؟ 
ه��ری از اتاق رفت بیرون و تامی پرس��ید: کس��ی قهوه 

می خوره؟ 
و بدون اینک��ه منتظر جواب بماند 
لیوانهای قهوه را برداشت و از اتاق 
بیرون رفت. جان دوباره سعی کرد 
که شمارۀ اِلِسا را بگیرد ولی گوشی 
را به کناری انداخت و گفت: نمی گیره! 

بعد ادامه داد: اینا کجا رفتن؟ 
مگی نگاهش را از جان دزدید و خودش را 
با کامیپوتر مش��غول کرد. همین مسأله شک 

جان را بیشتر کرد و پرسید: طوری شده؟ 
مگی ِمن و من کنان پرس��ید: جان! تو و اِلِسا 

ِکی ازدواج کردین؟ 
جان که نمی دانست مشکوک بودن این قضیه 
از چه چیز است، گفت: هفت هشت سالی هست. 

چطور مگه؟ 
مگی لبش را گزید و بعد روی صندلی چرخید و 

گفت: می دونستی یهودیه؟! 
جان ناگهان جا خورد و در حالی که گیج شده بود، 
خواست مس��أله را به شوخی بگیرد ولی وقتی چهرۀ 
نگران و ج��ّدی مگی را دید، متوجه ش��د که قضیه 
خیلی جّدی است. وقتی تامی با سه لیوان قهوه به اتاق 
برگش��ت، جان سرش را میان دستهایش گرفته بود و 

مگی ب��ا نگرانی او را نگاه می کرد. جان 
با صدای خفه ای گفت: امکان نداره! تو 

از کجا اینقدر مطمئن هستی؟ 
مگی به تامی اش��اره ای ک��رد و تامی 
فوراً یک دی وی دی را از داخل کیف 
دس��تی خود که کنار ات��اق بود بیرون 
آورد و ب��ه مگی داد. مگی دی وی دی 
را داخ��ل درایو کامپیوتر قرار داد و به 

جان گفت: خودت بیا ببین! 
وقتی جان پش��ت کامپیوتر نشس��ت، 
متوجه ش��د که حق با مگی است. اِلِسا 
یعنی همس��ر جان، یک یهودی بود که 
سالهای قبل با خانواده اش به نیویورک 
آمده بود. پدر اِلِس��ا که جان تا آن روز 
تصور می کرد مرده اس��ت، یک ژنرال 
اس��رائیلی بود. حتی زنی که تا آن روز 
فکر می کرد مادر اِلِس��ا است، در واقع 
دایۀ اِلِس��ا بود و مادرش س��الها پیش 
آنها را ترک کرده بود و ناپدید ش��ده 

بود. 
جان هر چه بیشتر فایلهای درون دی 
وی دی را می گشت، بیشتر گیج می شد. 
چی��زی که بیش��تر او را گیج کرده بود 
این بود که این مس��أله چ��ه ربطی به 
مش��کالت پیش آمده برای او داشت. 
او دوب��اره ش��مارۀ اِلِس��ا را گرفت ولی 
همچنان در دس��ترس نبود. به توصیۀ 
مگی، تامی یک لیوان آب با یک قرص 

آرام بخش برای جان آورد. 
بعد از چند س��اعت ک��ه جان قدری 
آرامش خود را به دست آورد، از مگی 
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خواس��ت که قضیه را برایش روش��ن 
کند. مگ��ی گفت که باید تا برگش��تن 

اِدی صبر کنند.
اِدی ب��ه مح��ض ورود متوجه اوضاع 
پی��ش آم��ده ش��د. اِدی کاله��ش را 
برداشت و دور انگشتش چرخاند، بعد 
به طرف جان رفت و کنار او نشس��ت. 
بعد دس��ت جان را در دست گرفت و 
گف��ت: حقیقت خیلی بزرگت��ر از اونیه 
که فکرش رو بکنی! ش��اید تحملش رو 

نداشته باشی! 
جان ملتمس��انه در چشمان اِدی نگاه 

کرد و گفت: خواهش می کنم! 
اِدی نفس��ی عمیق کش��ید و گفت: ما 
چهار نفر عضو س��ازمان ضد جاسوسی 

هستیم. 
ج��ان ناگه��ان از روی صندل��ی بلند 
شد. هری همان لحظه وارد اتاق شد و 
گفت: رّد اِلِسا رو گرفتم. در ضمن تا ده 
دقیقه دیگه باید از اینجا بریم. مأمورای 

فدرال دارن میان! 
تا جان به خودش بیاید، همگی درون 
یک تانکر ش��دند که مخصوص حمل 
ش��یر بود و اِدی ماشین را راه انداخت.  
ج��ان همچنان به��ت زده ب��ود. تامی 
دستش را روی ش��انۀ جان گذاشت و 

گفت: ِهی پسر! چرا به هم ریختی؟ 
ج��ان نگاه غضبناکی ب��ه تامی کرد و 
دس��تش را از روی ش��انه اش انداخت. 
مگی با دیدن این صحنه گفت: ما چند 
ساله که اِلِسا و تو رو زیر نظر داریم. تا 
همین چند روز پیش هم خیال می کردیم 

دستتون توی یک کاسه است. 
ی��ک  از روی  ان��گار ک��ه کامی��ون 
دس��ت انداز رد ش��د چون هم��ۀ آنها 
تعادل خود را از دس��ت دادند و س��ر 

جان محکم به سقف تانکر خورد. هری 
ادامۀ ح��رف مگی را گرف��ت و گفت: 
تو ب��دون اینکه بخوای سالهاس��ت که 
داری به اون گروه صهیونیست خدمت 

می کنی. 
ج��ان با تعج��ب به هری ن��گاه کرد. 
هری ادامه داد: ت��و خیال کردی اونها 
ای��ن حمله رو با عکس��های ت��و انجام 
دادن؟ یعنی اونقدر امکانات نداش��تن 
که به عکس��های تو محتاج نباشن؟ در 
واقع تم��ام حملۀ میکروب��ی به پرو به 
وس��یلۀ تو و چند نفر دیگه انجام شده. 
ح��اال هم اگر مس��ألۀ برزیل رو مطرح 
کردن بیش��تر به خاط��ر اینه که تو رو 

گیر بیارن. 
جان با سردرگمی گفت: من نمی فهمم! 
یعن��ی آلودگی میکروب��ی رو من حمل 
کردم؟ یعنی اآلن خودم هم آلوده ام؟! 
مگ��ی گفت: ن��ه! ت��و در حقیقت کد 

گذاریهای محله رو انجام دادی. 
تام��ی ادامه داد: تمام نقاطی را که تو 
از آنها فایل ارس��ال کردی و به شبکۀ 
ماهواره ای وصل ش��دی به عنوان یک 

نقط��ه ب��رای حمل��ۀ 

میکروبی کدگذاری شده. 
جان ناگهان فرو ریخت. انگار که دنیا 
روی سرش خراب شد. هری از جیبش 
چیزی شبیه گوشی همراه بیرون آورد 
و بعد از نگاه کردن به آن گفت: اِلِسا و 

پسرت توی انگلستان دیده شدن! 
مگ��ی دس��تش را روی ش��انۀ ج��ان 
گذاش��ت. جان به روی دو پا نشس��ت 
و به نقط��ه ای خیره ماند. تانکر با تکان 
ش��دیدی متوقف ش��د. اِدی دِر باالی 
تانک��ر را باز کرد و گفت: بیاین بیرون! 

رسیدیم. 

ادامه دارد... 
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حماس��ه ها مکرر می ش��وند اما دست 
گزند تکرار از دامن پرشکوهشان کوتاه 
است. دم و بازدم که مایۀ ادامۀ حیات 
انس��ان است، مکرر اس��ت لیکن تکرار 
نیس��ت. هیچ دمی نمی تواند جایگزین 
دم پیش��ین باشد و هیچ بازدمی، حیات 
بشر را از بازدم آتی بی نیاز نمی سازد. 

حماس��ه، دم و ب��ازدم تاریخ بش��ری 
اس��ت. بی حماس��ه، تاری��خ می میرد و 
حماسۀ کربال دم و بازدم عمیقی است 
که نوباوۀ اس��الم را از گزن��د اختناق، 
مصون داش��ت و یاد کرد این حماس��ه 
در هر روز و در هر س��ال، ادامۀ نفس 
عمیقی است که تعلّق به سینه های آینه 
وار پیروان حق و حقیقت دارد. دوستی 

حق، مرز نمی شناس��د، زیرا حق از 
شناس��نامه و اوراق هویت، بی نیاز 

است. 
رنگ و نژاد و جنس��یت و برنایی 
و سال خوردگی، دخالتی در گزینش 

ح��ق و تعلّق خاطر به حق مطلق ندارد. 
ح��ق در هم��ه تاری��خ و در هر کجای 
روش��ن و تاریک هس��تی، دوستداران 
خود را داشته است و دشمنان خویش 

را نیز! 
کرب��ال تبلور کردار ح��ق طلبانۀ امت 
راس��تین پیامبر اسالم است. کربال یک 
فاجعه نیست، یک واقعه برجسته و یک 

خیزش اوج گیرنده در حافظۀ انسان 
و انسانیت اس��ت. اوج این قله 
را هر چه از آن دورتر ش��وی، 
بهتر می توانی نگریس��ت و رمز 

یادداشتهای عاشورایی

دکتر سید حسن حسینی

جاودانگی کرب��ال در همین نکته نهفته 
اس��ت. هر چه در کربال دورتر ش��وی، 
عظمت و ش��ورانگیزی محتوای جهان 
ش��مول آن را نیکوتر و سزاوارتر درک 

توانی کرد! 

کربال کهنه نمی شود! زیرا بدیع ترین 
و ماندگارترین ش��یوۀ سلوک الی اهلل را 
نه در س��خن صرف، بلک��ه در  عرصۀ 
عم��ل، جامه تحقق و عینیت پوش��انده 

است. 
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یکی عطش عباس را به یاد می آورد، 
یکی تشنگی علی اکبر را تداعی می کند، 
یکی به یاد قاسم می افتد، یکی از بی تابی 
علی اصغر می گوی��د و... در این میانه، 
لحن سکینه از همه جانسوزتر است که 

با خود مویه می کند: 
- ُهل ُس��ِقَی اَب��ِی اَم قُتَِل َعطش��انا؟ 
)پدرم را آب دادند یا تش��نه شهیدش 

کردند؟(
ت��اب دیدن این منظرۀ طاقت س��وز، 

بی مدد از غیب، ممکن نیست. 
پرده را کنار می زنی و چش��م به دور 
دس��تها می دوزی؛ ب��ه ازل، به پیش از 
خلقت، به لوح، به قلم، به نقش آفرینی 
خامۀ تکوی��ن، به معماری آفرینش و... 
می بینی که آب به اشارت زهراست که 
راه به جه��ان پیدا می کند و در رگهای 

خلقت جاری می شود. 
همان آبی که دش��من ت��ا دمی پیش 

غروب بود و س��کینه، غ��روب بود و 
رباب و کودکان که گوش��وارۀ قلبشان 
می لرزید؛ که خلخال جانشان، دستهای 
ش��قاوت را انتظار می کش��ید و معجر 
روحشان چشم به راه سرقت و ستردن 
ب��ود. تو نبودی که س��نگینی دس��تها، 
گلب��رگ گونه ها را به کبودای س��یلی 
نش��اند و چرخش تازیانه ها، شانه های 
بی تاب دخترکان را ب��ه میهمانی زخم 

سید مهدی شجاعی

دکتر محمدرضا سنگری

دکتر سید حسن حسینی

ب��ه روی فرزن��دان زهرا بس��ته بود و 
هم اکنون با مّنت به رویش��ان گشوده 

است. 
باز می گردی. 

دانستن این رازهای سر به مهر خلقت 
و مرورش��ان، بار مصیبت را سنگین تر 

می کند. 
باید به هر زبان که هس��ت آب را به 
بّچه ها بنوش��انی تا حسرت و عطش، از 

سپاه تو قربانی دیگر نگیرد. 
چه شبی است امشب زینب! 

عرش تا بدین پایه فرود آمده اس��ت 
ی��ا زمین زیر پای تو تا جایگاه خدا اوج 

گرفته است؟ 
حسین، این خطبه را با خود تا عرش 
باال برده اس��ت یا عرش ب��ه زیر پیکر 

حسین بال گسترده است؟ 
حمُن َعلَی الَعرِش استَوی.  اَلرَّ

اینجا کربالست یا عرش خداست؟! 

و درد کشاند. 
غروب بود که دس��ت کری��م تو در 
آونده��ای جانش، ش��کیبایی افش��انده 
بود و نگاه آخرین تو، توش��ۀ هزار سال 
»ایستادن و نشکس��تن« به او بخشیده 

بود. 
غ��روب ب��ود و زینب که پ��س از تو 
خیم��ه به خیمه، آرام��ش به بی قراری 
جانها می رساند و جرعه جرعه شکیبایی 

در کامهای تش��نه می چکاند. تو نبودی 
و زین��ب بود. او هم��ۀ تو را در خویش 

آیینه ساخته بود. 
او آیین تو را آیینه می کرد، او تماشای 
تو را به چشمها هدیه می داد و شعلۀ تو 
را در میان دلهای ش��عله گرفته تقسیم 
می کرد تا هیچ کس بی ش��علۀ تو س��فر 
نرود و بی روش��نی تو ش��ام و کوفه را 

تجربه نکند. 
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شما این خبرها را شنیده اید؟ 
بل��ه، در روزنامه خب��رش را خواندم اما هر روز یک اس��م 

می گویند. 
نگران وضعیت شغلی تان نیستید؟ 

نه، مگر اتفاقی افتاده؟! 

فوتبالیها از فوتبال دور نمی شوند

تغیی��رات در کادر مدیریت��ی باش��گاه، اتف��اق کوچکی 
نیست. 

نمی دان��م این خبرها از کجا می آید اما تا حاال به من حرفی 
نزده ان��د. من هم کاری که به عهده ام اس��ت، انجام می دهم. 

فکر نمی کنم مشکلی باشد. 
گفته می ش��ود اگر آقای سعید لو به پرسپولیس برگردد، 

شما باید باشگاه را ترک کنید. 
خوش��حالم که س��عید لو می آید ولی تا ح��اال به من چیزی 
بابت رفتن گفته نش��ده. به هر حال اینها حرفهایی اس��ت که 

زده می شود. 
شاید به خاطر نتایج این فصل پرسپولیس است. 

آن کارهای��ی که باید انجام می دادم، انج��ام دادم. بهترین 
بازیکن��ان را به پرس��پولیس آوردیم، گفتند قطب��ی را بیاور، 
ام��کان حضور دوب��اره اش را فراه��م کردیم. دیگ��ر این که 
خواس��تۀ هوادارن بوده. حاال هم پیروانی سرمربی است و اگر 

تیم گل نمی زند که تقصیر من نیست! 
ولی قطبی را نتوانستید نگه دارید. 

خودشان نخواستند که بمانند. 

داریوش مصطفوی: 

داریوش مصطفوی حاال در برزخ رفتن یا ماندن گرفتار اس��ت. 
او بعد از پش��ت سر گذاشتن حاشیه های استعفای افشین قطبی، 
در حالی که تالش می کرد با س��پردن س��رمربیگری به افشین 
پیروانی پرسپولیس را به آرامش برساند، وضعیت خودش را در 
خطر دید. از نظر هواداران و برخی از پیشکس��وتان این باش��گاه، 
مصطفوی بی تقصیر نیست و به همین دلیل او را به رفتن ترغیب 
می کنند اما وی قصد رفتن ندارد و این در حالی است که بعد از 
زمزمه های بازگش��ت علی سعید لو به هیأت مدیرۀ این باشگاه، 
گفته می شود کادر مدیتریتی پرسپولیس هم دستخوش تغییرات 
می ش��ود. بخصوص که خبرها از بازگش��ت عباس انصاری فرد 

پس از سالها به پرسپولیس حکایت می کند. 

افسون حضرتی
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ول��ی می توانس��تید از وی حمای��ت 
کنید. 

ش��رایط به گون��ه ای بود که ایش��ان 
ترجیح دادند جمع ما را ترک کنند. 

به نظ��ر می رس��د هیأت مدی��ره با 
تغیی��ر مدیر عامل ب��ه دنبال روزهای 

اوج پرسپولیس است. 
بعضیه��ا فکر می کنند م��ن به میز و 
نیمکت پرسپولیس چسبیده ام اما برای 
ش��ما نکت��ه ای را باید بگوی��م. به نظر 
م��ن دو نوع مدیر داری��م. مدیری که 
می��ز و نیمکت به او وجه��ه می دهد و 
مدیری که به آن میز و نیمکت وجهه 
می دهد. م��ن جزو گروه دوم هس��تم. 
قباًل رئیس فدراسیون بودم و پستهای 
باالتر از آنچه در پرسپولیس دارم، در 
اختیار داشتم. برای همین فکر نمی کنم 

این حرفهایی ک��ه در مورد من 
می زنند درست باشد. 

فک��ر می کنید تا چ��ه زمانی 
به عن��وان مدیر عام��ل همراه 

پرسپولیس باشید؟ 
ممکن است شش ماه بعد اگر 
دوباره به من زنگ زدید، مدیر 

عامل پرسپولیس باشم. 
مطمئن هس��تید که این طور 

خواهد بود؟ 
نه، چ��ون مطمئن نیس��تم این 
حرف را زدم. ممکن است همین 
فردا، پس فردا ک��ه زنگ زدید 
دیگ��ر در خدم��ت این باش��گاه 
نباش��م. در واقع هیچ چیز معلوم 

نیست. 
از نتای��ج پرس��پولیس راضی 

هستید؟ 

بله، خوش��بختانه در کورس قهرمانی 
هس��تیم و هم��ه چیز ب��ه خوبی پیش 

می رود. 
از نتای��ج بع��د از افش��ین قطبی هم 

راضی هستید؟ 
ما بعد از رفتن آقای قطبی تالشمان را 
کردیم تا تیم دچار مشکالت حاشیه ای 
نش��ود. به همین دلیل هم یک مربی را 
که با ش��رایط آش��نا بود در رأس کار 
قرار دادیم. بله، از نتایج راضی هستم. 

اگ��ر از مدیریت پرس��پولیس کنار 
رفتید از فوتبال هم به طور طبیعی دور 
می ش��وید. چه برنام��ه ای در ذهنتان 

است؟ 
حرف ش��ما درست اس��ت اما به یاد 
داش��ته باش��ید که فوتبالیه��ا، آن هم 
فوتبالیه��ای اصیل، هیچ زمان از فوتبال 

دور نمی شوند.
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صب��ح زود ناهید خانم، 
محم��د را از خیابان عبور 
داد و دست او را در كنار در 
آبی  رنگ مدرسه رها كرد. محمد طاقت 
نیاورد و دوباره تكرار كرد: مامان یادت 

نره! قول دادی برام بخری. 
ناهی��د خانم با مهربان��ی لبخندی زد 
و گفت: چشم پس��رم، حاال بهتره بری 
توی مدرسه، ببین دوستات توی صف 

ایستادن. 
ناهید خانم منتظر رفتن محمد نشد و 
عرض خیابان را طی كرد. محمد همانجا 
كنار در ایستاده بود و رفتن مادرش را 

نگاه می كرد كه ناگهان گرمی دستی را 
روی سرش احساس كرد. محمد باالی 
سرش را نگاه كرد. خانم مشهدی بود و 
داشت موهای سرش را نوازش می كرد. 
محمد همیش��ه در مدرسه وقتی دلش 
برای مادرش تنگ می شد با نگاه كردن 

به » او « آرام می گرفت. 
با خانم مش��هدی وارد حیاط مدرسه 
ش��د و رفت در صف كالس س��ومیها 
ایستاد. چند روزی بود آقای مدیر كه 
همیشه عادت داشت لباسهای روشن و 
سفید بپوش��د، لباس سیاه پوشیده بود. 
در مدرسه هم پرچم سیاه آویزان كرده 

بچه های هیأت

بودن��د و روی یك پارچ��ۀ قرمزرنگ، 
بزرگ نوشته بودند: » یاحسین «. محمد 
فهمیده بود این هفته دو روز پشت سر 
هم تعطیل هس��تند و او و دوستانش به 
راحتی می توانن��د در كوچه توپ بازی 

كنند. 
زن��گ تفریح، محمد ب��ه همراه دیگر 
دوس��تانش وارد حیاط مدرس��ه ش��د. 
هوا گرم ب��ود و تنها جای خنك حیاط 
مدرسه، زیر درختها در كنار آبسردكن 
بود. نسیم گرمی، برگ سبز درختهای 

حیاط مدرسه را می لرزاند. 
محمد نگاهش رفت به س��وی تیرك 

حمید قاسم زادگان
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پرچم وسط حیاط. پرچم آن باال وسط 
آس��مان، بی توج��ه به گرما این س��و و 

آن سو حركت می كرد. 
محمد با زحمت توانست روی آن را 
كه نوشته بود: » یا ابا عبداهلل « بخواند. 

میالد، دوس��تش در حالی كه س��یبی 
در دس��تش بود به طرفش آمد و آن 
را به س��مت او گرف��ت و گفت: بفرما، 

خوشمزه س. 
محم��د س��یب را گرف��ت و یك گاز 
ب��زرگ به آن زد. تكه ای از س��یب در 
دهانش جا مان��د. میالد با خنده گفت: 

یواش تر، وگرنه خفه می شی. 
با هم��ان حالت  محمد می  خواس��ت 
بخن��دد اما ناگه��ان با دی��دن پیراهن 
مش��كی میالد كه ت��ا االن متوجه آن 
نش��ده بود، تعجب كرد! از او پرس��ید:  
توی ای��ن دو روز تعطیلی میای كوچۀ 

ما فوتبال؟ 
می��الد ش��یر آبس��ردكن را پیچاند، 
لیوانش را پ��ر كرد و گفت: نه بابا، من 
می  خوام امسال برم عزاداری. راستش 
با بچه های » مكتب قرآن « مسجدمون 
یك دس��ته كوچك عزاداری درس��ت 

كردیم. طبل و سنج هم داریم. 
وقت��ی مدرس��ه تعطیل ش��د، محمد 
بدون اینك��ه منتظر س��رایدار بماند تا 
او را با دیگر دوس��تانش به آن س��وی 
خیابان برس��اند، با عجله خودش را به 

خانۀ شان رساند. 
در ات��اق، امیر، برادر كوچكش برنامۀ 
ع��زاداری  آن  در   ك��ه  را  تلویزی��ون 
ك��ودكان و نوجوانان را نش��ان می داد، 

تماشا می كرد. 
امیر مثل بچه های��ی كه در تلویزیون 
بودند، دلش می خواس��ت زنجیر بزند 

و به همین خاطر، دس��ته كلی��د اتاقها 
را مث��ل زنجی��ر ع��زاداری ب��ر روی 
ش��انه هایش می زد و زیر لب یاحسین، 

یاحسین می گفت. 
یك ساعت گذش��ت، محمد به كلی 
حوصله اش س��ر رفت��ه ب��ود. امیر در 
كن��ارش نشس��ته بود و نقاش��ی اش را 
رنگ می كرد. محمد به ساعت دیواری 
نگاه ك��رد؛ یادش آم��د روزهای قبل، 
مثل همیش��ه این س��اعت، بعد از تمام 
شدن برنامه كودك، شروع می كرد به 
نوشتن مشقهای فردا اما خانم مشهدی 
این دو روز تعطیل��ی را به آنها تكلیف 

نداده بود. 
كم كم آفتاب غروب می كرد. صدای 
اذان از مسجد محل در همه جا پیچید. 
صدای كلید در حیاط ش��نیده ش��د و 
لحظه ای بعد، مادر با یك س��بد بزرگ 
سبزی وارد شد و چادرش را به چوب 
لباسی آشپزخانه آویزان كرد. محمد و 
امیر به س��وی مادرشان رفتند و سالم 
كردند. امیر دستۀ بزرگ زنبیل را بلند 

كرد و گفت: اوه چقدر سنگینه! 
ناهی��د خان��م لبخن��د زد و گف��ت:  

امیرجان، دست نزن. كثیف می شی. 
از خیابان صدای دسته های عزاداری 
شنیده می ش��د. محمد به سمت پنجرۀ 
آش��پزخانه كه مش��رف به كوچه بود 
رف��ت. ناهی��د خانم به كن��ار او آمد و 
مقداری پول به طرفش گرفت و گفت: 
می بخش��ی محمدجان. موقع اذان بود، 
نتونس��تم برات توپ بخ��رم. بیا با این 
پول هم برای من دو كیلو لوبیا و نخود 

و هم برای خودت یك توپ بخر. 
زنگ خانه به صدا درآمد. ناهید خانم 
از پنجره توی كوچ��ه را نگاه كرد و به 

آرامی گفت: محمدجان، برو در رو باز 
كن. دوستت میالد پشت در ایستاده. 

محمد با ش��نیدن اسم میالد با عجله 
به س��مت در خانه رف��ت و آن را باز 
كرد. میالد یك سینی كه روی آن یك 
پارچۀ مخملی س��بزرنگ پهن شده بود 
در دست داشت؛ با هیجان گفت: سالم 
محمد! من می  خوام برم مس��جد برای 
ع��زاداری بچه ها پول جمع كنم. تو هم 

می آی؟ 
محم��د دل��ش آرام گرف��ت. ناهید 
خانم از توی پنج��ره او و میالد را نگاه 

می كرد. 
محم��د آهس��ته گفت: مام��ان اجازه 

می دی؟ 
ناهی��د خانم لبخن��دی روی لبهایش 
نشس��ت و گف��ت: عیبی ن��داره اما به 
شرطی كه میالد فردا بیاد اینجا و به ما 
كمك كنه كه به همسایه ها آش نذری 

بدیم. 
می��الد چش��مهایش ب��رق زد و ب��ا 
خوش��حالی گفت: چش��م. ب��ا بچه های 

هیأت می آیم كمك. 
لحظه ای بعد محم��د مقداری لوبیا و 
نخ��ود خرید و آنها را به مادرش داد و 
به همراه میالد به سوی مسجد حركت 
كردند. وقتی به مس��جد رسیدند، تازه 
نماز اول تمام شده بود. محمد و میالد 
كفشهایشان را در آوردند و وارد صحن 

مسجد شدند. 
محمد ناگهان چشمش به سینی خالی 
می��الد افت��اد. بقیۀ پول م��ادرش توی 
جیبش بود. چش��مهایش را بست و آن 

را درون سینی انداخت. 
صدای صل��وات نمازگ��زاران فضای 

مسجد را پر كرد. 
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 بهاي اشتراك تا پايان سال1387: هر شماره 3000 ريال
مبلغ اشتراك را به حساب شماره 5252 بانك صادرات ميدان انقالب كد 76

يا به حساب سپهر بانك صادرات ايران به شمارة 0102070538002
به نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)

(قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور)
 واريزكنيد.

 فرم اشتراك را همراه با رسيد بانكي به نشاني
تهران،خيابان انقالب، چهار راه حافظ، پالك962 امور مشتركان مجله دوست ارسال فرماييد.

قابل توجه  متقاضيان خارج از كشور
بهاي يك شماره هفتگي دوست  

خاور ميانه(كشور هاي همجوار) 10000ريال
اروپا، افريقا،ژاپن11000ريال

امريكا،كانادا،استراليا12500 ريال
بستگان هر يك از افراد ساكن در خارج از كشور كه در ايران سكونت دارند،مي توانندمبلغ فوق را به 
حساب اعالم شده واريز وسپس نشاني فرد خارج از كشور را به امور مشتركان مجله دوست ارسال كنند.

مشتركين محترم استان اصفهان مي توانند مبلغ اشتراك خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در كليه 
شعب بانك ملي در ايران واريز كنند.

آدرس:اصفهان-خيابان شيخ بهايي-مقابل بيمارستان مهرگان-نمايندگي چاپ و نشر عروج-تلفن:03116615558 
واحد اشتراك مجله دوست نوجوانان

 

نام
نام خانوادگي

 تاريخ تولد
تحصيالت

 نشاني
كد پستي

تلفن
شروع اشتراك از شماره                   تا شماره

امضاء

فرم اشتراك مجله د وست نوجوانان براي جهان و حومه! 

عکس مهندسان ایرانی در حال ساختن برج میالد
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طراح جدول: بنیامین اختری

افقی
1- اولین حرکت ُکشتی- کت زمستانی

2- شهری مذهبی- بهره- اقبال
3- کشت زار برنج

4-پهلوان- بع��د از غذا می خورند- الیۀ 
زیری کت

5- منطقه ای پر از انگور
6- جوان- هوس باردار

7- پناه برده
8- مش��هور- وس��یله ای ب��رای محک��م 

کردن- عزیز تابستان )بر عکس(
9- پایتختش رم است

10-درِس از خود نوش��تن- سر- اشاره 
به دور

11- پیدا نمی شود- غذای مجردی
عمودی

1- از لبنیات- نهان
2- واحد پول عربستان- ساختمان ساز- 

آخرین رمق
3- از یاد بردن

4- مخالف باز- ممانعت- عدد فوتبال
5- از استانهای جنوبی

معل��م  مل��ی-  عروس��کهای  از   -6  
دبیرستان

7- منطق��ه ای ک��ه در آن چند کوه کنار 
هم باشند

8- غذای مریض- گلی خوش��بو )به هم 
ریخته(- سگ شکاری

9- از همسایگان ایران
10- از مصالح س��اختمانی- نوعی س��از 

سنتی- میوه ای گل به سر
11- گلی زیبا- از سازهاست
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بوی سیب
در دسته های سینه زنی، هر سال

این عابر غریب سیه پوش
این سوگوار- بیرق خونین به دوش- کیست؟ 

این مرد بی قرار که در جانش
چیزی شبیه شعلۀ داغی هست

بانگ حزین نوحه گر اوست
هر جا که خیمه ای و چراغی هست! 

***
امسال هم 

او آمد و پراکند
در دسته های سینه زنی باز بوی سیب

اما کسی ندانست
این سوگوار کیست
این عابر غریب... 

 فاطمه ساالروند

روز عاشورا می شد
روز عاشورا می شد

                    گریه می شد 
                          زاری می شد

                              دسته ها جاری می شد
آدما موج می زدن

             یه طرف پرواز کاه
                        یه طرف ابری ز آه

                                     پیرهنا همه ش سیاه
یه نفر شمر می شد

              یه نفر امام می شد
                          یه نفر شیر می شد

                              یه نفر اسیر زنجیر می شد
طبال

     روی شترا
                صدا می کرد

صداها با همدیگه
                 دس می دادن

باغ ملی
     میله هاش

            پر می شد از پیر و جوون
مرد و زن

           طبل سرخ دلشون صدا می کرد
یادمه من رو دوش بابام بودم

                      دستای گریه یواش
                       شونه های بابامو تکون می داد

        من دلم همه ش می خواس
                           شمره بیچاره بشه

                                      زنجیرا پاره بشه
عمران صالحی
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نشانی ما: 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 
doost_nojavanan@yahoo. com          
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