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ت
راغ

ت ف
وقا

ا

سهیال اشراقي

به جاي
سرمقاله

اوقات فراغت بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي است 
كه نحوة گذراندن آن هم ممكن اسللت باعث سللامت 
رشللد و كمللال و هم موجب كندي، انحللراف و انحطاط 
آدمي شللود، بخصوص در دوران نوجواني اوقات فراغت 
اهميت زيللادي دارد. زيرا نوجوان، از يك سللو، مايل به 
برقللراري ارتباط با ديگران به ويژه همسللاالن خود و از 
يكنواختي گريزان اسللت و در كارهللا و امور زندگي خود 
تنوع مي خواهد و، از سللوي ديگر، هنوز به پختگي كامل 
نرسيده اسللت. اگر نوجوان براي گذراندن اوقات فراغت 
درسللت راهنمايي نشود، ممكن اسللت وقت ارزشمند او 
صرف كاس هاي مختلف و آموزش هاي گوناگون شود، 
ولللي در واقع، براي زندگي حال و آينده او مفيد نباشللد. 
در اوقللات فراغللت بايد حتما ً زماني در نظر گرفته شللود 
كه نوجللوان در كنار خانواده و والديللن ارتباط عاطفي و 
اجتماعللي برقرار كنللد و بياموزد كه چگونلله ديگران را 
دوسللت داشته باشللد و به آن ها مهرباني كند و همچنين 
خانللواده نيز با او مهربانللي كنند، و از لذت هم صحبتي با 
خانواده خود بهره مند شللود. ولي هم اكنون جاي صحبت 
خانواده و مصاحبت با آن ها را تلويزيون با برنامه هاي خود 
گرفته اسللت. اما بايد گفت اگللر نوجوان جاي ابراز وجود 
داشللته باشللد هرگز غرق در بازي اينترنتي، چت كردن، 
پيامك و تلفن نخواهد شللد. از طرف ديگر، چون نوجوان 
در طول روز در مدرسلله به سللر مي برد نقش مدرسه در 
راهنمايللي او بللراي گذراندن اوقات فراغت بسلليار مؤثر 
اسللت. مدرسلله مي تواند با هماهنگي اولياء، فعاليت هاي 
فرهنگي و تفريحي ِ سللالمي پيش بيني كند و به طور غير 
مسللتقيم آداب اجتماعي و رفتارهللاي ديني را به صورت 
خوشايند به آن ها بياموزد. در ايام تابستان كه نوجوانان از 
درس و كاس رسللمي فارغ شده اند، بهترين زمان براي 
آموزش هاي غير رسللمي ومهارت هاي زندگي اسللت كه 
اين آموزش ها فقط و فقط در گروه همسللاالن با مراقبت 
اوليللاء و نظارت ها و پيشللنهادهاي غير مسللتقيم ممكن 

اسللت، اما بايد توجه داشللت اگر در مراقبت و نظارت 
افراط و تفريط شود نوجوان گريزان مي شود.
توصيه هايي براي گذراندن اوقات فراغت:

١. يك روز با هدايت مادر آشللپزي و غذا 
و پختن را به عهده فرزند خود بگذاريم. با 

اشتياق از غذاي پخته شده استفاده كنيم.

٢. بعد از ديدن يك فيلم و يك برنامه تلويزيوني مورد 
عاقلله خانواده در مورد آن فيلللم و برنامه با هم بحث و 

گفت وگو كنيم.
٣. يك صبح دل انگيز دسته جمعي براي پياده روي و يا 

ورزش صبحگاهي به پارك برويم.
٤. يك غذاي ساده درست كرده و براي خوردن آن به 

پارك نزديك منزل و يا بيرون شهر برويم.
٥. يللك روز از فرزند خللود بخواهيم در محل پارك و 
جايي كه براي دوچرخه سللواري و بازي استفاده مي شود 
به اتفاق دوستانش بازي كند و به تماشاي آن بنشينيم و 

از او قول بگيريم با هم به منزل برگرديم.
٦. مطالعه دسته جمعي را در برنامه خود قرار دهيم چرا 
كلله عادت به مطالعه و كتاب خوانللدن بهترين راه براي 

گذراندن اوقات فراغت است.
به طور كلي، هر امكاناتي كه در اختيار داشته باشيم اگر 
با برنامه ريزي و فرهنگ صحيح اسللتفاده، از آن استفاده 
كنيم، بسيار لذت بخش و مفيد است. در آخر نيز مسئوالن 
امر در كشللور بايد براي اين امر مهم تأسيس سالن هاي 
ورزشللي، محيط فرهنگي سالم و تفريحگاه مناسب را در 
نظر بگيرند تا جواناني باانگيزه و خدمتگزار داشته باشيم.
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استاد عبدالحسین حائري:

ي افتاد كه صبح تا ظهر 
كرر اتفاق م

ن آقا مي گويند: م
دوستا

 و آقا مشغول مطالعه بود 
ن در اتاق مي نشستيم

خدمت ايشا

گر از ايشان سؤال مي شد كه به 
ي زد؛ م

و يك كلمه حرف نم

اندازه الزم جواب مي داد.

ي كرد كه 
ه را دوسللت داشللت و به قللدري مطالعه م

مطالع

چشللمش خسته مي شللد. گاهي شش سللاعت پي درپي مطالعه 

مي كرد.

بود و ايشان از 
ي از كتاب 

ش انبوه
ورتادور

در اتاق كه مي نشست د

دا نبود.
پشت كتاب ها پي

****

خانم فريده مصطفوي )دختر امام(:

ي زيللادي نيمه باز اطرافش 
ردم كتاب ها

وقتي برايش چللاي مي ب

ي زياد كه از پشت كتاب ها ديده 
ه بود؛ به قدر

چيده و مشللغول مطالع

نمي شد.

ي كرد: 
ي متنوعي را مطالعه م

 آقا كتاب هللا
آقللا مصطفي مي گويد:

ي معروف، 
ق و روايات، قصه و داستان ها

سير، كتاب هاي اخا
تاريخ، تف

ي از نويسندگان بزرگ جهان و...
كتاب هاي سياسي و اجتماع

ي بود كه صداي كسي 
ي كرد به قدر

تنوع كتاب هايي كه مطالعه م

ده بود.
د، درآم

كه كتاب ها را تهيه مي كر

****

آيت اهلل رباني املشي:

 كرد، ايشان رسالة چاپ شده 
وقتي مرحوم آيت اهلل بروجردي رحلت

: آقا ما 
م و گفتيم

 نفر از شاگردان خدمت ايشان رفتي
نداشت. حدود صد

ما را داشته باشيم.
مقلد شما هستيم و مي خواهيم رسالة ش

ت كرديم تا اجازه بدهد رساله اش 
براي ايشللان وظيفة شرعي درس

ه العباد 
 با نام نجا

ه گرفتيم. اولين رسالة ايشان
شود. با اصرار اجاز

چاپ 

چاپ شد.

ياد

ت
س

دو

يار مهربان
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سید حسین موسوي تبريزي:

سال ١٣٤٣ شخصي منزلي را به ايشان هديه كرد.

ستفاده شود. 
 داد از آن منزل به عنوان كتابخانة عمومي ا

دسللتور

ستفاده طاب 
ا مورد ا

ل كردند ت
جا منتق

كتاب هاي ايشللان را به آن

زه قرار 
تيار حو

س در اخ
ش را براي تدريلل

ن بزرگ
گيرد و سللال

قللرار 
دادند.

ه را، كلله از درس هاي 
س كفايلل

آيللت اهلل فاضللل لنكرانللي در

ت نفر از طاب در آن شركت 
دود دويسلل

ه بود و ح
پرطرف دار حوز

مي كردند، به اين مكان انتقال داد.

ن را بر خود داشللت، براي سللاواك قابل 
ه نام ايشللا

جايي كلل

ي از كتاب هاي 
رار دادند و تعداد

را مورد حمله ق
بللود. آنجا 

تحمل ن

 بر كفايه و 
شللعار، حاشيه

ل: ديوان ا
سللتنويس و خطي ايشان مث

د

 دِر كتابخانه را بستند.
ن را بردند و

حاشيه بر فصوص ايشا

ازه خواست كه اين 
ي از علماي قم از ايشللان اج

بعد از مدتي يك

ازه داد 
تفاده عموم تبديل كند. اج

ه درمانگاهي براي اسلل
محل را ب

 كرد. بعد از انقاب، 
آغاز بلله كار

للفا ثقلين 
نام دارالش

و درمانگاه با 

كار ادامه 
ن و عترت به 

گاه قرآ
ام درمان

د و با ن
ل تر و مجهزتر ش

كام

مي دهد.

****

دكتر فاطمه طباطبايي:

 هر بار به داليلي گم شد. 
ب داد كه

شعر ترتي
 بار ديوان 

ايشان سه

 و از حفظ 
مرتبه اول كه اشعارشان گم شد تعدادي از آن ها را مجدد

 دفتر هم گم شد.
 كرد. اين

نوشت و اشعاري جديد به آن اضافه

ر آقا( تعدادي 
مسللئله تبعيدشان به تركيه پيش آمد. خانم )همس

ت. آقا هم اشعاري را كه به 
در دفتري نوش

ظ بود 
عار را كه حف

از اش

 كرد. اين اشعار هم گم شد.
خاطر داشت به آن اضافه

****

مرحوم حجت االسالم و المسلمین

 سید احمد خمیني:

در روز صدها صفحه كتاب 
ف بود شايد 

قديم مثًا زماني كه نج

ي و... چند 
مي خواند. كتاب قصه، مسائل اجتماعي و سياسي، تاريخ

 پانزده 
آورد، بيسللت صفحه از اين، ده صفحلله از آن،

تا كتاب مي 

ف و كتاب هاي 
ي معرو

 اكثر داسللتان ها
صفحه از آن را مي خواند.

و، تاريللخ ايران، تاريخ 
تاريخللي مثل نگاهي بلله تاريخ جهان، نهر

ك كتاب ها مي خواند.
 و... . ايشان از اين سب

مشروطه

****

حجت االسالم سید محمود دعايي: 

ز مبارزان 
ي و كتاب هاي بسياري ا

ي دكتر شريعت
ايشان كتاب ها

حترام به مذهب را حفظ 
 يا گرايش و ا

و كسللاني كه نوعي عاقه

مي كردند، مي خواند. 

آقا  تشللييع  از  بعللد 

ي كتللاب افضل 
مصطفلل

الجهللاد حاج سلليد جوادي 

كللرد. احمللد آقا، 
را مطالعلله 

فرزند ايشان، مي گفت: ايشان تا 

ل از مراسم 
ب را قب

صفحه ١٠٥ كتا

 از بازگشت ٢٠ 
تشييع خوانده و پس

تا ٣٠ صفحه باقي مانده را مطالعه كرد.

****

موسوي  حس�ین  سید  آيت اهلل 

تبريزي: 

 و امام 
هلل نللوري همداني پدر خانم بنده

آيت ا

ل ما آمد و گفت: 
ود. روزي به منز

جمعلله همدان ب

 زودتر 
ت آقا برسللم. هرچه

مي خواهم خدمت حضر

برايم وقت ماقات بگير.

ت را پرسيدم.
از آقاي نوري علت ماقا

رد و گفت: اين 
 نزد مللن آو

ت: فردي تعدادي كتاب
گفلل

ا را از دسللت فروش به قيمت ارزان خريدم و چون به 
كتاب ه

ا آوردم.
 را نزد شم

زبان عربي است، آن

 امام و 
للردم. يكي از آن ها با خط حضرت

كتاب ها را ماحظه ك

وم آقا مصطفي 
 بر كفاية مرح

ص و ديگري حاشيه
حاشلليه بر فصو

بود. 

 روز، آقاي نوري همداني خدمت ايشللان رسيد. بعدها 
فرداي آن

ل كرد كه ايشان با ديدن كتاب ها خيلي خوشحال شد. اين 
برايم نق

بود. اوايل انقاب، 
ت برده 

ك از منزل ايشان به غار
كتاب ها را ساوا

 مراكز سللاواك سرقت شده و دست به دست 
 مردم به

هنگام حمله

 تا در همدان به دست آقاي نوري رسيده است.
گشته

هنوز پيدا 
ل: ديوان شللعر 

ي از كتاب هاي ديگر ايشللان مث
بعض

نشده است.

****

آيت اهلل محمدرضا توسلي: 

ه ويژه خواندن 
مام با همه اشتغاالتي كه داشت به مستحبات، ب

ا

هر روز سه تا پنج مرتبه قرآن 
ي داد. ايشللان 

و دعا، اهميت م
قرآن 

 بار قرآن را ختم مي كرد.
ر ماه رمضان سه

مي خواند. د

د زمانپور
 و كتابخواني / مجي

ي كتاب
منبع: ماجراها
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موسللی بن جعفر كه شيعيان دوازده امامی از او با عنوان )امام موسی كاظم( ياد ميكنند، فرزند 
جعفر صادق و نزد ايشان هفتمين امام است. وی در روز ۷ صفر سال ١٢۸ ه. ق. در ابواء )منطقه ای 
در ميان مكه و مدينه( به دنيا آمد. مادر آن حضرت، حميده مصّفاة است كه نام های ديگری مانند 

حميده بربريه و حميده اندلسيه نيز برای او نقل شده است.
از مهم ترين القاب پيروانش برای او، می توان به كاظم، صابر، صالح، امين و عبدالصالح اشللاره 

كرد. او در ميان شيعيان به »باب الحوائج« معروف است.
 

 زندگی
وی پس از مرگ پدرش در شوال سال ١٤۸ ه. ق. و در زمان خافت منصور عباسی خود را امام 
خواند و اين مهم ٣٥ سللال به درازا كشلليد. وی و نقش موثری در گسترش معارف شيعی داشت. 
در اين دوران، چندين بار توسللط خلفای عباسللی دستگير و زندانی گرديد. تنها در دوران خافت 
هارون الرشيد، به مدت چهار سال زندانی بود. موسی كاظم، در ٢٥ رجب ١۸٣ ه. ق.، در سن ٥٥ 
سللالگی، توسط زهر در زندان سندی بن شللاهك به دستور هارون الرشيد كشته شد. وی در شهر 

كاظمين در كشور عراق مدفون است.

فرزندان
علی پسر موسی )رضا(، هشتمين امام شيعيان، فرزند اوست. همچنين يكی از دخترانش به نام 
فاطمه معصومه كه برای ديدار برادرش، رضا، عازم ايران شده بود، در شهر قم بيمار شد و پس از 

چند روز بيماری، درگذشت و در اين شهر مدفون است.

نسيم

ت
س

دو
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زمام داران معاصر
١. مروان بللن محمد اموی - معروف به مروان حمار )١٢٦ - 

١٣٢ ه. ق.(
٢. ابوالعباس سفاح عباسی )١٣٢ - ١٣٦ ه. ق.(

٣. منصور عباسی )١٣٦ - ١٥۸ ه. ق.(
٤. مهدی عباسی )١٥۸ - ١٦۹ ه. ق.(
٥. هادی عباسی )١٦۹ - ١۷٠ ه. ق.(
٦. هارون الرشيد )١۷٠ - ١۹٣ ه. ق.(

رويدادهای مهم در دوران زندگی
• جعفر پسر محمد )صادق(، پدر موسی كاظم، به دست منصور 

دوانيقی، در سال ١٤۸ ه. ق كشته می شود.
• پيدايش انشعاباتی در مذهب شيعه، مانند: اسماعيليه، اَْفَطحيه 
و ناووسلليه، پس از كشته شللدن صادق و معارضه آنان با موسی 

كاظم در مسأله امامت.
• ادعای امامت و جانشينی صادق، توسط عبداهلل اَْفَطْح، برادر 

موسی كاظم و به وجود آوردن مذهب افطحيه در شيعه.
• احضار موسللی كاظم به بغداد و زندانی شدن در آن شهر به 

دستور مهدی عباسی.
• زندانی شدن موسی كاظم در بغداد در دوران حكومت هادی 

عباسی.

• دستگيری موسللی كاظم در مدينه و اعزام به زندان عيسی  
بن جعفر در بصره، به دستور هارون الرشيد در سال ١۷۹ ه. ق.

• انتقال از زندان بصره به زندان فضل بن ربيع در بغداد.
• انتقللال از زنللدان فضل بن ربيع به زنللدان فضل بن يحيی 

برمكی.
• انتقللال از زنللدان فضللل بن يحيللی به زندان سللندی بن 

شاهك.
• مسموم شدن و مرگ موسی كاظم با خرمای زهرآلود توسط 

سندی بن شاهك در زندان در ٢٥ رجب ١۸٣ ه. ق.
• انتقال جسللد موسی كاظم به ِجسللر )پل( بغداد و فراخوانی 

مردم برای ديدن آن توسط مأموران هارون الرشيد.

 سخنان برگزيده 
 * سه چيز تباهی می آورد: پيمان شكنی، رها كردن سّنت و جدا شدن از جماعت.

*  كمك كردن تو به ناتوان، بهترين صدقه است.
 * اگر به تعداد اهل بدر )مؤمن كامل( در ميان شما بود، قائم ما قيام می كرد.

* كسی كه هر روز خود را ارزيابی نكند، از ما نيست.
 * در هر چيزی كه چشمانت می بيند، موعظه ای است.

*هر كس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قيامت از او باز می دارد.
* هر گاه سه نفر در خانه  ای بودند، دو نفرشان با هم نجوا نكنند؛ زيرا نجوا كردن، نفر سوم را ناراحت می كند.

* مبادا از خرج كردن در راه طاعت خدا خودداری كنی، و آن گاه دو برابرش را در معصيت خدا خرج كنی.
* مبللادا حريللم ميان خود و برادرت را )يكسللره( از ميان ببری؛ چيزی از آن باقی بگللذار؛ زيرا از ميان رفتن آن، از 

ميان رفتن شرم و حيا است. 
* خير برسان و سخن نيك بگو و سست رأی و فرمان بِر هر كس مباش.

* مصيبت برای شكيبا يكی است و برای ناشكيبا دوتا.
* شكيبايی در عافيت بزرگ تر است از شكيبايی در با.

 
منبع: برگرفته شده از سايت حديث نت

با اندكي دخل و تصرف / دائرة المعارف شيعه/ ج 20 /ص 362 
با اندكی دخل و تصرف از سايت الشيعه

»دوست نوجوانان« فرا رسيدن سالگرد 
شهادت امام موسي كاظم )ع(، را صميمانه 

تسليت عرض مي نمايد.
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٢٥ تيرماه هر سال در كشورمان ايران" روز 
بهزيسللتی و روزتاميللن اجتماعی " نامگذاری 
شللده اسللت. سللازمان بهزيستي كشللور، به 
موجللب اليحه قانوني سللال ١٣٥۹ در جهت 
تحقق مفاد اصول ٣، ٢١ و ٢۹ قانون اساسللي 
جمهوري اسللامي ايللران و در زمينه تحقق 

عدالت اجتماعي تشكيل شده است.
اين سللازمان به منظور نيل به اهداف خود 
بللا اتخاذ تدابيللر الزم و حمايتهللاي گوناگون 
از كللودكان نيازمنللد، زنللان و كللودكان بي 
سرپرسللت، ابن السبيل )در راه ماندگان( و نيز 
عرضه خدمات توانبخشي به معلوالن جسمي 
و ذهني، مبتايان به بيماريهاي صعب العاج، 
معتللادان و ناسللازگاران اجتماعي و هم چنين 
پيشللگيري از معلوليتها و آسيبهاي اجتماعي و 

غيره تاش مي كند.
بي ترديد، سللامت جسللم و روان، زيربنايي ترين عامل پيشللرفت و 
تكامل يك جامعه اسللت و امروزه براي دستيابي به اين هدف با اجراي 
برنامه هاي پيشللرفته بهداشللتي و بهزيستي در بسللياري از كشورهاي 
توسللعه يافته افراد جامعه از دوران شلليرخوارگي تللا پايان زندگي تحت 
مراقبت قرار مي گيرند و سللازمانهاي ذي ربط با دقت در مواد غذايي و 
تغذيه، سالم سازي محيط زندگي، توسعه برنامه هاي مختلف، پيشگيري 
و غيره مانع بروز بسللياري از امراض و معلوليتها مي شللوند تا سللامت 

مردم تأمين شود.
 

اميرالمؤمنين حضرت علي عليه السام در نهج الباغه مي فرمايند:
"آگاه باشيد كه از جمله باها فقر و ناداري است و سخت تر از ناداري 

بيماري تن و سخت تر ار بيماري تن بيماري قلبي است."
و در اهميت تندرسللتي همين بس كه حضرت رسللول اكرم صلي اهلل 
عليه واله وسلللم در پاسللخ سؤالي كه اگر شللب قدر را درك كرديم چه 

چيزي از خداي خود طلب كنيم؟ 
حضرت جواب دادند: عافيت را.

بي شللك اگر كسللي اين سللخن گوهربار امام صادق عليه السام را 
بشنود كه فرمودند:

"كل شلليٍء تكون فيه المضرَة َعلَي ااِْلنسللاِن في بََدنِِه َفَحراٌم اَْكُلُه ااِل 
روَرة " في حاِل الضُّ

"خوردن هر چيزي كه براي بدن انسان مضر باشد حرام است مگر در 

حال ضرورت."
بنابرايللن با توجه بلله احاديث و روايات، 
الزم اسللت برنامه پيشگيري از بيماريهاي 
جسللمي و اخاقي و آسيبهاي اجتماعي به 
منظور حفظ و تأمين بهداشللت جسللمي و 
رواني جامعلله از دوران شلليرخوارگي آغاز 

شود. با در نظر گرفتن آيه شريفه:
"َمْن اَْحياها فكانما احيا الّناس جميعًا".

و هر كس كه نفسي را حيات بخشد مثل 
آن اسللت كه همه مردم را حيات بخشيده 

است."
مي توان به اهميت واقعي پيشگيري پي 
برد و جان انسللانها را قبل از اين كه دچار 

گرفتاري شوند نجات دهيم.
 

خدمات بهزيستی در ايران
با توجه به فرهنگ غنی اسام و مردم در ايران، از ديربازهمواره طيف 
وسلليعی از خدمات اجتماعی توسط خانواده ها، افراد نيكوكار، روحانيت و 
مساجد ارائه می شده و موسسات اجتماعی كوچك و بزرگ با تكيه بر نهاد 
وقف، نه تنها در حوزه بهزيستی بلكه در ساير امور فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی به فعاليت می پرداخته اسللت. نمونه چنين مراكزی، مكتبخانه 
ها، مدارس، حوزه های علميه، شفاخانه ها، بيمارستانها، كاروانسراها و... 

كه طی قرون متمادی ساخته و داير شده است می باشند.
افزايللش مللراودات تجللاری، سياسللی و فرهنگی در قللرون اخير با 
همسللايگان و دولتهای منطقه منجر به بروز تغييراتی در برخی از حوزه 

های اجتماعی و اقتصادی شده است.
در حوزه بهزيستی اولين يتيم خانه ايران به سبك شبانه روزی مستقل 
در تهران محل انبار گندم سللابق( و در دوران ناصرالدين شاه ايجاد شد. 
از آن زمللان به بعد موسسلله های مختلفی از سللوی دولتهللا يا افراد و 
گروههللای خير برای حمايت از نابينايان و ناشللنوايان، معلولين ذهنی و 
جسللمی و همچنين نيازمندان و بی سرپرستان به وجود آمد كه خدمات 

آنها عمومًا جنبه رفاهی و آموزشی داشته است.
تا پيش از پيروزی انقاب اسللامی تشللكيات متمركزی برای ارائه 
خدمات بهزيسللتی وجود نداشللت و خدمات نسبتًا مشللابهی به صورت 
پراكنده توسط دستگاههای مختلف ارائه می شد. تعدادی از اين سازمانها 

عبارت بودند از:
 - سازمان ملی رفاه خانواده ايران

روز كمك به همنوع
روز بهزيستي و تأمين اجتماعي
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 - سازمان بهزيستی و آموزش كودكان و نوجوانان
 - سازمان ملی بهزيستی ناشنوايان ايران

 - سازمان ملی رفاه ناشنوايان ايران
 - سازمان ملی رفاه نابينايان ايران

 - سازمان زنان
 - جمعيت حمايت از اطفال بی سرپرست

پللس از پيللروزی انقاب شللكوهمند اسللامی ايران 
سللازمان بهزيستی كشور در بيسللت و چهارم خرداد ماه 
١٣٥۹ براسللاس مصوبه شللورای عالی انقاب اسامی 

تشكيل شد.
 شللهيد دكتر محمللد علی فياض بخللش، پس از آن 
كه به پراكندگی سللازمانهای رفاهی و توانبخشی كشور 
و عللدم هماهنگللی الزم بيللن آنها پی بللرد، با كمك و 
همفكری شللهيد سلليد محمد باقر لواسانی و تنی چند از 
همفكرانش اليحه تشللكيل سللازمان بهزيستی كشور را 
به شللورای انقاب پيشللنهاد كرد و پس از تصويب آن با 
كار پيگير و مسللتمر به سللازماندهی تشكيات و برنامه 
ريزی برای فعاليت نوين سللازمان بهزيسللتی پرداخت و 
در مدت كوتاهی توانست ارگان دولتی و كار آمدی برای 
خدمت به محرومان و مسللتضعفان كشور ايجاد كند. در 
تاريللخ ٥۹/۹/٢۹ سللازمان تربيتی شللهرداری تهران نيز 
به بهزيسللتی واگذار شللد و در تاريللخ ١٣٦٣/١٠/١٦ بر 
پايه مصوبه مجلس شللورای اسللامی، بار ديگر سازمان 
بهزيستی در شمار سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكی قرار گرفت .

زندگی نامه شهید دکتر محمد علی فیاض بخش
محمد علی فياض بخش  در سللال ١٣٢٦ در تهران متولد شد. تحصيات ابتدايی 
را در دبسللتان خسللروی و تحصيات متوسللطه را در كنار دروس حوزوی شللامل 
جامع المقدمات و ادبيات عربی فرا گرفت و خدمت سربازی اش را در تفرش و رودبار 

به پايان برد.
شللهيد فياض بخش از دانشللگاه تهران مدرك پزشللكی گرفت و دوره تخصصی 

جراحی را در بيمارستان سينا به پايان رساند.
دكتر فياض بخش ، موسللس انجمن امدادگران امام خمينی)ره( بود. اين شللهيد 
آسايشگاه معلوالن انقاب را با همكاری انجمن امدادگران امام )ره( و كميته امداد، 

زير نظر بنياد شهيد راه اندازی كرد.
طبابت و ويزيت رايگان به مدت ٤ سللال، تاسلليس كلينيك سلللمان فارسللی با 
همكاری شللهيد دكتر لواسللانی،  آموزش كمك های اوليه پزشللكی برای خدمت به 
مجروحان و معلوالن انقاب از ديگر فعاليتهای اين شللهيد بزرگوار بود. وی سپس 

به عنوان مديركل توانبخشی در وزارت بهداری مشغول به كار شد.
 پيشنهاد اليحه سازمان بهزيستی كشور و پيگيری برای تاسيس چنين سازمانی 
جدا از وزارتخانه بهداشللت از اقدامات ديگر اين شهيد بود. محمد علی فياض بخش 
دركابينه شهيد رجايی، به عنوان وزير مشاور و سرپرست بهزيستی خدمت می كرد.

 دكتللر فياض بخش، شللامگاه هفتم تير ١٣٦٠ در حزب جمهوی اسللامی براثر 
انفجار بمب به شهادت رسيد.

از اين شللهيد مخلص و بزرگوار، چهار فرزند ) ٢ پسللر و ٢ دختر( به يادگار مانده 
است.

 منبع : روزها و رويدادها ،جلد دوم.
WWW.SHOHADA.GOV.IR
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نپتون
تعداد قمر ها:١٣

فاصله از خورشيد:٤/٤۹۸/٢٥٢/۹٠٠كيلومتر
سياره نپتون ممكن است هم چون اقيانوسی گرم و مرطوب )استواييی(، بزرگ و آبی 

رنگ به نظر بيايد .
 اما اين سياره گرم نيست ، بلكه 
مثل تمام سلليارات گاز دار ديگر ، 

بسيار سرد است. 
باد های شللديد و چرخش های 
سريع سللياره نپتون سبب شده اند 
كلله اين سللياره يكللی از طوفانی 

ترين سيارات باشد.
حقیقتی در مورد نپتون :

مللدار سللياره نپتللون آن قللدر 
طوالنی اسللت كه از زمان كشف 
آن ، يعنی بيش از١٥٠سللال پيش 
تللا به حال،يك گللردش كامل به 

دور خود نكرده است.
 

پلوتو
بنا به آخرين اخبار سياره پلوتو از منظومه شمسی جدا شد و ديگر سياره به حساب نمی 

آيد، اطاعات زير مربوط به زمان سياره بودن آن است.
تعداد قمرها:١

فاصله از خورشيد:٥/۹٠٦/٣۸٠/٠٠٠كيلومتر
پلوتللو كوچكترين و سللرد ترين 
سياره است . سطح آن سنگ پوشيده 
از يللخ و برفك است؛درسللت مثل 
يك گوی يخی بزرگ در آسللمان.

پلوتو آن قدر از خورشلليد دور است 
كه اگر روی آن بايستی ،خورشلليد 
مثل يك ستاره كوچك و درخشان 

به نظر خواهد آمد .
  سايت نسیم رضوان

دانش

ت
س

دو

نپتون و پلوتو
u شيشلله در ظاهر جامد به نظر می رسد ولی در واقع 

مايعی است كه بسيار كند حركت می كند. 
u در هللر ثانيه بيش از ٥٠٠٠ بيليون بيليون الكترون 
بلله صفحه تلويزيون برخورد می كند و تصويری را كه 

شما تماشا می كنيد، بوجود می آورد.
u شللانس شللبيه بودن دو اثر انگشللت، يك به ٦٤ 

ميليارد است.
u يك ليتر سركه در زمسللتان سنگين تر از تابستان 

است.
u قد انسللان تا ٢٠، ٢٥ سالگی و گاه ٤٠ سالگی بلند 
می شود و از چهل سالگی به بعد، قد انسان هر دو سال 

حدود ٦ ميلی متر كوتاه می شود.
u فقللط بللا از دسللت دادن يك درصللد از آب بدن، 

احساستشنگی می كنيم!
u دهان انسان روزانه يك ليتر بزاق توليد می كند.

u چيتا يا يوزپلنگ سريع ترين حيوان خشكی است. او 
در عرض فقط ٣ ثانيه ١٠٠ كيلومتر در ساعت سرعت 
می گيرد. ركللوردی كه حتی سللريع ترين خودروهای 

فراری هم نتوانسته اند بشكنند.
u كرم هللای ابريشللم در ٥٦ روز، ۸٦ هزار برابر خود 

غذا می خورند. 
u تنها قسللمت بدن كلله خون ندارد، قرينه چشللم 

است. 
u شتر در ٣ دقيقه ۹٥ ليتر آب می خورد.

د
ني

دا
م ب

ه
ا 

م
ش
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u هيچ وقت نميتوانی با چشمان باز عطسه كنی.
u چشم های ما از بدو تولد همين اندازه بوده اند، اما 

رشد دماغ و گوش ما هيچ وقت متوقف نمی شوند. 
u هر تكه كاغذ را نمی توان بيش از ۹ بار تا كرد.

u در هرم خئوپوس در مصر كه ٢٦٠٠ سللال قبل 
از مباد ساخته شده است، به اندازه ای سنگ به كار رفته 
كه می توان با آن ديواری آجری به ارتفاع ٥٠ سانتی متر 

دور دنيا ساخت. 
u اگرتمام رگ های خونی را در يك خط بگذاريم، 

تقريبا ۹۷٠٠٠ كيلومتر می شود.

u وقتی مگس بر روی يك ميله فوالدی می نشيند، 
ميله فوالدی به اندازه دو ميليونيم ميليمتر خم می شود.

u آمريكا تا ٥٠ ميليون سللال ديگر دو نيم خواهد 
شد.

u عدد ٢٥٢٠ را می توان بر اعداد ١ تا ١٠ تقسلليم 
نمود، بدون آن كه خارج قسمت كسری داشته باشد.

u ٣٠ برابر مردمی كه امروزه بر سطح زمين زندگی 
می كنند، در زير خاك مدفون شده اند.

u تنها حيوانی كه نمی تواند شنا كند، شتر است.

درحدود ٥٠ نوع اختاپوس وجود دارد. آنها نرم تنانی هستند كه در دريا زندگی می كنند. 
كلمه اختاپوس، به معنای هشت پاست اما شاخك های اين جانور را بازو، می نامند.

اختاپوس،با هوشترين جانور درميان بی مهرگان است. اين حيوان را می توان آموزش 
داد تا راه خود را در مسلليرهای پر پيچ و خم بيابد و نيز مواردی همچون باز كردن چوب 

پنبه ی ظرفهای شيشه ای را كه درون آن، غذا باشد، ياد بگيرد
بيشتر اختاپوسها، به اندازه ی مشت دست هستند، بازوهای انواع بسيار بزرگ آنها به ۹ 
متر هم می رسد. اندام های مكنده ی بازوی اختاپوس، ماهی يا ساير طعمه ها را محكم 
می گيرند و سپس شاخك های اختاپوس، قربانی رابه سوی دهان می برند. اين اندامها، 

همچون منقار پرندگان، محكم و نوك تيز هستند.
اختاپوس،خود را درون شللكاف ها و غارهای اعماق آب، پنهان می كند و برای يافتن 

غذا، در بستر آب به جستجو می پردازد.
كلمه اختاپوس، به معنای هشت پاست اما شاخك های اين جانور را بازو، می نامند.

دو چشللم بزرگ اين جانور، دائما مراقب دشللمن اسللت و درصورت احساس خطر، با 
پاشيدن مايعی مركب مانند، دشمن را گيج می كند. اين مايع مركبی، همچون ابر، درون 
آب غوطه ور می شللود. اختاپوس قادر اسللت در حالی كه به ظاهر قسللمت جلو را هدف 
گرفته، از روزنه هايی كه در قسللمت پشللت بدنش قرار دارد، آب را با فشار زياد به سمت 

عقب، بپاشد.
اختاپوس،با هوشترين جانور درميان بی مهرگان است. اين حيوان را می توان آموزش 
داد تا راه خود را در مسلليرهای پر پيچ و خم بيابد و نيز مواردی همچون باز كردن چوب 

پنبه ی ظرفهای شيشه ای را كه درون آن، غذا باشد، ياد بگيرد.
دو چشللم بزرگ اين جانور، دائما مراقب دشللمن اسللت و درصورت احساس خطر، با 

پاشيدن مايعی مركب مانند، دشمن را گيج می كند.
مردم برخی از كشورها، به ويژه كناره های دريای مديترانه،به طور منظم  از غذا هايی 

با گوشت اختاپوس تغذيه می كنند.
برگرفته از:  دايره المعارف کودک و نوجوان

اختاپوس
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در ميان دشتی بزرگ درختی بود .
 يك درخت با سايه ای بازيگوش.

 هر روز همين كه خورشيد در آسمان می درخشيد
سايه بيدار می شد . كوتاه می شد. بلند می شد. می چرخيد و دور درخت بازی می كرد.

و
درخت فقط می خنديد .

هر روز مسافری خسته زير سايه ی درخت می نشست
و...

يك روز سايه از درخت پرسيد:
مسافران به كجا می روند؟

درخت گفت:
نمی دانم من هيچ وقت از اين جا نرفته ام .

سايه گفت:
شايد يك روز با مسافری بروم . بعد بر می گردم و به تو می گويم كه آن ها به كجا می روند

درخت به دور ها نگاه كرد به اميد اين كه مسافری نيايد...
اما

مسافر آمد.
سايه كوتاه شد . بلند شد . بازی كرد و با او رفت .

درخت نخنديد.
درخت ماند بدون سايه.
و سايه رفت بی درخت.
سايه ديگر سايه نبود .

سايه هيچ چيز نبود.
و درخت...

چند 
قطعه

شعر

ت
س

دو
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شب بود
 كنار خيابان , درخت خوابيده بود .

 اما سايه اش درست وسط خيابان بود...
آه خدايا!

وسط خيابان...
ناگهان باد وزيد .

درخت از خواب پريد.
سايه اش را وسط خيابان ديد.

درخت لرزيد.
سايه اش را از خيابان كنار كشيد.

يک ماشين با سرعت از كنار سايه رد شد.
 درخت سايه اش را در آغوش گرفت و.

خنديد
آه ! خدا را شکر كه باد وزيد...

باد فرياد زد
اين سهم من است از پاييز

تمام برگ ها
و درخت ناتوان در كشاكش با باد تمام سهم او را داد .

 باد فرياد زد :
اين سهم من است از پاييز

تمام ابرها
و ابرها در بی قراری باد چرخيدند و غريدند و باريدند .
درخت در كابوس اين ويرانی چشم هايش را بسته بود

كه
زمين در گوشش زمزمه كرد :

بيا ! اين سهم تو از پاييز است
تمام برگ ها
تمام باران ها

...
 باد می رفت , پر خراش از شاخه های عريان درختان .

شايد اين سهم او بود از پاييز !

مرجان كشاورزی آزاد
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هندبال ورزشللی تيمی است كه توسللط ۷ نفر ) ٦ بازيكن و ١ دروازه بان ( بازی 
می شود.

در اين ورزش هدف وارد كردن توپ به دروازه حريف است. هندبال شبيه فوتبال 
است با اين تفاوت كه بجای پا از دست برای انتقال توپ استفاده می شود. اين بازی 

حوالی سال ١۹٢٠ ايجاد شد.

تاريخچه هندبال در جهان 
طبيعي اسللت كه انسان مهارتهاي دست را بيشتر از 

مهارتهاي پا به نمايش مي گذارد . 
گروهللي هندبال را مثل ورزشللهايي چون بوكس- 
كشللتي و دو از رشللته ها ي سللنتي المپيك مي دانند. 
»هومر« شللاعر و مورخ يوناني در اثر خود»اوديسلله« از 
ورزش هندبال بنام »اورانيا « 
يادكرده اسللت 

. درمقبللره اي مربوط به سللال ٦٠٠ ق. م در شللهرك 
تاريخللي »ديپلللون« نزديك به آتن جماتللي درمورد 
توپ بازي با دسللت به چشللم مي خورد. در كاوش هاي 
باستانشناسي در تمدن هاي اوليه كه در كرانه هاي رود نيل 
انجام گرفته نشللان مي دهد بازيهاي توپي منحصراً با دست 

انجام مي شده . 
در قرن سيزدهم ميادي اين بازي بنام » 
كچ بال « شهرت داشته و مسابقات آن بين 
شللواليه ها متداول بوده است اما به نظر مي 
رسد كه اين بازيها كه با توپ و توسط دست 
انجللام مي شللده با هندبللال كنوني متفاوت 

بوده. 
بطور كلي درتوسللعه و تعميم هندبال بشكل 
كنوني سه كشور آلمان- دانمارك- چكسلواكي 
نقش مهمي داشللته اند. اين و رزش بصورت ۷ نفره 
بازي مي شللد ولي طبق اطاعات موجللود اين بازي 

شبيه هندبال كنوني نبوده است.  
 اولين مسللابقه بين المللي هندبال بيللن تيمهاي اتريش و 

آلمان برگزار شد كه اتريش ٣ بر صفر برنده شد. 
دركشللور چكسلللواكي يك بازي محلي بنام »هازنا « متداول بود كه 

شبيه هندبال ١١ نفره در آلمان بود. 
فدراسيون بين المللي هندبال در ماه اوت سال ١۹٢۸ با حضور ١١ كشور ) آمريكا 
– كانادا –دانمارك- فناند- فرانسه- يونان- ايرلند- اتريش – سوئد –چكسلواكي 

ورزش

ت
س

دو
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آشنايي با ورزشها
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– آلمان( در آمستردام تشكيل گرديد. سرانجام اولين بازيهاي بزرگ و 
رسللمي هندبال د رسال ١۹٣٦ المپيك برلين در رشته هندبال ١١ نفره 
مردان انجام شللد كه تيمها ي آلمان- اتريش و سللوئيس اول تا سوم 
شللدند. در سال ١۹٤٦ به دعوت برخي از كشورهاي اروپائي فدراسيون 

بين المللي هندبال  تأسيس شد. 
در همان زماني كه هندبال در زمين روباز انجام مي شللد. در اروپاي 
شللمالي به علت سللردي هوا و نامساعد بودن شللرايط جوي در بيشتر 
فصول سال اين ورزش را بداخل سالن كشانده در اين زمينه دانماركي 
ها و سوئدي ها موفق تر از ديگران بودند زيرا نبود ) باد و باران- سردي 
و گرمللي – تابللش تند آفتاب – رطوبللت و لغزندگي توپ ( در فضاي 
محدود سللالن باعث كم شدن تعداد بازيكنان در زمين شد و امكان هر 
تحللول و تغييري را در تكنيكهللا و تاكتيكهاي هندبال بوجود آورد اين 
تغييرات و تحوالت موجب پيدايش بازي جديدي بنام »هندبال سالني« 
شد. مدتها هندبال سللالني و هندبال در فضاي باز دربيشتر كشورهاي 
اروپايي متداول بود تا اينكه هندبال سالني جزو بازيهاي المپيك بيستم 

١۹۷٢ )مونيخ ( قرار گرفت. 
در سال ١۹۹٣ نوزاد ديگر اين ورزش بنام »هندبال ساحلي« كارائي 
و ويژگيهاي بيشللتر اين ورزش را حتي در كنار ساحل و درميان شن و 

ماسه نشان داد. 
هندبال كه به مادر ورزش هاي توپي شللهرت دارد به اشللكال زير 

بازي مي شود: 
١. هندبال هفت نفره 

٢. ميني هندبال 
٣. هندبال نشسته 

٤. هندبال با ويلچر 
٥. هندبال ساحلي

تاريخچه هندبال درايران 
فدراسيون هندبال درسال ١٣٥٤ تأسيس گرديد. از سال ١٣٥٥ تا سا 
ل ١٣٦١ مسابقات قهرماني كشور بطور مرتب انجام گرفته درسالهاي 
٦۹-٦۸-٦۷ مسللابقات برگزار نشللد و مجدداً اين بازيها از سال ١٣۷٠ 
دوباره از سر گرفته شد . مسابقات جوانان كشور در دسته مردان از سال 
٦٣ آغاز شد اما سالهاي ٦٤ و ٦۷ برگزار نشد. ازسال ٦۷ اين مسابقات 
بصورت جشنواره فرهنگي ورزشللي هندبال جوانان شهرها برگزار مي 

گردد. 

نتیجه گیري 
هندبال كه ورزشللي پرتحرك و در رديف ورزشللهاي خشن معرفي 
شللده در مدت يكسللاعت و يا حتي بيشتر بازي مي شود و ا زمجموعه 
اي از مهارتها و حركات مثل دويدن- راه رفتن- پريدن – توقف كردن 
– عقللب و جلو رفتن – پرتاب كردن و برخوردهاي فيزيكي در دفاع و 

حمله...تشكيل شده است . 
رسلليدن به يك حد مطلوب از آمادگي هاي عمومي تضمين كننده 
موفقيت ورزشكار خواهد بود. تحقيقات ويژه در مورد آسيب هاي ورزشي 
هندبال نشان مي دهند ورزشكاراني كه داراي آمادگي جسماني بهتري 

هستند كمتر در معرض آسيبهاي ورزشي قرار مي گيرند. 
از بررسي تحقيقات داخلي و خارجي چنين نتيجه گيري مي شود كه 
بين ويژگيهاي بدن سنجي و آمادگي هاي عمومي ورزشكاران هندبال 
ارتباطي قوي وجللود دارد. بطوريكه اكثراً انللدازه قد- ابعادبدني- جثه 
قللوي- بلندي طللول اندام باالئي – اندازه وجب دسللت پرتاب را جزء 
فاكتورهللاي اصلي و عمومي بازيكنان مللي دانند. عاوه بر ويژگيهاي 
عمومي فوق خصوصيات بازيكنان در هر پسللت مختلف بازي هندبال 
با يكديگر متفاوت اسللت كه در انتخاب افراد مي بايسللت ماك قرار 

گيرد.
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دوست يابي در نوجوانان
دوسللت براي نوجوانان از اهميت زيادي برخوردار اسللت. وقتي نوجوان ناراحت اسللت و 
مشللكلي دارد دوسللتانش از او حمايت مي كنند. اگرچه دوسللت در سراسر زندگي انسان نقش 
مهمي دارد، اما در دوران نوجواني اين نقش ُپررنگ تر مي شللود، زيرا نوجوان دوسللت دارد در 
اوقات فراغت مدت بيشللتري را دور از خانواده در كنار دوستان خود سپري كند. در ضمن، نياز 
نوجوان به حمايت اجتماعي در اين سللن بيشللتر اسللت. زيرا از 
يك طرف به دليل تغييرات جسمي و عاطفي، نوجوان احساس 
ناامني مي كند و حمايت دوسللتان براي او مهم اسللت. از طرف 
ديگر، دوستان نوجوان، او را در يادگيري مهارت هاي اجتماعي و 

ارتباطي كمك مي كنند. 
خوب اسللت كه نوجوان با كساني كه با او متفاوت هستند 
دوسللت شللود. وقتي او با شللخصيت هاي جديد ارتباط برقرار 
كند،  افق  ديد او وسيع تر مي شللود، ديدگاه هاي جديدي يافته و 
با ديگران بهتر ارتباط برقرار مي كند. نوجوان براي دوسللت يابي 
تمايل زيادي دارد و براي هماهنگ كردن خود با ديگران بسيار 
مشللتاقانه عمل مي كند و بعضي از دوستان به راحتي مي توانند 
نوجللوان را به راه هاي خاف هدايللت كنند. اينكه يك نوجوان 
دوسللتان بي شماري داشته باشللد والدين را نگران مي كند؛ چرا 
كه مي ترسند فرزندانشللان تحت تأثير رفتارهاي بد دوستانشان 
قرار گيرند. بنابراين، والدين بايد نظارت غيرمستقيم بر دوستان 
نوجوان خود داشته باشند. زيرا اين دوستان گاهي باعث مي شوند 
كه نوجوان با  مشكات زيادي روبه رو شود. بهترين روش براي قضاوت كردن درباره دوستان 
نوجوان، شللناخت كامل آن هاست و براي شناخت بيشللتر آن ها راحت ترين كار تشخيص اين 
اسللت كه آيا آن ها تأثيرات منفي و ناخوشللايند روي نوجوان دارند يا خير؟ براي از بين بردن 

نگراني خود از جانب دوستان نوجوان مي توان كارهاي زير را انجام داد:
١. دوستان فرزندتان را بشناسيد. با دوستان جديد فرزندتان دوست شويد و وانمود كنيد كه 
زندگي  آن ها براي شما جالب است. با ترتيب دادن مهماني، تولد و... آن ها را در خانه خود گرد 
هم جمع كنيد. اين كار، عاوه بر اينكه خيال شللما را از بابت فرزندتان راحت مي سللازد، باعث 

راهنما

ت
س

دو
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مي شود كه دوستان او را نيز بهتر بشناسيد.
٢. داشللتن برنامه صحيح براي سللرگرم كردن فرزندتان. بهترين راه بللراي محدود كردن زماني 
كه فرزندتان با دوسللتان نامطلوب مي گذراند، اين اسللت كه كارهاي ديگري براي او در نظر بگيريد. 
فعاليت هايي را ترتيب دهيد كه فرزندتان دوست دارد، مثا ً به او كمك كنيد وارد يك تيم فوتبال شود 
و يا نام او را در يك كاس هنري بنويسلليد. خاصه اينكه او را درگير برنامه هايي كنيد كه در اجتماع 

فعال تر باشد.
٣. والدين ِ دوستان فرزندتان را ببينيد. سعي كنيد مادر و پدر دوستان فرزندتان را بشناسيد. ماقات 
شللخصي بهتر است، اما اگر اين كار مشكل اسللت، مي توانيد تلفني با آنان ارتباط برقرار كنيد. با آن ها 

دوسللتانه و بي غرض صحبت كنيد و اصللل كام را اين گونه عنوان 
كنيللد: بچه هاي مللا وقت زيادي را با هم صللرف مي  كنند. بنابراين، 
مي خواسللتم خودم را معرفي كرده و قوانيني را كه براي فرزندم دارم 

براي شما بگويم.
٤. فرزندتان را زير نظر داشته باشيد. وقتي با دوستان بد رفت و 
آمد مي كند حواسللتان كاما ً به او باشد. مثا ً اگر تغيير رفتار، نمرات 
پايين، رفتار خشللن، حالت هاي غير معمول و... دارد بدانيد مي توانيد 
كاري كنيد تا ارتباط او با آنان قطع شود. اگر الزم است از معلم هايش، 

مشاور مدرسه يا يك پزشك روان شناس كمك بگيريد.
٥. قوانيللن خود را براي فرزندتان بازگو كنيد. براي جلوگيري از 
نفوذ همسللاالن بد در او، براي او قوانين مشللخصي در نظر بگيريد 
و اطمينللان حاصل كنيد كه از همة آن ها آگاه اسللت. اين قوانين را 
طوري ترتيب ندهيد كه در مخالفت مسللتقيم با دوستان باشد. بلكه 
آن را بازنگللري قوانين خانوادگي جلوه دهيد و او را از عواقب تخلف 

از اين قوانين مطلع كنيد. 
همان گونه كه بيان شللد نوجواني يكي از مراحل حساس زندگي 

اسللت. والدين با كمك به نوجوان خود در زمينه گزينش دوسللت مي توانند به او در گذر از اين مرحله 
به مرحله بعدي كمك كنند. دوست هر كس، نشان دهنده هويت و موقعيت خاص او در زندگي است، 
تا آنجا كه گفته مي شللود: »بگو با كه دوسللتي تا بگويم كيستي.« براي حفظ و تعميق هويتي راستين، 
گزينش يك دوسللت مناسب ضروري اسللت. قرآن كريم نيز دوست خوب را بهترين ياريگر انسان در 
رسيدن به اوج سعادت دانسته و در مقابل، دوست بد را مهم ترين عامل ناكامي و فرو غلتيدن در شوره زار 

شقاوت معرفي كرده است.
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مثل آباد حكايت

ت
س

دو

استاد علم! اين يكي را بكش قلم! 
مرد خياطي پارجه مشتري را كه برش مي كرد تك قيچي و اضافه مانده پارچه 

را پس انداز مي كرد و به صاحبانش نمي داد. 
شللبي در خواب ديد روز قيامت شللده و او را زير علللم دادخواهي برده اند و 
مشتري هاي او دارند با قيچي آتشين گوشت و پوست او را مي برند و مي برند از 
خللواب پريد و با خودش عهد كرد كه ديگر اين كار را نكند و باقيمانده پارچه 

را به صاحبش پس بدهد. 
فردا به شللاگردش سللفارش كرد كه هر وقللت ديدي من تكه هللاي پارچه را 

برمي دارم تو بگو: »استا، علم« . 
از قضللا روزي يك پارچه گرانقيمت آوردند كلله به تكه هاي آن طمع كرد هرچه 
كرد ديد نمي تواند از اين يكي بگذرد همين كه برداشللت شاگرد گفت: »استا، علم« 

استا گفت: »اين يكي را بكش قلم!« 

 روايت دوم 
علم علم، درد ورم ـ

 زري كه نبود توي علم! 
خياطي بود كه قسمتي از پارچه هاي مردم را موقعي كه 

رخت و لباس براشان مي دوخت برمي داشت و وقتي كه 
زياد مي شد پوشاكي درست مي كرد و مي فروخت. 

شللبي در عالم خواب ديد كه مرده و جلو تابوتش 
علم هاي همه رنگ در حركت اسللت و به او مي گويند: 

»اين علم ها از پارچه هايي اسللت كه موقع خياطي دزديدي« 
بعد از تقا و پيچ و تاب زياد از خواب بيدار شللد و پشلليمان 
از كرده هاي گذشللته با خودش عهد كللرد كه ديگر دزدي 

نكند. 
وقتي هم به دكان رفت به شللاگردش سللپرد كلله: »هر وقت 

خواسللتم از پارچه مردم ببرم و بدزدم تو بگو: »علم علم« تا من 
دست از دزدي بردارم«. 

اتفاقللًا زد و يك پارچلله زربفتي پيش خيللاط آوردند. خياط كه 
چشللمش به پارچه زري گران قيمت افتاد عهللدي كه با خودش كرده 

بود يادش رفت و قيچي را برداشللت تا يك تكه از آن را بچيند و براي خودش 
بردارد . 

شللاگرد كه اسللتاد را مي پاييد گفت: »علم علم« اسللتاد اعتنايي به حرف او نكرد. شاگرد اين دفعه با فرياد 
گفت: »استا، علم علم« 

خياط از فرياد شاگرد اوقاتش خيلي تلخ شد و داد زد: »چه خبرته! علم علم و درد ورم ل زري كه نبود توي علم!«

تصويرگر:طاهر شعباني
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كالهش پس معركه است 

اين ضرب المثل ناظر برشللخصی اسللت كه در اموری كه ديگران نيز شركت دارند تنها او با 
وجود تاش وفعاليت خستگی ناپذير به مقصود نرسد و از مساعی و زحمات خويش بهره نگيرد . 
درچنين مورد گفته می شللود : فانی كاهش پس معركه است . يعنی وضعش طوری است 

كه احتمال موفقيت نمی رود .
درزمان هاي قديم  معمول بود كه دراويش وشللعبده بازها در سللر چهارراه ها و معابرعمومی 
معركه می گرفتند و چند چشللمه بازی می كردند ، يعنی هنرها و شللعبده بازيهای خود را ضمن 
اظهارمطالب مشللروحی به تماشللاچيان نشللان می دادندو به فراخور اهميت هنری كه عرضه می 

كردند از تماشاچيان مبلغی پول به عنوان چراغ اهلل دريافت می داشتند . 
دراويش معركه گير كارشللان شعبده بازی ، مسللئله گويی ، مارگيری ، مناقب خوانی و شرح 

معجزات پيامبر اسام و اوليای دين ، عمليات پهلوانی ، قصه گويی و از اين قبيل بوده است . 
شكل و ترتيب معركه گيری به اين ترتيب بود كه معركه گير در وسط چهارراه و معبر عمومی 
سللفره ای پهن می كرد و با كمك معاون و دسللتيارش مشغول شللعرخوانی و سوال و جواب می 
شللد ند. اطراف اين سللفره تا مسافت و عمق يك الی دو متر كامًا باز بود و جزء حريم معركه گير 

محسوب می   شد كه هنگام انجام برنامه در آن تردد ورفت وآمد می كرده است . 
خارج از اين محوطه تماشللاچيان مجاز بودند دايره وار بايسللتند و هنرنماييهای معركه گير را 
تماشا كنند . چنانچه بر تعداد تماشاچيان افزوده می شد معركه گير دواير صفوف اول ودوم و سوم 
را تكليف می كرد بنشللينند تا بقيه تماشللاچيان كه ديرتر رسيده و در عقب جمعيت ايستاده بودند 
بتوانند بسللاط معركه گيری را ببينند و از نقاليها و عمليات و شلليرينكاريهای معركه گيراسللتفاده 

كنند . 
گاهی اتفاق می افتاد يكی از تماشاچيان كه در صف جلو نشسته بود با اطرافيان اختاف پيدا 
می ًكرد و يا رفتاری ازاو سللرمی زد كه موجب حواس پرتی معركه گر و اختال نظم می شللد . در 
اين موقع يكی ازتماشاچيان به منظور دفع شر، كاه آن شخص مخل ومزاحم را كه در صف اول 

نشسته بود بر می داشت و به خارج ازدايره يعنی پس معركه پرتاب می كرد . 
پيداست شخص مزاحم كه كاهش پس معركه افتاده بود برای بدست آوردن كاهش اضطراً 
ازمعركه خارج می شد و سايرين جايش را می گرفتند و ديگر نمی توانست به صف اول بازگردد. 
به طوريكه ماحظه می شود عبارت : كاهش پس معركه است از اين رهگذر وبساط معركه 

گيری به صورت ضرب المثل درآمد و در موارد مشابه به آن استشهاد و تمثيل ميكنند .
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ابوريحان بيروني
محمللد فرزند احمد معروف به ابوريحللان بيروني در 
سللوم ذيحجه ي سللال ٣١٢ هجري در نواحي خوارزم 
قسمت هاي بين درياي جيحون و درياي خزر كه در 
آن زمان جزو ايران محسللوب مي شد چشم به دنيا 
گشللود. او ٥ سال بيش تر نداشت كه با تشويق پدر 
و مادرش تحصيل علللم را آغاز كرد. پدر و مادرش 
براي تربيت درست و رسيدگي به تحصيلش او را نزد 
ابومنصور رياضيدان بزرگ خوارزمي گذاشتند. هوش 
و اسللتعداد اين كودك آن قدر فعللال و باال بود كه 
در سللن هفده سالگي با ابتكار خود از يك حلقه ي 
درجه دار استفاده كرد و ارتفاع نصف النهاري خورشيد 
را در شهر خود اندازه گرفت. بعد از آن به مغرب آمودريا 
رفت و در آن جا به كارهايش ادامه داد ولي در آن سرزمين 
جنللگ داخلي درگرفت و ابوريحان مدتي آن محل را ترك 
كرد و آواره و بي سر و سامان شد. او خودش گفته است: پس از 
آن اتفاق چند سال نتوانسته در يك جا بماند، تا اين كه روزگار برايم 
آرامش خاطر فراهم كرد و توانسللتم بلله كارهاي خودم ادامه دهم. 
مدت آوارگي ابوريحان كه با فقر و تنگدستي سخت مي گذشت حدود ٢ 
سال بود و او بعضي اوقات در »ري« و گيان زندگي مي كرد. اما در سال 
٣۸۷ باز به وطن خود بازگشت و به مطالعات و خدمات نجومي خود ادامه 
داد ولي آشفتگي هاي جنگ و اجتماعي سبب شد كه ابوريحان وطن خود را 
ترك كند و به يك مسافرت چهل ساله در هند برود  و در مناطق مختلف 
آن زندگي كند. در همان زمان بود كه مطالعه و تحقيق هاي زياد ابوريحان، 
او را به عنوان دانشمندي بزرگ مطرح كرد، كه در علم نجوم، رياضيات، 
تاريخ، جغرافيا، لغت شناسللي، طّب و ادبيات معلومات زيادي كسب كرد و 
آثار عميق فراواني از خود به جاي گذاشللت. وضع آوارگي و گرسنگي اين 
دانشمند بزرگ داستان هاي زيادي دارد. او براي به دست آوردن يك جلد 
كتاب تاريخي كه به آن احتياج داشللت مدت چهل سال جست وجو كرد 
و باالخره آن كتاب را به دسللت آورد. كار و تاش او آن قدر زياد بودكه در 
سللن پنجاه سالگي به بيماري هاي سختي دچار شد،به طوری كه چشم و 
گوش او بسيار ضعيف شده بود و با كمك يكي از دوستانش كارهاي خودش 
را انجام مي داد،  اما هرگز از مطالعه و نوشللتن و تحقيق جدا نمي شللد. ابوريحان در 
طللول عمللر آن قدر تاش و مطالعه كرد كه به زبان هاي عربي و فارسللي و هندي كاما 

بزرگان

ت
س

امین صدريدو
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آشللنا شللد و توانسللت از خود ١٤٦ اثر و كتاب به جاي بگذارد و آثار او 
به زبان هاي مختلف زنده ي جهان ترجمه شللده است. معروف ترين آثار 
علمللي ابوريحان بيروني، كه برخي از آن ها به زبان فارسللي هم ترجمه 
شده عبارت اسللت از : آثارالباقيه من القرون الخاليه ، حكايه آالله ،مقاله 
في النسب ، قانون المسعودي.  ابوريحان بيروني دانشمند محققي بود، كه 
حقيقت را فقط در نوشته ها و گفته ها باور نداشت بلكه عاقه ي شديدي 
به تحقيق مستقيم روي پديده هاي طبيعي داشت و اين كار را گاهي در 
سخت ترين شرايط انجام مي داد. اعتقاد اسامي او آن قدر محكم بود كه 
براي نوشللتن كتاب »لوازم الحركتين« بيش تر مطالبش را از آيات قرآن 
كريم گرفته است. زندگي ابوريحان بيش تر اوقات در آوارگي بود و همراه 
با فقر و گرسنگي و رنج و سختي ولي او هميشه دانشمندي خوش اخاق 
و خوش برخورد بود، زبان نرم و لحن جذابي داشللت و زندگي خود را با 
پاكي و پاكدامني سپري مي كرد. او هميشه در همه چيز قناعت مي كرد 
و طبع بلند و زيبايي داشللت. وقتي كتاب »قانون مسللعودي« را نوشت 
سلطان براي او جايزه و مال فراواني فرستاد، ابوريحان آن را قبول نكرد و 
گفت: آن ها را به خزانه بازگردانيد، من از مال و ثروت دنيا بي نيازم چون 
عمري را با قناعت زندگي كردم و ترك اين عادت براي من هرگز سزاوار 
نيست. مهم ترين ويژگي اين دانشمند بزرگ اين بود كه، چشم،  دست و 
فكر او هيچ وقت از كار و تاش باز نمي ماند، قلم و كاغذ از او جدا نمي شد، 
هميشلله درحال فكر كردن و مطالعه و تحصيل علم بود. تمام روزهاي 
سللال را به كار و تحقيق اختصللاص داده بود و فقط ايام به خصوصي را 
براي تهيه ي وسايل زندگي و استراحت انتخاب مي كرد. درمورد مسائل 
علمي بسيار دورانديش و خاق بود و به همين دليل گاهي مورد خشم 
و آزار علماي ديگر قرار مي گرفت. روزي، وسلليله اي ساخت كه ساعات 
نماز را نشللان مي داد بعد از درسللت كردن آن، وسلليله را پيش يكي از 
علما برد، او به ابوريحان گفت كه تو اختراع اين وسلليله را از دانشمندان 
اسام ياد گرفته اي و او را مورد انتقاد شديد قرار داد . عشق به مطالعه و 
فهميدن در او آن قدر بود كه يكي از دوستانش گفته بود: وقتي ابوريحان 
در بستر بيماري بود و به سختي نفس مي كشيد به ديدنش رفتم. كاما 
مشخص بود كه نفس هاي آخر را مي كشد ولي تا متوجه شد كه من در 
آن جا هستم چشمانش را باز كرد و گفت: راستي جواب آن مسأله اي كه 
چند ماه پيش عنوان كرده بودي چه بوده؟ گفتم: حال تو خوب نيست و 

االن وقت اين صحبت ها نيسللت، استراحت كن. ابوريحان دوباره گفت: 
دوست من! اگر من بدانم و بميرم خوب است يا نادانسته از دنيا بروم؟ بعد 
از صحبت او دوستش درباره ي مسأله توضيح مي دهد و او كاما متوجه 
مي شود. مدتي می گذرد و دوستش خداحافظي می كند و از منزل بيرون 
می آيد. هنوز چند قدم دور نشده بود كه صداي گريه و شيون از خانه بلند 
مي شود و متوجه مي شود كه ابوريحان چشم از جهان فرو بسته. ابوريحان 
بيروني دانشمند بزرگ و رياضيدان كم نظيري بود. در آخر عمر طوالني 
و پربركت خود، كه نزديك هشللتاد سال بود پس از يك زندگي سراسر 
افتخار و باشرافت از خود كتاب هاي علمي كم نظيري به يادگار گذاشت. 
حرف زدن درباره ي اين دانشمند بزرگ آگاهي هاي زيادي الزم دارد كه 

بايد به آثار وي و منابع الزم در اين باره مراجعه نمود.
»علي اكبر دهخللدا« ٢٤ صفحه ي بزرگ از جلد دوم »لغت نامه ي« 
خودش را به شرح زندگي اين عالم بزرگ اختصاص داده است و بسياري 
از دانشللمندان ايرانللي و غيرايراني كتاب هايي درباره ي شللخصيت اين 

دانشمند نابغه ي مسلمان نوشته اند. روحش شاد.
منبع: ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ انتشارات تربیت

لغت نامه ي دهخدا صفحه ي 784
زندگي نامه ي علمي دانشمندان اسالمي صفحه ي 503

هديّه االحباب صفحه ي 42 
داستان هاي کودکي بزرگان تاريخ صفحه ي 83
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موردیلو
بدون شللك مورديلو از برجسللته ترين كاريكاتوريسللت های زمان 
ماسللت. آثار اين هنرمند به دليل كيفيت خاص شان در تمام دنيا عاقه 
مندان بسلليار دارد و طرح های طنزآميز و غيرعادی او در سراسللر دنيا: 

آمريكا، اروپا، آسيا، اقيانوسيه و حتی آفريقا منتشر می شود.

هنر

ت
س

دو
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گيلرمو مورديلو در چهارم اوت ١۹٣٢ درشهر بوينس آيرس آرژانتين ديده 
به جهان گشللود. عرصه فعاليت های مورديلو تنها به كاردر مجات و چاپ 
كتاب خاصه نمی شود و آثار او به شكل تقويم، كارت پستال های فكاهی، 
عروسك و اسباب بازی برای كودكان، نقاشی و انيميشن نيز ظاهر می شوند. 
مورديلو جوايز بسياری از  نمايشگاه های معتبردنيا را نيز از آن خود كرده است 
كه از آن جمله می توان به مدال نقره تولنتينو ايتاليا در سال ١۹٦۷، جايزه اول 
بولونيا ايتاليا در سال ١۹۷٠، مدال نقره ساريو و بوسنی در سال ١۹۷٢، جايزه 
ققنوس آرژانتين در سللال ١۹۷٤، جايزه اول ناكاموری توكيو در سال ١۹۷۷ 

برای آلبوم »كابوی ديوانه« و ... اشاره كرد.
اين هنرمند توانا به همان اندازه كه در طنز ترسيمی شهرت دارد در زمينه 
طنز نوشتاری نيز مشهور است. او در سال ١۹۷۷، در جشنواره مونترال كانادا 
به عنوان بذله گوی سللال شناخته شد و در ١۹۸٣، جايزه نخل طايی ويژه 

طنزپردازان را در »سالن دی بوردينرا« به دست آورد.
مورديلللو پس از مدت ها زندگی در آرژانتين، پللرو، نيويورك، و پاريس 

اينك مدتی است با خانواده خود در شهر موناكوی فرانسه ساكن است. 
در سپتامبر ٢٠٠٤ گيلرمو مورديلو مهمان ويژه ی ششمين كنفرانس بين 
المللللی كاريكاتور و كميك چيللن بود. در ا ين كنفرانس از او به عنوان يكی 
از بهترين كاريكاتوريست های دنيا تجليل شد و جايزه ويژه ی كنفرانس به 

پاس يك عمر تاش هنری در زمينه كاريكاتور به وی اهدا شد.
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حتمًا بسياري از شما از هواداران باشگاه منچستر يونايتد و 
از عاقه مندان اين تيم هستيد. »پل اسكولز« يكي از ستارگان 
محبوب اين باشللگاه است كه با وجود كم حاشيه بودن،  همواره 
از تأثيرگذارترين بازيكنان منچسللتر يونايتد بوده است. ُپل كه 
فوتبال خود را از جوانان منچستر آغاز كرده است،  چندي پيش 
از بازي هاي ملي خداحافظي كرد و با اصرار بسياري از رسانه ها 
و مربي جديد ايتاليايي تيم ملي انگسللتان، فابيو كاپلو نيز براي 
بازگشللتن به تركيب تيم ملي مواجه شللد كلله البته تأثيري در 

تصميم او نداشت.
شللايد بيشللتر مردم تصور كنند زندگي فوتباليسللت هاي 
حرفه اي، رويايي و بي دغدغه اسللت؛  زيرا آن ها در مركز توجه 
قرار دارند و از درآمد و شهرت بااليي برخوردارند. اما پل اسكولز 

به اين نوع زندگي عاقه اي ندارد!
او كه اكنون ٣٣ سللاله است  سللال هاي فوق العاده اي را با 
باشگاه منچستر يونايتد پشت سللر گذاشته و افتخارات زيادي 
را كسللب كرده اسللت،  اما جالب اسللت بدانيد كلله او با اكراه 
فوتباليسللت شده و دوست دارد هرچه زودتر روزي برسد كه به 

او »فوتباليست سابق« بگويند!

او كه دو فرزند پسر و يك دختر دارد  ترجيح مي دهد بيشتر 
وقت خود را با خانواده اش بگذراند و هرچه كمتر در محيط هاي 
ُپر سللر و صللداي فوتبال قللرار بگيرد. او خيلي كللم مصاحبه 
مي كنللد و عقيللده دارد كه مردم با سللر و صدا به سللوي آدم 
هجوم مي آورند تا اطاعات بيشللتري راجع به زندگي شخصي 
و حرفلله اي بازيكنان كسللب كنند، اما او اين سللر و صداها را 

دوست ندارد.
پل اسللكولز معمواًل زيللاد لبخند نمي زنللد و در برابر ابراز 
احساسللات هواداران فقط سللر تكان مي دهد! امللا پيروزي بر 
تيم چلسللي در فينال ليگ قهرمانان اروپا توانست لبخند را به 
صورت او بنشللاند! او عاقه اي به نشللان دادن مدال هايش نيز 

ندارد و آن ها را در كمدي قفل كرده است!
او كه مثل بسللياري از هم بازي هاي خللود ،  از نوجواني به 
باشللگاه منچستر يونايتد پيوسته است، باشگاه را خانة دوم خود 
مي داند و عقيده دارد كه بازيكني كه به خاطر پيشللرفت يونايتد 
را ترك كند، آن را به دست نخواهد آورد. چون ترك باشگاهي 

مثل منچستر يونايتد برداشتن قدمي به عقب است!

پل اسكولز

ورزش

ت
س

دو

نازنین اسماعیل پور

با ستارگان دنياي فوتبال
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بازرگانللي به قصد سللفر و تجارت 
راهللي شللهر ديگري بللود و تصميم و 
گرفت براي اينكه در اين سللفر ضرري 
متوجلله او نشللود، مقداري از سللرمايه 
خود را در شللهر باقي بگللذارد. بنابراين 
با  آن مقدار سرمايه مقداري آهن خريد 
و آن هللا را نزد دوسللت خللود به امانت 
گذاشت. چون فكر مي كرد آهن وزنش 
زيللاد و قيمتش كم اسللت و كسللي به 
فكللر دزديدن آن نمي افتد. پس از آنكه 
بازرگان از سللفر بازگشت، قيمت آهن 
زياد شللده بود و بازرگان فكر كرد بهتر 
است به سللراغ دوستش برود و آهن ها 
را از او پس بگيرد. اما دوسللت قديمي 
او كلله به فكر خيانت افتاده بود، آهن ها 
را در جللاي ديگري پنهللان كرده بود و 
زمانللي كه بللازرگان به زنللد او رفت و 
آهن هللا را طلب كرد، با ظهري ناراحت 
گفت: »دوست عزيز، من واقعًا متأسفم. 
امللا من آهن هاي تو را در گوشلله اي از 
انبار نگاه مي داشللتم، تا اينكه روزي كه 
بللراي كار ديگري به انبللار رفته بودم 
متوجه شللدم موشللي در انبار بوده كه 

تمام آهن ها را خورده است.«

مللرد بازرگان فهميد كه دوسللتش 
قصد دارد او را فريب دهد، اما انديشلليد 
حرف حسللابي زدن فايده نللدارد و بايد 
با حيله اي او را شللرمنده سازد. بنابراين 
گفت: »بله، من هم شنيده ام كه موش 
آهن دوسللت دارد. تقصير من است كه 

فكر موش را نكرده بودم.«
دوست بازرگان با خود فكر كرد كه 
حاال كه ايللن مرد احمق حرف مرا باور 
كرده اسللت، بهتر است او را براي ناهار 
دعوت كنم تا دوستي خود را به او ثابت 
كرده، ترديللد را از او دور كنم. بازرگان 
نيز دعوت دوست خائن خود را پذيرفت. 
امللا زماني كه از خانة او خارج مي شللد، 
بچة كودك دوستش را كه نزديك خانه 
در حال بازي بللود، بغل كرد و به خانه 
برد. او به همسللرش سللفارش كرد تا 
فردا از كللودك به خوبي مراقبت كند و  
رداي آن روز براي صرف ناهار به خانة 
دوسللتش رفت. دوست خائن كه از گم 
شدن كودك بسيار نگران و ناراحت بود 
گفت: »دوسللت عزيز، من شرمندة شما 
هستم، اما امروز مرا معذور بداريد، چون 

فرزند كوچكم از ديروز گم شده و بسيار 
نگران و پريشان هستم.«

بازرگان كلله منتظر اين سللخنان 
بللود، گفت: »اما من ديللروز، زماني كه 
به خانه مي رفتم، فرزند شما را ديدم كه 
كاغي او را به منقار گرفته بود و با خود 
مي برد.« دوست خائن او كه پريشان تر 
شللده بود فرياد زد: »آخر چطور امكان 
دارد كاغي كه وزنش نيم من نيسللت 
كودكي را كه وزنش ده من اسللت بلند 
كند و بپرد؟ مرا مسللخره كرده اي؟« اما 
بازرگان بافاصله پاسللخ داد: »تعجبي 
ندارد. در شللهري كه مللوش مي تواند 
آهن بخورد، كاغ هم مي تواند كودكي 
را ببرد.« دوسللت او كه پي به داسللتان 
برده بود با پريشللاني گفت: »حق با تو 
است. فرزندم را بياور و آهنت را بستان، 
مللن به تللو دروغ گفتم.« بللازرگان كه 
ديگر ناراحت نبود در پاسخ گفت: »بله، 
اما اين را بدان كه دروغ تو از دروغ من 
بدتر بود. زيرا من براي پس گرفتن حق 
خود، مجبور به دروغگويي شدم، اما تو 

قصد خيانت به من را داشتي.«
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تصويرگر: طاهر شعباني
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نگاهی به فیلم های احتمالی
»نويسنده« نخسللتين فيلم نادر طريقت با 
فيلمنامه ای از هسللتی طريقت به تهيه كنندگی 
حبيب اسللماعيلی ساخته شللده است. اين فيلم 
يللك درام روانكاوانه درباره يك زن نويسللنده 
است كه در زندگی با مشكاتی مواجه می شود. 
مهناز افشللار، پژمان بازغللی، الدن طباطبايی، 
حامد زياران و مليكا ناظری از بازيگران اين فيلم 

هستند.

ليا  نيمه بلند  فيلللم  هشللتمين  »ماه بانو« 
ميرهادی با فيلمنامه ای از علی طالبی و خودش 
بلله تهيه كنندگی كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان سللاخته شده است. داسللتان درباره 
كودكان و نوجوانان روسللتايی است كه هر روز 
برای تماشای پرواز به اطراف فرودگاه می روند. 
پريللوش نظريه، اميرحسللين معلومللی، مهدی 
عطللاران، آنديللا عرب خويی، عبللاداهلل كريمی، 
سهيا كليايی و بازيگران محلی از نقش آفرينان 

فيلم هستند.

»... و كس�ی در راه است« سومين فيلللم 
رهبللر قنبری پس از »پرنده باز كوچك« و »او« 
اسللت. اين فيلم كه محصول شللبكه دو سيما 
است، داسللتان نوجوانی ١١ ساله به نام صمد را 
روايت می كند كه در آزمونی سللخت به عنوان 
پيام رسللان تلفنخانه روسللتا انتخاب و به دليل 
عاقه ديگر دوستانش به اين شغل با اتفاق هايی 

روبرو می شود.
بازيگران محلی و بومی گيان و مازندران 

در اين فيلم نقش آفرينی كرده اند. ا

»يک وجب از آس�مان« دومين فيلم علی 
وزيريان پس از خدا نزديك است به تهيه كنندگی 
سيدحسين حقگو ساخته شللده است. اين فيلم 
داسللتان نوجوانی گلفروش را روايت می كند كه 

آرزوی داشللتن »يك وجب از آسمان« را در سر 
دارد و به آرزويش نيز می رسد.

بهروز بقايی، الدن طباطبايی، علی سليمانی، 
امير آتشانی، افسر اسدی، مهوش وقاری، محسن 
قاضللی مرادی، نادر سللليمانی، مينا جعفرزاده و 

آتيا پسيانی بازيگران فيلم هستند.

»پای پیاده« هفتمين فيلم فريدون حسن پور 
پس از نشانی به تهيه كنندگی علی لدنی ساخته 
شده است. اين فيلم داستان خانواده ای است كه 
می خواهند پيرپسر خود را زن بدهند. محمدرضا 
فروتن، رضا ناجی، فاطمه صادقی، مريم بوبانی، 
فريبا آهنگ، دانيال محمودنيا، قاسللم شللبگرد، 
اردشير وزيری، الناز ثقفی، نوشين بابايی و مبينا 

ميرزاكريمی بازيگران فيلم هستند.

فريدون حسن پور سللازنده فيلم هايی چون 
تعطيات تابستانی، دارا و ندار، وقتی همه خواب 
بودند و نشانی است و معمواًل آثارش در جشنواره 

كودك و نوجوان به نمايش درمی آيد.

»حیران« نخستين فيلم شاليزه عارف پور به 
تهيه كنندگی رخشان بنی اعتماد و مركز گسترش 
سينمای مستند و تجربی ساخته شده است. اين 
فيلم بر اسللاس فيلمنامه ای از عارف پور و نغمه 
ثمينی داسللتان ماهی دختر نوجوان روسللتايی 
اسللت كه با حيللران مهاجر جوان افغان آشللنا 
می شللود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج 

می كند، پيوندی كه پيامدهای بسيار دارد.
باران كوثللری، مهرداد صديقيان، خسللرو 
شللكيبايی، فرهاد اصانی، ژاله صامتی، فوژان 

سنما
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رقابت فیلمسازان جوان
 در جشنواره همدان با قديمي ها
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عارفپور، محسن و پارسللا مكاری و احمد 
ياوری شاد بازيگران، رخشان بنی اعتماد مشاور 
كارگردان، امير اثباتی طللراح صحنه و لباس، 
مهرداد ميركيانی طراح گريم، ساسللان نخعی 
صدابردار و نوا روحانی مدير توليد فيلم هستند.

از حيران بلله عنوان يكللی از گزينه های 
احتمالی شللركت كننده در جشللنواره كودك و 
نوجوان همدان ياد می شللود كه البته می تواند 
بيشللتر مرتبط با موضللوع نوجوانان، مهاجران 
افغان و عشق های روستايی در اين فيلم باشد.

فيلم  جديدترين  غیرانتفاعی«  »كالنتری 
يداهلل صمدی پس از شللهر آشوب و محصول 
كانللون پللرورش فكری كللودكان و نوجوانان 
اسللت. فيلم درباره يك كانتری غير انتفاعی 
اسللت كه وظيفه خود می دانللد امنيت محله، 
خصوصاً امنيت كللودكان و نوجوانان را تأمين 
كند. اما چگونگی انجام آن به محور اصلی فيلم 

تبديل شده است.
مهللران رجبللی، گوهر خيرانديللش، امير 
جعفری، شهرام قائدی، مختار سائقی، فردوس 
كاويانی، مرتضی احمللدی، باقر صحرارودی، 
كيومللرث ملك مطيعی، امير وطللن زاد، اتابك 
نللادری، آرش نللوذری، علی سللليمانی، علی 
شادمان و آزاده اسماعيل خانی، اصغر نقی زاده، 
منصور نيكوسللخن، آرش جاويدی و خسللرو 

خانمحمدی بازيگران اين فيلم طنز هستند.

»مسافر كربال« نخستين تجربه كارگردانی 
بيژن شللكرريز داستان نوجوانی است كه قصد 
دارد قاليچلله نذری مادربزرگ را به كربا ببرد. 
او ايللن قاليچه  را برای دايی امير رزمنده ای كه 
سال هاسللت از او خبری نيسللت، بافته است. 
مهرداد ضيايی، مريم كاظمی، احمد عباسقلی، 
ارسطو خوش رزم، سيما مطلبی، طاهره اعايی 

و حسين پرستار از بازيگران هستند.
از ديگللر عوامل می توان به سلليدمهدی 
شجاعی فيلمنامه نويس،  محمود مهدوی طراح 
چهره پردازی و گروه سللينمايی ديدگاه مجری 
طرح و محمدرضا كريمی  صارمی مشاور پروژه 

اشاره كرد.

»كودک و فرشته« نخستين فيلم مسعود 
نقاش زاده بلله تهيه كنندگی حسللن كامی و 
سيما فيلم ساخته شده است. اين فيلم بر اساس 
فيلمناملله ای از محمدرضا گوهری در روزهای 
آغازين جنگ و سقوط خرمشهر به روايت قصه 
دو نوجوان به نام های بهنام و فرشته می پردازد 
كه خانواده شللان را در جريللان حمله عراق به 
ايران و اصابت گلوله به خانه شللان از دسللت 

داده اند.
»كودك و فرشللته« در بيست و هفتمين 

جشللنواره فجر به نمايش درآمد و موفق شد از 
بخش فيلم های اول و دوم ديپلم افتخار و جايزه 
نقللدی بهترين بازيگر زن بللرای مونا احمدی، 
ديپلم افتخار و جايزه نقدی بهترين كارگردانی 
و پللاك طايی نگاه ملی و جايزه نقدی را به 
خود اختصاص داد. ايللن فيلم همچنين هفت 

جايزه از بخش تجلی اراده ملی دريافت كرد.

»پريا« سللاخته حسين قاسللمی جامی با 
فيلمنامه ای از خودش داستان نويسنده ای است 
كه يكی از شللخصيت های قصه اش به دنيای 
واقعللی می آيد. در اين فيلم رضا شللفيعی جم، 
اليزابللت امينی، ترالن پروانه و مرتضی ضرابی 

نقش آفرينی می كنند.

»بال های خوش�بختی« بهروز شعيبی به 
تهيه كنندگی مهدی كريمی ساخته شده است. 
در اين فيلم سللعيد پورصميمی، زهرا سعيدی، 
محسللن قاضی مرادی، اميرحسللين عسگری، 
ميللاد كيمرام، مهدی باطبللی، حميد مولوی، 
احمد ياوری شللاد، سللعيد شللورجه، منوچهر 
يكتاوثوقللی، منوچهر هنللردان و آناهيتا همتی 

نقش آفرينی می كنند.
بيست و سومين جشنواره بين المللی فيلم 
كودك و نوجوان همدان از ١١ تا ١٥ مردادماه 

۸۸ در همدان برگزار می شود.
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پيكسار دوست داشتنی!
استوديوي انيميشن پيكسار با تركيبي از خاقيت 
و هنرمندي تكنيكي، فيلم هاي اورژينال را با اسللتفاده 
از انيميشللن كامپيوتري مي سازد. پيكسار تا كنون پنج 
فيلم از موفق ترين و محبوب ترين فيلم هاي انيميشن 
تاريخ به نام هاي داسللتان اسللباب بازي )١۹۹٥( برنده 
جايزه اسكار، زندگي يك حشره )١۹۹۸(، داستان اسباب 
بازي ٢ )١۹۹٢( برندة گلدن گلوب، شللركت هيوالها 
)٢٠٠١( برندة جايزه اسللكار، و در جسللت وجوي نمو 
)٢٠٠٣( كانديد جايزه اسكار و پرفروش ترين فيلم تاريخ 
انيميشن را ساخته اسللت. اين پنج فيلم پيكسار بيش 
از ٥/٢ ميليون دالر در سراسللر دنيا فروش سللينمايي 
 DVD داشته و بيش از ١٥٠ ميليون دالر به صورت

و نوارهاي ويديويي فروخته است. 
كارهاي ديگر اين استوديو فيلم هاي باور نكردني ها 
)تاريخ پخش ٥ نوامبر ٢٠٠٤( و ماشين ها )در تعطيات 
٢٠٠٥( بودند.»داستان اسللباب بازي« كه اولين بار در 
٢٢ نوامبر ١۹۹٥ پخش شللد، نشللان دهنده بيش از ۹ 
سللال تاش خاقانه و تكنيكي اين اسللتوديو بود. و با 
فروش بيش از ٣٦٠ ميليون در سللينماهاي سراسر دنيا 
پر فروش ترين فيلم سال ١۹۹٥ شد. كارگردان اين كار 
و مدير عامل شركت جان لِستِر يك جايزه اسكار ويژه 
براي »رهبري هوشمندانه تيم داستان اسباب بازي كه 

منجر به توليد اولين فيلم بلند كامپيوتري انيميشن شد« 
دريافت كرد. 

كارهاي ديگر پيكسللار مثل »زندگي يك حشره« 
در ١۹۹۸ و داسللتان اسللباب بللازي ٢ در ١۹۹۹ از پللر 
فروش ترين فيلم  هاي انيميشللن سللال بودند. داستان 
اسباب بازي ٢ در زمان پخش خود، ركورد ميزان فروش 
هفته اول را در سراسللر دنيا شكست و برنده يك گوي 

طايي به خاطر بهترين فيلم موزيكال در ١۹۹۹ شد. 
در ٢٠٠١، پيكسار فيلم »شركت هيوالها« را عرضه 
كللرد. در هفته اول پخش فيلم فروش آن معادل ٦/٦٢ 
ميليون دالر بود. شركت هيوالها سومين فيلم پرفروش 
انيميشللن در سراسر دنيا اسللت. آخرين و پنجمين كار 
پيكسار فيلم »در جسللت وجوي نمو« باالترين ركورد 
فروش را در سراسللر دنيا داشللت كه در سلله روز اول 
پخللش ٢/۷٠ ميليون دالر فروش كرد و در حال حاضر 
پرفروش ترين فيلم انيميشللن دنيا، پرفروش ترين فيلم 
سال ٢٠٠٣ و نهمين فيلم پرفروش دنيا تا به حال بوده 

است.
فيلم ديگری كه در پيكسار ساخته شد، ماشين ها نام 
دارد و در سال ٢٠٠٦ نمايش داده شد. آخرين همكاری 
مشترك پيكسار و والت ديزنی فيلم پويانمايی راتاتويی 

است كه برنده جايزه اسكار در سال ٢٠٠۷ شد.

غول بزرگ انیمیشن های پر فروش ؛ 
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جوايز؛
ر   د

جسللت وجوي نمللو: اسللكار بهترين فيلللم بلند 
انيميشن، كانديداي بهترين تدوين صدا، فيلم نامه 

اوليه و موسيقي فيلم.
كمپاني هيوالها:آهنگ ساز كار رندي نيومن 
اسللكار بهترين ترانلله )اگر من تو را نداشللتم( را 
گرفت. كانديداي اسللكار بهترين فيلم انيميشن 
بلند، بهترين تدوين صدا، بهترين موسيقي فيلم. 

داسللتان اسباب بازي ٢: جايزه گوي طايي 
بللراي بهترين فيلم موزيللكال يا كمدي. انجمن 
منتقديللن فيلم ايللن فيلم را به عنللوان بهترين 
فيلم انتخاب كرد و آهنگ سللاز كار رندي نيومن 
كانديداي گوي طايي و اسللكار براي موسيقي 

اين فيلم شد.

زندگي يك حشللره: به عنوان بهترين فيلم 
خانوادگي ١۹۹۹ برگزيده شد و آهنگ ساز رندي 
نيومللن يك جايزه گرمي بللراي اين كار دريافت 

كرد. 
در ١۹۸٦ فيلم كوتاه لوكسللو جونيور اسكار 

بهترين فيلم كوتاه انيميشن را دريافت كرد. 
در ١۹۸۸ فيلم كوتاه »اسللباب بازي حلبي« 
اسللكار بهترين فيلم كوتاه انيميشللن را دريافت 

كرد.
ري اسكار بهترين  در ١۹۹۷ فيلم كوتاه بازي َگَ
فيلم كوتاه انيميشن را دريافت كرد. اين فيلم اولين 
كاري بود كه تكنولوژي استوديو را در توليد تصاوير 

واقعي تري از پوست و لباس نشان داد. 
در سللال ٢٠٠٢ فيلم كوتاه بللراي پرندگان 
پيكسللار اسللكار بهترين فيلم كوتاه انيميشن را 

دريافت كرد. 
در سللال ٢٠٠٣ ماشين جديد مايك كانديد 

اسكار بهترين فيلم كوتاه انيميشن شد. 
در سللال٢٠٠٤ »بازگشللت« كانديد اسكار 

بهترين فيلم انيميشن بود. 

در مجموع كاركنان پيكسار تا كنون ١٦ جايزه 
اسللكار، ٢ عدد Gold Clios براي آگهي هاي 
تجارتي انيميشللن كامپيوتري دريافللت كردند.

كارهاي كوتاه اين استوديو شامل فيلم هاي آندره 
و والي بي، لوكسو جونيور، براي پرندگان، اسباب 
 Knick ،بازي حلبللي، بازيَگري، رويللاي قرمز

Knack و بازگشت است.
البته نبايد آخرين آثار اين كمپانی بزرگ مثل 
»وال-ای« ٢٠٠۹ و فيلم كوتاه انيميشن »پرستو« 
را از ياد برد كه احتماال می دانيد كه جايزه بهترين 
انيميشللن اسللكار را در حالی برای خود كرد كه 
پيشللتر همين انيميشللن در گلدن گلوب چندين 

جايزه دريافت كرده بود.
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حامد، اسللير ايراني، رو به افسر بعثي كرد و با پرخاش گفت: »براي 
چه مي زني؟! ما اسلليريم. برده ي شللما كه نيستيم! شللما مثًا مسلمان 

هستيد؟! كجاي دين شما نوشته كه بايد اسير را كتك بزنيد؟!«
اسماعيل، افسر عراقي، شاقي را كه در دست داشت،  آرام به دست 
ديگرش داد. حالت تهديد به خودش گرفت. لبخندي از روي تمسخر زد 
و گفت: »سللخنراني ات تمام شد؟ عربي را هم كه از ننة من بهتر حرف 
مي زني! گمانم تو قديمي ترين اسللير اين اردوگاه باشللي. حاال سرت را 
بينداز پايين و مثل بچة آدم برو داخل آسايشللگاه. به شللما ايراني ها اگر 
فرصللت بدهيم، با هميللن چهار تا پتو و پيت حلبي و قاشللق و چنگال ، 

هلي كوپتر درست مي كنيد و از اينجا پرواز مي كنيد و مي رويد.«
حامد، بدون ترس، گفت: »من خودم از بچه هاي جنوب ايران هستم 
كه شللما به زور وارد خاك كشللورم ُشللديد. ضمنًا بدون كتك  زدن هم 

مي تواني بگويي كه از ما مي ترسلليد. شللما حق كتك  زدن نداريد. 
خيلي از افسللرها و سللربازهاي عراقي هستند كه با زبان نرم 

و مايم و دوسللتانه با ما برخورد مي كنند و همة كارها هم 
به خوبي انجام مي شود.«

گفللت:  خشللم  بللا  اسللماعيل 
»زياده گويي نكن. برو داخل؛ وگرنه 
با اين شاق آن قدر مي زنمت كه 
بميللري. با حرف هايت مي خواهي 

بگويللي كلله مللا بعثي هسللتيم و 
بعثي ها با شللما بدرفتاري مي كنند؟ اگر 
بفهمم كدام سرباز و افسر شيعه با شما 
مهربانللي مي كند، به افسللران مافوقم 
گزارش مي كنم تا همين جا تيربارانش 

كنند.«
حامد مي دانسللت كه اسماعيل، افسر 

عراقللي، تازه به عنللوان معللاون اردوگاه به 
آنجللا آمللده و مي خواهد به اين وسلليله از 
اسللرا زهرچشم بگيرد. اسللرايي كه داخل 

آسايشللگاه شللده بودند، ايسللتاده بودند و 
بلله صحنة جر و بحللث حامد با افسللر عراقي نگاه 

مي كردند.

حامد خواسللت حرفي بزند كه، ناگهان، افسر عراقي  خشمگين شد. 
يقة پيراهن حامد را گرفت و او را به سللويي انداخت. بعد، به همراه چند 
سللرباز، در آسايشگاه را بستند. حامد بيرون آسايشگاه ماند. افسر بعثي با 

چهره اي پر از خشم به طرف حامد آمد.
ل با من جر و بحث مي كني؟! كاري مي كنم كه با شللنيدن اسم من 

زبانت بند بيايد!
بعثي حامللد لبخنللدي از روي بي اعتنايي زد؛ لبخندي  افسللر  كه 

را به خشللم آورد. جلو آمللد. محكم با كف 
دسللت روي سللينة حامد كوبيللد. حامد 

عقب عقللب رفت و از پشللت روي 

داستان

ت
س

دفاع مقدسدو

احمد عربلو

تصويرگر: طاهر شعباني

نويسنده
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آشغال هايي كه در گوشه اي جمع شده بود، افتاد.
افسللر عراقي و چند سللرباز بعثي، كه در اطرافش بودند، با تمسخر 
خنديدنللد. حامد از جا بلند شللد و با تهديد گفت: »تمللام هنرتان همين 
اسللت كه يك اسللير بي دفاع را كتك بزنيد؟ صبر كن. نشانت مي دهم! 
من يك نويسنده هستم. وقتي كه از اينجا آزاد شدم تمام اين ماجراها را 

مي  نويسم و آبرويتان را در دنيا مي برم.«
افسر بعثي با شنيدن نام »نويسنده« به فكر فرورفت. شاق را براي 
چندمين مرتبه در دستانش جابه جا كرد و نگاهش را ريز كرد و چشم در 

چشم حامد دوخت و گفت: »چي گفتي؟  تو؟ تو نويسنده هستي؟«
ل البته. مگر نويسنده ها شاخ و دم دارند؟ خوب، نويسنده ام. من بيشتر 

از ده تا كتاب نوشته ام...
اسماعيل جلوتر آمد. لحن كامش عوض شد.

ل گوش كن اسير! خيال نكن كه از حرفت ترسيدم. اگر از اينجا آزاد 
شللدي، برو هر چي كه دلت مي خواهد بنويس. اما فقط مي خواهم بدانم 

راست مي گويي يا نه؟
ل دروغللم چيه؟ از لحظه بلله لحظة جنايت هايتان داسللتان خواهم 

نوشت. صبر كن!
افسر بعثي جلوتر آمد. چانة حامد را با 
نش  نگشتا ا

گرفللت. صللورت او را بلند كرد و زل زد به چشللمانش و گفت: »پس تو 
نويسنده هستي! داستان مي نويسي؛ آره؟!«

ل چه فرقي مي كند؟ اصًا به تو چه مربوط من چي مي نويسم؟!
ل مواظب حرف زدنت باش! شللنيده ام كه تو قديمي ترين اسللير اين 
اردوگاه هسللتي. هفت سال است كه اسللير هستي. اما حواست باشد كه 
كجا هسللتي و با كللي حرف مي زني! و يادت باشللد كلله اتفاقًا من هم 
نويسنده هستم. يعني عاشللق نويسندگي هستم؛ مخصوصًا داستان هاي 

پليسي و جنايي و اين جور چيزها.
حامد خنده اش گرفت.

ل البد به خاطر همين اسللت كه اين قدر عاشللق اذيت و آزار اسللرا 
هستي!

اسماعيل سعي كرد موضوع صحبت را عوض كند.
ل ببين اسللير! جنگ است. به قول شللما ايراني ها ما هم مأموريم و 
معذور! حاال مي خواهم پيشللنهادي به تو بكنم... اميدوارم »نه« نگويي. 
ببين! من عاشق نويسندگي هستم. اما تا حاال فرصت شكوفايي استعدادم 
را نداشللته ام. دور و برم هم كه همه نظامي هستند و بويي از اين چيزها 

نبرده اند... خيلي دلم مي خواهد بنويسم.
حامد با تعجب به افسر بعثي نگاه كرد. 

ل خللوب، بنويللس! به جاي اين همه آزار و اذيت و شللكنجه كردن 
اسيرها، يك گوشه اي پيدا كن و بنويس.

ل مشللكل همين جاسللت. نمي دانم چي بنويسللم و از كجا 
شللروع كنم. تو... تو كمك مي كني؟! در عوض من هم سعي 

مي كنم با دوستانت زياد بدرفتاري نكنم...
حامد به فكر فرو رفت. نمي دانسللت چه كار كند. فكري 
مثل بللرق از ذهنش عبللور كرد. گفت: »اگللر چنين قولي 
بدهي، قبللول مي كنم. اتفاقًا بللراي خودم هم خوب 
اسللت كه كمي تمرين نويسندگي كنم... 
تللو... تللو مي تواني از هميللن حاال و 
از همين امشللب شروع به نوشتن 

كني...«
ل از همين حاال؟ يعني چه؟ از 
چي بنويسللم؟ من كه سوژه اي براي 

نوشتن ندارم...
ل يك نويسندة خوب و بااستعداد 
بايللد نوشللتن را از اتفاقات و حوادث 
اطرافش شللروع كند... خوب فكر كن و 
ببيللن چه اتفاق جالبي برايللت افتاده كه مي تواني 
آن را بنويسللي؟ مثًا از همين بدرفتاري ات با من بنويس. چرا با 
من و با اسللرا بدرفتاري كردي؟ چطور شللد كه مرا كتك زدي؟ 
مرا داخل آشللغال ها انداختي؟ اصًا اين آشغال ها اينجا چه كار 
مي كنند؟ تا كي بايد اينجا بمانند؟! تو مي تواني از همين اتفاقات 
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يك قصة خوب پليسي بسازي.
اسللماعيل به فكر فرورفت و گفت: »جالب است. دارد يك چيزهايي 
توي ذهنم مي  آيللد... چرا تا به حال به فكر نيفتاده بودم؟ اصًا خود اين 

آشغال ها مي تواند تبديل به يك سوژة پليسي شود.«
حامد و افسر بعثي ساعتي را با هم حرف زدند. اسماعيل شور و شوق 
عجيبي براي نوشتن داشت. رو به حامد كرد و گفت: »گوش كن. ممكن 
اسللت اسللراي ديگري از اينكه ببيند من و تو با هم حرف مي زنيم خيال 
كنند كه با هم سللاخت و پاخت كرده ايم كه تو براي ما جاسوسي كني... 
من از فرداشللب، به بهانه اي، تو را به دفتر اردوگاه مي كشانم تا همان جا 

نوشته هايم را بخواني و نظر بدهي...«
صحبت هاي آن دو، سللاعتي طول كشلليد. وقتي كه حامد صحيح و 
سللالم به داخل آسايشگاه برگشت همة اسرا تعجب كردند. در يك چنين 
مواقعي اسلليري كه روي حرف اسماعيل، افسر بعثي، حرفي مي زد با سر 

و صورت كتك خورده برمي گشت. زمزمه در ميان اسرا بلند شد.
ل  چه اش شد؟ نكند با دشمن ساخته باشد؟

ل نه بابا! او قديمي ترين اسير اين اردوگاه است. اگر قرار بود با دشمن 
سازش كند تا حاال مي كرد...

***
شللب بعد، دو سللرباز بعثي به سللراغ حامد آمدند و او را با خشونت 
فراوان با خود بردند. آن ها گفتند كه حامد بايد به خاطر حرف هاي زشتي 

كه ديشب به اسماعيل، افسر بعثي زده، بازجويي شود. 
وقتي كه حامد وارد اتاق 
بعثي،  افسللر  اسللماعيل، 

شللد، او گفت: »خواسللتم تو را اين جوري به اينجا بياورند كه اسرا شك 
نكنند.«

بعد دفترچه اي را به طرف او گرفت. 
ل يك داستان پليسي نوشته ام. به نظر خودم كه از آگاتا كريستي هم 

بهتر نوشته ام. بخوان و ايرادهايش را بگير تا آن را تكميل كنم.
حامللد دفترچلله را گرفللت و با دقت شللروع به مطالعه كللرد. تمام 
قسللمت هاي داسللتان را عامت زد و عيللب و ايللراد آن را گرفت. بعد 
توضيحللات مفصلي به اسللماعيل داد و سللربازها دوبللاره او را به داخل 

آسايشگاه برگرداندند...
اين ماجرا، چند شب ديگر ادامه پيدا كرد. بعضي سربازها، به بهانه هاي 

مختلف، سر ساعتي معين مي آمدند و حامد را با خود مي بردند.
شللب هفتم، اسللرا تصميم گرفتند حامد را حسابي سؤال پيچ كنند و 
تكليف اين ماجراي عجيب را روشن كنند. بازجويي كه يك يا دو ساعت 
بيشللتر طول نمي كشلليد. اگر هم بازجويي بود چرا او صحيح و سالم به 

آسايشگاه برمي گشت؟!
اما حامد آن شللب تا ديروقت برنگشللت. نيمه شب تمام شد و نيامد. 
صبح شللد و نيامد. همة اسرا نگران شللدند؛ نكند بايي سر حامد آورده 
باشللند؟! ظهر، زمزمه هايي در ميان اسللرا پيچيد؛ »حامد، از اردوگاه فرار 

كرده است!«
عصر، همة اسللرا را در محوطة اردوگاه به صف كردند. اسللماعيل، 

افسر بعثي، مثل گرگ زخمي با خشم اسرار را تهديد كرد. 
ل اگر بدانم، حتي يكي از شما از ماجراي فرار حامد خبر داشتيد يا با 

او هم دست بوديد، همة اردوگاه را به آتش مي كشم!
بعد، شخصًا به همراه چند سرباز وارد آسايشگاه اسيران شد.

ل وجللب به وجب آسايشللگاه را بگرديد. هر نشللاني از اين اسللير 
نويسنده پيدا كرديد به من بگوييد...

تمام رخت خواب حامد بازرسي شد. زير يكي از پتوهاي 
تخت، يادداشت كوچكي پيدا شد. سربازي آن را 
به سرعت به دست اسماعيل رساند. حامد 
نوشللته بود: »مي دانم كه اين يادداشت 
را پيللدا مي كنللي. تو اسللتعداد خوبي در 
نويسللندگي داري. اما باهوش نيستي. تمام 
راه هاي فرار را از روي داسللتانت پيدا كردم؛ 
سطل هاي بزرگ آشللغال، سوراخ سنبه هاي 
اين اردوگاه لعنتي. به هر حال، داستاْن پايان 
خوشللي براي من داشللت... يك ضرب المثل 
ايراني هسللت كه مي گويد: عدو )دشللمن( شود 

سبب خير، اگر خدا خواهد...«
افسللر بعثي كاغذ را در دسللتانش فشرد و 
چنان فريادي از سللر خشم كشيد كه صدايش در تمام 

فضاي اردوگاه پيچيد.
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يكی از هنرهای با ارزشللی كه در شرق 
وجود دارد خاتم سازی است. از گذشته خاتم 
سازی اطاع زيادی در دست نيست، زيرا مواد 
اوليه خاتم اكثراً چسب و چوب است و اين دو 
ماده بر اثر مرور زمان از بين می روند. با اين 
همه در اماكنی كه از نظر مردم جنبه تقدس 
داشللته و در نتيجه از آنها به خوبی نگهداری 
شللده است، به خاتم هايی بر می خورديم كه 

قدمت دويست تا سيصد ساله دارند.
كهن ترين نمونه خاتم كه در دست است 
متعلق به دوره صفويه اسللت. اين اثرمربوط 
به بقعه شللاه نعمت ا... ولی در ماهان كرمان 
اسللت. خاتم سازی در شيراز از قدمت زيادی 
برخوردار اسللت و تصور مللی رود هنر خاتم 
سللازی برای اولين بار درشللهر شيراز بوجود 
آمده باشللد. شللايد بهترين نمونلله اين هنر 
در عصللر حاضر، ميللز خاتمی اسللت كه در 
نمايشگاه جهانی بروكسل)سال ١۹٥۸( مدال 

طا را نصيب خود كرد. 
درخاتم هللای گرانقيمت قسللمت های 
فلزی خاتم از طا يا نقره تشللكيل می شود 
وبه جای استخوان در ساخت آنها عاج به كار 
می رود و مرغوب ترين خاتم، نوعی است كه 
پره وارو ناميده می شود و قسم ديگری كه به 

سيم دار مشهور است. 
مواد و مصالح خاتم سازی :
چوب، فلز، استخوان و رنگ سبز

وسايل و ابزار خاتم سازی :
رنللده كه پشللت خاتم را بسلليار ظريف 
می  تراشللد، تنگ های گوناگللون نظير تنگ 
مثلث سللابی، سلليم سللابی، پره سللاب، گل 
ساب و توگلو سللاب، اره، اره سرقطع كن كه 
سللر چوب ها يا گل خاتللم را قطع می كند، 
سوهان، كه انواع مختلف دارد و وسايل ديگر 
عبارتند از: پرگار، گونيا، چكش، گاز انبر، مغاز، 

پرس.

سوغات

ت
س

دو

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

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

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

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

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

نشاني: تهران - صندوق پستي 3563 - 14155 توزيع و امور مشتركين: محمد رضا مال زاده
فكس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

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

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

شايد تو هم مثل بسیاري از هم سن و سال هايت، گاهي دلت مي خواهد که ديگران هم 
حرف  هاي دلت را بشنوند! براي هر کسي ممكن است لحظاتي در زندگي پیش بیايد که 

بخواهد هر چه دل تنگش مي خواهد، بگويد. 
صفحه ي »دوست من ، سالم« در واقع، پلي است بین ما و تو دوست عزيز که در واقع، 
صاحب اصلي مجله هستي. دوست عزيز، ما حرف هايت را بي کم و کاست در مجله ي 
خودت و به نام خودت چاپ کنیم.  خواندن حرف هاي دل دوستان ديگرت مي تواند 

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

در ضمن خوشحال خواهیم شد نظرات شما را در مورد  بخش هاي مختلف نشريه، 
شامل داستان، شعر تصويرسازي، صفحه آرايي و روي جلد نشريه  را در نامه هايتان 

بخوانیم  . منتظريم...
لطفا نامه هايتان را به نشاني : تهران / صندوق پستي  3563 / 14155 

نشريه »دوست نوجوانان« ارسال فرمايید.

سخن

ت
س

دو
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منبع : چـهـل حديث/ نوشته امام خمینی )ره(

سـكـونى از حضرت ابى عبداهلل الصادق ، عليه السالم ، حديث كند كه فرمود: همانا 
پـيـغـمـبـر، صـلى اهلل عـليه و آله ، فرستاد لشكرى را. پس چون كه برگشتند فرمود: 
آفـريـن بـاد بـه گروهى كه به جاى آوردند جهاد كوچك را، و به جاى ماند بر آنها جهاد 

بزرگ . گفته شد اى پيغمبر خدا چيست جهاد بزرگ ؟ فرمود: جهاد نفس است .
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