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هر كس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

به جاي
سرمقاله

بخوان!
 چه بخوانم؟

بخوان به نام پروردگارت كه تو را آفريد. 
و تورا نيكوترين آفريدگان قرار داد.

و در س�اية آفرين�ش تو مهرباني را ب�ر عالميان  
تمام كرد. بخوان به نام خداوندگار رحمت كه تو را 
به رحمت خويش آراست ، تا مردمان تجلّي رحمت 

پروردگار خويش را در دستان تو ببينند. 
بخ�وان به نام پ�روردگاري كه ت�و را براي تمام 
ك�ردن مكارم اخالق مبعوث كرد تا مردم در س�ايه 

اخالق مهربان تو با هم مهربان تر شوند.
بخوان ب�ه نام پروردگار ي كه ت�و را نيكو ترين 
اس�وة مردم قرار داد، تا مردم در س�اية نام تو و از 
بركت صلوات بر تو و خاندان نيكويت محترم شوند 
و انس�ان اينگون�ه در جهان احترام يافت  اش�رف 
مخلوقات گرديد و ش�يطان از بي احترامي به مردم 

تو رو سياه شد. 
بخوان اي محمد امين! 

كه مردم تنها خواندن تو را باور دارند. 

تو كه پيش از اين عيد، امين مردم بودي و تا به 
حال كس�ي از زبان پاك تو ، كلمه اي دروغ نشنيده 

است.
تو امانت دار رازي بزرگ بودي كه كوه و دشت و 

آسمان نتوانستند بار آن را به دوش بكشند. 
بخوان اي امين خداوند!

بخوان كه بساط دروغ از زمين برچيده شود.
بخوان به نام راستي و درستي و مهرباني.

بخوان تا ديگر هيچ كس دروغ نگويد. 
بخ�وان تا امانت خداوند ب�ه صاحبان اصلي اش 

باز گردد.
محسن وطني
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کوه حرا 
در کش��ور عربستان و در ش��هر مّکه، کوهی 
وج��ود دارد که نام آن »َحرا« اس��ت. در باالی 
این کوه، غاری کوچک قرار دارد که قس��متی از 
آن را نور خورش��ید روشن می کند و قسمت های 
دیگرش، تاریک است. کسانی که به زیارت خانه 
خدا و س��فر حج می روند، یک��ی از جاهایی که 
حتم��اً به دیدنش می روند، غار حرا اس��ت؛ چون 
آن مکان، جایی اس��ت که پیامبر گرامی اسالم 
صلی اهلل علیه و آل��ه روزها و ش��ب های زیادی به 
آن ج��ا می رف��ت و به راز و نیاز با خدا مش��غول 

می شد. 

راز آن شب 
س��الیان دور در یک��ی از ش��ب های پایان��ی 
ماه رجب، در گوش��ه ای از ش��هر مکه و در قله 

کوهی به نام حرا، اتفاق بزرگی افتاد؛ اتفاقی که 
سرنوشت انسان ها را عوض کرد و مژده بزرگی 
ب��رای آدم ها آورد. در آن ش��ب، حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله که 40 س��اله ب��ود، در غار حرا 
مثل ش��ب های دیگر مشغول عبادت و راز و نیاز 
با خدای مهربان بود. ناگهان دید فرشته ای زیبا 
وارد غار شد. فرشته نزدیک و نزدیک تر می شد. 
از چهره اش پیدا بود که خبر مهمی دارد. نام آن 

فرشته جبرئیل بود. 

پيامبر و فرشته 
»جبرئیل امین«، فرش��ته پیام رسان خداوند، 
ب��ه غار حرا ن��زد پیامبر اس��الم حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آل��ه رفت تا خبر مهم��ی را به او 
بگوید. جبرئیل نوشته ای به همراه خود آورده بود 
و از حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله می خواست 

ت��ا آن را بخوان��د. پیامب��ر فرم��ود: »نمی توانم 
بخوانم.« فرش��ته دوبار دیگر از پیامبر خواس��ت 
تا نوش��ته را بخواند و سرانجام لب های آسمانی 
پیامبر مشغول خواندن شد. چه جمله های زیبایی 

بود! 

بخوان به نام خدا 
ش��ب مبعث یعنی ش��بی که فرش��ته بزرگ 
»جبرئیل« به دی��دار پیامبر صلی اهلل علیه و آله در 
غار حرا رفت، ش��ب آغاز یک مأموریت بزرگ و 
مهم بود. فرش��ته آمده بود تا به حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله خبر پیامبر ش��دنش را از سوی 
خداوند اعالم کند. او از پیامبر خواس��ت تا اولین 
کلمه ه��ای دین جدی��د، اس��الم، را بخواند. آن 
کلمه ها، آیه های اولین سوره قرآن بودند: »بخوان 

به نام پروردگارت که جهان را آفرید...« 

پيامبر و فرشته نسيم

ت
س

دو
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آغاز راه 
وقتی پیامبر گرامی اس��الم صلی اهلل علیه و آله 
اولین آیه ه��ای قرآن را خواند، فرش��ته مهربان 
نگاه��ی به پیامبر کرد و گف��ت: »ای محمد! تو 
فرس��تاده خدایی و من جبرئیل هستم« او با این 
جمله، آغاز یک مأموریت مهم را به پیامبر اعالم 
کرد. پیامبر مأمور شده بود تا مردم را از گمراهی 
و بدبخت��ی نج��ات دهد و به س��وی س��رزمین 

ستاره ها و خوشبختی راهنمایی کند. 

دين دانش و پاکی 
اولین س��خنانی که جبرئیل از سوی خداوند 
برای پیامبر آورد، نش��ان می داد که انسان ها به 
یک دین و برنامه جدید که کامل ترین و آخرین 
دی��ن خدا بود، دعوت ش��ده اند. دینی که دانایی 
و پاک��ی از مژده های آن ب��ود. دینی که از مردم 
می خواست تا از گمراهی و نادانی دست بردارند 
و ب��ه خواندن و یادگی��ری و دانایی روی بیاورند 
و تالش کنند تا پاک ترین انس��ان ها شوند. این 
برنامه برای همه انسان ها بود و پیامبر مأمور شده 

بود تا آن پیام را به گوش همه مردم برساند. 

هميشه با خدا 
پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله از همان 
کودکی به یاد خدا ب��ود و با او صحبت می کرد. 
زمانی که چهارس��اله بود و در صحرا پیش دایه 
خود حلیمه زندگی می کرد، روزی از مادر خواست 
که همراه ب��رادران خود، به گردش برود. حلیمه 
لباس های محمد صلی اهلل علیه و آله را مرتب کرد 
و او را آماده گردش ساخت. پیش خود فکر کرد 
که نکند دیوهای صحرا به او آسیب برسانند؛ به 
همین خاطر، مه��ره ای را با نخ به گردن پیامبر 
آویزان ک��رد تا از او محافظ��ت کند؛ چون فکر 
می ک��رد آن مهره ه��ا توانایی ای��ن کار را دارند. 
محمد صلی اهلل علیه و آله مهره را از گردن بیرون 
آورد و به حلیمه گف��ت: »نیازی به این مهره ها 
نیست؛ مادر جان! خدای من، همیشه با من است 

و از من مواظبت می کند.«

پيامبر خوبی ها 
م��ردم در زم��ان پیامب��ر، کاره��ای زش��تی 
می کردند؛ مثاًل بت هایی ساخته بودند و آن ها را 
داخل کعبه گذاشته بودند. آنها فکر می کردند که 
بت ها خدایند و به آنها کمک می کنند. همچنین 
بچه ه��ای دختر را همین که ب��ه دنیا می آمدند، 
زن��ده زنده در خ��اک می کردند. ب��ه بهانه های 
کوچ��ک با هم جنگ می کردن��د و تعداد زیادی 
کش��ته می ش��دند، دزدی می کردند، همدیگر را 

اذیت می کردند و کارهای زشت دیگر. 
خداوند، حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله را به 
س��وی مردم فرستاد تا به آنها کارهای خوب یاد 
ده��د. به آنها بگوید که بت هایی که خودش��ان 
س��اخته اند، هیچ قدرتی ندارند. به آنها یاد بدهد 
که دخترها با پسرها فرقی ندارند، از آنها بخواهد 
که با هم مهربان باش��ند، جنگ و دزدی نکنند. 
پیامبر آمده بود که خوبی ها را کامل کند و مردم 

را به انجام آنها تشویق کند«. 

آخرين دين 
آخری��ن دین، آخرین پیامب��ر و آخرین کتاب 
خدا، فرود آمده بود. دین اس��الم، با کتاب قرآن 
و تالش پیامبری که نمونه اخالق بود،آغاز شد؛ 

پیامبری به نام محمد امین صلی اهلل علیه و آله . 
پیامبر راه سختی را در پیش داشت؛ چون مردم 

به راحتی از او این دین جدید را قبول نمی کردند. 
اّم��ا این یک مأموریت از س��وی خداوند بود که 
به حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله دستور داد تا 
مردم را به دین اس��الم دعوت کن��د. از آن روز، 
سالیان درازی می گذرد و پیامبر ما موفق شد به 
خوبی دین اسالم را به مردم معرفی بکند. امروز 
دیگر پیامبر تنها نیست، بلکه میلیاردها مسلمان 
در تمامی کشورهای دنیا زندگی می کنند که به 
دستورات اس��الم و راهنمایی های پیامبر گوش 

می دهند و به آن عمل می کنند.

HAWZAH.NET منبع :پايگاه حوزه
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بوي آِش برگ مي آمد. بوي نعناع و ریحاِن تازه که سرتاس��ر باغچه را پر 
کرده بود. چند گنجشک، جیک جیک ُکنان البه الي بوته ها مي پریدند و دنبال 
هم مي کردند. زهره، تنها جلو در نشس��ته بود. اصاًل حوصلة بازي نداش��ت. 
گنجش��ک ها را تماش��ا مي کرد و با خودش مي گفت: »خوش به حالتان! اگر 

باباي من زنده بود، من هم...«
صداي پاي اس��ب هایي که به سوي خانة آن ها مي آمدند، او را از جا پراند. 
دس��تش را مثل س��ایبان، باالي چش��م هایش گرفت تا بهت��ر ببیند. حاج آقا 
مصطفي و چند نفر دیگر بودند. اس��ب س��فیدش را خوب مي شناخت، با آن 
یال هاي بلند طالیي که توي آفتاب برق مي زد. حاج آقا مصطفي اهل خمین 
ب��ود، محلّة ل��ب رودخانه. خانم بزرگ مي گفت: »قرار اس��ت بروند اراک، به 

کمک مردم بیچارة آنجا که جلو خان ها درآمده اند.«
سوارها وقتي به خانه رسیدند، از پشت اسب ها پایین پریدند و لب جوِي آب 
خنکي که مثل اشک چشم زالل بود، دست و رو شستند. زهره پشت باغچة 

ریحان ها ِکز کرده بود و نگاهشان مي کرد.
***

حاج آقا مصطفي  کلوِن دروازه را کوبید، »یااهلل« گفت و وارد حیاط ش��د. 
خانم بزرگ مثل همیش��ه با خوش رویي از آن ها پذیرایي کرد. حال و احوال 
همه را پرس��ید. حال روح اهلل، پسر کوچولوي حاج آقا مصطفي، را هم پرسید 
که فقط پنج ماه داش��ت. بعد گفت: »س��ر ظهر اس��ت. نمازتان را همین جا 

بخوانید، یک پیاله آش هم میهمان ما باشید، آن وقت حرکت کنید.«
تا آن ها نماز بخوانند، خانم بزرگ س��فره را پهن کرد. بوي آش خوشمزه و 
نان تازه خانه را برداشته بود. زهره چند بار قاشقش را توي کاسه فروبرد، اما 

چیزي نخورد. آن روزها اصاًل میلي به غذا نداشت.
حاج آقا مصطفي او را کنار خودش نش��اند. لقمة کوچکي به او تعارف کرد 

و پرسید: »این بچه چرا غمگین است؟«

داستان

ت
س

دو

 »يك بقچه بركت« نام 
مجموعه داستاني شامل قصه هاي 
زندگي امام خميني )س(  است 
كه خانم  »مهري ماهوتي «آن را 
باز نويسي كرده است . اين كتاب 
در تيراژ دوازده هزار نسخه، 
توسط نشر پنجره  به چاپ رسيد 
ه. با هم قصه ي كوتاهي از اين 
مجموعه را  مي خوانيم.

مهري ماهوتي

تصويرگر: طاهر شعباني
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خانم بزرگ آهي کش��ید و گفت: »پدرش تازه 
از دنیا رفته است.«

صورت آقا پر از غصه شد. دستي به سر زهره کشید و گفت: 
»دخت��ر خانم! ناراحت نباش. بچه هاي من هم به همین زودي یتیم خواهند 

شد.«
زهره دلش نمي خواس��ت هیچ کس مثل او باش��د. نمي خواست بچه هاي دیگر 

مثل او غصه بخورند. آهسته گفت:  »آقا! خدا نکند!« 
یک س��اعت بعد وقتي حاج آقا مصطفي و دوس��تانش به س��مت اراک مي تاختند، زهره توي دلش براي 

آن ها دعا مي کرد.
دم دم هاي غروب، زهره لب جوي نشسته بود و با یک تکه چوِب بلند روي آب خط مي کشید که یکي از 
سوارهاي حاج آقا مصطفي برگشت. تند مي آمد؛ مثل باد. زهره ترسید. دوید توي خانه و خانم بزرگ را خبر 

کرد. سوار، اسبش را جلو در گذاشت. خاک کوچه را بر سرش پاشید و فریاد زد: »آقا را کشتند.«
دل زه��ره مي خواس��ت از غصه بترکد. دانه هاي اش��ک، مثل مروارید، ریخت ت��وي صورتش. مرد گفت: 
»نزدیکي هاي اراک رس��یده بودیم که دو تا از خدمت کارهاي خانة  آقا خودش��ان را به ما رساندند. آقا فرمود 
قرار بود ش��ما نیایید. گفتند دلمان براي ش��ما تنگ ش��ده بود و طاقت دوري نداش��تیم. بعد هم با ما حرکت 
کردند. راه زیادي نرفته بودیم که یکي از آن دو نفر، تفنگ آقا را به زور گرفت و به آقا حمله کرد. وقتي چند 
تا تیر ش��لیک ش��د،  اسب َرم کرد و آقا به زمین افتاد. آن ها که عقب تر بودند، خودشان را رساندند و ایشان را 

به اراک بردند. اما دیگر خیلي دیر شده بود. آن ظالم ها حاج آقا مصطفي را کشتند.«
خانم بزرگ آن قدر گریه کرد که از حال رفت.

مردم خمین همه سیاه پوشیدند. بازار تعطیل شد. همه جا صداي قرآن، نوحه و عزاداري مي آمد. مي گفتند 
قاتل هاي آقا به روستاي چاپلق فرار کرده اند. مي گفتند آن دو نفر از طرف همان ظالم ها مأمور شده 

بودند که آقا را شهید کنند.
چن��د ماه بعد براي خانم بزرگ خب��ر آوردند که بچه هاي حاج آقا مصطفي به تهران 

رفته اند. روح اهلل را، چون کوچک بود، با خود نبردند.
پسِر بزرگ و برادِر آقا آن قدر در تهران ماندند تا مأمورها آن دو قاتل را 
پی��دا کردند. وقتي هر دو را مجازات کردند، بچه هاي حاج آقا مصطفي 

به خمین برگشتند.
زهره دلش براي آن ها مي سوخت؛ به خصوص براي روح اهلل که 

کوچک بود و مثل او یتیم شده بود.
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عنكبوت ها يكی از شگفت انگيزترين 
حش�رات دين�ا هس�تند. همه ج�ا پي�دا 

می ش�وند، انواع مختلفی دارند و مثل اينكه 
از آدم ها بدش�ان نمی آيد؛ چون خيلی وقت ها 

از سقف خانه آويزان می شوند و تاب می خورند. 
ش�ايد برای ت�ان جالب باش�د كه بداني�د يكی از 

سوره های قرآن هم به نام »عنكبوت « است.
عنكبوت ها آنقدر انواع ش�ان زياد است و شكل های 

عجيب و غريب دارند كه می شود درباره ی آنها صد كتاب 
نوشت.

عنكبوت ها با تار برای خودشان خانه درست می كنند؛ حتّی با 
تارشان حشره های ديگر را شكار می كنند و می خورند.

بعض�ی خيلی بزرگ، يعنی اندازه ی يک موش هس�تند، بعضی هم  
آنقدر كوچک هستند كه به زور می شود با چشم ديدشان. برای اينكه شما 

ه�م از فكر كردن به عنكبوت ها تعّجب كني�د و به ياد قدرت خدا )در خلق 
اي�ن همه موجود عجيب( بيفتيد بعضی از عنكبوت های عجيب را برای تان 

معّرفی می كنيم.

حشره ي 
عجيب و 
باهوش

دانش

ت
س

دو
شکارچی عجیب

نوعی عنکبوت آفریقای جنوبی تمام روز روی شاخه ی درخت می ماند. طوری که کسی 
نمی تواند او را از جوانه ی درخت تشخیص بدهد. شب، شروع به تنیدن یک جور تار مربع 
ش��کل )تور( می کند، زمانی که حش��ره یا پروانه ای از کنار او رد می ش��ود، تور را روی آن 

می اندازد و او را شکار می کند.

عنکبوت یک تازی
عنکبوت اس��ترالیایی به جای شبکه، فقط یک تار از غّده ی خود 

بیرون می دهد. یک س��ر آن را با ماّده ی چس��بناک به محلّی 
از پاهای خ��ود نگاه می دارد و در کمین می نش��یند و آن 

را در ه��وا می چرخان��د. وقتی حش��ره ای را نزدیک 
خود می بیند، یک س��ر تار را به سوی او پرتاب 

می کند، اگ��ر تار به بال مگس هم بخورد 
به آن می چس��بد و ناه��ار عنکبوت 

آماده می شود.

زنبورها، عنکبوت ها 
زنبورهای زرد، دش��منان عنکبوت ها هستند. این زنبورها 
هر جا عنکبوتی پیدا می کنند، به آن حمله کرده نیش خود را 
در مراکز عصبی او فرو می برند و پاها و فک های عنکبوت را 
فلج می کنند و آنگاه ش��کار خود را در سوراخی که برای کار 

کنده اند دفن می کنند تا ذخیره ای برای نوزادان شان باشد

عنکبوت های حیله گر
عنکبوت ه��ا برای دفاع در برابر حمله های 

ناگهانی زنبور ها هر کدام حیله ای به کار می برند. 
بعضی از انواع عنکبوت به جای اینکه در وس��ط تار 

خود جای گیرد، زیر برگ، در انتهای شبکه ای که بافته، 
پنهان می شود، یا برای خود مخفی گاه دیگری تهیه می کند 

تا اسیر زنبورها نشود.
بعضی دیگر در نزدیکی تار خود »رنگ های خطر« می بافند. این 

زنگ ها از چند تار تهیه ش��ده اس��ت که اگر زنبورها از آن اطراف عبور 
کنن��د، با آنها برخورد خواهند کرد. ارتعاش تاره��ا، عنکبوت را از خطر آگاه 

می سازد و در سوراخی پنهان می شود.
بعض��ی دیگر از ان��واع عنکبوت ها هنگامی که صدای زنبور را می ش��نوند، 
شروع به نوس��ان ش��دید می کنند و مثل پروانه ی هواپیما که وقتی می چرخد 

دیده نمی شد دیگر به چشم زنبور نمی آیند و زنبور متوّجه آنها نمی شود
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مارکونی، دانش��مند ایتالیایی، در س��ال 
1896 میالدی طرح اولیه رادیویش را ارائه 
داد و در سال 1901 نخستین پیام رادیویی 
جهان را از کورن وال انگلس��تان به جزیره 
نیوفاوندلند، در ش��رق کانادا، مخابره کرد- 
ای��ن پیام از این س��وی اقیانوس اطلس به 

سوی دیگر آن مخابره شد.
رادیوی��ی،  فرس��تنده  ایس��تگاه های  در 
ابت��دا هر نوع پی��ام یا موس��یقی از طریق 

میکروفن ها جمع آوری می شود

»بی س�يم«  اولي�ه  راديوه�ای  ب�ه 
می گفتند. 

اس��اس کار هم��ه رادیوها س��وار کردن 
امواج صوتی روی امواج الکترومغناطیس- 

و بالعکس- است.
در ایس��تگاه های فرستنده رادیویی، ابتدا 

هر نوع پیام یا موس��یقی از طریق 
میکروفن ه��ا جمع آوری می ش��ود. 
صداه��ا فرکانس مش��خص دارند 
)فرکانس تعداد نوسان های هر موج 

را در یک ثانیه نشان می دهد(.
اص��وات گ��ردآوری ش��ده ب��ه 
نوساناتی الکتریکی تبدیل می شوند 
که فرکان��س آنها براب��ر فرکانس 
ص��وت اولی��ه اس��ت که ب��ه این 

نوسانات الکتریکی»سیگنال« می گویند. 
امواج رادیویی نوعی موج الکترومغناطیس 
هستند. امواج الکترو مغناطیس شبیه دریا و 
شبیه امواجی هس��تند که با پرتاب سنگی 
داخ��ل برکه ایجاد می ش��وند، ام��ا آنها در 
خ��اًل نیز می توانند حرکت کنند و س��رعت 
حرکتش��ان برابر س��رعت ن��ور- 300000 

کیلومتر در ثانیه – است
نی��ز  ن��ام آمپلی فای��ر  دس��تگاهی ب��ه 
سیگنال ها را تقویت می کند و پس از سوار 
ش��دن آنها روی امواج رایویی- موسوم به 
امواج حام��ل- این امواج را ب��ه آنتن های 
رادیوی��ی  ام��واج  می فرس��تد.  گیرنده ه��ا 
نوع��ی م��وج الکترومغناطی��س هس��تند. 
امواج الکترو مغناطیس ش��بیه دریا و شبیه 
امواجی هس��تند که با پرتاب سنگی داخل 

برکه ایجاد می ش��وند، ام��ا آنها در خاًل نیز 
می توانند حرکت کنند و سرعت حرکتشان 
برابر س��رعت ن��ور- 300000 کیلومتر در 

ثانیه – است. 

رادیو )یا هر گیرن��ده رادیویی دیگر( نیز 
ام��واج الکترومغناطی��س رادیویی را جذب 
می کند. البت��ه در محیط پیرامون ما، امواج 
الکترومغناطی��س متفاوتی وج��ود دارد. اما 
چون ط��ول موج هر ی��ک از آنها منحصر 

به فرد است، دس��تگاه های گیرنده 
رادیویی می توانن��د طول موج های 
مش��خص رادیویی را جذب کنند و 
این تبادل امواج بدون هیچ اختاللی 

صورت می گیرد.
اس��اس کار همه رادیوها س��وار 

ک��ردن ام��واج صوت��ی روی امواج 
بالعک��س-  و  الکترومغناطی��س- 

است
رادیو نی��ز امواج الکترومغناطیس 
را دریاف��ت و پس از پی��اده کردن 
س��یگنال های صوت��ی از آن، ای��ن 
س��ینگنال ها را تقوی��ت و آنها را به 

سوی بلندگوها هدایت می کند.
بلندگوها س��یگنال های الکتریکی را به 
ارتعاش��ات صوتی تبدیل می کنند و به این 
ترتیب، موس��یقی یا پیامی که از ایس��تگاه 
فرستنده ارسال شده است، شنیده می شود 
و ش��ما می توانید موس��یقی یا برنامه مورد 

عالقه خود را از رادیو بشنوید.
برگرفته از کتاب: 563 پرسش و پاسخ علمی

حشرات مهربان و قهرمان
عنکبوت ها موجودات با آدب و با اخالقی هس��تند. 
عنکبوت م��ادر برای خاطر بّچه هایش حّتی از جانش 
می گذرد. عنکبوت ها همیشه به هم احترام می گذارند 
و ح��ّق همدیگر را نمی خورند. اگ��ر یک عنکبوت را 
دیدید که می خواهد به چیزی برس��د، مطمئن باشید 
آخر س��ر موّفق می ش��ود؛ چون هیچ وقت دس��ت از 

هدفش بر نمی دارد.

عنکبوت زجاجی
فک��ر نکنید همه ی عنکبوت ه��ا در خانه ها و روی 
زمین زندگ��ی می کنند. باهوش تری��ن عنکبوت  آبی 
اس��مش »زجاجی« است. این عنکبوت برای خودش 
حبابی بلوری درس��ت می کند و در آب ش��نا می کند، 
اگر کسی اذّیتش نکند، ش��روع به ساختن یک قصر 
باش��کوه عنکبوتی می کند. زجاجی قصرش را طوری 
می سازد که روی آب بایستد و غرق نشود. شاید باور 
نکنی��د که زجاجی در قص��رش چندین اتاق همراه با 
آش��پزخانه دارد و حّتی برای بّچه هایش اتاق درست 
می کن��د. این عنکب��وت، علف های س��بز و خزه ها را 

می خورد.

عنکبوت نقاش
حیله ی عنکبوت نقاش از همه جالب تر اس��ت. این 
نوع عنکبوت ها  که در مناطق گرم زندگی می کنند در 
وس��ط تارهای خود تصویرشان را با تارهای خودشان 
نقاش��ی می کنند. بعد گوش��ه ای می ایس��تند. زنبورها 
گول نقاش��ی را می خورند و به آن حمله می کنند و در 
تارگیر می کنند؛ عنکب��وت با آرامش جانش را نجات 

می دهد.

د؟
کن
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اش��کال اولیه بدمینتون در چی��ن، هند و یونان 
بازی می شده اس��ت اما از سال 1860 شیوه ای که 

بدمینتون امروزه بازی می شود، ابداع شد.
بدمینتون ورزشی است که مردان و زنان در هر 
رده ای و در هر سنی می توانند به آن بپردازند. این 
ورزش در سراسر دنیا و بخصوص در آسیا گسترش 
پیدا کرده و به جایی رس��یده که در مسابقات مهم 

تعداد تماشاگران به 15 هزار نفر هم رسیده است.
بدمینتون توسط ۲ و یا 4 بازیکن انجام می شود 
و در المپی��ک ۲004 در یک تیم دو نفره که یک 
مرد و یک زن حضور دارند با تیم مقابل به همین 

شکل به رقابت پرداختند.
نحوه بازی بدین صورت اس��ت ک��ه بازیکنان 
ب��ه کمک راکت، ت��وپ پردار را به س��مت زمین 
حریف می فرستند و سعی می کنند آنرا در محوطه 
مشخص به زمین برسانند. برنده بازی تیمی است 
که دو گیم 15 امتیازی را برنده ش��ود. در انفرادی 

زنان هر کدام از گیم ها 11 امتیاز است.

زمين بازی: زمین بازی بدمینتون به ش��کل 
مس��تطیل اس��ت و ب��ا خطوطی به ع��رض 40 
میلی متر کش��یده می ش��ود. خطوط زمین باید به 
سادگی قابل تشخیص باش��د. طول زمین 4/13 
متر، عرض زمین دو نفره 10/6 متر، عرض زمین 
یک نفره 30/5 متر می باشد. کلیه این خطوط جزو 
زمین محسوب می شود. ارتفاع پایه های تور 155 

سانتیمتر می باشد.

ت�وپ: از م��واد طبیع��ی یا مصنوعی س��اخته 
می ش��ود. باید از جنس چوپ پنبه که الیه چرمی 

دارد باش��د. توپ چرمی باید دارای 16 پرک باشد 
که به پایه وصل می شوند. وزن توپ باید بین۷4/4 

تا 50/4 گرم باشد.

راکت: راکت بدمینتون معمواًل از جنس چوبی 
یا فلزی می باش��د. راکت از قس��مت های دس��ته، 
میله، گلو یا سه راهی و صفحه راکت )کله راکت( 

تشکیل شده است.

قرعه کش�ی: برای ش��روع بازی داور مسابقه 
با س��که عمل قرعه کش��ی را انجام می دهد. نفر 
برنده قرعه کشی می تواند توپ یا دریافت )زمین( 
را انتخاب کند. . برنده بازی کسی است که دو گیم 

از سه گیم را ببرد

امتيازات گيم ها: در مردان 15 تایی است و در 
نونهاالن و بانوان 11 تایی است. در بازی های یک 
نفره و دو نفره مردان کسی که زودتر به امتیاز 15 

ورزش

ت
س

دو

آشنايي با ورزشها

آشنايي با ورزشها توپي

بدمينتون
کسرا مهدوي
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برسد برنده گیم محسوب می شود و در بانوان و 
در نونهاالن هر کسی زودتر به امتیاز 11 برسد، 
برنده گیم محسوب می شود. هر کس ۲ گیم از 

3 گیم را ببرد برنده بازی است.

يسينيگ چيست: اگر در مسابقه آقایان امتیاز 
به 14- 14 برس��د و یا در مسابقه بانوان امتیاز 
10-10 ش��د از کسی که زودتر به امتیاز 14 و 
یا 10 رسیده سؤال می شود که آیا امتیاز اضافه 
می خواهد یا نه و اگر جواب مثبت باش��د، بازی 
ب��ه 1۷ و 13 ادامه می یاب��د و اگر جواب منفی 
باشد، بازی در همان 15 و 11 به پایان می رسد. 
فردی که برنده گیم ش��د در گیم بعدی اولین 
س��رویس را می زند. تنها بازیکنی امتیاز کسب 
می کند که س��رویس را زده باش��د و توپ را در 

زمین بازیکن مقابل بخواباند.

تعويض زمين: بازیکنان فقط در این موارد 
زی��ر را عوض مي کنند، پایان گیم اول، پیش از 

ش��روع گیم سوم، در صورت تساوی 1 بر1 در 
گیم س��وم در مس��ابقه آقایان در پوئن 8 و در 
مسابقه خانم ها و نونهاالن در پوئن 6 تعویض 

زمین صورت می گیرد.
س�رويس: زننده و گیرنده س��رویس باید 
به صورت مورب در داخل محوطه س��رویس 
و ب��دون تماس با خطوط محوطه س��رویس 
قرارگیرند. از لحظه ش��روع سرویس تا پایان 
اجرای ضربه باید قسمتی از هر دو پای بازیکن 
در حالتی ثابت با زمین تماس داشته باشد. میله 
راکت زننده س��رویس از لحظه زدن ضربه به 
توپ باید به طرف پایین امتداد داشته باشد به 
نحوی که تمامی کله راکت از تمامی دس��ت 
حامل راکت بازیکن پایین تر باشد. هنگام زدن 
س��رویس اگر توپ با راکت زننده س��رویس 
برخورد نکند خطا محس��وب می ش��ود. زننده 
س��رویس نباید قب��ل از آمادگی کامل گیرنده 

سرویس اقدام به زدن سرویس کند.
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آخرين سفر
جب��ار، در حالي که گالن هاي خالي را کنار جاده مرتب 
مي کرد، ب��ا لهجه غلیظي گفت: »این دفع��ه، دیگر آخرین 

دفعه ام است!«
گل نس��ا، که کودک خردس��الش را زیر چادر چی��ت گل دارش در بغل 
گرفته بود، گفت: »آن دفعه هم همین را گفتي. اما وقتي پایت مي رسد آن 
طرف مرز و پول بنزین ه��ا زیر دندانت مزه مي دهد، همه چیز را فراموش 

مي کني.«
جبار، کمر راس��ت کرد و در حالي که با گوش��ه دس��تار سفیدش عرق 
پیشاني اش را پاک مي کرد، با کمي خشم گفت: »ها! مي گویي چه بکنم؟ 
دست روي دست بگذارم تا همه مان از گرسنگي تلف شویم؟ مگر در روستا 

کاري مانده که بتوانم انجام بدهم. نمي بیني خشکسالي بیداد مي کند؟«
گل نسا با اشتیاق گفت: »چرا نمي رویم زاهدان پیش برادرم؟ آنجا حتما ً 

مي تواند در کارخانه کاري برایت دست و پا کند.«
جبار چهره آفتاب سوخته اش را در هم کشید و گفت: »تو هم که همه اش 
همین را مي گویي. خوب باالخره رفتن و ماندن در زاهدان پول مي خواهد 

یا نه؟ باالخره باید یک پولي پس انداز داشته باشیم یا نه؟«
گل نسا زیر آفتاب داغ، کنار جاده نشست و با افسوس گفت: »آخر پس 
کي این پول جور مي شود؟ به خدا هر دفعه که بنزین و گازوئیل مي بري آن 

طرف مرز بفروشي، تا بروي و برگردي، من جان به لب مي شوم.«
صورت آفتاب س��وخته اش در هاله اي از اندوه ف��رو رفته بود.جبارگفت: 
»مگر چاره اي غیر از این هست؟ بیشتر مردم دارند همین کار را مي کنند. 
ی��ک گالن ۲0 لیتري بنزی��ن را آن طرف مرز مي توانی��م 10 هزار تومان 

بفروشیم. کدام شغل دیگري هست که این قدر سود داشته باشد؟«
گل نس��ا پوزخندي زد و در حالي که مگسي را از روي صورت کودکش 
دور مي کرد، با تمس��خر، گفت: »ش��غل؟! این هم شد ش��غل؟ به این کار 
مي گویند قاچاق. دزدکي بنزین و گازوئیل را مي بري آن طرف مي فروشي. 
خودت هم مي داني که اگر گیر بیفتي، دیگر خالصي نداري. ترس و لرزش 
هم که آدم را مي کشد و زنده مي کند. ترسش حتي از درد مردن آن یکي 

بچه مان هم تلخ تر است.«
جبار، تف غلیظي روي زمین س��نگالخ انداخت و گفت: »همین اس��ت 
که هست. خودم هم خسته شده ام. ولي کو چاره؟« و کنار گالن ها نشست 
و دس��تانش را دور زانوهایش انداخت و متفکرانه به دوردس��ت خیره ماند. 
پس��ري که درون وانت باري، که نزدیک آن ها کنار جاده پارک ش��ده بود، 
نشس��ته بود، سرش را از ماش��ین بیرون آورد و با صداي بلند گفت: »پس 

چرا امروز هیچ ماشیني این طرف ها پیدایش نیست.«
موهایش را از ته تراشیده بودند. صورت گرد و تیره اي داشت و چشمان 
درشت و سیاهش، زیر برف آفتاب مي درخشید. جبار با گوشه دستار، عرق 
پش��ت گردنش را خش��ک کرد و گفت: »پیدایشان مي ش��ود! صبر داشته 

باش.«
گل نس��ا، با حس��رت، نگاهي به پسرش انداخت و حس��رت زده زیر لب 
گفت: این بچه آینده مي خواهد. هنوز نُه س��الش تمام نش��ده. اما از همین 

حاال افتاده توي این کار، یعني تو فکر 
مي کني وقتي خداداد هم بزرگ 

شد مثل تو مي شود؟«
جبار ب��ا لحني قاط��ع گفت: 
»نه! امکان ندارد! مي گذارم درس 

بخواند، براي خودش در این مملکت کسي بشود. خیلي آرزوها برایش دارم. 
نمي گذارم مثل من یک آدم ناحسابي بشود.«

گل نس��ا با ترحم به چهره تکیده و  آفتاب س��وخته شوهرش نگاه کرد و 
گفت: من این دفعه خیلي دلم شور مي زند! تو هم شنیده اي که بگیر و ببند 
زیاد ش��ده، مي گویند سر مرزها حسابي مأمور گذاش��ته اند. بدجوري دارند 

جلوي قاچاق بنزین را مي گیرند.«
جبار لبخند تلخي زد و گفت: »هر روز حدود پنج میلیون لیتر سوخت  از 
این کشور به کشورهاي همسایه قاچاق مي شود. مي داني یعني چقدر؟ فکر 

مي کني بتوانند جلو این کار را بگیرند؟!«

داستان

ت
س

دو
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گل نس��ا گفت: »ها! مي توانند. برادرم مي گفت کلي قانون جدید درست 
کرده اند. این دفعه دیگر دارند سفت و سخت مي گیرند.«

جبار متفکرانه گفت: »این  قدر نفوس بد نزن زن! گفتم که این دیگر سفر 
آخر است. بعدش جور و پالسمان را جمع مي کنیم و مي رویم زاهدان.«

خداداد از درون ماشین فریاد زد: »یک ماشین دارد مي آید. یک کامیون 
بزرگ.«

جبار از جا پرید و در حالي که یکي از گالن ها را برداشته 
بود، رفت و کنار جاده ایس��تاد. کامیون با دیدن آن ها، 
س��رعتش را ک��م کرد و متوقف ش��د. راننده که مرد 
نس��بتا ً چاقي بود، س��رش را از پنجره بی��رون آورد و 

باجبارخوش و بشي کرد و پرسید: »بنزین مي خرید؟«
جب��ار، س��ري ت��کان داد و گفت: »ه��ا! چقدر 

داري؟«
رانن��ده گفت: »چند گالني مي ش��ود. 
چند روز است که در راهم. از مشهد بار 
آورده ام زاهدان خالي کنم. چند گالن 
بنزین هم آورده ام بفروشم. از پمپ 
بنزین هاي س��ر راه گالن ها را پر 
ک��رده ام. فقط زود باش معامله 
را تمام کن تا کسي پیدایش 
نش��ده. دلم نمي خواهد گیر 
دردس��ر  حوصل��ه  بیفتی��م. 

ندارم.«

جبار و راننده مشغول چانه زني شدند و سرانجام بر سر قیمت توافق کردند. 
رانن��ده، گالن هاي بنزین را که بین بارها پنهان ک��رده بود تحویلجبارداد. 
پولش را گرفت و سوار کامیون شد و اندکي بعد در جاده ناپدید شد. جبار، 
گالن ها را با کمک زن و پس��رش، عرق ریزان و با زحمت پش��ت وانت جا 
داد. در کارش عجله داش��ت و ترس ناشناس��ي در وج��ودش ریخته بود. 
وقتي س��وار ماشین ش��دند و در جاده اي که به طرف مرز مي رفت، به راه 

افتادند،جبارنگاهي به گل نس��ا، که کنارش نشسته بود، انداخت و در حالي 
که س��عي مي کرد خودش را خونسرد  نش��ان بدهد، با خنده اي ساختگي 
گفت: »قیافه اش را ببین! چقدر ترسیده! به من اعتماد داشته باش زن! فکر 
مي کني چرا شما را با خودم مي آورم. ها؟ وقتي زن و بچه همراه آدم باشد، 

کسي به آدم شک نمي کند. خیالت تخت باشد!«
و به روي خداداد خندید. خداداد هم خندید و نوار را درون پخش ماشین 
گذاش��ت. موس��یقي افغاني فضاي ماش��ین را پر کرد. بعد از طي مسیري  
کوتاه گل نسا متوجه شد که شوهرش با نگراني از آینه به پشت سرش نگاه 
مي کند. سرش را برگرداند و به عقب نگاه کرد. یک موتور که در فاصله اي 
نه چندان دور پشت سرشان بود، براي آن ها چراغ مي زند. گل نسا با وحشت 

گفت: »واي! خدایا! دنبالمان کرده اند. دیدي چه خاکي بر سرمان شد.«
جبار که عرق روي پیش��اني اش نشسته بود، گفت: »آرام باش زن! چرا 

کولي بازي درمي آوري؟«
خ��داداد که با ت��رس به عقب نگاه مي کرد، گف��ت: »دارد به ما نزدیک 

مي شود. همین طور چراغ مي زند.«
جبار، پایش را محکم روي گاز فش��ار داد و در حالي که دنده را عوض 

مي کرد: »نمي تواند به ما برسد!«
جاده در دل بیابان پیش مي رفت. جبار، با تمام س��رعت مي  راند و موتور 
از پش��ت برایش چراغ مي زد. سر پیچ جادهجبارمجبور شد ترمز بگیرد. با 
گرفتن ترمز، ناگهان جرقه اي از پشت ماشین از زیر الستیک ها بیرون زد. 
در کمتر از یک لحظه، صداي  مهیبي برخاست و شعله هاي آتش ناگهان 
همه جا را فراگرفت و وانت مثل یک پر 

سبک به هوا رفت...
دقایقي بعد، در حالي که موتور سوار 
جوان به تکه هاي آهن پاره ماشین که 
در آتش مي س��وخت نگاه مي کرد، با 
افس��وس و ناراحتي به رانندگاني که 
ب��ا دیدن حادث��ه، کنار ج��اده توقف 

کرده بودند، مي گفت: »دیدم، یک چیزي دارد از پشت وانت مي ریزد روي 
آس��فالت، حدس زدم که بنزین اس��ت. حتما ً در یکي از گالن ها را محکم 
نبس��ته بود. چراغ زدم که بایستد تا به او بگویم، چون خطرناک بود. اما او 

سرعتش را زیادتر کرد، تا اینکه یک دفعه این اتفاق افتاد...«
یک لنگه کفش خداداد، در فاصله اي دور از ماش��ین روي خاک گرم و 

تفتیده افتاده بود،  خورشید آرام آرام پشت کوه ها غروب مي کرد...
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سارا کريمي

نوجواني در پس كوچه هاي 

تابستان
گاهي بعدازظهرهاي تابستان دلگیر، گرم و 
خسته  کننده اس��ت؛ آن قدر که گرما رمق از آدم 
مي گی��رد و پناه بردن به نس��یم خنک کولرها و 
نگاه کردن به تلویزیون تنها پناه نوجوانان است. 
شاید سال ها قبل تلویزیون هم چیز دندان گیري 
براي نوجوانان در این س��اعات نداشت. اما حاال 
بعدازظهرهاي تلویزیون با بعدازظهرهاي نوجوانان 
گره خورده اس��ت. چراکه ب��راي اولین  بار گروه 
ک��ودک و نوجوان در نوبت عصرگاهي هم کلي 

برنامه دارد.
»عصربه خیر بچه ها« ُجنگ ویژه عصرگاهي  
است که به همت ش��بکه دو روي آنتن مي رود، 
آن هم س��ه ساعت در روز با سه مجري توانمند 
نوجوان که تجربه هاي اج��را را از همین برنامه 

شروع کرده اند.
محمود س�الميان تهیه کننده و کارگردان 
»عصربه خی��ر بچه ه��ا« به همراه س��ه مجري 
نوجوان یعني س��هیل محزون، حسین  اکبري و 
فرشاد حسن پور توانسته است برنامه قابل قبولي را 

براي نوجوانان تدارک ببیند. 
س��المیان کارگردان ای��ن مجموعه متولد 
1361 اس��ت. یعني درس��ت در سن جواني و نه 
خیل��ي دور از دوران نوجوان��ي، او که در رش��ته 
فیلم س��ازي تحصیل ک��رده، تجرب��ه قبلي اش 

کارگرداني مجموعه »آستانه« بوده است.
انگی��زه اش را از تهیه چنین برنامه اي ایجاد 
حس شادي و پویایي در نوجوانان بیان مي کند. 
انتخاب مجریان هم از میان بچه هاي هم سن و 
سال مخاطبان بوده تا مخاطب گفته هاي مجري 
را آس��ان تر بپذیرد و حرف ه��اي او رنگ و بوي 

نصیحت و مستقیم گویي نداشته باشد.
»عصربه خی��ر بچه ه��ا« از س��اعت 15 تا 
18 پخش مي ش��ود. درست در ساعات پربیننده 
برنامه ه��اي ویژه نوجوانان. متن ه��اي برنامه را 
روداب��ه حمزه اي مي نویس��د و کب��ري بابایي و 
محبوبه صولتي از شاعران و نویسندگان کانون 

پرورش فکري هم او را کمک مي کنند.
به گفته سالمیان طرح موضوعات متنوع در 
این برنامه سبب شده هر روز به مخاطبان برنامه 
اضافه ش��ود. موضوعاتي مانند اینترنت، ورزش، 
آداب اجتماعي، آداب سفر، دوست یابي و عادات 
اخالقي متفاوت در نوجوانان همه دست آویز خوبي 

براي حرف هاي مجریان جوان برنامه شده اند.

يك عصر تابستان 
با بروبچه هاي »عصربه خير بچه ها« هنر

ت
س

دو
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»عصربه خیر بچه ها« از بخش هاي متنوعي 
تش��کیل شده اس��ت. بخش »میهمان ویژه«  که 
با حضور نخبه هاي نوجوان ی��ک روز در میان در 

استودیو برگزار مي شود.
»کارگاه خالقیت، روزهاي یک شنبه و سه شنبه 
را به خود اختصاص داده و بخش »گوهر باران« هم 
مربوط به احادیث اهل بیت )ع( اس��ت و در نهایت 
بخش چه��ارم برنامه که »چند خط یادگاري« نام 
دارد و در مورد قصه هاي حاش��یه اي دفاع مقدس 

است.

مجرياني که معروف شدند
تا چند س��ال پیش س�هيل محزون، فرشاد 
حسن پور و حسین اکبري نام هاي چندان آشنایي 
ب��راي نوجوانان نبودند. اما حضور این س��ه جوان 
در برنامه  »عصربه خیر بچه ها«  به حد کافي آن ها 
را مع��روف کرد، به طوري که ت��ا امروز ۷4 عنوان 

وبالگ درباره این برنامه راه اندازي کرده اند.
سهیل محزون متولد 63، دانشجوي تئاتر و به 
لحاظ سني از دو مجري دیگر برنامه بزرگ تر است. 
او که تجربه ساخت فیلم کوتاه داشته، در نمایشي از 
حمید سمندریان هم به صحنه رفته است. محسن 
افش��اني مجري سابق نوجوان که بیش��تر او را با 
سریال »ترانه مادري« مي شناسیم سهیل را به این 
برنامه معرفي کرده است. او مجري گري را در این 
برنامه راه درستي براي تجربه اندوزي مي داند و به 
عنوان مجري س��عي مي کند هر بار کار تازه اي را 

در اجرا ارائه کند.
س��هیل محزون خیلي به رفتارهاي نوجوانان 
اطراف��ش توجه مي کند و س��عي دارد ب��ا اجراي 
صادقانه، حرف زدن بدون تعارف و به دور از شعار، 

نوجوانان را درک کند.
به اعتق��اد او »عصربه خیر بچه ها« مثل میز 
گردي است که در سه طرف آن مجري ها نشسته اند 
و در طرف دیگرش بچه ها با تلفن، پیامک و ایمیل 

در برنامه حضور دارند.
سهیل محزون همچنان به تئاتر عالقه دارد و 
فکر مي کند اگر بتواند همچنان نمایش را ادامه دهد 

روزي جوان موفقي خواهد بود.
سهیل درباره اجرا براي نوجوانان به سختي و 
ظرافت هاي آن هم اشاره مي کند و معتقد است که 
اجرا براي نوجوانان کمي سخت است چرا که هم 
بای��د مرز میان کودکي و جواني حفظ ش��ود و هم 

نوعي ارتب��اط صادقانه پیش بیاید که نوجوانان نه 
حس کنند که دس��ت کم گرفته شده اند و نه حس 

کنند که توقع از آن ها باالتر از سنشان است.
حسين اكبري هم متولد 6۷ است. دیپلمش را 
از هنرستان بازیگري گرفته است و مي خواهد فوق 

دیپلم کارگرداني تئاتر و کارشناسي سینما بگیرد.
او قبال در سریال »دار قالي« و »گل بارون زده« 
بازي کرده و خیلي اتفاقي به این برنامه دعوت شده 
است. داستان جالبي است. یک روز با دوستش که 
مي خواس��ته براي اجرا تست بدهد به صدا و سیما 
مي آید و او هم تست مي دهد و قبول مي شود بعد 
که س��المیان او را به محمد میرکیاني، مدیر گروه 
کودک و نوجوان شبکه دو، معرفي مي کند مشخص 
مي شود که قبال در کاري به نام »روزي بود روزي 

نبود« نوشتة میرکیاني بازي کرده است.
معتقد اس��ت که مجري گري یک کاري بین 
سینما و تئاتر اس��ت. مي گوید: »مجري گري کار 
چندان راحتي نیس��ت. اگر در اجرا حاش��یه بروي 
موفق نمي شوي چون باید یک جورهایي هم بازي 

بکني.«
با این حال اکبري دوست دارد به سینما برود. 
براي او تلویزیون مهم اس��ت اما براي بازیگري در 

سینما باید تالش بیشتري بکند.
او از آن دس��ته جواناني است که دوست دارد 

زود معروف شود.
و اگر متن خوبي به او پیشنهاد شود حتما بازي 
مي کند. اگرچه الگوي او در اجرا محمد صالح عالء 
و ... ش��هیدي فر هستند، اما دوس��ت دارد یک روز 
نوجوانان به او بگویند که در حین اجرا خودت هستي 

و ما اجرایت را دوست داریم.
فرش�اد حس�ن پور، مجري دیگ��ر برنامه، 
با حس��ین اکبري هم س��ن اس��ت. متولد س��ال 
6۷ و دانش��جوي رش��ته الکترونیک که تئاتر را از 

کالس هاي آزاد شروع کرده است.
او از ش��هریور 8۷ توسط یکي از دوستانش به 
»عصربه خیر بچه ها« معرفي ش��د. دو ماه نمایش 
تک نفره اجرا کرده و حاال به عنوان مجري در این 

برنامه روي آنتن رفته است.
این را خجالتي ها بدانند که اتفاقاً حسن پور از آن 
نوجوانان خجالتي بوده که براي حل این مشکل به 
مجتمع فرهنگي هنري فجر در منطقه 16 تهران 
رفته و با شرکت در کالس هاي تئاتر سعي مي کند 

اعتماد به نفسش را باال ببرد.

او حاال خ��ود را یک مجري بازیگر مي داند و 
معقتد است: »ما متن نمایشي داریم و سعي مي کنیم 

فقط از روي متن به شکل ساده نخوانیم.«
او معتقد است: »نوجوانان از آن ها توقع دارند 
از جنس خودشان با آن ها حرف بزنیم و نصیحت 
نکنی��م. این برنامه ه��م با فضاي ش��اد، راحت و 

صادقانه اش توانسته با بچه ها ارتباط برقرار کند.«
به اعتقاد حس��ن پور اگ��ر در حین اجرا هم به 
قول معروف س��وتي بدهند و تپق بزنند آن را بیان 
مي کنند و این را به حساب راحت بودن با نوجوانان 

مي گذارند.
او البته از اینکه این برنامه سبب شده که سطح 
مطالعاتش هم باال برود خوشحال است. اینکه براي 
مناسبت هاي ویژه مذهبي مانند اعیاد، عزاداري ها یا 
ماه  مبارک  رمضان باید اجراهاي ویژه اي داشته باشند 
و این نیاز به مطالعه کتاب هاي مختلف دارد، کمک 
زیادي به او کرده است. او از جمله جوانان پرمطالعه 
است که به گفته خودش هر روز روزنامه  مي خواند و 

بدون مطالعه قبلي جلوي دوربین نمي رود.
همین روش سبب شده موقع صحبت کردن 
خیلي روي کلماتي که استفاده مي کند دقیق شود و 
حرفي نزند که نوجوانان دلخور شوند یا تأثیر بدي 

رویشان نداشته باشد. 

عصربه خير نوجوانان
»عصربه خیر بچه ها« از شهریور سال گذشته 
تا تابستان امسال راه نه چندان طوالني اما پرفراز و 

نشیبي را سپري کرده است.
این برنامه در همین مدت کوتاه کلي طرف دار 

پیدا کرده است.
شاید مهم ترین دلیل این همه مخاطب را باید 
در صمیم��ي  بودن مجری��ان و متن ها با نوجوانان 
جست وجو کرد. برنامه اي که با جریان جوانش، با 
لباس هاي رنگي اي که به متن آن ها کرده است و 
تپق هاي نوجوانانه شان حاال به یکي از برنامه هاي 
پرطرف دار میان نوجوانان تبدیل شده است. حتي 
کل کل کردن مجریان با هم را نیز مي توان یکي از 
دالیل جذابیت این کار دانست. به هر حال در میان 
معدود برنامه هایي که براي نوجوانان ساخته مي شود 
و در کنار برنامه هایي مانند »آستانه«  و »نردبان« که 
به آن ها هم خواهیم پرداخت این برنامه نیز توانسته 
است جایگاه قابل قبولي در شبکه دو سیما داشته 

باشد.
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برقراري ارتباط، راهي 
براي مبارزه با كم رويي

یکي از تعاریف کم رویي، مش��کل پیدا ک��ردن در برقراري ارتباط خوب 
با اطرافیان اس��ت. براي برخي از افراد، مش��کالتي که کم رویي پدید مي آورد 
ممکن اس��ت باعث ایجاد ناراحتي هاي جسمي، نگراني و اضطراب باشد. در 
هر موقعیتي، خجالتي بودن مي تواند اثرات س��وئي بر روابط فرد بگذارد. یکي 
از مشکالت افراد خجالتي این است که در شرایط خاص نمي توانند به راحتي 

تصمیم بگیرند.
دکتر فیلیپ زیمباردو، یکي از پیشگامان مطالعه درباره کم رویي، مي گوید: 
»بعضي افراد مهارت هاي اجتماعي الزم را براي برقرارسازي ارتباطات انساني 
ندارند. این افراد نمي دانند که چگونه باید یک مکالمه را آغاز کنند و یا چگونه 
سؤالي را در کالس مطرح کنند.« مشکل افراد کم رو این نیست که نمي دانند 

چه مي خواهند بگویند، این افراد در بیان مطالب خود دچار مشکل مي شوند.
دلیل اینکه افراد خجالتي تمایل ندارند به راحتي احساس��ات خود را نشان 
بدهند، ترس��ي ناخودآگاه اس��ت که در درون خود دارند. ترس از اینکه نکند 
دیگران رفتار آن ها را ساختگي به شمار آورند و آن ها را به تظاهر متهم کنند. 
از طرفي فردي که خجالتي اس��ت، از آنجای��ي که به راحتي لبخند نمي زند و 

نمي خندد، ممکن است بسیار جدي و خشک به نظر برسد.

پیامدهاي کم رویي
 از دست دادن تمرکز و من من کردن هنگام صحبت در برابر جمع

 اضطراب داشتن و از دست دادن اعتماد به نفس
 ناتوان��ي در تصمیم گی��ري درس��ت و ب��ه موقع، هن��گام رویارویي با 

موقعیت هاي مختلف
 ناتواني در برقراري ارتباط با شیوه هاي عادي

ب��ه عالوه کم رویي مي تواند از عوامل اصلي فقدان اراده قوي نیز باش��د. 
اف��راد خجالتي باید گاهي اوقات خود را به انجام کارهایي مانند رفتن به یک 
میهماني، ش��روع یک مکالمه با یک هم کالسي و... وادار کنند. انجام همین 

راهنما

ت
س

دو

تهيه و تنظيم: هما رنجبر
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کارهاي س��اده براي یک فرد خجالت��ي مي تواند به تالش 
فراوان نیاز داشته باشد. اگرچه ترسي که بر اثر هراس واقعي 
به وجود مي آید، همیش��ه از ترس��ي که توسط کم رویي به 

وجود مي آید شدید تر است.

چند نکته براي غلبه بر کم رویي:
غلبه بر کم رویي به تمرین و تالش فراوان نیاز دارد. اما 

نکاتي که باید رعایت شوند بسیار ساده اند.
اگر كم رو هستيد به شما پيشنهاد مي شود:

اولین گام را با معاش��رت بیش��تر با افرادي بردارید که 
مي شناسید. ارتباط برقرار کردن با مردم، بهترین شیوه براي 

غلبه بر کم رویي است.
یک��ي از بهترین ش��یوه ها براي غلبه ب��ر کم رویي این 
اس��ت ک��ه موقعیت های��ي را که باع��ث به وج��ود آوردن 
احس��اس کم رویي یا دلشوره در شما مي ش��وند، پیدا کنید. 
این موقعیت ها را یادداش��ت کرده و بر اساس میزان نگراني 
و دلش��وره اي که در شما پدید مي آورند، مرتب کنید. سپس 
با توجه ب��ه توانایي هاي خود، تمرین را ب��راي رویارویي با 
این موقعیت ها شروع کنید. تمرین کنید که توسط دیگران 

جذب بشوید.
از آن ها درباره خودش��ان بپرسید و هنگامي که به شما 
پاس��خ مي دهند، تمرکز کنی��د. چیزهایي را که مي گویند به 
خاطر بسپارید تا در آینده بتوانید درباره آن ها صحبت کنید.

تکنیک ها و تمرین هاي اعتماد به نفس درباره کم رویي 
نیز بس��یار مؤثرند. این تمرین ها به ش��ما مي آموزند چگونه 

اعتماد به نفس خود را تقویت و از کم رویي پرهیز کنید.
مسئولیت انتخاب هاي زندگي تان را خود برعهده بگیرید 
و باور داشته باشید که مي توانید سرنوشتتان را مطابق میل، 
خواست و اراده خود بسازید؛ زیرا شما منحصر به فرد هستید. 
اگر به جاي حس��رت خوردن از کم رویي خود، به مس��ائلي 
بپردازی��د که به ش��ما فرصت لذت ب��ردن از موقعیت هاي 
اجتماعي را بده��د، درخواهید یافت که غلبه بر کم رویي، با 

کمي تمرین، بسیار ساده است.
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تست 
اينترنت شناسي!

طنز

ت
س

دو

تست 
١� وبالگ يا تارنما چيست؟ 

ال��ف � وب��الگ جایي اس��ت که انس��ان 
مي توان��د راجع به خودش دروغ هاي ش��اخ و 
دم دار بگوی��د و الکي خودش را آدم باکالس و 
باپرستیج! و درس خوانده و خرپول و قشنگ جا 

بزند و بدین وسیله مردم را سرکار بگذارد.
ب � وبالگ جایي اس��ت که آدم مي تواند 
مث��ل دیوار و تنه درخ��ت خط خطي اش کند و 
ِهي قل��ب تیرخورده از خ��ودش ِول کند! و از 
صبح تا ش��ب تویش از این شعرهایي بنویسد 
که س��ربازها توي دفتر خاطراتشان مي نویسند 

و گل گلي مي کنند!
ج � وبالگ مثل سر کوچه بعضي مناطق 
است که اراذل و اوباش مي توانند در آنجا جمع 

شوند و حرف هاي الکي و زشت بزنند!

٢- ل�زوم اخت�راع چت روم ي�ا اتاق 
گفت وگو را بگوييد.

الف � چت روم براي آن اختراع شده است 
که از طریق آن بتوانیم آي. دي یا شناسه هاي 

اینترنتي همدیگر را هک کنیم.
ب � چت روم مناسب ترین جایي است که 
مي توانیم از صبح تا ش��ب و از ش��ب تا صبح 

وقت خود را در آنجا هدر بدهیم.

ج � براي گول زدن و س��رکار گذاش��تن 
همدیگر اختراع شده است.

٣� مهم ترين فايده اينترنت چيست؟ 
الف � دانلود کردن )بار کردن( بازي

ب � آش��نا ش��دن و اعتماد کردن به کلّیة 
افراد ناشناس و مشکوک اجتماع 

ج � هک کردن و ویروس نویسي

٤� منظ�ور از دانلود نرم اف�زار قفل 
شكسته چيست؟ 

الف � یک نوع دزدي با حال از شرکت هاي 
نرم افزاري است.

ب � دور زدن تولیدکنن��دگان نرم اف��زار و 
کش رفتن خدمات آن هاست تا دفعه دیگر این 
قدر پول دوست نباشند و براي یک برنامه الکي 

کلي قیمت نگذارند.
ج � زیر پا گذاشتن قانون کپي رایت است 

که یک قانون به دردنخور است.

٥� کتاب الكترونيكي چيست؟ 
ال��ف � کتاب��ي اس��ت که به ب��رق وصل 
مي شود و هر کلمه آن یک آمپر چگالي دارد.

ب � کتابي اس��ت که راجع به الکترونیک 
و الکتریس��ته است و به درد دانشجویان رشته 

برق مي خورد.
ج � الکترونیکي اس��ت که به شکل ورقه 
ورق��ه و کتاب بوده و در م��دار به دور خودش 

مي چرخد!

٦� کتابخانه مجازي را تعريف کنيد.
ال��ف � کتابخان��ه دروغک��ي را کتابخانه 
مج��ازي یا الک��ي مي نامند و به درد س��رکار 

گذاشتن بّچه درس خوان ها مي خورد. 
ب � کتابخانه های��ي که ُمجاز هس��تند را 

کتابخانه هاي ُمجازي مي نامند. 
ج � ی��ک مدل کتابخانه اس��ت از جنس 
فرف��ورژه یا چ��وب قانقاریا! ک��ه در آن کتاب 
مي گذارند و اصطالحًا کتابخانه مجازي نامیده 

مي شود.

٧� معت�اد اينترنتي به چه کس�ي گفته 
مي شود؟!

الف �  ب��ه معتاداني مي گوین��د که کار با 
اینترنت را بلدند.

ب � به معتادهایي مي گویند که با اینترنت 
با همدیگر رفیق ناباب شده اند.

ج � ب��ه معتاده��اي تمیزت��ر و ش��یک تر 
و باکالس ت��ر در اصط��الح معت��اد اینترنت��ي 

مي گویند!

مريم شكراني

مقّدمه 
البته و صد البته واضح و مبرهن است كه دنياي امروز بدون اينترنت مثل كالغ بدون منقار و دهان است! براي همين ما به سراغ شما عزيزان 
آمديم! تا بفهميم چقدر چيز از اينترنت و كاربردهايش حالي تان است وگرنه اگر دنياي امروز بدون اينترنت مثل كالغ بدون منقار نبود مزاحمتان 
نمي شديم و اگر شما بّچه عصر حجر بوديد مگر ما دور از جانمان بيماري داشتيم كه از اين تست ها برايتان طراحي كنيم؟! پس حتماً يک چيزي 

مي دانيم كه مزاحمتان شديم. ديگر حرف نباشد تا برويم سراغ تست اينترنت شناسي شما...
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٨� آپ لود يعني چه؟ 
ال��ف � یعن��ي چیزه��اي نامرب��وط و 
مزخرف را از روي »هارد دیس��ک«مان به 

اینترنت منتقل کنیم. 
ب � چیزهاي نامربوط و مزخرف را از 
روي اینترنت به »هارددیسک«مان منتقل 

نماییم.
ج � چیزه��اي نامرب��وط و مزخرف را 
از روي »س��ي. پ��ي. یو«یم��ان! به »هارد 

دیسک«مان منتقل بفرماییم.

٩� جمله زير را تكميل کنيد.
اگر اینترنت نبود من... 

الف � مجب��ور بودم زنگ در خانه هاي 
م��ردم را بزنم و ف��رار کنم. چون هیچ کس 

نبود که سرکارش بگذارم. 
ب � مجبور ب��ودم درس بخوانم چون 
دیگ��ر این همه بازي هاي خف��ن رایانه اي 

نبود.
ج � کل��ي  وقت اضافه م��ي  آوردم و از 
صبح تا شب و از شب تا صبح به جاي چت 

کردن مي خوابیدم.

نتيجه تست 
را  تس��ت  ک��ه  ش��مایي  متأس��فم. 
عالمت گ��ذاري کردی��د ی��ک نخودچ��ي 
فرهنگ اینترنت ندارید. ش��ما از آن دسته 
کاربراني هس��تید که در ابتداي اختراع هر 
چیز پدر آن چیز را درمي آورید تا فرهنگش 
برایت��ان جا بیفتد! نس��ل قبل از ش��ما هم 
تنها کاربرد تلف��ن را مزاحمت تلفني تلقي 
مي ک��رد! و از صبح تا ش��ب نشس��ته بود 
ش��ماره هاي رنگارنگ را مي گرفت و فوت 
مي نمود! خالصه شما باید براي هر اختراع 
جدید مّدتي شوک زده و بي فرهنگانه و ندید 
بدی��د عمل کنید تا حالتان به حالت طبیعي 
برگردد و طرز اس��تفاده از آن اختراع را یاد 

بگیرید!
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امروزه تلفن در تمدن بشر نقش بسیار مهمي 
دارد. اگر تلفن نباش��د ارتباطات قطع شده و نظام 
اجتماعي فرو مي پاش��د. بانک ها تعطیل مي شود 
و ب��ازار ب��ورس از کار مي افتد، فرودگاه ها بس��ته 
مي شوند و قطارها از حرکت باز مي مانند و خالصه 
سلسله اعصاب جامعه فلج مي گردد. اصواًل تصور 
زندگي بدون تلفن غیرممکن است ولي اکنون با 
تم��ام این حرف ها مي خواهیم به روزگاري برویم 
که تلفن هنوز اختراع نشده بود و تصور یک چنین 
چیزي در ذهن انسان هاي آن عصر نمي گنجید. 
الکس��اندر گراهام ب��ل در س��ال 184۷ میالدي 
در ش��هر ادینبورگ به دنیا آم��د. ولي در کودکي 
همراه خانواده اش به آمریکا رفت و در بوس��تون 
تحصیالت ابتدایي خود را شروع کرد. بعد از پایان 
تحصیالت ابتدایي دوباره هم��راه خانواده اش به 
زادگاهش یعني ادینبورگ برگش��ت و ش��روع به 

درس خواندن کرد. پس از اتمام دوره ي تحصیلي 
خود و گرفتن مدرک، مش��غول به تدریس شد. او 
معلم دانش آموزان استثنایي »کر و الل ها« شده 
بود و بر اثر تماس با آن ها مي خواست که با اختراع 
وسیله اي به کر و الل ها حرف زدن و شنیدن یاد 
دهد. به همین علت شروع به تحقیق کرد و تمام 
س��رمایه ي زندگیش را به روي آزمایش��ات خود 
گذاشت. بعد از مدتي یکي از بازرگانان ثروتمند که 
وصف او را شنیده بود، دخترش را نزد او فرستاد تا 
شاید حرف زدن را یاد بگیرد، او کر و الل مادرزاد 
بود و به الکس��اندر قول داد ک��ه اگر به دخترش 
کمک کند تا حرف زدن را یاد بگیرد از نظر مالي 
او را در رفاه کامل مي گذارد. الکساندر هم به پدر 
او قول داد که اختراعي کند تا دخترش هم حرف 
بزند و هم بش��نود. پدر آن دختر که نامش هوبرد 
بود س��رمایه ي کافي در اختیار الکساندر گذاشت 

ت��ا او بتواند کارش را انجام دهد. الکس��اندر براي 
رسیدن به هدفش کارهایي مي کرد که افراد عادي 
ه��اج و واج مان��ده بودند و اخت��راع او را یک کار 
احمقانه مي دانستند و به او مي خندیدند. او گوش 
داخل��ي یک جنازه را بی��رون آورد و انتهاي یک 
قطعه ني سبک را بر روي پرده ي حساس آن قرار 
داد. و انته��اي دیگري را روي شیش��ه دودزده اي 
گذاشت. هنگامي که به پرده ي گوش فریاد مي زد، 
بر اثر لرزش پ��رده، قطعه ني به ارتعاش درآمد و 
نوک آن بر روي شیشه ي دودزده خطوط مارپیچ 
نامفهومي مي کش��ید. اما الکساندر بعد از مدتي از 
این پروژه دس��ت برداش��ت چون نتوانست از آن 
نتیجه اي بگیرد. چند سال قبل از این ماجرا یک 
دانشمند آلماني دستگاهي به نام تلفن اختراع کرده 
بود ولي اصاًل کاربرد مفیدي نداش��ت. الکساندر 
تصمیم گرفت همراه تنها دوستش واتسون اختراع 

دانش

ت
س

دو

امين صدري

اين تلفن عزيز!
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آن دانش��مند آلماني را تکمیل کند. اما وقتي که 
تصمیم خود را با بقیه ي اقوام و آش��نایان از جمله 
هوبرد که اینک پدرزنش بود در جریان گذاشت او 
را دیوانه نامیدند و مسخره اش کردند. چرا همه او 
را مس��خره مي کردند؟ او مي خواست صداها را از 
س��یم عبور دهد، همان چیزي که امروزه ما بارها 
با آن سرکار داریم و شاید باورمان نشود که روزي 
تصور آن امري غیرممکن بوده است. او سه سال 
تم��ام روي پروژه ي خود کار کرد تا باالخره از آن 
نتیجه گرفت. او آن را به شکل نوعي ساز درآورده 
بود. در آن یک لوله ي فنردار پوالدي و یک آهنربا 
و یک س��یم گذاشت و بعد دس��تیارش را به اتاق 
دیگري فرستاد و از او خواست تا دستگاه را به کار 
ان��دازد. در این هنگام صدایي بلند از آن به گوش 
رسید. الکساندر فریادي از شادي کشید. ماه ها بود 
ک��ه انتظار چنین صدایي را مي کش��ید. دوباره به 
اتاق واتس��ون رفت و از او خواس��ت بار دیگر آن 
کار را انجام دهد تا خیالش کاماًل راحت شود. بعد 
از آن ماجرا الکساندر و واتسون تمام سعي خود را 
کردند تا دستگاه را تکمیل کنند. و چند سال بعد 
الکساندر توانس��ت به آرزوي خود برسد. در یکي 
از روزهاي ژانویه س��ال 18۷6 میالدي الکساندر 
دستگاه تلفن خود را آماده ي آزمایش نهایي کرد 
و فرس��تنده ي آن را در طبق��ه ي باالي خانه قرار 
داد و گیرنده ي آن را در زیرزمین خانه گذاش��ت و 
از فرستنده ي خود براي دوستش که در زیرزمین 
بود پیغامي فرس��تادکه جمله اش جاویدان شد. او 
گفت: آقاي واتسون! لطفاً بیایید این جا با شما کار 
دارم. لحظه اي بعد واتسون به اتاق الکساندر آمد 
درحالي که از ش��ادي روي پاي خود بند نمي شد. 
و گفت: صداي ش��ما را ش��نیدم کاماًل واضح بود 
خوش��بختانه دس��تگاه خیلي خوب کار مي کند. 
الکساندر بعد از آزمایش نهایي، تلفن را به پدرزنش 
تقدیم کرد. بعد از مدتي نمایشگاهي بین المللي در 
آن سرزمین برپا شد و الکساندر اختراعش را براي 
نمایش در آن جا آماده کرد. و داوطلب شرکت در 
آن نمایش��گاه شد.اّما تا روزهاي پایاني نمایشگاه 
کس��ي به او و اختراعش اعتنایي نکرد تا این که 
روز پایان نمایش��گاه امپراتور و ملکه ي برزیل و 
همچنین لرد کلوین که از دانش��مندان مش��هور 
انگلس��تان بود به غرفه ي او رفتن��د. علت آمدن 

آن ها این بود که امپراتور برزیل قباًل الکساندر را 
دیده بود و با او آش��نایي داشت. امپراتور با دیدن 
اختراع الکس��اندر تصمیم گرفت تا آن را آزمایش 
کند. از این رو الکساندر فرستنده، و گیرنده ي تلفن 
را با سیم بلندي از این سر نمایشگاه تا انتهاي آن 
به هم وصل کرد و با فرستنده ي خود به امپراتور 
پیغامي فرس��تاد. امپرات��ور درحالي که از ش��دت 
هیجان مي لرزید گفت: خداي من این سیم حرف 
مي زند. بعد از آن کساني که همراه امپراتور بودند 
تک تک آن را امتحان کردن��د. در پایان امپراتور 
گفت:  شگفت انگیزترین چیزي که در آمریکا دیدم 
اخت��راع تو بود. بعد از آن پی��روزي بزرگ، داوران 
نمایشگاه اختراع الکس��اندر را به عنوان ستاره ي 
درخشان آن جا انتخاب کردند. بعد از آن از اطراف 
آمریکا پیشنهادهاي بسیاري براي خرید تلفن به 
الکس��اندر شد و پول و ثروت و شهرت بود که به 
سوي این دانش��مند بزرگ مي آمد. اولین خطوط 
تلفن در جهان بین دو ش��هر بوستون و سلیم در 
آمریکا نصب ش��د. بعد از آن الکس��اندر تصمیم 
گرفت با همسرش به مسافرت بروند و انگلستان 
را انتخاب کردند. ملکه ویکتوریا از او دعوت کرد 
تا به قصر او بروند. الکساندر براي تشکر از ملکه 
بین کاخ آس��بورن ملکه و خانه ي ییالقي او سیم 
تلفن کشیدند و آن دو ناحیه را به هم وصل کرد. 
س��رانجام ش��رکت تلفن بل در خیاب��ان کولمن 
ش��ماره ي 36 در مرکز تجاري لندن افتتاح ش��د. 
الکساندر هیچ وقت به خودش مغرور نشد با این که 
ثروت زیادي از اختراع تلفن نصیب او شده بود. بعد 
از آن دوباره به تدریس براي کر و الل ها ادامه داد 
او هنوز مي خواست وسیله اي اختراع کند تا آن ها 

بتوانند با آن بشنوند و سخن بگویند. هنگامي که 
مي خواس��تند در سال 1915 سیم تلفن سراسري 
آمریکا را به طول بیش از پنج هزار کلیومتر نصب 
کنند از الکساندر خواستند تا آن را رسماً افتتاح کند. 
الکساندر پذیرفت و از همکارش واتسون خواست 
ت��ا به آن جا برود و آن طرف س��یم ق��رار بگیرد. 
الکساندر در لحظه ي افتتاح تلفن سراسري آمریکا 
همان جمله ي تاریخي خودش را بیان کرد. آقاي 
واتسون لطفاً این جا بیایید با شما کار فوري دارم! 
واتسون درحالي که مي خندید گفت: جناب رئیس 
از دعوت شما متشکرم ولي متأسفانه نمي توانم آن 
را اجرا کنم چون که یک هفته طول مي کش��د تا 

به نزد شما برسم!!
الکس��اندر تا پایان عمر هفتاد و پنج ساله ي 

خویش کوش��ید تا ب��ه آرزوي دیرینه ي خود که 
همان اختراع براي کر و الل ها بود دست یابد ولي 
موفقیتي حاصل نش��د و در سال 19۲۲ میالدي 
جان به جان آفرین تس��لیم کرد. دولت آمریکا به 
پ��اس قدرداني از زحمات این مخترع بزرگ کلید 
تلفن هاي آن کشور را به مدت یک دقیقه قطع کرد. 
امروزه تلفن یک وسیله ي اساسي و مهم اجتماع 
بشري است و ما همیشه وقتي مي خواهیم از این 
دستگاه اس��تفاده کنیم باید یادي از آن دانشمند 

بزرگ کنیم. یادش خوش و روحش شاد.

منبع: ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ 
انتشارات تربیت

333 چهره ي درخشان
داستان هاي کودکي مردان بزرگ

قهرمانان جاویدان
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كاشان
شهر کاشان مرکز شهرستان کاشان در استان اصفهان است. 

ش��هرت این شهر بیشتر به واسطه گالب و فرش دستباف آن است. از 
محصوالت کش��اورزی آن می توان به انواع غالت و میوه های فصلی اشاره 
نمود. غذای غالب، در بین مردم این شهر آبگوشت و باالخص گوشت و لوبیا 

می باشد.
آث��ار تاریخی و دیدنی فراوانی در این ش��هر وج��ود دارد که از آن میان 
می ت��وان به باغ فین، مس��جد و مدرس��ه آقابزرگ، خان��ه عامری ها، خانه 
عباسی ها، خانه طباطبایی، خانه بروجردی، حمام سلطان امیراحمد و قبر شاه 

عباس صفوي اشاره نمود.
کاش��ان یکی از اولین مراکز تش��کیل تمدن انس��انی بوده است. طبق 
حفاریهای باستان شناسی در تپه های سیلک کاشان، سابقه حضور بشر در این 

منطقه به هفت هزار سال پیش می رسد.
کاشان در زمان سلجوقیان روبه رونق نهاد و در زمان قره قویونلوها بیشتر 
ترقی کرد. تا جایی که محل توجه دانش��مندان شد. در نیمه دوم سده نهم و 
نیمه اول سده دهم این شهر، شهرت بسیاری داشت و یک شهر پرجمعیت 
به ش��مار می رفت. در س��ده 11 و در دوره صفویه برای دومین بار به همان 
درجه از ترقی نائل شد و مانند اصفهان با شهرتی بسیار همراه گردید، اما با 
بروز زلزله ای بسیار شدید در سال 119۲ هجری قمری دوباره ویران شد. بعد 
از زلزله ای که در زمان قاجار رخ داد کاشان دستخوش نابسامانی و منازعات 

محلی شد و از این جهت زیانهای فراوان دید. 
آب و هوا

آثار تاريخی
کاش��ان یکی از شهرس��تانهایی اس��ت که در آنجا نمونه های جالبی از 
شاهکارهای هنر ایران یافت می شود. آثار معماری که دراین شهر باقیمانده 
معدودی از دوره صفویه و بقیه آثار دوره های قاجاریه است. بنا به مقتضیات 
جغرافیایی و موقعیت طبیعی این شهر معماری مخصوص به خود دارد. که 
همه س��اله جهانگردان بس��یاری از دورترین مناطق دنیا را به سوی خویش 

می کشاند.
خانه های بزرگ و قديمی کاشان

ای��ن خانه  ها که از نظ��ر خصوصیات معماری محل��ی یکی از بهترین 
خانه های دو قرن اخیر شناخته ش��ده است. خانه بروجردیها، خانه عامریها، 
خانه عباسیان، خانه شریفیان، خانه قدیمی حاجی سید آقا، خانه قدیمی میرزا 
ابوالفضل حکیم باشی و همچنین نظایر دیگر آنها در کوی و برزن های داخلی 
شهر قدیم کاشان کم و بیش باقیمانده است، از سبک معماری منطقه ای و 
نش��ان دادن سلیقه هنرنماییهای محلی بسیار جالب توجه بوده و اغلب نیز 

جهان

ت
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زري عباس زاده
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برازنده نگاهداری و ثبت در فهرست آثار باستانی است.
حمام های قديمی

از جمله ابنیه مهم و آثار تاریخی کاش��ان گرمابه های بزرگ و عمومی 
آن ش��هر اس��ت؛ به طوریکه درعهد صفویه مورد توجه کامل و س��تایش 
گردشگردان خارجی قرار گرفته است. تعداد این گرمابه های بزرگ و عمومی 
بر حسب تغییر و تحول اوضاع اجتماعی از ۲5 تا 30 باب به شمار آمده است. 
که می توان به این موارد اشاره کرد: حمام مالقطب ،حمام عبدالرزاق خان ، 

حمام میرعماد ، حمام سربازار

برکه يا آب انبارهای قديمی
نظر به وضع قدیمی کاشان در منطقه خشک و کم بارندگی کنار کویر 
مرکزی ایران، از قدیم االیام س��اختن برکه های عمومی آب آش��امیدنی در 
ش��هر و جاده های عمومی و دهات از جمله مبانی مهم خیرات و مبرات به 
ش��مار می رفته است. و چون آب این برکه ها به هنگام یخبندان زمستان از 
آبهای کوهستانی ذخیره می شد.در فصل گرمای سوزان تابستان آنجا بسیار 
خنک و گوارا بود. تا قبل از احداث خیابانها و لوله کشی در شهر کاشان بالغ 
بر هفتاد آب انبار بزرگ و متوسط وجود داشته که سالی یک دفعه در زمستان 
آنها را آبگیری می کردند. امروزه با بکارگیری پمپهای آب از برخی از این آب 

انبارها استفاده می شود.

بقاع و مساجد معروف
بقعه ش��اهزاده ابراهیم، بقعه حبیب بن موس��ی)ع( ، بقعه سلطان امیر 
احمد، بقعه پنجه شاه،بقعه بابا افضل مرقی، بقعه شاهزاده حسین علوی، بقعه 
سلطان علی محمد باقر)ع( )واقع در مشهد اردهال( ...، مسجد و مدرسه آقا 

بزرگ، مسجد گذر بابا ولی...، از آثار بقاع و مساجد معروف کاشان هستند.
باغات معروف کاشان

ش��امل باغ تاریخی فین: ش��امل حمام تاریخی که امیر کبیر در آن به 
قتل رسید. و چشمه سلیمانیه و موزه مردم شناسی و همچنین باغ وکیلی در 

روستای علی آباد کاشان.
بازار کاشان

این بازار در یک چشم انداز فضایی در مجموعه بافت تاریخی شهر به 
طول 3 کیلومتر واقع شده است قدمت بازار کاشان مربوط به دوره سلجوقی 

می باشد.
آتشكده نياسر

چهارتاقی نیاس��ر، یکی از آثار تاریخی شهر نیاسر در بیست کیلومتری 
غرب کاش��ان اس��ت. این آتشکده که متعلق به عصر اردش��یر بابکان و از 
اولین احداثات عهد ساس��انی اس��ت. این بنا در عصر ساس��انی به عنوان 
محل نگهداری آتش استفاده می شد و مراسم مذهبی در کنار آن برگزاری 
می ش��د. ضمنا این بنا چون در ارتفاع قرار داش��ت و نور آتش آنها از فاصله 
دور دیده می شد، به عنوان راهنمایی برای کاروان ها، یا در هنگام جنگ برای 

اطالع رسانی از آنها استفاده می شد.
کاروانسرای مرنجاب

این کاروانس��را در دوران صفوی ساخته شده است و در ۷0 کیلومتری 
ش��رق شهرستان کاشان قرار دارد. این کاروانس��را به دلیل اینکه در مسیر 

حرکت گردشگران به تپه های ماسه ای اطراف کاشان واقع شده می تواند به 
عنوان محلی برای اقامت موقت گردشگران مورد استفاده قرار گیرد.

تپه های سيلك
تپه س��یلک و زیگورات واقع شده در تپه با قدمتی هشت هزار ساله در 
میان کویرخود نمایی می کند. تپه هایی با ساختار نامنظم و پستی و بلندیهای 
فراوان پوش��یده از خاک که هنوز در زیر آن شهری نفس می کشد و گویی 
انسان را به درون اعماق تاریخ پیش می برد، عامل مهمی در جذب توریست 
می باشد. سیلک در ۲4 شهریور 1310 خورشیدی با شماره 38 در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسید. محوطه سیلک در کنار روستای دیزچه آن زمان 
که امروز به صورت ش��هرکی بزرگ در آمده اس��ت و در سمت جاده ای که 

کاشان را به فین متصل می کند واقع شده است.
افراد مشهور

• غیاث الدین جمشید کاشانی • مال محسن فیض کاشانی • سهراب 
سپهری و ...

منبع: اینترنت
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طنز

ت
س

مراحل دو
حالي كردن 
صرفه جويي!

مقّدمه 
همان طور كه مي دانيد صرفه جويي يكي از چيزهاي خوب است. به عنوان مثال اگر 
نفت خيلي وقت قبل كشف شده بود و به دست انسان هاي اسراف كار و ضايع گذشته 
افتاده بود االن بزرگ ترين تفريح ما بوق زدن! بود و باكالس ترين غذايمان آب دوغ خيار! 
يا اگر آقاي »اديسون« زودتر به دنيا آمده بود و برق را اختراع مي كرد و به دست همان 
انسان هاي اسراف كار مذكور مي سپرد االن جناب عالي مي بايست زير نور چوب كبريت 
درس مي خواندي! آخر بّچة داغان! آب را براي چه هدر مي دهي؟! شايد در دوردست 
كفتري مي خورد آب؟!!... اي زهر هالهل! ... مگر  مسابقه مشاعره است قربان آن ادبيات 

نروم؟!...  كلّي پول از جيب من و شما مي رود كه دريا دريا قوي ات 
آب را تصفيه كنند بدهند دست جناب عالي كه 
با آن النة مورچه خراب كني؟! زنگ هاي تفريح 
آب بازي كني؟ خجالت نمي كشي؟!... اصالً ببينم 
هستي  اين ها  و  بفروشي  و  بساز  كار  در  مگر  شما 
بود مثل  اين همه پول توجيبي مي گيري؟ خوب  كه 
زمان قديم كل تابستان را مي فرستادندتان سِر كار 
و بعد بهتان يک قران و ده شاهي حقوق مي دادند؟! 
با هزار غرغر و  پتو و  از صبح تا شب خوابيدي الي 
هم  اين همه  مي روي،  شنا  كالس  يک  زاري  و  گريه 
پنج ساعت  االن  است  مي گيري؟! خوب  توجيبي  پول 
پول  الكي  آخر عمرتان  تا  بفهميد  تا  بدهيم  كالغ پرتان 

توجيبي تقديمتان نمي كنند؟! حتماً بايد كار به جاهاي 
باريک بكشد كه شما اين چيزها را بفهميد و قدر 

پول و منابعتان را بدانيد؟! 

مريم شكراني
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صفر: افرادي که در مرحله صفر قرار دارند 
اصطالحًا انسان بافرهنگ نامیده مي شوند. این عزیزان 
دل انگیز قبل از اینکه حالش��ان را بگیرند خودشان به 
خوبي درک مي کنند که نیازي نیس��ت ش��ش تا خط 
موبایل و هفت تا گوشي داشته باشند و در اکثر مواقع 
با یک خط و یک گوش��ي هم کارش��ان راه مي افتد. 
ای��ن عزیزان ب��ه راحتي مي فهمند که نیازي نیس��ت 
پایش��ان را توي یک کفش کنند و کلي پول بي زبان 
را دور بریزند تا گوش��ي اي بخرند که مانیتورش اندازه 
سینماي خانگي ۷۲ اینج باشد و به جایش با پول هدر 

نرفته شان کارهاي مفیدتري مي کنند. 
اف��راد مرحله صفر اصواًل قبل از هر گونه تذّکري 
خودش��ان مي فهمند که آدم سالم و عاقل با اسکناس 
اضافه اش دماغش را پاک نمي کند آن را دور بیندازد! 
یا دلیلي ندارد ش��یر آب را باز بگذارد و برود تلویزیون 

تماشا کند! 
یك: انسان موجود در مرحله یک نیاز به آقاي 
ایمني و انیمیشن سیا ساکتي و ... دارد تا صرفه جویي 
حالي  اش بش��ود. این مدل انس��ان باید س��ر خریدن 
شامپوي مخصوص اسب تذکر بشنود تا بفهمد خیلي 
چیزه��ا وجود دارد که تا آخر عمرش نیاز ندارد و نباید 
الک��ي پولش را بابت آن ها ه��در بدهد. و یا حتمًا باید 
یک بخاري غول پیکر را در یک اتاق فس��قلي روشن 
کند تا آقاي ایمني زنگ در خانه ش��ان را بزند و بیاید 
تذکر بده��د... آن ها معمواًل نیاز دارند که حداقل یک 
بار تذکر بش��نوند و یا برایشان فرهنگ سازي کنند تا 

بفهمند ماجرا از چه قرار است؟ 
دو: کار با انسان هاي مرحله دو کمي سخت تر 
اس��ت. چون این عزیزان نیاز ب��ه اقدامات جّدي تري 

دارن��د، به عنوان مثال بای��د روي تمام کلیدهاي برق 
منزل ایشان ش��ش الیه چسب زد تا از روشن کردن 
الم��پ اضافه خ��ودداري کنند. و یا آب را برایش��ان 
س��همیه بندي ک��رد تا بفهمند اس��راف ش��وخي بردار 
نیس��ت. این دسته از انس��ان ها تا مجبور به پرداخت 
قبض هایي با ارقام نجومي نش��وند و یا اداره مخابرات 
رس��مًا پریز تلفنش��ان را از جا نکند و جایش را گچ و 

سیمان بکشد صرفه جویي حالي شان نمي شود. 
س�ه: انس��ان هاي مرحله سه انس��ان هایي 
هس��تند که نیاز به اقدامات درماني دارند! این عزیزان 
را بای��د به غ��ار، کوه و کمر، کویر و چیزي ش��بیه به 
همین ها تبعید کنند تا در ش��رایط پیش از اختراع برق 
و گاز و آب! و تلف��ن ق��رار بگیرند و ب��ه جاي مبادله 
کاال و غذا با پول مجبور بش��وند خودش��ان به شکار 
برون��د و از گوش��تش تغذیه کنند و با پوس��تش براي 
خودش��ان لباس بدوزند تا جنبه داش��تن پول و منابع 
و امکان��ات را پی��دا کنند. این گروه از انس��ان ها پس 
از ط��ي تبعیددرماني و پ��س  دادن 6�۷ مرحله کنکور 
و آزمون صالحّیت اس��تفاده از امکانات انساني را پیدا 

خواهند کرد!
غیرقابل  چه��ار  مرحله  انس��ان هاي  چهار: 
درم��ان و غیرقابل عالج ب��وده و تنها راه حالي  کردن 
صرفه جویي به آن ها این است که جریان هفتصد ولت 
برق را از پیکره شان عبور داده و آن ها را تاکسي درمي 
و خشک کرده و براي عبرت دیگران به کلّیة موزه هاي 

جهان و حومه صادر کنند!
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»باال« کجاست؟
»باال« قصه س��اده اي دارد. کم ش��خصیت 
و سرد اس��ت. حکایت پیرمردي به نام »کارل« 
که ما از همان لحظه اول به گذش��ته اش پرتاب 
مي ش��ویم؛ وقتي که او هنوز کوچک اس��ت و با 
همس��ر آینده اش � الي � ب��ازي مي کند. او آرزو 
دارد ک��ه روزي به آمریکاي جنوبي س��فر کند و 
از آبش��ارهاي آن دیدن کند. »الي« هم در این 
آرزو سهیم است. بعد به زمان حال برمي گردیم؛ 
زمان��ي که »کارل« ۷8 س��اله اس��ت، فرزندي 
ندارد و همس��رش را هم از دست داده است. او 
بادکنک فروش��ي است که بازنشسته شده و باید 
به زودي به خانه سالمندان برود. و خانه اي را که 
سال ها با »الي« در آن زندگي کرده، ترک کند. 
اما »کارل« حاضر نیست به این اتفاق تن بدهد 
و تصمیم مي گیرد در لحظه  هاي آخر عمرش به 

آرزوي دست نیافتني میان خود و همسرش دست 
پی��دا کند. براي همین هر چ��ه بادکنک دارد را 
ب��ا گاز هلیوم پر مي کند؛ چی��زي حدود ده هزار 
بادکنک. و آن ها را به س��قف خانه اش مي بندد. 
این طوري اس��ت که خانه اش مثل یک بالن از 
روي زمین بلند مي ش��ود و او را به سرزمین هاي 
دور ناش��ناخته مي برد. »کارل« که از این پرواز 
خیلي هیجان زده ش��ده، در ی��ک لحظه متوجه 
مي ش��ود در این سفر تنها نیست. »راسل« پسر 
8 س��اله شیطان همسایه همسفر اجباري اوست 
و عالوه بر این »داک« )سگ راسل( و آدم هاي 
دیگري که با بالون به س��مت آمریکاي جنوبي 
مي رون��د هم او را همراهي مي کنن��د. و به این 
ترتیب بقیه فیلم با ماجراهاي س��فر »کارل« و 

دوستانش ادامه مي یابد.

سختي هاي باال رفتن
»باال« را باید جزء آن دسته از انیمیشن هاي 
کم ش��خصیت و ساده و معمولي به حساب آورد. 
داستان ساده اي که به مخاطب فرصت مي دهد 
به جزئی��ات کار توجه کند. ضم��ن اینکه نقش 
اول فیلم یعني »کارل«، »فرد ریکس��ن« است 
و »ادوارد آس��نر«؛ بازیگر پیش کسوت هالیودي 
ب��ه جاي او ح��رف مي زند. اما، خ��وب، به جاي 
»راس��ل« هم باید پس��ربچه اي ح��رف مي زد 
ک��ه نظر مخاطب را جلب کن��د. بنابراین »پیت 
داکتر«، کارگردان »باال«، یک کودک 8 س��اله 
ژاپني � آمریکایي به نام »جردن ناگاي« را براي 
ای��ن کار، از میان 400 بچه اي که براي تس��ت 
ص��دا آورده بودند انتخاب کرد. چون او از معدود 
بچه هایي بود که بي وقفه حرف مي زد و بسیار پر 

جنب و جوش بود. 

سنما

ت
س

دو

نيره رضايي مطلق

 که اين روزها حسابي سروصدا کرده استدرباره انيميشن »باال«براي باال رفتن بجنب
اگر تا ديروز به اين نتيجه رس�يده بوديد كه انيميش�ن هاي »وال � اي«، »در جست وجوي نمو« و يا »شركت هيوالها« بهترين انيميشن هايي بوده 
كه تا به حال ديده ايد سخت در اشتباهيد. حاال بايد باور كنيد كه شركت هاي »پيكسار« و »والت ديسني« خيلي ايده هاي بكر ديگري در آستين دارند 
كه هنوز رو نكرده اند. يكي از اين ايده ها كه چند ماه پيش همه ما را غافل گير كرد اكران انيميش�ن »باال« )up( بود. انيميش�ني كه در افتتاحيه ش�صت 
و دومين جشنواره فيلم »كن« ٢٠٠٩ توانست خود را نشان دهد و در سطح وسيعي در سراسر دنيا به نمايش درآمد. اما اين همة ماجرا نبود. فروش 
باالي انيميشن در هفته اول نظر بسياري را جلب كرد و در اين ميان از روي اين اثر ٢ كتاب داستان و ٢ كتاب رنگ آميزي نوشته و طراحي شد. فعاالن 
اقتصادي هم بي كار ننشس�تند و با پر كردن مغازه هاي اسباب بازي فروش�ي از ش�خصيت هاي اصلي قصه، چاپ عكس هاي انيميش�ن روي تي شرت، 
ظروف مختلف و كيف، كفش و... بازار بقيه انيميشن ها را كساد كردند؛ ضمن اينكه بازي هاي رايانه اي اين اثر هم خيلي زود به بازار آمد و همه اين ها 

نتيجه يک اثر دقيق و جذاب ديگر از شركت »پيكسار« و »ديسني« بود. 
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این خصوصیت بازیگر نوجوان ژاپني باعث 
ش��د که »پیت داکتر« او را مجبور کند که همه 
کارهایي را که »راسل« شیطان انجام مي دهد 
او هم انجام دهد و حین  بازي صداي »راسل« 
را بگوید. اما اگر به آثار این دو شرکت دقیق نگاه 
کنید متوجه مي شوید که دقت در جزئیات چقدر 
به آثار آن ها اعتبار بخش��یده است. اگر موهاي 
س��الیوان هیوالي بامزه »ش��رکت هیوالها« و 
صحنه ه��اي زیر آب »در جس��ت وجوي نمو« 
را ب��ه یاد بیاورید آن وقت متوجه مي ش��وید به 
تصوی��ر در آوردن این صحنه ها چقدر دش��وار 
اس��ت و چه تکنیک خاص��ي را مي طلبد و این 
بار هم تهیه کنندگان و سازندگان »باال« با یک 
مشکل اساسي روبه رو شدند. اینکه آیا مي شود 
ده هزار بادکنک هلیومي یک خانه را بلند کنند 
یا نه، به طور مس��لم این اتفاق بدون اطالعات 
مرب��وط به علم فیزی��ک و عل��وم رایانه اي به 
تصوی��ر درنمي آمد. مثاًل فکر کنید که 10 هزار 
بادکن��ک هلیومي هر یک به نخي مجزا وصل 
ش��وند و با حرکاتي متفاوت بخواهند خانه اي را 

باال بکشند.
امکان متحرک س��ازي دو بعدي و دس��تي 
این بادکنک ها وجود نداشت. چون تعداد آن ها 
بسیار زیاد بود. و هر یک تأثیر متقابلي روي هم 
مي گذاشتند و به ش��کلي به فشرده شدن یک 
بادکنک توسط بادکنک دیگر کمک مي کردند. 
در حالي که ما با خوشه اي از بادکنک ها روبه رو 
بودیم که باید به ش��کلي خانه را باال مي بردند 
که به لحاظ علمي مش��کلي نداشتند. به همین 
دلیل بود که »پیت داکتر« و »باب پترس��ون« 
س��ازندگان »باال« از ۲ نف��ر متخصص پرواز با 
بالن کمک گرفتند تا روي پروژه آن ها کار کنند. 
»اس��تیومي« � دستیار فني کارگردان � موظف 
ش��د تا با در نظر گرفتن تم��ام قوانین فیزیک 
کاري کند که تماش��اگر ایده پرواز یک خانه با 
بالن را باور کن��د. آن ها مطالعات زیادي کردند 
و در نهایت دس��ت به ساخت نرم افزار جدیدي 
زدند؛ نرم افزاري با نام شبیه ساز فیزیکي که براي 
دس��تیابي به حرکات دقیق خوشه بادکنک ها با 
استفاده از قوانین فیزیکي طراحي شده بود. این 
شبیه ساز فیزیکي ش��رکت »پیکسار«، نرم افزار 

»ODE« نام گرف��ت و به این ترتیب بود که 
یک بار دیگر شرکت »پیکسار« متناسب با نیاز 
فیلم هاي در حال تولیدش دس��ت به تولید یک 

نرم افزار جدید زد. 

جذابيت هاي »باال«
ش��اید خیلي ها فکر مي کردن��د که فضاي 
طبیعي و بکر پس زمینه انیمیش��ن »باال« حتمًا 
باید چیزي نظیر مناظر زیباي آمریکاي جنوبي 
باشد. اما مطمئن باشید که این بار خود کارگردان 

هم چنین فکري نکرده بود. 
او مدت ها بود که ب��ه پس زمینه )بک راند( 
اثرش فک��ر مي کرد و هیچ منظره و طبیعتي او 
را راضي نمي کرد. تا اینکه 5 س��ال پیش وقتي 
داش��ت اتودهاي اولیه کار را مي زد مستندي را 
درباره جنگل هاي سرسبز باراني ونزوئال مي بیند. 
او اص��ال باور نمي کند که چنین مکاني در هیچ 
نقطه اي از کره زمین باش��د. دیدن این مستند 
س��بب ش��د که او به همراه »راني دل کارمن«، 
دس��تیار فیلمنامه نویس، س��فري ب��ه ونزوئال 
بکنند. این س��فر و جذابیت هاي آن باعث ش��د 
تا  »داکتر« تغییراتي در قصه اش ایجاد کند. به 
این ترتیب ای��ن مکان در قصه فیلم نه تنها به 
عنوان یک پس زمینه و لوکیشن عمل کرد بلکه 
در روند قصه هم نقش مهمي داش��ت. و چیزي 

شبیه یکي از کاراکترهاي آن به حساب آمد. 
منتقدان س��ینما و رس��انه هم که این اثر 
را دیده  ان��د معتقدن��د بهره گی��ري »داکتر« از 
لوکیش��ن هاي ونزوئال به این انیمیش��ن اعتبار 
خاصي بخش��یده اس��ت. »باال« فیلمي اس��ت 
درب��اره روح ماجراجویي، درب��اره آدم هایي که 
هنوز به آرزوهایش��ان فک��ر مي کنند و تحقق 
رویاهایش��ان را محال نمي دانند. این انیمیشن 
به نوجوان��ان مي گوید که وقت��ي »کارل« ۷8 
ساله یک دفعه مانند »ایندیا ناجوز« هیجان انگیز 
دست به ماجراجویي مي زند و تسلیم خستگي و 
دلزدگي روزهاي زندگي اش نمي شود، آن ها هم 
باید امیدوار باش��ند و روح زندگي را در دل زنده 
نگ��ه دارند. حتي اگر فکر کنیم فرصت خیلي از 
کارها را از دس��ت داده ایم، باز ه��م براي بهتر 

زندگي کردن زمان داریم.
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زین الدین زیدان در ۲3 ژوئن سال 19۷۲ در 
مارسی فرانسه به دنیا آمد.

پ��در و مادر او ی��ک زوج مهاجر الجزایری و 
مسلمان بودند و آنها در یک منطقه مهاجرنشین 

فرانسه به نام کاستیل زندگی می کردند.
از خیابان های مارس��ی او خیل��ی زود جذب 
باشگاه یواس سن هنری ش��د و بعد از گذراندن 
دوره ای در آکادمی المپیک توسط ژان وارود برای 

بازي در باشگاه کن انتخاب شد.
به علت اس��تعداد فوق العاده، زیدان در کن 
ماندنی شد و 61 بازی در لیگ فرانسه برای این 
تیم انجام داد. در س��ال 199۲ ب��ه بوردو رفت و 
دوران موفقیت او در این تیم آغاز شد و هواداران 

بوردو به او لقب زیزو دادند.
پس از ۲ س��ال او به تیم ملی دعوت ش��د و 
در 1۷ آگوس��ت 1994 در براب��ر جمهوری چک 
اولین ب��ازی ملی خود را انج��ام داد. او در دقیقه 
63 هنگامی که فرانسه ۲ بر صفر عقب بود وارد 
زمین ش��د و با به ثمررس��اندن ۲ گل بازی را به 

تساوی کشاند.
زیدان چون ملیت فرانسوی الجزایری داشت 
می توانس��ت برای الجزای��ر هم ب��ازی کند، اما 
عبدالحمید کرمالی مربی الجزایر او را به تیم ملی 

دعوت نکرد. وي معتقد بود زیدان بازیکن سریعی 
نیست و زیزو فرانسه را برگزید.

امه ژاکه به او اعتماد کرد و در جام ملت های 
اروپا در س��ال 1996 پیراهن شماره 10 تیم ملی 
را ب��ه وی داد و با وج��ود او و ژورکایف روي نام 
کانتونا و ژینوال خط قرمز کشید. در جام ملت ها، 
فرانسه در نیمه نهایی و در ضربات پنالتی مغلوب 

جمهوری چک شد و حذف شد.
پس از این رقابت ه��ا ، زیدان به تورین رفت 
تا در یوونت��وس بازی کند. یوونتوس در ۲ فصل 
پیاپی به فینال جام باشگاه های اروپا رسید ولی در 

هر دو دوره مغلوب شد.
س��ال 1998 فرانسه که میزبان جام جهانی 
بود انتظار قهرمانی را می کش��ید. در جام جهانی 
زیدان و فرانس��ه دو بازی اول را به راحتی پشت 
سر گذاشتند، البته زیزو در بازی مقابل عربستان 

در دقیقه ۷0 اخراج شد.
تیم هماهنگ ژاکه موفق شد از سد ایتالیا و 
کرواسی بگذرد تا  فرانسه به دیدار نهایی برسد و 
زین الدین زیدان در رویایی ترین ش��ب زندگیش 
با ۲ گلی که با ضربه س��ر وارد دروازه برزیل کرد 
تبدیل به اس��طوره جدید فوتبال این کشور شود. 
سال 1998 با کسب عنوان های مرد سال اروپا و 

جهان برای زیدان به پایان رسید.
در ح��د فاص��ل 1999-۲001ه��ر چند در 
یوونتوس عنوانی نصیب زیدان نش��د ولی زیدان 
همراه با فرانسه به مقام قهرمانی جام ملت های 
اروپا رسید. جامی که تحت تأثیر هنرنمایی های 
وی بود و عنوان مرد س��ال جه��ان را برایش به 
ارمغ��ان آورد. در س��ال ۲001 زیدان یوونتوس را 

ترک کرد و با قراردادی راهی رئال مادرید شد.
در رئ��ال، زیدان پس از چندی رهبری میانه 
میدان را به دس��ت گرفت و تمامی ستارگان این 
تیم از جمله فیگ��و، رائول، کارلوس و ... را تحت 
تأثیر قرار داد و موجبات قهرمانی این تیم در جام 
باش��گاه های اروپا در فصل ۲001-0۲ را فراهم 
کرد. در دیدار پایانی در گالس��کو زیدان یک گل 
استثنایی به بایرلورکوزن زد تا رئال برای نهمین 

بار قهرمان اروپا شود.
اما روزهای تیره فرا رسید، در حالیکه فرانسه 
یکی از ش��انس های اصلی قهرمانی جام جهانی 
۲00۲ محس��وب می ش��د، پیش از ش��روع جام، 
زیدان را از دس��ت داد و بازگش��ت زیزو در دیدار 
آخر گروهی با دانمارک هم چاره ساز نشد و مدافع 
عن��وان قهرمانی در دور اول رقابت ها با جام وداع 

کرد.
پس از ج��ام جهانی زیدان ب��ار دیگر باعث 

ورزش
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موفقیت رئال شد و با این تیم به مقام قهرمانی 
ج��ام بین قاره ای و لیگ اس��پانیا دس��ت یافت. 
همچنین به تیم فرانسه کمک کرد تا با هشت 
پی��روزی پیاپی به دور نهایی یورو ۲004 صعود 
نمای��د. در دس��امبر ۲003 او برای س��ومین بار 

عنوان مرد سال فوتبال جهان را مال خود کرد.
هر چند یورو ۲004 با درخشش زیزو برای 
فرانسوی ها خیلی خوب آغاز شد ولی آنها در دیدار 
یک چهارم نهایی برابر یونان شکست خوردند و 
حذف ش��دند. پس از ای��ن ناکامی زیدان از تیم 
ملی کناره گیری کرد ولی به علت کسب نتایج 
ضعیف تیم فرانسه در مسابقه های مقدماتی جام 
جهانی ۲006 و فش��ار مطبوعات، مردم و حتی 
درخواست ژاک شیراک،رئیس جمهور فرانسه، 
به تیم ملی بازگش��ت و باعث صعود فرانسه به 

جام جهانی شد.
اوض��اع رئال مادرید پرس��تاره خیلی خوب 
نبود و زیدان اعالم کرد پس از جام جهانی برای 
همیشه با فوتبال وداع خواهد کرد. جام جهانی 
۲006 در حالی آغاز شد که کارشناسان شانس 
چندانی برای فرنس��ه قائل نبودند ولی با حذف 
اسپانیا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند 
و پس از 8 سال یک بار دیگر مقابل برزیل قرار 

گرفتند.
این ب��ار برزیل مدافع عن��وان قهرمانی و 
شانس اول فتح جام به شمار می رفت ولی زیدان 
در شب رویایی دیگری چنان ستارگان این تیم 
را مقهور هنرنمایی استثنایی خود کرد که فرانسه 
را مستحق پیروزی کرد و باعث پیروزی یک بر 

صفر تیمش شد.
شکس��ت پرتغال بار دیگر آنه��ا را به دیدار 
نهایی رهنمون کرد جایی ک��ه ایتالیا آماده بود 
انتق��ام فینال ی��ورو ۲000 را از زیدان بگیرد. در 
حالیک��ه ۷ دقیقه ت��ا پایان وق��ت اضافه دوم و 
ضیافت پنالتی ها مانده بود، تحریکات ماتراتزی 
مدافع تیم ایتالیا باعث عکس العمل زیدان و در 
نتیجه اخراج وی و از دست رفتن قهرمانی تیم 

فرانسه شد.
هر چند فرانسوی ها کسب مقام دوم جهان 
را هم مدیون درخشش ستاره خود بودند. زیدان 
ای��ن چنین با دنیای فوتب��ال خداحافظی کرد و 
تبدیل به یکی از چند اس��طوره بی بدیل تاریخ 

فوتبال شد. 
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مریم، در حالي که دس��تش را جلوي دهان و بیني اش گرفته بود، از 
اتاق بخش بیرون دوید و به طرف دست شویي، که ته راهروي نقاهتگاه 
بود، رفت. دِر آن را با سرعت باز کرد و داخل کاسة دست شویي عق زد. 
دس��تش را دو طرف کاسه گذاش��ته بود و، در حالي که احساس مي کرد 
تم��ام دل و روده اش دارد از دهان��ش بیرون مي آید، چن��د بار باال آورد. 
مهین هراس��ان دِر دست ش��ویي را باز کرد و به داخل آم��د و با نگراني 

پرسید: »مریم! یک دفعه چه اتفاقي برایت افتاد؟«
مریم، که رنگ از رویش پریده و عرق روي پیشاني اش نشسته بود، 
با حالتي که ش��بیه گریس��تن بود، به مهین گفت: »من نمي توانم اینجا 

بمانم! نمي توانم!«
مهی��ن با آرامش و لبخند گفت: »تو تازه یکي دو روز اس��ت که به 

اینجا آمده اي. فرصت مي خواهد تا به این شرایط عادت کني.«
مریم دس��تانش را جلوي صورتش گرفت و، در حالي که به ش��دت 
س��رش را تکان مي داد، با گریه گفت: »نه! نه! من نمي توانم این شرایط 
را تحم��ل کنم. هیچ وقت به اینجا ع��ادت نمي کنم. من به درِد این کار 

نمي خورم. من از اینجا مي روم.«
مهین جلوتر رفت. دستش را روي شانة مریم گذاشت و گفت: »من 
هم اولش برایم س��خت بود، اما وقتي به این مسئله فکر کردم که آن ها 
ب��راي م��ا و به خاطر ما به این ح��ال و روز افتاده ان��د، از خودم خجالت 
کش��یدم که به عنوان یک نی��روي هالل احمر نتوانم ب��ه آن ها خدمتي 

بکنم.«
مری��م ب��ا هر دو دس��ت ش��انه هاي مهین را چس��بید و، ب��ا حالتي 
خش��ونت آمیز، گفت: »آن ها بو مي دهند. زخم هاي بسترشان وحشتناک 
است. روده هایشان از شکمشان بیرون آمده، از همه جا بوي ادرار و تعفن 
به مش��ام مي رس��د. من نمي توانم این ها را تحم��ل کنم. فکر نمي کردم 
ک��ه یک نی��روي هالل احم��ر این کارها را ه��م باید انج��ام بدهد. من 

نمي توانم.«
مهین با لبخندي مهربانانه به درون چش��م هاي مضطرب و مرطوب 
مریم نگریس��ت و با مالیمت گفت: »حق با توس��ت. آن ها بو مي دهند. 
مي داني چ��را؟ براي اینکه گلوله هایي که در شکمش��ان منفجر ش��ده، 
مش��کالت خاصي را برایش��ان تولید کرده اس��ت. اما تو هیچ به سن و 
سالش��ان نگاه کرده اي؟ خیلي از آن ها زیر هجده س��ال سن دارند. تنها 
هستند. از شهرستان هاي خیلي دور به اینجا آورده شده اند. فکر مي کني 

خودش��ان از این وضعیتي که دارند راضي هس��تند؟ نه! آن ها هم تا چند 
وقت قبل مثل ما س��الم و تندرس��ت بودند، اما این جنگ آن ها را به این 
روز انداخته است. حاال تو فکر مي کني که ما باید چه کار کنیم؟ آن ها را 

به همین حالت رها کنیم تا بمیرند؟«
مریم دس��تانش را جلوي صورتش گرفته بود و مي گریس��ت. مهین 
ب��ا مهرباني گفت: »من، به عنوان مس��ئول نقاهتگاه، نذر کرده ام که به 
مجروحاني که مس��تقیم از جبهه به اینجا آورده مي ش��وند و گرد و خاک 
جبهه روي صورت و لباس هایش��ان است، خدمت کنم. اما نمي توانم به 

ت��و اصرار کنم که اینجا بماني و ب��ه کارت ادامه بدهي. این کار، 
کاِر دل است. اجبار نیست. تو خودت باید راهت را انتخاب کني. 

حاال دس��ت هایت را بش��ور و بیا بیرون. من امش��ب حکم 
انتقالي ات را مي نویسم.«

مهین دس��تي به ش��انة مری��م زد و بعد از 
دست ش��ویي خارج ش��د. مریم ش��یر آب را باز 
کرد و مش��تي آب به صورتش پاش��ید و درون 

آینة کوچکي، که باالي کاس��ة دست شویي 
نصب شده بود، خودش را نگاه کرد. اشک، 
بي امان، از چشمانش روان بود. دوباره مشتي 

آب به صورتش ریخت و بعد یک مش��ت دیگر و 
باز هم مشتي دیگر. مقنعه اش خیس شده و روي 

پیشاني اش چس��بیده بود. دست هایش را 
مشت کرد و روي چشمانش گذاشت و 

به گریستن پرداخت.
وقت��ي از دست ش��ویي 

چشمانش  آمد،   بیرون 
قرم��ز و متورم ش��ده 
راهروي  ت��وي  ب��ود. 
و ش��ِد   آمد  نقاهتگاه، 

غی��ر ع��ادي به چش��م 
از  نف��ر  چن��د  مي خ��ورد. 

مجروحان که توان حرکت داش��تند از اتاق هاي 
خ��ود بی��رون آمده بودند و با ش��ور و هیجان به ط��رف یکي از 

اتاق ه��ا، که ازدحام زیادي در آن دیده مي ش��د، مي رفتن��د. مریم، که با 

داستان
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تعج��ب به این رف��ت و آمدها نگاه مي کرد، به طرف پرس��تار محمدي، 
که پش��ت باجة اطالعات نشسته و مشغول نوشتن چیزي بود، رفت و با 

کنجکاوي پرسید: »چیزي شده؟«
پرستار محمدي لحظه اي سرش را بلند کرد و بعد دوباره به کار خود 

مشغول شد و گفت: »آقا جلیل آمده. مجروحان خوشحال اند.«
مری��م ب��ه ابروانش گره��ي انداخت و ب��ا تعجب تکرار ک��رد: »آقا 

جلیل!«
پرستار محمدي، در حالي که یادداشت خود را داخل یکي از فایل ها 
مي گذاشت، گفت: »بله. مي گویند از جبهه مي آید. ولي من خودم عقیده 
دارم که از بهشت مي آید. چیز زیادي از او نمي دانم. فقط مي دانم که هر 
وقت به مرخصي مي آید، فوراً خودش را به اینجا مي رساند و با مجروحان 
اینجا، که کمتر کس��ي رغبت مي کند با آن ها نشس��ت و برخاست کند، 
دیدار مي کند. چند ساعتي را با آن ها مي گذراند. با آن ها شوخي و تفریح 
مي کن��د. به آن ها روحیه مي دهد. بع��د هم هربار به نوبت تعدادي از این 

بچه ها را با خودش براي گردش مي برد بیرون. آن ها را به سینما مي برد 
ت��ا فیلم ببینند. به آن ها ش��ام مي دهد. کم��ي دور مي زنند و بعد آن ها را 

برمي گرداند.
مریم، در حالي که خودش هم نمي دانس��ت براي چه این سئوال را 

مي پرسد، با تردید سؤال کرد: »مسن است؟«
پرس��تار محمدي به مریم نگاه س��نگیني انداخت و با جّدیت گفت: 
»نه! اتفاقًا خیلي جوان اس��ت. شاید هم سن و سال ماهایي که اینجا کار 

مي کنیم باشد، یا شاید هم کمتر.«
مریم لحظه اي بر جا ایس��تاد و بعد با کنج��کاوي با قدم هایي آرام 
ب��ه طرف اتاق��ي که مجروحان در آن، دور تا دور آقا جلیل جمع ش��ده 

بودند، رفت.
عاقبت از البه الي مجروحاني که لبخند بر لبانش��ان نشس��ته بود 
و ذوق زده و ش��ادمان به نظر مي رس��یدند، توانست آقا جلیل را ببیند. 
او داش��ت براي مجروحان لطیفه تعریف مي کرد و سعي داشت آن ها 
را بیش��تر بخنداند. همان طور که پرس��تار محمدي گفته بود، جوان 
بود و س��ن زیادي نداش��ت. چهره اش مهرب��ان و ُپرعطوفت بود و 
هیکل ورزیده اي داش��ت. مهین هم داخ��ل اتاق بود و آثار رضایت 
و ش��ادماني در چهرة او هم دیده مي شد. صداي خنده و شوخي از 
هر طرف مي آمد. مهین رو به جلیل گفت: »آقا جلیل، چرا خاطرة 

چشمتان را تعریف نمي کنید. خنده دار است.«
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جلیل خنده اي کرد و گفت: »آه! آره.«
مجروحان اصرار کردند: »آقا جلیل، تعریف کن!«

جلیل س��ري تکان داد و بعد گویي براي بچه هاي کم س��ن و سال 
دارد قص��ه تعری��ف مي کند، با آب و تاب گفت: »مدتي قبل چش��م هایم 
مجروح ش��ده بود. توي بیمارستان بستري بودم. هردوتا چشمم را بسته 
بودند تا نور نبیند. یک روز همان جور با چشم هاي بسته روي تخت دراز 
کش��یده بودم، ملحفه را هم روي صورتم کش��یده ب��ودم تا نور اصاًل به 
چش��مم نرس��د. یک دفعه حس کردم که چند نفر دارند به تختم نزدیک 
مي ش��وند و آرام ح��رف مي زنند. بدون اینکه تکان بخ��ورم، گوش هایم 
را تی��ز کردم. یک��ي از آن ها، که پیرزني بود، با صداي س��وزناکي گفت: 
“آخیش! این مرده اس��ت. طفلکي هیچ کس هم نیست که بیاید و این را 

از اینجا ببرد!”
یک��ي دیگر گفت: “حاال بد نیس��ت که ما برایش فاتحه اي بخوانیم. 

ثواب دارد!”
و بعد، چند نفر دورم حلقه زدند و شروع کردند به فاتحه خواندن. من 
هم زیر ملحفه داش��تم از خنده روده بر مي ش��دم و وسوسه شده بودم که 

یک دفعه با ملحفه از جا بلند شوم و حسابي آن ها را بترسانم.«
مجروحان ش��روع کردند به خندیدن. مریم احس��اس کرد که تا به 
حال هیچ وقت محیطي به آن شادي ندیده است. جلیل به سر و صورت 

مجروحان دست مي کشید و آن ها را نوازش مي داد و مي بوسید. 
مریم پش��تش را به دیوار تکیه داد و س��رش را به طرف سقف بلند 
کرد و لحظاتي چند به سقف خیره ماند. بعد، دستي به چشمانش کشید و 

لب��ش را گزید. دقایقي بعد، جلیل همراه چند نفر از مجروحان خنده کنان 
از ندامت��گاه بی��رون رفت. مجروح��ان نوجوان بودند و بعض��ي از آن ها 
کیس��ه هاي ادراري را که به شکمش��ان وصل بود همراه داش��تند. مریم 
ایس��تاده بود و به رفتن آن ها مي نگریست... مهین، به عنوان آخرین نفر، 
در حالي که چادرش را روي س��رش مرتب مي کرد، در راهرو مي دوید تا 
از دیگران عقب نماند. وقتي از کنار مریم مي گذشت، با لبخندي مهربان 

او را نگریست. مریم بي اختیار پرسید: »شما هم با آن ها مي روید؟«
مهی��ن همان طور که مي دوید با خوش��حالي گف��ت: »البته عزیزم! 
مي رویم گردش و بعد در کنار هم ش��ام مي خوریم. خیلي لذت دارد!« و 

بعد، دوان دوان از در خارج شد.
مری��م با حالتي غریب بر جاي مانده بود که ناگهان فش��ار دس��تي 
را روي ش��انه اش احس��اس کرد. پرس��تار محمدي بود. با لبخند گفت: 
»تعج��ب نکن! آقا جلیل برادر مهین خانم اس��ت. اص��اًل مهین خانم به 

خاطر برادرش به هالل احمر آمده.«
پرستار محمدي این را گفت و سپس به طرف یکي از اتاق ها رفت. 
مریم متحیر و گیج ایستاده بود و نمي دانست چه باید بکند. صداي یکي 
از مجروحان، که جوانک کم سن و سالي بود، او را به خود  آورد: »خواهر، 
هم اتاقي ام حالش به هم خورده است. مي توانید کمک کنید و ملحفه اش 

را عوض کنید؟«
مریم لحظه اي برجا ماند و بعد محکم گفت: »البته!« و دوباره تکرار 
کرد: »البته!« و بعد با قدم هایي اس��توار و ُپرقدرت به سمت اتاق مجروح 

به راه افتاد.
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معرق در اصل بر تکه های ریزی از کاش��ی اطالق می ش��ود که در کنار هم چیده می 
ش��وند و فرم های مختلفی را تش��کیل می دهند. این نوع کاشی برای تزیین داخل و خارج 
گنبدها و سردر مساجد به کار می رفته است. معرق کاری در قرن ششم هجری یعنی در دوره 
سلجوقیان به سمت کمال رفت و متداول شد. معرق روی چوب پدیده ای تازه در ایران است 
و عمری پنجاه س��اله دارد. در این ش��یوه تازه که از منبت کاری جدا شده، طرح مورد نظر را 
روی چوب و به وسیله مغار خالی می کردند و به جای آن تکه هایي به همان اندازه از چوب 
های مختلف یا عاج، جاگذاری می نمودند. پس از به وجود آمدن اره مویي های بسیار باریک، 
معرق روی چوب وارد مرحله جدیدی گشت و هنری با ظرافت و اعجاب آور گردید. در این 
مرحله با قرار دادن قطعات مختلف از قبیل صدف، عاج، استخوان، فلز و چوب های مختلف 

رنگی در کنار یکدیگر، معرق ایجاد می شود. 
ابزار کار معرق :

کمان اره، که اره مویي به آن بس��ته می شود، اره مویي چوب بر که تیغه ای برنده 
وبسیار ظریف است. اره مویي فلز بر، که دانه هایش به ردیف در کنار هم 

قرار گرفته اند و برای بریدن صدف اس��تفاده می ش��ود، میزکار و تخته 
کوچکی به نام پیشکار به ابعاد 10 در 15 سانتیمتر.

میخ سایه، که یک نوع میخ ظریف است و تیزک که نوکی تیز 
دارد و برای برداشتن قطعات قالب به کار می رود. 

مواد و مصالح معرق :
تخته س��ه الیي به ضخامت 3 میلی متر برای چس��باندن طرح بر 

روی آن به وسیله چسب فوری، تخته سه الیي به ضخامت 18 میلی متر 
که قطعات معرق شده روی آن قرار می گیرد. چسب فوری، چوب هایي به رنگ 
ها و جنس های مختلف ازقبیل، چوب گردوی تیره و فوفل که بیشتر برای زمینه 
به کار می روند و چوب شمشاد، نارنج، بقم، سنجد، اقاقیا، عناب، افرا، کی کم و 

گالبی ، همچنین از عاج، صدف، خاتم و ش��به عاج که یک نوع فیبر 
مخصوص اس��ت نیز استفاده می ش��ود. معرق از نظر زمینه به دو 

دسته تقسیم می شود. معرق زمینه رنگ و معرق زمینه چوب.

سوغات

ت
س

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

رسيد بانکی 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
فکس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

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

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

شاید تو هم مثل بسیاري از هم سن و سال هایت، گاهي دلت مي خواهد که دیگران هم 
حرف  هاي دلت را بشنوند! براي هر کسي ممکن است لحظاتي در زندگي پیش بیاید که 

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

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

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

بخوانیم  . منتظریم...
لطفا نامه هایتان را به نشاني : تهران / صندوق پستي  3563 / 14155 

نشریه »دوست نوجوانان« ارسال فرمایید.

سخن

ت
س

دو
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بن  علی  وجود  ااّل  نداشت  ثمره ای  هیچ  بعثت  اگر 
ابی طالب و وجود امام زمان ـ سالم اهلل علیه ـ این هم 

توفیق بسیار بزرگی بود.
حادثه ای بزرگ تر از بعثت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله 
نشده است و تصور هم ندارد که بشود؛ زیرا که بزرگ تر 
از رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله در عالم وجود نیست، 
غیر از ذات حق تعالی و حادثه ای بزرگ تر از بعثت او 

هم نیست.

مال  دعوتش  لکن  است،  عربستان  اهل  اکرم  پیغمبر 
عربستان نبوده، محصور نبوده به عربستان؛ دعوتش مال 

تمام عالم است.
اصل آمدن پیغمبر برای آموزش و پرورش بوده است. 

آیات را تالوت کند... نفوس را تطهیر کند.
دنیا وحدت کلمه  تمام  پیغمبر اسالم می خواست در 
یک  راتحت  دنیا  ممالک  تمام  می خواست  کند،  ایجاد 

کلمه توحید قرار دهد.

بعثت در کالم امام خمينی رحمه اهلل



عيد آمد و 
صبح آمد   

باران بهاري    
بنگر همه جا 

چشمه جوشان   
شده جاري    

در تيرگي خاك 
شكوفا شده لبخند  

يک باغ 
گل تازه فرستاده  
خداوند   

نور از دل آيينة اعجاز فرستاد 
خورشيد زمان را به زمين باز فرستاد 

پيچيد
در آشفتگي كوه   
صدايي   

سرشار شد آفاق 
از آواز رهايي  

از كوه فرود فرود آمد و 
  تا عرش فرا رفت 

در هاله اي از نور
  به دنبال صدا رفت 

نور از دل آيينة اعجاز  فرستاد 
خورشيد زمان را به زمين باز فرستاد

عيد مبعث

محسن وطني


