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بهشت آرزو
احد ده بزرگي
گل خوش رنگ و بوي من حسين است
		
مزن دم پيش من از الله رويان
		
من آن مداح مست سينه چاكم
		
سخن بي پرده مي گويم ز مستي
		
چو مرغ حق كه از حق مي زند دم
		
از آن بر تربتش سايم جبين را
		
به هر جا مي گشايم ديده خويش
		
«احد» گويي از آن باشد شعارم

بهشت آرزوي من حسين است
كه يار الله روي من حسين است
كه ممدوح نكو ي من حسين است
مي و جام و سبوي من حسين است
طنين هاي و هوي من حسين است
كه عز و آبروي من حسين است
هميشه پيش روي من حسين است
كه پير نكته گوي من حسين است

دوست نوجوانان،حلول ماه شعبان همراه با اعیاد شعبانیه
را بر شما عزيزان تبريك و تهنيت عرض مي نمايد
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دوست

نسيم

امام علي بن حس��ين بن علي بن ابيطالب عليه الس�لام مشهور به
سجاد ،چهارمين امام شيعيان بنا به قولي مشهور ،در پنجم شعبان سال
 38هجري قمري متولد شدند.ايش��ان زماني ديده به جهان گشود كه
زمام امور در دس��ت جد بزرگوارش امام علي بن ابيطالب عليه الس�لام
ب��ود .آن حضرت  3س��ال از خالفت عل��وي و حكومت چند ماهه امام
حس��ن عليه السالم را درك كرد .امام سجاد عليه السالم در عاشوراي
سال  61هجري قمري حضور داشت و در آن واقعه به صورتي معجزه
آس��ا نجات يافت و پس از ش��هادت پدرش امام حس��ين عليه السالم
مسئوليت زمامداري شيعيان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد.

الف) عبادت و مناجات امام سجاد(ع)
طاووس يماني مي گويد:

امامسجاد(ع)
به روايت
شهيدمطهري
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حضرت علي بن الحسين(ع) را ديدم كه از وقت عشا تا سحر به دور
خانه خدا طواف مي كرد و به عبادت مش��غول بود .چون خلوت ش��د و
كسي را نديد ،به آسمان نگريست و گفت:
«خدايا! ستارگان در افق ناپديد شدند و چشمان مردم به خواب رفت
و درهاي تو بر روي درخواست كنندگان گشوده است»
طاووس مي گويد :امام چند بار در خالل مناجات خويش گريس��ت.
سپس به خاك افتاد و بر زمين سجده كرد ،من نزديك رفتم ...برخاست
و نشس��ت و گفت :كيس��ت كه مرا از ياد پروردگارم بازداش��ت .عرض
كردم :من طاووس هستم اي پسر پيامبر! اين زاري و بي تابي چيست؟
ما بايد چنين كنيم كه گناهكار و خطا پيشه ايم ...شما چرا با اين نسب
ش��ريف و پيوند عالي در وحش��ت و هراس هستيد؟ به من نگريست و
فرمود:
«نه ،نه ،اي طاووس! سخن نسب را كنار بگذار .خدا بهشت را براي
كسي آفريده است كه مطيع و نيكوكار باشد هرچند غالمي سياه چهره
باش��د؛ و آتش را آفريده اس��ت براي كسي كه نافرماني كند ولو آقازاده
اي از قريش باش��د .مگر نشنيده اي سخن خداي تعالي را« :وقتي كه
در صور دميده ش��ود ،نسبت ها منتفي است و از يكديگر پرسش نمي
كنند ».به خدا قس��م! فردا تو را س��ود نمي دهد مگر عمل صالحي كه
()1
امروز پيش مي فرستي».

ب) عاشورا و حماسه امام سجاد(ع)

زي��ن العابدين (ع) كه د رآن وقت از يك طرف بيمار بود و از طرف
ديگر اسير ...وقتي رفت باالي منبر ،چه ولوله اي ايجاد كرد! يزيد دست
و پايش را گم كرد .گفت االن مردم مي ريزند و مرا مي كش��ند .دست
به حيله اي زد ظهر بود ،يكدفعه به موذن گفت :اذان! وقت نماز دير مي
شود .صداي موذن بلند شد .زين العابدين(ع) خاموش شد .موذن گفت...
تا رس��يد به شهادت به رسالت پيغمبر اكرم ،زين العابدين (ع) فرياد زد:
موذن! سكوت كن .رو كرد به يزيد و فرمود :يزيد! اين كه اينجا اسمش
برده مي شود و گواهي به رسالت او مي دهيد ،كيست؟ ايها الناس! ما را

كه به اسارت آورده ايد ،كيستيم؟ پدر مرا كه شهيد كرديد ،كه بود؟
تا آن وقت مردم اص ً
ال درست آگاه نبودند كه چه كرده اند.
آن وقت شما مي شنويد كه يزيد بعدها اهل بيت پيغمبر را از آن
خرابه بيرون آورد و بعد دس��تور داد كه آنها را با احترام ببرند ...بعد
پس��ر زياد را لعنت مي كرد و مي گفت :تمام ،گناه او بود .چرا؟ آيا
يزيد ،نجيب شده بود؟ ابداً اين ،براي اين بود كه زين العابدين (ع)
()2
و زينب «س» اوضاع و احوال را برگرداندند.
علي بن حسين(ع) به دربار ابن زياد وارد شد در حاليكه در زنجير
بودند .ابن زياد ،فرعون وار صدا زد«:من انت؛ تو كي هستي؟»
فرمود« :انا علي بن الحسين؛ من علي بن حسين هستم ».گفت:
مگر علي بن حسين را خدا نكشت؟ فرمود:من برادري داشتم ،نام
او ه��م علي بود و م��ردم در كربال او را كش��تند .گفت :خير ،خدا
كش��ت .فرمود :البته كه قبض روح همه مردم به دست خداست،
اما مردم او را كش��تند .بعد (اب��ن زياد) گفت« :علي و علي» يعني
چه؟! پدر تو اسم همه بچه هايش را علي گذاشته(است) ؟! فرمود:
پدر من به پدرش ارادت داش��ت و اين ،تو هستي كه بايد از پدرت
()3
«زياد» ننگ داشته باشي...

امام سجاد (ع)
و گريه براي امام حسين(ع)

روزي يكي از خدمتگزارانش عرض كرد :آقا! آيا وقت آن نرسيده
است كه ش��ما از گريه باز ايستيد؟ فرمود :چه مي گويي؟! يعقوب
يك يوسف بيشتر نداشت؛ قرآن عواطف او را اين طور تشريح مي
كند :و ابيضت عيناء من الحزن ( )4من در جلوي چشم خود هيجده
()5
يوسف را ديدم كه يكي يكي پس از ديگري بر زمين افتادند.

برخي از ويژگي هاي
امام سجاد (ع)
 -1قهرمان معنويت

وج��ود مقدس امام زي��ن العابدين(ع) قهرمان معنويت اس��ت؛
يعني يكي از فلس��فه هاي وجودي فردي مثل علي بن الحسين،
اين اس��ت كه (مظهر معنويت اسالم باشد) .انسان وقتي علي بن
الحس��ين را مي بيند ،آن خوفي ك��ه از خدا دارد ،آن نمازهايي كه
واقع ًا نيايش بود و واقع ًا پرواز روح به س��وي خدا بود ...با خود مي
()6
گويد اين اسالم چيست؟
 -2پيك محبت و دوستي

زي��ن العابدين (ع) پيك محبت بود .اين هم عجيب اس��ت :راه
مي رفت ،هر جايي كسي را مي ديد ،هرجا غريبي را مي ديد ،فقير
و مس��تمندي را مي ديد ...به او محبت مي كرد و به خانه خودش

مي آورد ...روزي يك عده جذامي را ديد (همه از جذامي فرار مي
كنند )...از اينها دعوت كرد ،و به خانه خود آورد .خانه زين العابدين،
()7
خانه مسكينان و يتيمان و بيچارگان بود.
 -3همسفر ناشناس

فرزند پيغمبر اس��ت .به حج مي رود .امتناع دارد كه با قافله اي
حركت كند كه او را مي شناس��ند .مترصد اس��ت يك قافله اي از
نقاط دور دست كه او را نمي شناسند ،پيدا شود و غريب وار داخل
آن ش��ود .وارد يكي از اين قافله ها شد .از آنها خواست كه به من
اجازه دهيد كه خدمت كنم .آنها هم پذيرفتند ...در بين راه ،مردي
با اين قافله برخورد كرد كه امام را مي شناخت .تا امام را شناخت،
رفت نزد آنها و گفت :اين كيس��ت كه شما آورده ايد براي خدمت
خودتان؟ گفتند :ما كه نمي شناسيم جواني است مدني ،ولي بسيار
جوان خوبي است .گفت :بله ،شما نمي شناسيد .اگر مي شناختيد،
اي��ن جور به او فرمان نمي دادي��د و او را در خدمت خودتان نمي
گرفتيد! گفتند :مگر كيس��ت؟ گفت :اين علي بن حسين بن علي
بن ابيطالب ،فرزند پيغمبر است .دويدند خودشان را به دست و پاي
امام انداختند :آقا! اين ،چه كاري بود ش��ما كرديد؟! ...شما بايد آقا
باشيد و ما خدمتكار شما .فرمود:
«ن��ه ،من تجربه ك��رده ام ،وقتي كه با قافل��ه اي حركت مي
كن��م كه مرا مي شناس��ند ،نمي گذارند من اه��ل قافله را خدمت
كن��م .لذا من مي خواهم ب��ا قافله اي حركت كن��م كه مرا نمي
شناس��ند ،تا توفيق و س��عادت خدمت به مسلمان و رفقا براي من
()8
پيدا شود».
 -4عفو و بخشش بي همتا

هشام بن اسماعيل (حاكم مدينه در زمان عبدالملك بن مروان)
در ستم و توهين به اهل مدينه بيداد كرده بود ...به خاندان علي(ع)
و مخصوصا امام علي بن الحسين زين العابدين(ع) ،بيش از ديگران
بدرفتاري كرده بود.
وليد (پس از به قدرت رس��يدن) هش��ام را معزول ساخت و به
جاي او عمربن عبدالعزيز ،پس��ر عموي جوان خود را حاكم مدينه
قرار داد .عمر براي باز ش��دن عقده دل مردم ،دستور داد هشام بن
اس��ماعيل را جلو خانه مروان بن حكم نگاه دارند و هركس كه از
هشام بدي ديده يا شنيده ،بيايد و داد دل خود را بگيرد .مردم دسته
دس��ته مي آمدند ،دشنام و ناسزا و لعن و نفرين بود كه نثار هشام
بن اسماعيل مي شد.
خود هش��ام بن اس��ماعيل بيش از همه نگ��ران امام علي بن
الحس��ين(ع) و علويي��ن بود .با خود فكر مي ك��رد انتقام علي بن
الحس��ين در مقابل آن همه ستمها و سب و لعنها نسبت به پدران
بزرگوارش ،كمتر از كش��تن نخواهد بود .ولي از آن طرف ،امام به
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علويين فرمود« :خوي ما بر اين نيس��ت كه به افتاده لگد
بزنيم و از دش��من بعد از آنكه ضعيف شد ،انتقام بگيريم،
بلكه برعكس ،اخالق ما اين است كه به افتادگان كمك
و مساعدت كنيم».
هنگامي كه امام با جمعيت انبوه علويين به طرف هشام
بن اسماعيل مي آمد ،رنگ در چهره هشام باقي نماند .هر
لحظه انتظار مرگ را مي كشيد؛ ولي برخالف انتظار وي،
امام طبق معمول -كه مسلماني به مسلماني مي رسد -با
صداي بلند فرمود« :س�لام عليكم» و با او مصافحه كرد
و برح��ال او ترحم كرده ،به او فرمود« :اگر كمكي از من
ساخته است ،حاضرم»
پ��س از اين جريان ،مردم مدينه نيز ش��ماتت به او را
()9
موقوف كردند.

قصيده فرزدق در مدح امام سجاد(ع)

هش��ام هرچه كرد خود را به «حجراالس��ود» برساند
و طب��ق آداب ح��ج ،آن را لمس كند ،ب��ه علت كثرت و
ازدحام مردم ميس��ر نشد .ناچار برگش��ت و در جاي بلند
برايش كرسي گذاشتند .او از باالي آن كرسي به تماشاي
جمعيت پرداخت .شامياني كه همراش آمده بودند ،دورش
را گرفتن��د .آنها نيز به تماش��اي منظره پرازدحام جمعيت
پرداختند.
در اين ميان ،مردي ظاهر شد در سيماي پرهيزكاران،
او نيز مانند همه يك جامه ساده بيشتر به تن نداشت .آثار
عبادت و بندگي خدا ب��ر چهره اش نمودار بود .اول رفت
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و ب��ه دور كعبه ط��واف كرد .بعد با قياف��ه اي آرام و قدم
هايي مطمئن به طرف حجراالس��ود آمد .جمعيت با همه
ازدحامي كه بود ،همين كه او را ديدند ،فورا كوچه دادند و
او خود را به حجراالس��ود نزديك ساخت .شاميان كه اين
منظره را ديدن��د ،و قبال ديده بودند كه مقام واليت عهد
ب��ا آن اهميت و طمطراق موفق نش��ده بود كه خود را به
حجراالسود نزديك كند ،چشم هايشان خيره شد و غرق
در تعجب گشتند .يكي از آنها از خود هشام پرسيد« :اين
شخص كيست؟!» هش��ام با آنكه كامال مي شناخت كه
اين شخص ،علي بن الحسين زين العابدين است ،خود را
به ناشناسي زد و گفت« :نمي شناسم».
در همين وقت ،همام بن غالب ،معروف به «فرزدق»،
ش��اعر زبردس��ت و تواناي عرب ،با آنكه به واسطه كار و
ش��غل و هنر مخصوص��ش پيش از هر ك��س ديگر مي
بايس��ت حرمت و حش��مت هش��ام را حفظ كن��د ،چنان
وجدانش تحريك ش��د و احساس��اتش به جوش آمد كه
فورا گفت« :لكن من او را مي شناسم ».و به معرفي ساده
قناعت نكرد ،بر روي بلندي ايستاده ،قصيده اي غرا -كه
از شاهكارهاي ادبيات عرب است و فقط در مواقع حساس
پر از هيجان كه روح شاعر مثل دريا موج بزند ،مي تواند
چنان س��خني ابداع ش��ود -في البداهه سرود .در ضمن
اشعارش چنين گفت:
«اين ش��خص كس��ي است كه تمام س��نگريزه هاي
س��رزمين بطحاء او را مي شناس��ند ،اين كعب��ه او را مي
شناسد ،زمين حرم و زمين خارج حرم او را مي شناسد.

اي��ن فرزند بهترين بندگان خداس��ت .اين اس��ت آن
ارزش انسان
پرهيزكار پاك پاكيزه مش��هور .اينكه تو مي گويي او را
از امام س��جاد(ع) سؤال ش��د :چه كسي از همه مردم
نمي شناسم ،زياني به او نمي رساند .اگر تو يك نفر فرضا
مهم تر است؟ فرمود«:آن كسي كه همه دنيا را با خويش
نشناسي ،عرب و عجم او را مي شناسد»..
هشام از ش��نيدن اين قصيده و اين منطق و بيان ،از برابر نداند».
از تعم��ق در ق��رآن و نهج البالغه و س��اير س��خنان
خشم و غضب آتش گرفت و دستور داد مستمري فرزدق
را از بي��ت المال قطع كردند و خودش را در «عس��فان» پيشوايان دين روشن مي ش��ود كه اسالم ارزش جهان
را پايين نياورده اس��ت ،بلكه ارزش انس��ان را باال برده
بين مكه و مدينه -زنداني كردند...()14
علي بن الحسين(ع) مبلغي پول براي فرزدق فرستاد .است.
ف��رزدق از قبول آن امتن��اع كرد و گفت« :من قصيده را
فقط در راه عقيده و ايمان و براي خدا انشاد كردم و ميل
طلب طول عمر
ندارم در مقابل آن پولي دريافت دارم».
علي بن الحسين(ع) مي فرمايد:
ب��ار دوم علي بن الحس��ين آن پول را ب��راي فرزدق
«خداي��ا! مرا عمر عط��ا كن مادام ك��ه عمرم صرف
فرس��تاد و پيغام داد به او ك��ه« :خداوند خودش از نيت طاعت شود .اگر بناست زندگي ام چراگاه شيطان گردد،
و قصد تو آگاه اس��ت و تو را مطابق همان نيت و قصد ،مرا هرچه زودتر به سوي خود ببر».
پ��اداش نيك خواهد داد .تو اگر اي��ن كمك را بپذيري،
پي نوشت:
به اجر و پاداش تو در نزد خدا زيان نمي رس��اند )10(».و
 -1مجموع��ه آثار ،ج  ،1ص  ،333به نقل از بحاراالنوار ،ج
فرزدق را قس��م داد كه حتما آن كمك را بپذيرد .فرزدق  ،11ص  ،52باب مكارم اخالق حضرت سجاد(ع).
 -2مجموعه آثار ،ج  ،71ص 313.
()11
هم پذيرفت.
 -3همان ،ص 524.
م�لا عبدالرحمن جامي (ش��اعر مع��روف) ...قصيده
 -4يوسف48 .
 -5مجموعه آثار ،ج  ،81ص 43.
معروف فرزدق را در مدح امام س��جاد(ع) به فارس��ي به
 -6همان ص 23.
نظم آورده اس��ت .مي گوين��د خوابي نقل كرده كه پس
 -7همان ،ص 33.
 -8همان ،ص 643.
از مرگ فرزدق از او درعالم رؤيا پرس��يدند :خداوند با تو
 -9بحاراالنوار ،ج  ،11ص 63.
چه كرد؟
 -10مجموعه آثار ،ج  ،81ص 072.
 -11همان ،ج  ،3ص 572.
جواب داد :مرا به واس��طه هم��ان قصيده كه در مدح
 -12همان ،ج  ،81ص 144.
علي بن الحسين(ع) گفتم ،آمرزيد .جامي خود اضافه مي
 -13همان ،ج  ،61ص 665.
 -14قيام و انقالب مهدي(ع) از ديدگاه فلسفه تاريخ ،ص .
كند و م��ي گويد :اگر خداوند همه مردم را به خاطر اين
()12
منبع :پايگاه حوزه HAWZAH.NET
قصيده بيامرزد ،عجيب نيست.

احاديث امام سجاد (ع)
ثواب و گناه دو برابر

امام رضا(ع) فرمود :علي بن الحسين زين العابدين(ع)
مي گفت:
«نيك��وكار ما اه��ل بيت پيغمبر ،دو براب��ر اجر دارد و
ب��دكار ما دو برابر عذاب؛ زي��را آن كس كه از خاندان ما
نيك��وكاري كن��د ،در حقيقت دو كار ك��رده :يكي اينكه
مانند ديگران كار نيكي انجام داده ،ديگر اينكه حيثيت و
احترام پيغمبر را حفظ كرده اس��ت .آن كس هم كه گناه
كند ،دو گناه مرتكب شده يكي اينكه مانند ديگران كار
ب��دي كرده ،ديگر اينكه آب��رو و حيثيت پيغمبر را از بين
()13
برده است».
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دوست

داستان

احمد عربلو
تصویرگر :طاهر شعباني

وارد بيمارس��تان كه ميشود ،بوي دارو همه
جا ميپيچد .دلش ميگيرد .بيمارس��تان فضاي
غريبي دارد .انگار از در و ديوارش غم ميبارد.
آرزو ميكن��د ك��ه اي كاش در چنين جايي به
مالق��ات پدربزرگش نميآم��د .روزهايي را به
ي��اد ميآورد كه امام در جم��اران پيش خانواده
بود و بوي عطر وجودش تمام فضاي حس��ينية
جماران را پر كرده بود.
خودش را دلداري ميدهد كه انش��اءاهلل به
زودي حال آقا خوب ميش��ود و باز هم لطف و
صفا و مهربانياش جماران را پر ميكند.
او روزهاي��ي را به ياد ميآورد كه با ش��ور و
ش��وق فراوان از قم به ته��ران ميآمد و آقا را
در جم��اران زيارت ميك��رد و از عطر وجود آقا
به��ره ميگرف��ت .او طلبه ب��ود و در قم درس
ميخواند.
آرام از پلهها باال ميرود .وارد يكي از اتاقها
ميش��ود .براي مالقات با آقا ،يك لباس سفيد
پرس��تاري به ت��ن ميكند .از پزش��كهاي آقا
اجازه ميگيرد و وارد اتاقي ميش��ود كه آقا در
آنجا بستري است.
چند روزي اس��ت كه ام��ام را عمل جراحي
كردهان��د .آق��ا س��اكت و آرام روي تخت دراز
كش��يده است .چش��مانش بسته اس��ت .انگار
خواب اس��ت .دكتر توي اتاق اس��ت و وضعيت
بيم��اري آقا را بررس��ي ميكند .به پايين تخت
ميرود .آرام به دكتر سالم ميدهد .بعد با اشارة
دست ميخواهد از دكتر دربارة وضعيت بيماري
آقا سؤال كند .ميترسد اگر حرف بزند ،آقا بيدار
ش��ود .اما امام ناگهان چشم ميگشايد .نوهاش
را ميبيند ،اما نميتواند تش��خيص دهد كه او
كيس��ت .ميگويد« :او كيس��ت كه دارد اشاره
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ميكند؟!»
دكتر آرام و با احترام ميگويد« :ايش��ان نوة
شما آقا «مسيح» است».
آقا س��عي ميكن��د او را ببيند .چش��مهايش
را گ��رد ميكند و به س��مت او ن��گاه ميكند.
ميپرسد« :مسيح اينجاست؟»
ـ بله! آمدهاند براي مالقات شما.
مسيح جلو ميرود .سالم ميدهد .دستهاي
آقا را در دست ميگيرد و ميبوسد.
آقا ميگويد« :س�لام عليكم  ...تو اينجا چه
كار ميكني؟»
مسيح ميداند كه منظور آقا اين است كه چرا
درس خوان��دن در قم را ره��ا كرده و به تهران
آمده است .به همين خاطر ميگويد« :آقا جان!
كتابهايم��ان را آوردهاي��م و درسهايم��ان را
همين جا ميخوانيم».
امام ميپرسد« :چي ميخواني؟»
ـ فقه ميخوانم ،اصول ميخوانم.
ـ پيش كي ميخواني؟
ـ اصول را پيش آقاي «استادي» ميخوانم.
ـ فقه را پيش كي ميخواني؟
ـ پيش آقاي «پاياني».
ـ پاياني؟ او را نميشناسم.
ـ گم��ان نميكنم از ش��اگردان ش��ما بوده
باشد.
ـ بسيار خوب.
آقا لحظهاي ساكت ميشود .بيماري ،چهرة به قم برگردد .از قبل هم هر وقت به ديدن آقا
مهربانش را در هم فرو برده اس��ت .نگاهي به ميآمد ،ايش��ان ميفرمود ك��ه به قم برگردد تا
نوهاش مياندازد و ميگويد« :برنامة درسيتان درسهايش قطع نشود.
روز بع��د باز هم خدمت آقا ميرس��د .دلش
را به خاطر من به هم نزنيد».
آقا دوباره ساكت ميشود .مسيح ،خودش را ميخواهد دكترها به او اجازه بدهند كه از صبح
آرام كنار ميكشد كه مبادا آقا به او امر كند كه تا ش��ب و از ش��ب تا صبح در كنار آقا باش��د.

هرچه ميكند ،دلش راضي نميشود كه با اين
وضعيت بيماري آقا ،به قم برگردد.
دوباره همان لباسهاي س��فيد پرستاري را
ميپوشد و خودش را به اتاق آقا ميرساند .اين
بار ،آرام باالي سر آقا ميرود .ميخواهد چشم
آقا به او نيفتد.
��رم
دكتر در كنار تخت ايس��تاده اس��ت و ُس ُ
دس��ت ام��ام را مرتب ميكند .ح��ال آقا از روز
قبل كمي بهتر ش��ده است .آقا لحظهاي چشم
ميگش��ايد .يك لحظه نگاه مس��يح با نگاه آقا
گره ميخورد .دكتر به ش��وخي به آقا ميگويد:
«آقا مس��يح هم يواشي��واش دارد دكتري ياد
ميگيرد».

آقا چش��مهايش را باز ميكن��د .و با تعجب
ميپرسد« :مگر مسيح اينجاست؟»
دكتر تازه متوجه ميش��ود ك��ه نبايد حضور
مس��يح را اين طور به آقا اعالم كن��د .اما بايد
جواب س��ؤال آقا را بدهد .با شرمندگي نگاهي
به مس��يح مياندازد و به آقا ميگويد« :بله آقا.
نوهتان امروز هم آمدهاند شما را ببيند».
آقا ميگويد« :من از مسيح بدم آمد!»
دكت��ر ب��راي اينكه كمكي به مس��يح كرده
باشد ،به آقا ميگويد« :چرا آقا جان؟ چرا بدتان
آمده است؟»
آقا ميگوي��د« :براي اينكه درس��ش را ول
كرده و آمده اينجا».
مسيح جلوتر ميرود .با احترام به امام سالم
ميدهد .آقا چش��م ميچرخان��د و او را ميبيند
و ميگوي��د« :س�لام عليكم ت��و اينجا چه كار

ميكني؟»
مس��يح نميداند چه بگويد .كمي دس��تپاچه
ميشود .ميگويد« :آقا من هستم كه خدمتتان
رسيدهام».
آقا ميگويد« :برو قم درست را بخوان».
مس��يح دل��ش ميخواهد آق��ا را راضي كند
ك��ه اجازه بدهد چن��د روزي در تهران بماند تا
از نزديك از حال امام باخبر باش��د .اين اس��ت
كه ميگويد« :آقا جان! آقاي «س��لطاني» هم
آمدهاند تهران .من پيش ايش��ان درسهايم را
ميخوانم».
آقا ميگويد« :نخير ،برو قم!»
امام راضي نميش��ود كه نوهاش به خاطر او
در تهران بماند و از درسش بيفتد .مسيح آخرين
تالشش را ميكند و ميگويد« :آقا! ميدانم كه
هميشه سفارش شما به ما دربارة درسهايمان
بوده اس��ت .براي همين ،اطمينان داشته باشيد
كه نميگذارم به درسم لطمه بخورد».
ـ نخير! برو قم و ديگر هم برنگرد!
امام چن��ان محكم اين حرف را ميگويد كه
مس��يح ديگر نميتواند چيزي بگويد .س��اعتي
ميمان��د و بعد از بيمارس��تان خارج ميش��ود.
ام��ا هر چه ميكند ،دلش راضي نميش��ود كه
با وجود بيماري آقا ،ب��ه قم برگردد .باز هم در
تهران ميماند .به اميد اينكه با ديدار دوبارة آقا،
دلش كمي آرام بگيرد.
فردا صبح ،براي سومين مرتبه ،خودش را به
بيمارس��تان و اتاق آقا ميرساند .آقا روي تخت
دراز كش��يده اس��ت و بيدار اس��ت .با ورود او،
لحظهاي چشمهايش را باز ميكند و ميپرسد:
«مسيح هنوز اينجاست؟»
مسيح جلو ميرود .سالم ميكند .دستهاي
آقا را ميبوس��د و ميگويد« :آقا جان! من فردا
صبح ،ساعت پنج صبح به قم ميروم».
آقا با دنيايي از مهرباني به چهرة نوهاش نگاه
ميكند .لبخن��دي ميزند و ميگويد« :من هم
دعايت ميكنم».
مسيح ،دس��تهاي پدربزرگش را ميبوسد.
پردة اش��ك امانش نميدهد كه بتواند بهراحتي
چهرة نوراني آقا را نگاه كند .آرام و بغضآلود از
اتاق خارج ميشود.

9

سال پنجم  /شماره  15پياپي  3 /227مرداد1388

دوست

واقع در جنوب شرقی آسیا قرار دارد.
ب��رای تهی��ه کائوچو ابتدا ش��کافی در تنه
درخت به وجود میآورند و سپس شیرابه سفید
حسين بيدار مغز
رنگی را که از شکاف خارج می شود ،جمعآوری
میکنند .این ش��یرابه را پس از آنکه س��فت و
خشک شد ،به صورت ورقه در میآورند ..به این
ترتیب ورقههای کائوچوی خام برای صدور به
دانش
سایر کشورها آماده میشوند .جالب است بدانید
که کائوچوی خام ،مادهای سس��ت و چسبناک
است و خاصیت کشسانی زیادی ندارد .استحکام
و کشسانی کائوچو را با افزودن گوگرد افزایش
میدهند .به این کار «ولکانیزه» میگویند .بعد
از عمل ولکانیزه ،م��واد پرکننده (معمو ًال دوده
کرب��ن) به کائوچو افزوده میش��ود تاکشس��انی
و ق��درت آن ب��از هم افزایش یابد .پ��س از طی این
مراحل،کائوچ��وی خ��ام به م��ادهای با خاصیت
کشس��انی زیاد تبدیل میشود و مورد استفاده
قرار میگیرد .البت��ه تولیدکائوچو با این روش
بسیار گران و پرهزینه است.
بیش از  400نوع گیاه وجود دارد که از شیرابه
آنها مقادیر مختلفی کائوچو به دست میآید
در طول جنگ جهانی دوم کائوچو یا الستیک مصنوعی برای نخستین
بار در مقیاس صنعتی س��اخته ش��د .از آن زمان پیشرفتهای بسیاری در
زمینه ساخت کائوچوی مصنوعی حاصل شده و کیفیت محصوالت بسیار
باال رفته است .کائوچوی مصنوعی در برابر مواد شیمیایی ،روغن و حرارت
نس��بت به کائوچ��وی طبیعی مقاومتر اس��ت؛ به همین دلی��ل در صنایع،
بخصوص هواپیماسازی ،کاربرد بیشتری دارد.

کائوچوچیست؟

کائوچو یا الس��تیک جزو مواد بسیار ضروری در زندگی مدرن
امروزی است کائوچو به دلیل خواص کشسانی فوقالعادهاش برای
ساخت انواع محصوالت اعم از لوازم بیمارستانی ،وسایل خانگی و
اسباببازی مورد استفاده قرار میگیرد.
ای��ن ماده در صنعت نیز کاربرده��ای فراوانی دارد.کائوچو از
زمانی که گیاهان بر روی زمین به وجود آمدند وجود داش��ته اس��ت.
ن سال قدمت
برخی از فس��یلهای گیاهان تولیدکننده کائوچو ،سه میلیو 
دارند.
کائوچو از گیاهان خاصی گرفته میشود .در واقع بیش از  400نوع گیاه
وجود دارد که از شیرابه آنها مقادیر مختلفی کائوچو به دست میآید .قسمت
اعظم کائوچوی طبیعی جهان را درخت «هوا برازیلینسیس» تولید میکند.
این درخت که طول آن به بیش از  35متر میرس��د ،بومی کش��ور برزیل
است .در حال حاضر ،بزرگترین منابع کائوچوی طبیعی جهان در «ماالیا»

نخستین بار چه کسانی آدامس میجویدند؟
قوم مایا ،که از ساکنان آمریکای مرکزی بودند« ،چیکل» میجویدند .چیکل صمغ سفید و کشسانی
از درختی به نام ساپودیال است .بعضی از سرخپوستان آمریکای شمالی نیز صمغ صنوبر را میجویدند.
وقتی اروپاییان قاره آمریکا را کشف کردند و با آداب و فرهنگ بومیان آنجا آشنا شدند ،برای اولین
بار چیکل را دیدند و خودشان نیز به جویدن آن عالقهمند شدند.
در س��اخت آدامسهای امروزی نیز ازچیکل اس��تفاده می کنند .این ماده از گواتماال و مکزیک به
کارخانههای آدامس سازی جهان صادر میشود.
پرسش و پاسخ علمی برای بچهها
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ویلچرهای جدید از امواج مغزی برای حرکت استفاده میکنند
سازندگان ویلچر چند سالی است که بر روی ساخت ویلچرهایی تمرکز کردهاند که با امواج مغزی بیماران کار میکند.
ای��ن ویلچره��ا با دریافت و پردازش امواج مغ��زی و بدون نیاز به تکان دادن عضالت فرمانه��ای حرکتی بیمار را دریافت
میکنند.
به گزارش اسوش��یتدپرس از ژاپن ،شرکت تویاتا امروز در بیانیهای از ساخت یکی از
پیشرفتهترین انواع این ویلچرها خبر داد.
مشکل مدلهای قدیمی این نوع ویلچرها در سرعت پایین آنها در دریافت و پردازش
امواج مغزی است ولی ویلچر ساخت تویوتا برای دریافت ،پردازش و انجام دستورات تنها 125
میلیثانیه (125هزارم ثانیه) وقت نیاز دارد.
کاربران این ویلچر برای حرکت در جهتهای مختلف کافیس��ت که یک کاله مخصوص را به س��ر کنند .این کاله
سیگنالهای مغزی را دریافت میکند و با ارسال آن به یک دستگاه برای پردازش ،دستورات کاربر
را اجرا میکند.
البته این دستگاه برای انجام عمل توقف هنوز با مشکل روبرو است و کاربر نیاز به پوشیدن
یک دس��تگاه کوچک بر روی صورت خ��ود دارد تا با تکان دادن گونه خود دس��تگاه فرمان
ایستادن را دریافت کند.
به گفته تویوتا س��اخت این دستگاه بخشی از برنامههای این شرکت برای گسترش نوع
محصوالت خود است.
س��ال گذش��ته ش��رکت هوندا ویدئویی از یک روبات با قابلیت دریاف��ت و پردازش
س��یگنالهای مغزی را پخش کرد .البته این روبات هم مشکل سرعت مدلهای قبلی
را دارد.
البته هر دو شرکت تویوتا و هوندا اعالم کردهاند که برنامههایشان هنوز
جنبه تجاری ندارد و تنها برای انجام تحقیقات است.

اورانیوم در سطح ماه
آخرین یافتههای ماهواره کاگویا نش��ان دهنده وجود اورانیوم در سطح
ماه است
به گزارش محقق��ان این اولین آثار
وجود مواد رادیواکتیو در ماه است.
محققان معتقدند که ای��ن اورانیوم
میتواند توسط کاوشگرهای مخصوص
اس��تخراج ش��ود و یا در آینده با ساخت
نیروگاههای هستهای در سطح ماه برای
تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
ماه��واره ژاپنی کاگويا که در س��ال
 2007به فضا پرتاب ش��د و در دهم ماه
ژوئن  2009با سطح ماه برخورد کرد ،این
اورانیوم را با طیف س��نج گاما شناسایی
کردهاست.
طیفس��نج گام��ا در ح��ال حاضر
برای نقشهبرداری از ترکیبات سطح ماه

و بررس��ی عناصر موجود در آن از جمله توریوم ،پتاس��یم ،اکسیژن ،منیزیم،
سیلیکون ،کلسیم ،تیتانیوم و آهن کاربرد دارد.
یک��ی از اعض��ای تی��م کاگوی��ا
میگوید" :ما هماکنون آثار وجود ارانیوم
را کش��ف کردهایم ،اورانیومی که قب ً
ال
اطالعی از وجود آن نداش��تیم .تیم ما
در حال کشف عناصر جدید و مقایسه
آنها با نقشههای قدیمی است".
مطالعات داشمندان بر روی محیط
ماه در راس��تای تالش دیرینه انس��ان
برای ایجاد کلونیهای انسانی بر روی
این قمر س��یاره زمین اس��ت .یکی از
استفادههای این مطالعات در شناسایی
محلهای مناسب برای زندگی در ماه
است
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دوست

ورزش

آشنايي

با ورزشها ي توپي

بسكتبال
كسرا مهدوي

بس��کتبال در سال  ۱۸۹۱توس��ط جیمز نای
اسمیت ابداع شد.
در سال  ۱۸۹۱شخصي به نام «نای اسمیت»
كه در دانش��گاه اس��پرینگ فیلد (واقع در ایالت
ماساچوس��ت آمری��کا) تدري��س میك��رد ،به
درخواست رئیس دانشگاه ورزشی ابداع و اختراع
کرد که دانشجویان بتوانند در فصل زمستان در
س��الن به آن بپردازند تا آمادگی جسمانی خود را
برای پرداختن به مسابقات میدانی فوتبال ،هاکی
و بیسبال در فصل بهار و تابستان حفظ کنند.
حاصل افکار و اندیش��ههاي وي ورزشي شد
به نام بس��کتبال که امروزه پس از سپری شدن
بيش از یک قرن از اختراع آن ،از پرطرفدارترین
و هیجان انگیزترین رشتههای ورزش بینالمللی
است.
دکتر نای اسمیت در ش��روع کار دو سبد که
مخصوص حمل می��وه بود به دی��وار دو طرف
س��الن ورزش دانشگاه و در ارتفاعی بلندتر از قد
یک انس��ان قد بلند نصب ک��رد و به دو گروه از
ورزشکاران جوان دانشگاه آموزش داد که توپی
را دست به دس��ت بدهند و سعی کنند آن را به
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درون س��بد بیندازند و تیم مقابل باید بکوشد که
مانع از انجام این کار شود و توپ را هم از چنگ
حریف برباید و تصاحب کند.
با گذشت زمان قوانینی برای انجام بازی وضع
شد .مثال تعداد بازیکنان هر تیم  ۹نفر تعیین شد.
سپس به  ۷نفر تقلیل یافت و باالخره این تعداد
به  ۵نفر کاهش یافت و تثبیت ش��د .هر بازیکن
میتوانس��ت در موقع وقوع خط��ا به جای کلیه
بازیکنان تیم خود پرتاب آزاد را انجام دهد.

هر تیم میتوانس��ت از ش��روع تا پایان بازی
توپ را در زمی��ن خود به طور دلخواه نگهداری
نماید.
بعد از جنگ جهانی اول بس��کتبال تبدیل به
ورزش��ی رقابتآمیز و بزرگ و شناخته شد و به
اروپا گسترش یافت.
زمین قانونی و مناس��ب بسکتبال باید کامالً
مس��طح و ب��دون هر گون��ه مان��ع و برآمدگی
باش��د .زمین بازی برای خردساالن کوچکتر از
زمین بزرگس��االن است .مس��ابقات رسمی در
میدانهایی به شکل مستطیل به طول  ۲۶متر و
عرض  ۱۴متر برگزار میشود که طول و عرض
زمی��ن را میتوان به نس��بت دو متر در یک متر
کم و زیاد کرد.
خطه��ای دور زمین به پهنای  ۵س��انتی متر
اس��ت .از مرکز زمین و به موازات عرض زمین
خطی کش��یده میش��ود که زمین بازی را به دو
قسمت مس��اوی تقسیم میکند .در وسط زمین
دو دایره متحدالمرکز رسم میکنند به شعاعهای
 ۹۰سانتی متر و  1/80متر .مرکز این دایرهها که
درست مرکز زمین است محل آغاز بازی است.

حلقه بس��کتبال در فاصله ۳۰س��انتی متری
قاع��ده تخته به آن متصل میش��ود .قطر حلقه
بس��کتبال  ۴۵س��انتی متر و ارتفاع توری که به
شکل سبد به آن متصل میشود  ۳۰سانتی متر
است.
بس��کتبال در چه��ار س��ت  ۱۰دقیق��های
(بینالمللی) یا  ۱۲دقیق��های (ا ِن.بی.ا ِی) انجام
میش��ود .زمان استراحت بین ست اول و دوم و
بین دوره سوم و چهارم  ۲دقیقه و بین دوره دوم
و سوم (بین دو نیمه)  ۱۰دقیقهاست .وقت اضافه
در بسکتبال  ۵دقیقه میباشد.
پس از اس��تراحت بین دو نیمه زمین حمله و
دفاع دو تیم عوض میش��ود .اصطالح ًا به زمین
طول میکشد.
حریف ،زمین حمله و به زمین خودی زمین دفاع
امتی��از هر گل (پرتاب موفق در حلقه حریف)
گفته میشود .زمانهای گفته شده زمان واقعی
با توجه به موقعیت بازیکنی که اقدام به ش��وت
بازی است .یعنی زمانی که توپ در جریان نیست
کردهاست متفاوت است .اگر بازیکن خارج از خط
وقت بازی متوقف میشود .به همین دلیل زمان
 3امتیازی باش��د ،گل  3امتی��از و اگر داخل آن
انجام یک بازی کامل بیش��تر از مجموع عددی
باش��د  2امتیاز دارد .هر پرتاب آزاد (پنالتی) یک
زمانهای باال اس��ت و معمو ًال حدود دو ساعت

امتیاز دارد .در بسکتبال تساوی وجود ندارد و آن
قدر وقت اضافه به بازی داده میشود تا یکی از
دو تیم برنده شود .زمان استراحت بین وقتهای
اضافه  ۱دقیقهاست.
تعداد داوران یک مس��ابقه بس��کتبال  ۵نفر
اس��ت .از این  ۵نف��ر دو داور در درون زمین بر
جریان بازی نظ��ارت میکنند که یکی از آنها
سرداور و دیگری داور است .در کنار زمین هم ۳
نفر هر یک وظیفهای خاص را انجام میدهند.
یک نفر ثبت کننده امتیازها و خطاها (منشی)
یک نفر مس��ئول  ۲۴ثانیه و ه��م وقت نگهدار
است .خطاهای عمدهای که داوران به آن توجه
دارند عبارتند از :خطا در حمله ،رانینگ ،دبل ،سه
ثانیه ،خطاهای برخورد و سد مسیر.
در س��ال  1324فدراسیون بس��کتبال ایران
تشکیل شد و نخس��تین حضور بسکتبال ایران
در میدانهای بینالمللی ،در بازیهای المپیک
لندن ( )۱۹۴۸بود.
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دوست

داستان

هديهاي براي

ميناي كوچك كيف طالييرنگش را پيش رويش باز كرده بود و محتويات آن
را يكييكي بيرون ميآورد و با دقت نگاه ميكرد .اين كيف گنجينة مينا بود .اول
عكس پدر؛ مينا مدتي آن را خيرهخيره نگاه كرد ،سپس ،صورت پدر را بوسيد و
عكس را درون كيف گذاشت .بعد يك آينة كوچك؛ مينا آن را جلوي صورتش
گرفت و پدر را ديد كه كوچك و ظريف شده است...
مادر از بيرون آمد .چادرش را از س��ر برداش��ت ،نشست و به پشتي تكيه داد.
نگاهي به مينا انداخت و گفت« :سالم عزيزم .دوباره گنجت را بيرون ريختهاي؟!
مادربزرگ كجاست؟»
مينا خنديد .دندانهاي س��فيد و مرتبش نمايان ش��دند .گفت« :مامانبزرگ
سرش درد ميكرد .رفت خوابيد».
صداي مادربزرگ از اتاق ديگر بلند شد.
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عروس

مريم شريف رضويان
تصویرگر :طاهر شعباني

ـ آمدي مادر؟ چيزي پيدا كردي؟
مادر آه بلندي كشيد و گفت« :نه مامان .طال خيلي گرون شده.
با پولي كه من دارم نميش��ود چيز مناسبي خريد .ميخواهم براي
صديق سنگتمام بگذارم .ولي نميتوانم! »
مينا دس��تهاي كوچكش را ،كه محكم مشت كرده بود جلوي
صورت مادر گرفت و گفت« :اگر گفتي توي مشتم چي هست؟»
مادر لبخند زد.
ـ چه ميدونم مادر؟ خستهام .نميتوانم معما جواب بدهم.
مادربزرگ ،كه دستمال سفيدرنگي دور سرش بسته بود ،از اتاق
بيرون آمد .گفت« :بخت و اقبال دخترهاي من را ببين .اين از تو
ي سالت نشده بيوه شدي ،آن هم از صديقه كه دارد زن
كه هنوز س 
آدمي ميشود كه بايد تا آخر عمر روي ويلچر بنشيند».
مادر گفت« :ما خوش��بختيم مادر .غصه نخور .خدا ساية شما و
پدر را از سرمان كم نكند».
مينا دوباره مشتهايش را جلوي صورت مادر گرفت.
ـ مامان! بگو ديگر .تو دستم چي هست؟
مادر دختر كوچكش را روي زانوانش نشاند .موهاي قهوهاياش
را نوازش كرد و گفت« :نميدانم عزيزم .حاال مشتهاي كوچكت
را باز كن تا ببينم چي توي آنها قايم كردي؟»
انگش��تان ظريف مينا از هم باز شدند و گردنبندي ميان آنها
درخشيد.
مينا خنديد و باز دندانهاي قش��نگش دل م��ادر را برد .گفت:
«مامان ،اين هم هدية خاله صديقه ،ديگر غصه نخوريها».
مادر به گردنبند خيره ش��د ...شوهرش تازه شهيده شده بود و
مينا سه ساله بود .به مالقات امام خميني رفته بودند .مادر كنار اتاق
نشسته بود و امام را ميديد كه مينا را روي زانوانش نشانده است و
در گوش او آرام سخن ميگويد .مينا ،كه اول غريبي كرده و گريه
كرده بود ،كمكم آرام گرفت و لبخند روي لبانش نسش��ت .سپس
امام گردنبندي را از روي ميز كنار دس��تش برداش��ت و آن را به
گردن مينا بست .لبخند مينا به خنده تبديل شد و امام نيز خنديد.
مادر گفت« :دخترم اين هدية امام خميني است .مال خو ِد خو ِد
توست .ميداني كه؛ وقتي از اتاق امام بيرون آمديم ،به من گفتند
كه اين گردنبند را يك خانم مسيحي ايتاليايي براي امام خميني
فرس��تاده .اين گردنبند يادگار ازدواج آن خانم بوده و چون خيلي
امام خميني را دوست داشته براي امام هديه فرستاده».
مينا گفت« :من ميدانم امام دوست دارد كه من اين گردنبند
را به خاله صديقه بدهم ».مادر گردنبند را از دس��ت مينا گرفت و
گفت« :اگر تو اين طوري فكر ميكني ،باشد».
اين هديه واقع ًا برازندة خاله صديقه است!
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دوست

هنر

مقدّمه
تابستان يك فصلي است كه در عين قشنگي و دلانگيزي و از اين حرفها ،تعارف معارف
هم بر نميدارد! يعني گرماي هوا باعث ميشود كلّه خيلي از آدمها به جوش بيايد و آمپرها باال
بزند و خالصه كار دستتان بدهند! بنابراين اگر ميخواهيد تابستانتان را بدون مشكل خاصي
پشت سر بگذاريد و برود پيكارش با زبان خوش بر شما ميگوييم كه نكات ايمني را رعايت
كنيد وگرنه هر چه كه ديديد از چشم خودتان ديديد...

.١

اگر ش��ما از آن دس��ته انسانهايي هس��تيد كه ماهي يكبار با
و
خواه��ش و تم ّن��اي اعض��اي خانوادهتان به ح ّم��ام ميرويد
متح��رك برازن��ده ...و از
ب��ه اصطالح لقب س��طل زباله
ّ
اين حرفها! بدانيد و آگاه باش��يد كه در فصل تابستان
شش برابر تحملناپذير ميشويد پس جان خودتان به
اطرافيانت��ان رحم كنيد .آخر نامردها! ش��ما كه خودتان را
ميشناس��يد! براي چه اتوبوس و مترو س��وار ميشويد
هم در وضعيت تنه به تنه با ساير مسافرهاي محترم؟!
ب��ه جان خودتان انگار آدم را انداختند توي اين
س��طل زبالههاي گندهسر خيابان و درش را
پ ُلمپ كردهاند ...كدام انسان باوجداني حاضر
ميشود ساير شهروندان بيگناه را اين طوري
شكنجه بدهد؟!

.2

آ ن

نكات
ايمني در
تابستان!

حاال درس��ت اس��ت كه توي استخر كسي متوجه نميشود! ولي اين
عاقالنه است كه حضرتعالي آبي را كه به دهان و دماغ و چشم خودت ميرود
به گند بكشي؟! نه! اينجا سالمت عقلي چه كسي زير سؤال ميرود؟! خوب
اس��ت يك وسيلهاي اختراع كنند كه به محض اينكه يواشكي درون آب
آن كار را كرديد دورتان يك حلقه رنگي بيفتد و همزمان سي تا بوق و
آژير به صدا در بيايد؟!
حتم ًا بايد از اين وسيلههاي كنترلگر اختراع بشود و آبرو و حيثيتتان
را ببرد تا كارهاي بيادبي نكنيد؟!

3ـ

سعي نكنيد به زور خودتان را روي صندلي مكانهاي عمومي جا بدهيد كه دور از
انتظار نيس��ت پسگردني بخوريد! عزيز من! وقتي ميگويند ظرفيت اين س��الن يا اين اتوبوس و
ي مثل آسانسور فالن تعداد است شما بحث نكن ديگر!
اين اتومبيل و يا حتي جاهاي بدون صندل 
وقتي جنابعالي به زور ميآيي خودت را به دل و جگر آدم ميچسباني و مالحظه اين را نميكني
كه به اندازه كافي هوا گرم است و فقط شما را كم دارد كه فضا را خفقانآور بكند اگر پسگردني
هم خورديد به ش��ما برنخورد .ش��ما كه انتظار نداريد در شرايط گرما و كمبود اكسيژن و خفگي و
لهشدگي ملت بيايند با روبوسي و ناز و نوازش آداب معاشرت يادتان بدهند؟!
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مريم شكراني

4ـ

در اين هواي گرم كه تخممرغ را هم آبپز ميكند هرگز با يك بستني ُگنده
ك آب شدن بستنيتان روي
ك ِچ 
سوار مترو و اتوبوس و تاكسي نشويد .شما كه نميدانيد ِچ 
لباس بغلدس��تيهايتان تا چه حد عصباني كننده است ،خاصه اينكه آقاي راننده هم ترمز
بگيرد يا تند براند و ش��ما را روي بقية مس��افرها بيندازد ...خالصه دو دقيقه ديرتر سرويس
المصب بهتر است يا چهار روز كنج بيمارستان خوابيدن؟!
دادن به آن شكم ّ
بابا زشت است به خدا! اين نكتهها را هم ما بايد به شما بگوييم؟!

.5

ي��ك ليوان تاش��وي كوچ��ك را در جيبت��ان بگذاريد ضرر
نميكنيدها! حاال فكر باالآوردن دل و رودة مردم را نميكنيد و ش��يرهاي آب
توي حلقومتان مينماييد به جهنم! فكر اين را هم نميكنيد كه
س��ردكن را تا تَهِ ،
چن��د تا دهن آفتزده و هپاتيتي و وبايي و كوفت و زهرماري و چند رديف دندان ِجر م
سال مسواك نخوردة ديگر هم ،اين شي ِر آب را توي
س��اليان
گرفته و
ِ
حلقومشان فرو كردهاند؟!
نه ،جان م��ن! اين چيزها براي ش��ما مهم
نيس��ت؟ اگر جوابتان منفي است كه عارضم به
حضور ان ّورتان كه جويهاي آب زيادي در سطح شهر
روان است و آدمي ميتواند دراز بكشد و از آب آنها بنوشد! باالخره
بايد بهداشت يك فرقي بين انسان و ساير جانداران ايجاد كند يا نه؟!

.6

ظهر تابس��تان اص ً
ال شوخيبردار نيس��ت! دامبال و ديمبول
راهانداختن آن هم با ولتاژي به قاعدة استريو و فوتبال و هر نوع بازي
گروهي و از اين ج��ور چيزها ميتواند عواقب جبرانناپذيري
برايتان به ارمغان! بياورد! پس حس��ابي در اين برهة زماني
حساس حساب كار خودتان را داشته باشيد.
تاريخ غير مد ّون بش��ري نش��ان ميدهد بس��ياري از
حوادث دلخراش��ي كه صدها سال اس��ت براي نوجوانان به وقوع
ميپيوندد در اين نقطة زماني حساس بوده است!

.7

و باالخره مسافرت تابستاني كه از آن سِ ري كارهاي پرطرفدار اين فصل
است ...نوش جانت عزيز دلم! ولي شمايي كه درختها را ميشكافي و آب رودخانه
را با س��طل آشغال اش��تباه ميگيري و كوه و كمر را به كثافت ميكشاني و آثار
باس��تاني و ديدني را ذوب و نابود ميكني! بگذار تابستان سال بعد هم چهار تا
جاي دلنشين و با صفا و ديدني براي استراحت داشته باشي...
ج خانهات ...باالخره همه جايي
همه جا را سطل زباله نكن ،بيا بنشين ُكن 
كه اعليحضرت زندگي و صفا ميكني به آن دو وجب خانهات خالصه نشده
است.
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دوست

راهنما

مهار اضطراب در جمع
فرشاد اميرينژاد
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اضطراب يك حالت طبيعي است كه هرگاه تحت تنش قرار گيريم،
ال ً باعث بروز تنش
ب��روز ميكند .طرح مطالب در برابر جم��ع معمو 
ميشود .هنگامي كه چنين اتفاقي ميافتد ،تغييرات روانشناختي
در فرد صورت ميگيرد كه ممكن است باعث بروز عوارضي
مانند دلپيچه ،تعرق ،لرزش دستها و پاها و تنفس تند
با باال رفتن ضربان قلب شود .نگران نباشيد! اگر پيش
از ارائ��ه مطل��ب يا در حين آن ،دچ��ار هر يك از اين
عوارض ميشويد ،عادي است .اگر هيچ يك از اين
عالئم در شما بروز نميكند استثنايي هستيد .براي
مهار اين اضطراب كافي است كه انرژي اضافه خود
را ب��ه كار گيري��د .اگر ياد بگيريد ك��ه اين انرژي را
چگونه به كار ببريد ،ميتوانيد از آن بهعنوان محركي
براي بيان پرش��ور و تكاپ��وي مطالب در برابر جمع
استفاده كنيد.
روشهاي رفع اضطراب:
 .١سازماندهي« :فقدان سازماني» يكي از علل اصلي
اضطراب است .آگاهي از اينكه افكارتان بهخوبي سازماندهي
شدهاند ،اعتماد به نفس بيشتري در شما به وجود ميآورد و از
اين امكان ميتوان در جهت بيان بهتر مطالب استفاده كرد.
 .٢تجس��م :تصور كنيد كه وارد اتاقي ميش��ويد ،خودتان را
معرفي ميكنيد ،مطالب را با شور و اشتياق بيان ميكنيد ،با اعتماد
به نفس از پس س��ؤاالتي كه از شما ميپرسند برميآييد و با علم به
اينكه كار خ��ود را بهخوبي انجام دادهايد ،از اتاق خارج ميش��ويد .اين
مراحل را با تمام جزئيات و شرايط خاص در ذهنتان بازسازي كنيد .اين
كار ش��ما را ياري خواهد كرد كه بر روي آنچه الزم است براي موفقيت
انجام دهيد ،تمركز كنيد.
 .٣تمرين :بسياري از سخنوران ،بيان مطالب را به طور ذهني يا
فقط با لبهاي خود تمرين ميكنند به جاي اين كار بايد به حالت
ايس��تاده ،گويي كه شنوندگاني در مقابل شما قرار دارند ،تمرين كنيد
و وس��ايل بصري را در صورت وجود به كار گيريد .توصيه ميشود
حداقل دو بار تمرين بيان مطالب انجام ش��ود .اگر مقدور باشد،
از ش��خص ديگري بخواهيد كه اجراي تمرين ش��ما را
ارزيابي كند و يا آن را به صورت ويدئويي ضبط
كنيد .با مالحظه نوار ويدئويي يا شنيدن
نظره��اي ارزيابيش��ده تغييراتي را كه
گمان ميكنيد الزم است اعمال كنيد.

 .٤نف��س عمي��ق :هنگامي ك��ه عضالت
شما سفت ميشود ،احس��اس اضطراب ميكنيد.
ممكن است به اندازه كافي تنفس عميق نداشته باشيد،
بنابراين ،اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين اس��ت كه صاف
و آرام بنشينيد و چند بار نفس عميق بكشيد.
 .٥آرامش :به جاي فكر كردن درباره فش��ار عصبي ،به آرامش فكر
كني��د .همان طور كه نفس خود را فرو ميبريد ،به خود بگوييد« :من»
و با بيرون راندن تنفس بگوييد« :آرام هس��تم» سعي كنيد ذهن خود را
از هر چيز به جز «من آرام هس��تم» پاك كنيد و اين تمرين را به مدت
چند دقيقه ادامه دهيد.
 .٦آزاد كردن فشارهاي عصبي :با افزايش فشارهاي عصبي پاها جمع
شود .اين انرژي حبسش��ده ممكن است لرزش دستها و پاها را باعث
شود .قبل از بلند شدن ،براي بيان مطلب ،بهتر است سعي كنيد مقداري
از اين فشار عصبي محبوس را آزاد كنيد .از انگشتان پا و عضالت ساق
پا ش��روع كنيد و سپس عضالت خود را در همه جاي بدن منقبض
كنيد و در نهايت ،دس��تهاي خود را مشت كرده و بالفاصله اين
ن
فش��ارها را آزاد كنيد و نفس عميقي بكشيد .اين تمرينها را آ 
قدر تكرار كنيد تا مطمئن شويد فشار عصبي شما از بين رفته
است .به ياد داشته باشيد كه اين تمرين را به آرامي انجام
دهيد تا هيچ كس متوجه نش��ود كه شما در حال تمدد
اعصاب هستيد.
 .٧حرك��ت كنيد :س��خنراناني ك��ه در يك نقطه
ميايستند و هيچ حركتي نميكنند ،دچار فشار عصبي
ميشوند .پس براي آرامش يافتن بايد فشارهاي عصبي
را آزاد س��ازيد .اگر متوجه ش��ديد كه هنگام سخنراني
دستها در يك وضعيت ثابت ،قفل شدهاند ،آن را آزاد
س��ازيد .به طوري كه به همان صورتي درآيند كه هنگام
يك گفتوگوي دونفره قرار ميگيرند .حركت باالتنه مهم
است ،اما حركت با پاها نيز ميتواند فشارهاي عصبي را آزاد
كن��د .چند قدم به طرفين و يا به س��مت حضار برداريد .هنگام
س��خنراني از پشت تريبون ميتوانيد براي تأكيد برخي مطالب در
اط��راف آن حركت كنيد ،اين حركت به آزادس��ازي فش��ارهاي عصبي كمك
خواهد كرد و باعث جلبتوجه به مطالب ميشود .در صورتي كه نتوانيد به اطراف تريبون حركت كنيد،
هرازگاهي برداشتن نيم قدمي به يك طرف ميتواند باعث كاهش تنش گردد.
 .٨نگاه كردن به حاضران :سعي كنيد برنامه بيان مطلب خود را در جمع به صورت يك گفتوگوي
عادي دو نفره درآوريد .هنگام س��خنراني به افراد نگاه كني��د و با تكتك حاضران به صورت انفرادي
برخورد كنيد .نگاه كردن به حضار ،شما را در آرامش يافتن ياري ميكند ،زيرا كمتر احساس جدايي و
دوري از حاضران خواهيد كرد و در مقابل توجه آنان نسبت به خود ،عكسالعمل نشان خواهيد داد.
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دوست

طنز

كريستف كلمب و
سعيد كي نژاد
تصویرگر :طاهر شعباني

بعد از اينكه آقاي كريس��تف كلمب با هزار
ن كندن ،توانس��ت امريكا را
زور و زحم��ت و جا 
كش��ف كند و به اسپانيا برگشت ،بزرگان اسپانيا
به او حسادت كردند و گفتند« :چه خبرتان است
كه دائم ًا ِورد زبانتان كريستف كلمب است؟ مگر
كشف كردن امريكا هم كاري دارد؟ ما خودمان
هم ميتوانستيم اين كار را بكنيم ،فقط حالش را
نداشتيم! ميخواهيد همين حاال برويم و صد بار
امريكا را كشف كنيم و برگرديم؟»
بع��د آنه��ا تصمي��م گرفتند كريس��تف را
به مجلس��ي دعوت كنند و حس��ابي ح��ال او را
بگيرند.
وقتي كه همه ،در سر ميز غذا حاضر شدند،
يكي از بزرگان اس��پانيا كه حدوداً  ١٥٠كيلو بود!
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تخممرغ!

به او گفت« :تو خيال ميكني ،خيل هنر كردهاي
كه ق��ارهاي به اين گندگي را كش��ف كردهاي؟
مردهشور آن كشف كردنت را ببرند!»
كريستف از اين حرف خيلي ناراحت شد ،اما
به روي خودش نياورد .او يك تخممرغ آبپزشده
را از روي ميز برداش��ت و رو به حاضران كرد و
گفت« :اي بزرگان! آيا در ميان ش��ما ش��خصي
وج��ود دارد كه بتواند اين تخممرغ را به صورت
عمودي روي ميز بگذارد كه بايستد؟»
ب��زرگان مجل��س ،يكييك��ي تخممرغ را
گرفتند و س��عي كردند به اين كار عمل نمايند!
اما نشد كه نشد!
سرانجام كريستف ،تخممرغ را گرفت و يك
مقداري از س��ر آن را شكست و بعد آن را راحت

روي ميز قرار داد!
بزرگان داد و ه��وار كردند كه ،اينكه كاري
ندارد! ما هم ميتوانستيم اين كار را بكنيم!
كريس��تف گفت« :اي شيطون بالها! پس
چرا اين كار را نكرديد؟»
و بعد ادامه داد« :كش��ف امريكا هم همين
طور است .من ميگويم فكر كشف امريكا فقط
به ذهن من رسيد كه آن را انجام دادم!»
بزرگان هم در مقابل اين حرف او س��اكت
ماندند و تخممرغ را پوست كندند و خوردند.
ناگفت��ه نمان��د كه اگ��ر كريس��تف كلمب
ميدانس��ت كه س��ردمداران امري��كا بعدها چه
گندي به اين دنيا خواهن��د زدُ ،عمراً اگر امريكا
را كشف ميكرد!
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دوست

بزرگان

اميركبيرقهرمان

ميرزا تقي خ��ان اميركبير در خان��وادهاي از
طبقات بس��يار پايين ايران به دنيا آمد .نام پدرش
كرباليي محمدقربان اهل ارك بود .شغل پدرش
ابتدا كش��اورزي بود و بعد يك آشپز شد و در آخر
فقط سرپرس��ت آشپزخانه بود .كار پدرش طوري
بود كه با خاندان قائم مقام در ارتباط بود و طبيعي
بود كه پسرش ميرزا تقي هم با بچههاي خانوادهي
قائم مقام دوست شود .اين وضع و ارتباط او با آن
خاندان در تربيت او بس��يار مؤثر بود ،زيرا از يك
طرف ميرزاتقي خودش از طبقات محروم و پايين
اجتماع بود و با روحيات و افكار طبقات محروم ،كه
هميش��ه اكثريت مردم را تشكيل ميداد ،آشنايي
داشت و از طرف ديگر ،با خانواده هایی در سطح
باال كه سررشتهي امور مملكت و ملت و سياست،
در آنجا بود رفت و آمد ميكرد و خيلي طبيعي بود
كه او هم از مس��ائل جاري مملكت اطالع داشته
باش��د ؛ درنتيجه هم طرز تربيت يك نوكرزاده و
آش��پز را ميديد و هم تربيت يك اش��رافزاده ،و
هردو در او اثر ميگذاشتند .هم ناز و نعمت و رفاه
و آس��ايش طبقات ممت��از را از نزديك ميديد و
همدرد و رنج و زحمات و محروميتهاي طبقات
زحمتكش مملكت را به خوبي حس ميكرد .هم
طرز تفكر بزرگان را زير نظر داشت و هم روحيات
و طرز فكر مردم کوچه و بازار را ميديد .و بهطور
كلي ميرزا تقي خان اميركبير ،با هوش و استعداد
سرشارش  ،يك انسان جالب توجه بود كه بعدها
آثار بس��يار مفي��د و گرانبهايي از خ��ود به يادگار
گذاشت .در دوران كودكي ،ناهار و غذاي بچههاي
قائم مقام را برايشان ميبرد و منتظر ميشد تا آنها
غذايشان را بخورند .بعد وارد اتاق ميشد و ميز غذا
را تميز ميكرد و ظرفها را ميشست .موقعي كه
بچههاي قائم مقام درس ميخواندند ،از پشت در
اطاق ،به سخنان معلم كه مشغول درس دادن بود
گوش ميداد و هرچه ميشنيد بهخاطر ميسپرد
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امين صدري

و ياد ميگرفت .يكي روز قائم مقام خواست تا از
بچههايش درس بپرسد .اما هرسؤالي ميپرسيد
بچهها جوابي براي آن نداش��تند .ولي ميرزا تقي
خ��ان به همهي آن س��ؤالهاي جواب درس��ت
ميداد .قائم مقام با تعجب پرسيد :اينها را از كجا
ي��اد گرفتهاي؟ او با ترس جواب داد :از پش��ت در
اطاق درس ياد گرفتهام .قائم مقام رفت و جايزهاي
براي ميرزا تقي آورد تا به او بدهد ولي او گريهكنان
به قائم مقام گفت بهجاي جايزه به معلم بگوييد
كه به من هم درس بدهد .قائم مقام از اين مسأله
خوشحال ش��د و دستور داد معلم به او هم درس
ياد بدهد .پس از چند سال ،ميرزا تقي چندين سفر
به خارج از كشور كرد .كه در تكميل شخصيت او
بسيار مؤثر و مفيد بود .يكبار به عنوان منشي و
تهيهكنندهي گزارش ،مأمور شد و همراه جمعي ،به
رياست خسروميرزا در سال  1244هجري قمري
به روس��يه رفت و بسياري از ش��هرهاي روسيه،
كارخانجات ،دانشگاهها ،بيمارس��تانها را بازديد
كرد .در اين سفر با اَسرار دست اول سياستهاي
اس��تعمارگران آشنا ش��د و آثار گرانبهائي در خود
ذخيره كرد .بازديد از مراكز صنعتي و علمي روسيه
و برخورد با آن همه ترقيه��اي بزرگ ،در ميرزا
تقي احساسات خاصي ايجاد كرد و آتشي در درون
سينهاش ،براي ايجاد تح ّول در ايران روشن شد و
روح حس��اس و ارادهي قوي او را تحت تأثير قرار
داد و او را به فكر نجات و تر ّقي و تكامل كش��ور
انداخت .در سال  1253هـ .ق .همراه با هيأتي به
رياست فرهاد ميرزا نايبالسلطنه به ايروان رفت.
و اين مسافرتها در او تأثيرهاي خوب و مطلوبي
بهجاي گذاشت .پس از مرگ محمدشاه  ،در ششم
شوال سال  1253هـ .ق .ميرزا تقي خان در تبريز
بود .وليعهد هم در تبريز زندگي ميكرد  .قرار شد
ناصرالدين ميرزا وليعهد ،همراه با جمعي از بزرگان،
براي تاجگذاري عازم تهران ش��وند .در اين سفر

ميرزا تقي خان ،مس��ئوليت كاروان سلطنتي را به
عهده داشت و فرماني صادر كرد كه در مسير راه،
همراهان ش��اه حق ندارند به كسي از مردم ظلم
كنند و از كس��ي به زور چيزي بگيرند .ميرزا تقي
خان با انضباط خاص و دقيقي كه در مس��ير راه
بهوج��ود آورده بود لياق��ت و توانمندي خود را به
خوبي نش��ان داد .بهطوريكه ناصرالدين شاه در
آغاز سلطنت خود او را به صدر اعظمي برگزيدند.
اميركبير وقتي به اطرافيان دستگاه سلطنت نگاه
ميكرد ،جز رياكاري ،تملّق ،چاپلوسي و دروغ چيز
ديگ��ري نميديد .تعارفهاي خش��ك و خالي و
چندشآور عدهاي دلقك او را رنج ميداد .او براي
آبادي كشور به افرادي عالم ،متد ّين و كارآزموده
نياز داشت .از سوي ديگر اطرافيان شاه و دربار نيز،
قاطعيت و يكدندگي اميركبير به وحشت افتاده
از
ّ
بودند  .در آن ميان مادر ناصرالدين شاه و ميرزا آقا
خان نوري بيشتر از همه ترسيده بودند ،چون از
بقيهي درباريان آلودهت��ر و كثيفتر بودند .با اين
حال اميركبير ظرف چند س��ال ،كار چندين قرن
را انج��ام داد و با نيروي نب��وغ خود دوران تازهاي
در تاري��خ ايران بهوجود آورد .در تاريخ شش��صد
س��الهي اخير ،كش��ور ايران ،مردي به بزرگواري
اميركبي��ر به خود نديده بود .او در اين چند س��ال
به خوبي درك كرد كه فقر و فس��اد براي رش��د
و نمو اس��تعمار بهترين چيز است ،پس با تمامي
قدرت براي ريشهكن كردن فقر و فساد كوشش
كرد .او فهميد و لمس كرد ،تا روزي كه مشكالت
علمي و فني كش��ور توس��ط كارشناسان خارجي
حل ميش��ود ،مملكت روي استقالل را نخواهد
ديد و به همين خاطر با يك دنيا ش��ور و ش��وق،
با تأسيس مدرسهي «دارالفنون» اقدام به تربيت
چني��ن افرادي كرد .اميركبير معتقد بود كه ثروت
مملكت بايد درخود كش��ور خرج ش��ود .معادن و
ذخائر كشور ،بايد توسط متخصصين همين كشور،

استخراج شود .پول و سرمايهي ملت بايد
در رشتههاي اقتصادي اين آب و خاك به
جريان بيافتد و با پشتكار زياد براي رسيدن
به اين اهداف دس��ت به كار شد .اميركبير
اعتقاد داشت كه يك كش��ور مستقل ،بايد
همه چيز خود را در داخل خاك خويش تهيه
كن��د و از فروختن مواد خ��ام به قيمت ارزان
و خري��دن مصنوعات گران قيمت ،نتيجهاي
جز ورشكس��تگي ،عايد كشور نخواهد شد .از
اين رو براي صنعتي كردن كشور و استخراج
معادن ،تالش خس��تگيناپذيري را آغاز كرد.
او فق��ط حرف نميزد بلكه عم��ل هم ميكرد
او هم م��رد كار بود و هم مرد عمل .س��رانجام
قاطعيت امير در مبارزه با موانع تكامل جامعه
باعث ش��د كه با وجود اينكه او شوهرخواهر
ناصرالدين ش��اه بود ،دش��منان نقشهي قتل
او را كش��يدند ،ابت��دا او را از مقامش اخراج كردند.
بعد به كاش��ان تبعيدش كردند و در آخر به دس��تور
ش��اه ،روز دوش��نبه هجدهم ربيعاالول سال 1286
هـ  .ق .خونگرم اميركبير در حمام باغ فين كاش��ان
به روي زمين ريخت و او ش��هيدي جاويد و س��رفراز
گرديد .اكنون از زمان درگذش��ت مظلومانهي اين امير
فداكار و مبارز  ،سالها ميگذرد ،اما از آن روز تا به حال
همه از او تجليل ميكنند ،در سراسر كشور ،مدرسهها،
دبيرستانها ،خيابانها و مؤسسات خصوصي و دولتي و
حتي دانشگاهي را به نام «اميركبير قهرمان» نامگذاري
كردند .تا نام و ياد فداكاريها و خدمات ارزندهي او به
ملت ،مملكت در فرهنگ اجتماعي زنده بماند.

منابع:
ستارگان درخشان  /مهدي مرادحاصل /انتشارات تربيت
اميركبير قهرمان مبارز با استعمار ،فرهنگ عميد
تاريخ و جغرافيا صفحه 681
داستانهاي كودكي بزرگان تاريخ
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دوست

جهان

امير تمجيدي

شیراز

شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس میباشد.
ش��هر شیراز در بخش مرکزی استان فارس و در ارتفاع  ۱۴۸۶متری از
س��طح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی
دارد
نام ش��یراز در کتابها و اس��ناد تاریخی ،تحت نامهای مختلفی نظیر
«تیرازیس»« ،شیرازیس» و «شیراز» بهثبت رسیدهاست.
سکونت دایمی در محل شهر شیراز شاید به دوران ساسانی و حتی قبل
آن برسد.

در حمله چنگیز خان مغول ،ش��یراز از تخریب و قتل عام در امان ماند
چرا که حکمرانان محلی به پرداخت مالیات به مغوالن رضایت دادند .شیراز
همچنین از قتل عام تیمور نیز در امان ماند زیرا شاه شجاع ،فرماندار فارس
فتح فارس توسط مسلمانان
استان فارس ساسانیان شامل استان فارس ،یزد ،حاشیه خلیج فارس و تس��لیم شد.در قرن سیزدهم میالدی ،ش��یراز مرکزی پیشرو در علم و هنر
جزایر آن و بخش��ی از خوزستان کنونی بود ،و طی حمالت سپاهیان اسالم بود .بخاطر تش��ویق حاکمان و وجود دانشمندان و هنرمند ،این شهر توسط
بین سالهای  ۶۵۳ - ۶۴۰میالدی که از بصره سازماندهی میشد به تسخیر جغرافیدانان قدیمی دارالعلم نامیده میشد.
درآمد .در آن زمان در محل شیراز کنونی شهری نبود .اما قلعههایی در حوالی
دوران صفویه تا دوران معاصر
شیراز کنونی وجود داشت که در سال  ۶۴۱میالدی به تسخیر اعراب درآمد.
ش��یراز بس��ال  ۹۰۹هجری ( ۱۵۰۳میالدی) به دست صفویه افتاد در
این دوران بناهای متعددی در ش��یراز مانند مدرس��ه خان ،قصری در محل
آل بویه تا صفویان
در قرن چهارم و پنجم هجری قمری سلس��له آل بویه فارس ،شیراز را «میدان» و حصاری بدور ش��هر س��اخته شد .پس از حمله افغانها به ایران و
به پایتختی برگزیدند و مس��اجد ،قصرها ،کتابخانه و  ...در آن بنا نمودند .در سقوط صفویه در سال  ۱۷۲۲میالدی ،سپاه افغان در سال  ۱۷۲۳روانه شیراز
این دوران شیراز به بزرگترین شهر استان فارس (شامل یزد و سواحل شمالی شد .شیراز بعد از نه ماه محاصره و تحمل قحطی تسلیم شد .گفته میشود
خلیج فارس) تبدیل شده بود .آل بویه پیرو شیعه  ۱۲امامی بودند و شیعه را طی این محاصره حدود  ۱۰۰هزار نفر از مردم ش��یراز هالک شدند .نادرشاه
تبلیغ نموده و مراسمی مانند محرم و عید غدیر را پاس میداشتند .با اینحال توانست در سال  ۱۷۲۹شیراز را از دست افغانها در آورد و خرابیهای به بار
آل بویه سیاس��ت مدارا و پذیرا بودن با س��ایر مذاهب مانند اهل سنت را در آمده را ترمیم نماید.
کریم خان زند شیراز را در سال  ۱۱۸۰هجری قمری بهعنوان پایتخت
پیش داشتند.
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میان ش��اعرههای معروف ایران میتوان از جهانملک
خاتون که در شیراز میزیسته نام برد.شیراز به شهر شعر،
باغ و گل و بلبل معروف است .باغ در فرهنگ ایرانیان از
جایگاه ویژهای برخوردار است و شیراز از قدیم به داشتن
باغهای بسیار و زیبا مشهور بودهاست.

جاذبههای تاریخی

از جاذبههای تاریخی شهر شیراز میتوان به آتشکده
صمیکان ،آرام��گاه حافظ ،آرام��گاه خواجوی کرمانی،
آرامگاه س��عدی ،ارگ کریمخان ،باغ ارم ،باغ تخت ،باغ
چهلتن ،باغ دلگشا ،باغ عفیفآباد ،باغ نارنجستان قوام،
 ....و نقش رستم اشاره کرد.

جاذبههای طبیعی

از جاذبهه��ای طبیعی ش��هر ش��یراز
میتوان به آبش��ار کوهمره س��رخی ،آبشار
مارگون ،برمدلک ،بهش��ت گمشده ،پارک
قلعهبندر .... ،و گردش��گاه هفتبرم اش��اره
کرد.
چش��مههای طبیعی موجود در اطراف
شیراز هم از جهت آبدرمانی و هم از جهت
جذب گردش��گر برای صنعت گردشگری
اس��تان فارس از اهمیت ویژهای برخوردار
هستند و صنعت گردشگری این استان را رونق میبخشند.

جاذبههای مذهبی

سلطنت خود برگزید .در این دوران شیراز رونقی دوباره یافت و بر جمعیت آن
افزودهشد .در دوره کریم خان استادکاران و کارگران از سراسر ایران به شیراز
آورده شدند .گفته شدهاست که تنها  ۱۲،۰۰۰نفر در ساختن خندق جدید دور
ش��هر شرکت داشتند .بدستور کریم خان بناهای متعددی مانند ارگ جدید
شهر ،بازار وکیل ،دیوانخانه ،توپخانه ،یک مسجد باشکوه و چند هزار مسکن
برای لرها و لکهایی که در سپاه کریم خان بودند بنا شد .پس از کریم خان،
جانشینان وی موفق به حفظ سلسله زندیه نشدند و پس از روی کار آمدن
قاجارها ،آقا محمد خان قاجار پایتخت را به تهران منتقل نمود.

فرهنگ

شهر شیراز به شهر شعر در ایران معروف است .این معروفیت بیشتر و
البته نه کامال مدیون دو ش��اعر بزرگ این شهر سعدی و حافظ میباشد.از

مزار امامزادگان متعددی که در شیراز وجود دارد ،در طول سدهها ساختار
اجتماعی و اقتصادی این شهر را شکل دادهاست .گفته میشود که در زمان
مأمون خلیفه عباس��ی ،تعدادی از فرزندان و نوادگان موسی بن جعفر -امام
هفتم شیعیان -به شیراز پناه آورده بودند .برطبق روایتهای مختلف ،آنان
به مرگ طبیعی درگذشتند یا توسط حاکم عباسی کشته شدند .سالها بعد
تعدادی از این مزارها شناسایی شدتد و زیارتگاه شیعیان قرار گرفتند .برخی از
این امامزادگان -همچون علی بن حمزه -در دوره آل بویه شناسایی شدند.
ولی برای بعضی دیگر -مانند شاهچراغ -حدود چهارصد سال زمان الزم بود
تا توسط حکمرانان شیراز شناسایی شوند.

سوغات

از س��وغات عمده ش��یراز میتوان به آبلیمو ،انار ،انجیر ،ترش��یجات،
چرم ،حصیر ،حنا ،خاتمکاری ،خراطی ،خرما ،ریسندگی ،زعفران ،سفیداب،
سنگتراشی ،شیشهگری ،ظروف سفالی ،عرقیات ،فلزکاری ،قالی ،کندهکاری،
کیسه حمام ،گبه ،گلیم ،مسقطی ،منبتکاری و نمد اشاره کرد.

25

سال پنجم  /شماره  15پياپي  3 /227مرداد1388

س بن قابوس وشمگير است .او در اين كتاب پندها
«قابوسنامه ،نوشته عنصرالمعالي ،كيكاوو 

قابوسنامه را براي نصيحت و راهنمايي فرزندش ،گيالنشاه ،كه حاكم گيالن بود ،نوشته است .او در سال

 478هجري قمري از دنيا رفت ».حكايت زير از قابوسنامه است:

مردي ،هنگام سحر از خانهاش بيرون آمد تا به حمام برود .هوا هنوز روشن نشده بود و چشم مرد ،به خوبي
نميديد .مرد در بين راه ،به دوستش برخورد .بعد از سالم و احوالپرسي ،به او گفت« :اي برادر ،اگر كاري نداري،
بيا تا با هم به حمام برويم».
دوس��ت مرد ،با تأس��ف س��ري تكان
داد و گفت« :افس��وس ك��ه من كار دارم
و نميتوان��م با تو به حم��ام بيايم ،اما تا
نزديك حم��ام ت��و را همراهي خواهم
كرد».
مرد خوش��حال ش��د و هر دو راه
افتادن��د .آنها بع��د از مدتي به يك
دوراهي رسيدند .دوست مرد ،بدون
اينكه چيزي بگويد يا از دوستش
خداحافظي كند ،از او جدا ش��د و
از راه ديگري رفت.
نزديك حمام ،دزدي ،خودش
را نزديك مرد رساند .مرد در ميان
تاريكي ،او را نشناخت و خيال كرد
كه دزد ،همان دوستش است كه او
را همراهي كرده است و حاال هم از
حمام نيامدنش پش��يمان شده و قصد
دارد كه وارد حمام شود .وقتي به حمام
رسيدند ،مرد جبهاش* را درآورد و آن
را به دزد داد و گفت« :دوست من،
اين امانت را بگير و نگهدار تا من
از حمام بيرون بيايم».
دزد از اي��ن كار م��رد تعجب
كرد ام��ا ب��ه روي خودش
نياورد و جبه را از مرد
گرفت .م��رد پول
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حكايت

دوست

و اندرزهاي فراواني را در قالب حكايتهاي گوناگون بيان كرده است .اين مرد حكيم و دانشمند،

امانت
زري عباس زاده
تصویرگر :طاهر شعباني

زيادي را به آس��تين و جيب لباس��ش دوخته بود تا دزد آنها را
نبرد .غافل از اينكه به دس��ت خود ،لباسش را تحويل يك دزد
داده است!
م��رد داخ��ل حمام رفت و بع��د از مدتي بي��رون آمد .حاال
خورش��يد كام ً
ال باال آمده بود و همه جا را روشن كرده بود .مرد
به اطرافش نگاه كرد تا دوس��ت خ��ودش را پيدا كند و جبهاش
را از او بگيرد ،اما اثري از دوس��تش نديد .او غمگين و افسرده و
ناراحت به سمت خانهاش راه افتاد .او خيال ميكرد كه دوستش
پولهاي او را ديده و لباس را با خودش برده است.
هم��ان طور ك��ه مرد ،نگ��ران و ناراحت به س��مت خانه
ميرف��ت ،ناگه��ان دزدي
كه مرد اشتباهي

لباس��ش را به او س��پرده بود او را صدا زد و گفت« :آهاي مرد!
كجا ميروي؟ بيا لباست را بگير!»
مرد برگشت و با تعجب ،جبهاش را در دست مرد غريبهاي
ديد .پرس��يد« :تو كيستي اي مرد؟ جبه من در دست تو چه كار
ميكند؟!»
دزد گفت« :من همان كس��ي هستم كه تو جبهات را پيش
او به امانت گذاشتي و وارد حمام شدي! حاال بيا و آن را بگير كه
يك ساعت بيشتر است كه از كار و زندگي افتادهام».
مرد گفت« :مگر كار تو چيست!»
دزد گفت« :كار من دزدي است!»
مرد با تعجب بيشتري گفت« :هيچ سر درنميآورم! جبه من
در دست تو چه كار ميكند؟!»
دزد گفت« :ت��و هنگامي كه به داخل حمام ميرفتي آن
را ب��ه خيال اينكه من دوس��تت
هس��تم ،ن��زد م��ن ب��ه امانت
گذاشتي .من هم اينجا ايستادم
تا ت��و بيرون بيايي و آن را به تو
پس بدهم».
مرد پرسيد« :اگر دزد هستي،
چرا آن را نبردي؟ مگر نديدي كه
پولهايم را بر آستين و جيبهاي
آن دوختهام؟»
دزد گف��ت« :اگر هزار دينار
زر ه��م در اين لب��اس بود ،من
به آن دست نميزدم ،چون تو
آن را ب��ه عنوان امانت به من
س��پردي .من گاهي دزدي
ميكنم ،اما در امانت كسي
خيانت نميكنم .خيانت در
امانت ،راه و رسم جوانمردي
نيست»...
مرد جبهاش را گرفت
و با تعجب فراوان به س��مت
خانهاش رفت...
*جب��ه :جامه بلند و گش��اد
ك��ه از روي لباس ه��اي ديگر مي
پوشند.
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دوست

يادمان

اهداي خون ،

ضرورت اهدای خون
خون سالم ،نجات دهنده زندگی است .همه روزه ،در سراسر جهان بسياری از افراد به خون و فرآورده های خونی نياز پيدا می کنند ،بطوريکه از
هر سه نفر مردم دنيا ،يک نفر در طول زندگی احتياج به تزريق خون و فرآورده های خونی پيدا میکند.
بارزترين مثال برای موقعيت هايي که در آن نياز مبرم به خون پيدا می ش�ود عبارتس�ت اززمان بروز حوادث و س�وانح گوناگونی نظير تصادفات
رانندگی ،سوختگی ها و اعمال جراحی .همچنين خانم های باردار در حين زايمان ،نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می شوند ،از
جمله ديگر نيازمندان به خون می باشند .از طرفی بيماران سرطانی که تحت شيمی درمانی يا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و
فرآورده های آن هستند؛ و بسياری از ديگر بيماران نيز ناگزيرند برای بهره مندی از يک زندگی نسبتاً طبيعی برای تمامی عمر به شکل منظم خون يا
فرآورده هاي خوني دريافت نمايند ،مانند بيماران تاالسمي و هموفيلي.

اداي دين

دختر كوچكم تازه خوابيده بود .طفل معصوم از اول شب در تب مي
سوخت .نشسته روي كاناپه چرت ميزدم كه با صداي تلفن از جا پريدم.
از ترس اينكه مبادا دخترك بيدار شود چنان سريع گوشي را برداشتم كه
فرصت نشد حتي شماره را نگاه كنم.
تلفن از بيمارس��تان بود .خون  B+الزم داشتند .ظاهرا  7واحد خون
ذخيره براي بيمار اورژانس مصرف ش��ده بود و پزش��ك معالج اصرار بر
تهيه خون گرم داشت .مات مانده بودم چه كنم .ساعت  3:45سحر بود.
همسرم شب كار بود و ماشين را برده بود؛ بچه هم هنوز تب و احتياج به
مراقبت داشت .از آن سو وضعيت بيمار اورژانسي بود .بايد فورا تصميم مي
پرسيدم
گرفتم .بار اول نبود قبال هم موارد مشابه پيش امده بود.
ش��ماره ها يا تلفنشان
به اجبار دختر  12ساله ام را بيدار كردم .به سرعت موقعيت را برايش
اصال نبودند .يكي دو
ش��رح دادم؛ نمي دانم فهميد يا هنوز خواب بود ولي اين را متوجه شد كه
بودند راهشان دور بود.
بايد كنار خواهرش بنش��يند تا من يا پدرش به خانه برگرديم .با دلواپس��ي
از خانه زنگ زد .خدا را
بچه ها را به خدا سپردم و آژانس را خبر كردم تا راهي انتقال خون بشوم.
را ج��اي خودش
انتظار داش��تم با رسيدن به پايگاه با صف همراهان بيمار مواجه شوم ولي
و آمده بود خانه
در نهايت تعجب يك نفر را هم نديدم .يك لحظه هول برم داش��ت نكند
تنها نمانند.
دير رسيده باشم.
ر ا ح��ت
به دو در را باز كردم و ش��ماره بخش را گرفتم .بيمار همراه نداش��ت!
مسافر بود و تصادفي.
وضع پيچيده تر شده بود ،باز اگر روز بود فراخوان مي كردم و از اهدا
كنندگان مستمرمان كه هميشه داوطلب كار خير بودند كمك مي گرفتم ولي
اين موقع سحر براي كدامشان مي توانستم مزاحمت فراهم كنم؟ چارهاي
نبود .چند شماره به اپراتور بيمارستان دادم و خواستم كه از طرف پايگاه به
آنها زنگ بزند .از بخش دوباره زنگ زدند امكان اعزام بيمار نبود ،خون بايد
زودتر مي رسيد .شماره مسجد جامع را گرفتم كسي جواب نداد اميدوار بودم
در شبهاي قدر كسي به اعتكاف نشسته باشد يا زود تر از اذان صبح در مسجد
كشيد م .
باشد به سوپروايزر بيمارستان زنگ زدم و خواستم پيك به مسجد بفرستند.
ز
هن��و
خيلي وقتها تلفن مسجد جواب نميداد ولي داخلش مردم حضور داشتند .از
گو ش��ي
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ظا ه��ر ا
قطع بود يا
نفري هم
دنبال راه

اپراتور
نتيج��ه را
صاحب��ان
خواب بودن��د و يا
كه اعالم امادگي كرده
چاره ب��ودم كه دخترم
شكر همسرم كسي
گذاشته بود
تا بچه ها
نفسي

را

اهداي زندگي

در حال حاضر ،با وجود پيش�رفت های چش�مگير در زمينه علم پزشکی هنوز هيچگونه جايگزين مصنوعی برای خون ساخته نشده
اس�ت و فقط خونی که توس�ط انس�انهای نيکوکار اهدا می شود ،می تواند جان انس�انهای ديگر را از مرگ نجات بخشد( .قسمت انواع
اهداكنندگان راببينيد عدم وجود جايگزين مناسب برای خون ،محدود بودن مدت زمان نگهداری خون و فرآورده های خونی ،هميشگی
بودن نياز به خون و فرآوردههای آن سبب شده تا اهدای خون از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار شود.
ش�ما ممکن اس�ت در تعطيالت نوروزی و يا تعطيالت تابستانی آنقدر مش�غول برنامه ريزی برای اوقات فراغت خود و ترتيب دادن
مسافرت ها و برنامه های تفريحی شوید که در آن روزهای خاص از اهدای خون غافل شوید ،اما هيچگاه نبايد فراموش کنيد که بيماری،
س�وانح و تصادفات هرگز تعطيل پذير نيس�تند و مطمئن باش�يد که س�ازمان انتقال خون در کنار بيماران نيازمند ،در همه اين روزها ،بی
صبرانه منتظر حضور شما خواهد بود.
 9مرداد روز اهداي خون  ،گرامي باد.

نگذاش��ته بودم كه چند نفر رسيدند .يكيشان را كه اهدا كننده مستمرمان
بود و از گروه خونش اطمينان داش��ت نگه داش��تم بقيه را به ازمايش��گاه
فرس��تادم .فورا خونگيري را ش��روع كردم كمتر از  10دقيقه طول كشيد
تا كيس��ه آماده شود نفر بعدي هم رسيد و براي اهدا آماده شد .اين يكي
از بد حادثه حين خونگيري كمي رنگش پريده بود اينجور وقتها بي انكه
ط��رف بفهمد بايد حالتهايش را زير نظر بگيري��م تا در صورت لزوم به
موقع خونگيري را قطع نماييم بنابراين كنارش ايستادم و مشغول به حرف
زدن با او شدم.
از او پرسيدم چند س��اله كه خون ميدهد واصال چرا خون مي دهد.
گفت«:ماجراش طوالنيه خانوم 15 .س��الي ميش��ه البته تازه منتقل شدم
اينجا قبال توي رش��ت و تهران و بندرعباس و ...بودم و همونجاها خون
دادم» .دست كم  45سالي داشت موهاي جوگندمي و كمي رنگ پريده
كمي هم لكنت داشت وزبانش مي گرفت.
پرسيدم«:كجايي هستين؟» خنديد و گفت« :مادرم م مال شيراز است
پدرم رش��تي و خودم متولد آستارا هستم ولي در اصفهان و تهران بزرگ
شده ام حاال شما بگين كجايي هستم؟»
جريان خونش خيلي ضعيف بود و كيس��ه به آرامي پر ميشد گفتم«:
هر جايي كه بيشتر دوستش داريد»..
گفت «:ش��يراز را بيش��تر از همه دوست دارم » گفتم «:خب حتما به
خاطر مادر و اقوام مادري شيراز را بيشتر از همه دوست داريد!»
گف��ت «:خب بي تاثير نبودن ولي بيش��ترش بر مي گ��رده به مردم
خوبش».
پرسيدم«:نگفتين چرا خون مي دين ؟!»
گفت «:ديگران چرا خون مي دن؟» جواب دادم «:هركس دليلي داره
يكي براي رضاي خدا يكي براي سالمتش ،يكي نذر داره و»...
گف��ت «:من دي��ن دارم» .رنگش هنوز پريده بود بايد كيس��ه را مي
كشيدم اين موقع شب اگر حالش به هم ميخورد كمكي نبود ولي از كيسه
اش كم مانده بود و تازه كسي نياز مبرم به خون اش داشت .

با ديدن نگاه پر س��والم ادامه داد«  16سال پيش وقتي در حال اغما
بودم با خون انسان شفيقي به زندگي برگشتم تصادفي داشتم در راه شيراز
و در حالي كه نياز فوري به خون داشتم و هيچ كس همرام نبود غريبه اي
به كمكم رس��يد اونو هرگز نديدم تا ازش قدرداني كنم تنها به اصرار من
اسمشو بعد از مرخص شدن از بيمارستان به من گفتن از اون به بعد دينم
را به او و به زندگي اين جوري ادا مي كنم تا خدا چقدر قبول كنه».
در حالي كه كيس��ه را ميبستم تا جدايش كنم گفتم «:قبوله انشااهلل.
حاال اسمشون چي بود؟» به آرامي گفت« :اكبر جاويدي اصل شيرازي».
به خير گذش��ت .خونگيري بي هيچ مش��كلي تمام شده بود .هر سه
ش��انس آورديم .خودش ،بيمار و البت��ه من! تختش را پايين بردم تا كمي
اس��تراحت كند و آبميوه اش را كنارش گذاش��تم .خون را براي ارسال به
آزمايش��گاه آماده كردم و دو نفر بعدي را روي تخت خواباندم از خستگي
س��رم گيج مي رفت تمام روز و شب را بيدار بودم يك لحظه فكرم رفت
پي��ش دختر كوچكم .هر ط��وري بود از آن چند نفر ه��م خون گرفتم و
فرس��تادم آزمايشگاه س��اعت 5:30بود .اهدا كننده ها رفته بودند و ديگر
كسي نيامد براي رفتن آماده شده بودم .زنگ زدم بخش ببينم وضع بيمار
چطور اس��ت و آيا باز هم خون الزم دارد يا نه .پرستار بخش عوض شده
بود و ظاهرا از دنيا بي خبر .پرسيد نام بيمار چيست .گفتم نامش را نمي
دانم گروه خونش  B+و تصادفي است و در اتاق عمل .داشت حوصله ام
را س��رمي برد كه مس��ئول بخش به دادم رسيد .گوشي را گرفت و بعد از
تش��كر گفت حالش بهتر است فعال نياز ي به خون بيشتر نيست خسته
نباشيد .قبل از خداحافظي و گذاشتن گوشي براي اينكه فردا بتوانم حالش
را جويا شوم پرسيدم راستي نام بيمار چيست .گفت احتماال پيمان جاويدي
و بعد از كمي مكث گفت "پيمان جاويدي اصل ش��يرازي" روي كارت
ملي اش كه اين نوشته شده بود!
نوشته :خا
نم سيده فرزانه مهران
كارمند پايگ
اه انتقال خون آستارا
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دوست

ورزش

مارادونا

دیهگو آرماندو مارادونا در 30اكتبر سال  1960در بوينسآيرس آرژانتين
به دنيا آمد.
نام ديهگو مارادونا در دنياي فوتبال بيش از آنکه به خاطر نبوغ و خالقيت
و بازيهاي استثنايي او بيايد ،به دليل جنجالها و اخباري است که از زمان
بازيگري او در ناپل ايتاليا همواره حول و حوش اين بازيکن شاخص آرژانتيني
بوده است.
او يکي از بااستعدادترين بازيکنان فوتبال جهان است که در خانوادهاي
فقير و پرجمعيت به دنيا آمد .فوتبال را در باش��گاه آرجنتينوس جونيورز آغاز
کرد و 15ساله بود که به تيم اول باشگاه پيوست.
وي در حالي که تنها 17سال داشت به تيم ملي آرژانتين دعوت شد و در
برابر مجارستان يک نيمه بازي کرد.
ق��درت بازيس��ازي ،پاسه��اي بلن��د و کوت��اه
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زندگينامه

بزرگان فوتبال جهان

ميليمتري ،قدرت حفظ توپ و هوش سرش��ار رهبري تيم در ميانه ميدان،
ضربههاي ناگهاني و حياتي ،حفظ تعادل و قدرت پا به توپ عالي و بسياري
از خصوصيات ديگر يک فوتباليست طراز اول در مارادونا جمع بود.
مارادونا اگر از نظر ش��خصيتي در حد مطلوب��ي بود ،بي ترديد در کنار
بزرگان فوتبال دنيا قرارميگرفت.
پس از آن که سزار منوتي مربي وقت تيم ملي آرژانتين ديهگو را به دليل
اخالق و رفتار ناپايدارش و ناپختگي دوران جواني از تيم ملي کنار گذاشت و
نام او را براي جامجهاني  78در ليست تيم نياورد ،مارادونا جام جهاني جوانان
 79توکيو را ميدان تاخت و تاز خود قرارداد و تيم ملي کش��ورش را به مقام
قهرماني جوانان جهان رساند.
وقتي مارادونا در باشگاه آرجنتينوس جونيورز ،در  166بازي  116گل
به ثمر رساند ،باشگاه بوکاجونيورز براي خريد او پول خوبي پرداخت
کرد و در سال  1981با بوکاجونيورز قهرمان آرژانتين شد.
از س��ال  1982تا  1984بارسلون محل بروز استعدادها و
بازيهاي ديهگو بود .وي قهرماني س��ال  83اسپانيا را براي
بارسلون به ارمغان آورد.
چندي بعد ناپل ايتاليا مبلغ بسيار بااليي به او پيشنهاد
کرد تا در س��ال  84به آن باش��گاه برود .مارادونا  7سال در
ناپل ماند و در سال  1991که از ايتاليا به آرژانتين برگشت،
معروفترين و محبوبترين ورزشکار شهر ناپل بود.
او يک تنه ناپل را به دو مقام قهرماني در سال 1987
و  1990رساند .مارادونا چندي نيز مربي راسينگ بود که
به دليل عدم موفقيت از کار برکنار شد.
در عرص��ه بازيهاي ملي موفقيت مارادونا بس��يار
چش��مگير بود ،بازيکني با ق��د کوتاه ،اما با اس��تارتهاي
انفجاري؛ در هر لحظ��هاي که ديه گو اراده ميکرد قادر بود خط
دفاعي حريف را به هم بريزد و با پاسي ناگهاني مهاجمان تيمش
را صاحب موقعيت گل کند.
در ضربه هاي آزاد يک اس��تاد به تمام معنا بود .ضربات پاي
چپ او از پشت محوطه جريمه ،کمتر خطا ميرفت.
در جام جهاني  82اس��پانيا و به هنگام ديدار با برزيل به دليل
خطاي غيرورزش��ي از زمين اخراج شد تا باعث حذف آرژانتين شود؛ اما
جام جهاني  86مکزيک ميداني ديگر براي او بود.
در آن س��ال او به قله ش��هرت و تکامل بازيگري رس��يد و در راس
يک تيم خوب و آرماني به رهبري دکتر کارلوس بيالردو ،اجازه نداد جام
قهرماني از قاره آمريکا خارج شود.
مارادونا با تيم ملي آرژانتين  2بار به فينال جام جهاني رسيد كه هر 2
بار كاپيتان بود و جام جهاني  1986قهرمان و  1990نايب قهرمان جهان
شد .وي در سال  2008به سمت سرمربي تيم ملي آرژانتين انتخاب شد

رود گوليت

آمد.

زندگينامه

بزرگان فوتبال جهان

رود گوليت در تاريخ اول سپتامبر سال  1962در آمستردام هلند به دنيا

م��ادر گوليت ،هلندي و پدرش ،از س��ورينام بودند .پ��در او در تيم ملي
فوتبال سورينام بازي ميكرد .از آنجايي كه پدر او خانواده ديگري هم داشت،
او نزد مادر و پدربزرگش زندگي ميكرد .نام رسمي وي هم رود ديل است.
وقتي  16س��اله ب��ود و زماني كه اولين قرارداد حرف��هاياش را امضاء كرد،
نامش را به رود گوليت تغيير داد ،چون اعتقاد داش��ت كه اين نام براي يك
فوتباليس��ت بزرگ ،بهتر به گوش ميخورد .وي را به خاطر موهاي فري و
پرپشتش ،الله سياه مينامند.
فعاليت به عنوان بازيكن

رودگوليت اولين بازي ملياش را سال  1981در مقابل تيم ملي سوئيس
براي هلند انجام داد .وي در آن بازي به جاي فرانك ريكارد  -او هم اولين
بازياش را در تيم ملي انجام ميداد -وارد زمين شد .گوليت در سال 1986
كاپيتان تيم ملي هلند ش��د .تيم ملي هلند كه نتوانس��ته بود به جام جهاني
 1986مكزيك راه پيدا كند ،قصد داشت تيم جديدي را حول محور گوليت
بسازد.
وي در س��ال  ،1987پ��س از قهرماني با آينده��وون در ليگ فوتبال
باش��گاهي هلند ،راهي آ .ث .ميالن ايتاليا شد ،تيمي كه هموطنش ،ماركو
فان باس��تن نيز در آن بود و يك س��ال بعد ،فرانك ريكارد نيز به جمعشان
اضافه شد.
گوليت در س��ال  1987به عنوان برترين فوتباليست اروپا و نيز بهترين
بازيكن جهان انتخاب شد .اين انتخاب غيرمنتظره بود ،چراكه وي تا آن موقع
هيچ موفقيت بينالمللي به دست نياورده بود .او جايزهاش را به نلسون ماندال،
كه آن زمان هنوز در زندان بود ،تقديم كرد.
در تيم ملي هلند ،به همراه همباش��گاهيهايش ،فان باستن و ريكارد،
مثلث قدرتمندي را تشكيل داد كه با بازيكناني مانند رونالد كومان و هانس
فان بروكلن كامل ميش��د .اين تيم توانست موفقيتهاي دهه  70را تكرار
كند .در س��ال  ،1988نارنجيپوش��ان هلند با هدايت رينوس ميشل در جام
ملتهاي اروپا در آلمان ،توانستند در ديدار فينال با دو گل بر تيم شوروي غلبه
كرده و قهرمان اروپا شوند .در آن بازي ،گوليت گل اول هلند را زد.
اين موفقيت در ميالن كه شايد بهترين بازيكنان تاريخ خود را در اختيار
داش��ت ،ادامه پيدا كرد .ابتدا گوليت با اين تيم ميالني ،قهرمان باشگاههاي
ايتاليا شد و در سال  1989قهرماني باشگاههاي اروپا را به دست آورد .مانند
يك س��ال پيش از آن ،در فينال جام ملتهاي اروپا ،گوليت و فان باس��تن
گلزنان تيم بودند؛ هريك از آنها در پيروزي  4بر  0مقابل اس��تهآوا بخارست
روماني ،دو گل به ثمر رساندند .به دنبال اين موفقيت ،گوليت براي دومين بار
به عنوان مرد سال جهان برگزيده شد.
با تكرار قهرماني باش��گاههاي اروپا در سال  ،1990گوليت به قهرماني
باشگاههاي اروپا و نيز قهرماني در جام ملتهاي اروپا ،پا به جام جهاني 1990

ايتاليا گذاشت .اما وي در آن جام جهاني چندان روي فرم مطلوب نبود و هلند
در يك ديدار به ياد ماندني در مرحله يك هش��تم نهايي ،در مقابل آلمان 1
بر  2شكست خورده و حذف شد .در جام ملتهاي  1992اروپا در سوئد نيز،
هلند در مرحله نيمه نهايي در مقابل دانمارك كه قهرمان آن دوره هم شد ،در
ضربات پنالتي مغلوب ،و از دور رقابتها كنار رفت.
گوليت ،چند روز مانده به ش��روع جام جهاني  ،1994به علت اختالف و
مشاجره با ديك ادووكات ،سرمربي تيم ملي ،اردوي اين تيم را ترك كرد و
به فعاليتش در تيم ملي هلند خاتمه داد .پس از يك دوره فعاليت در باشگاه
ايتاليايي س��مپدوريا جنوا ،در س��ال  1995به چلسي لندن پيوست .در سال
 ،1996در اين تيم مربي شد .وي در سال  1998به عنوان
يك��ي از درخش��ندهترين بازيكنان تاريخ فوتبال هلن��د ،پس از يوهان
كراي��ف ،از دنياي فوتبال به عنوان بازيكن كن��ار رفت .او نه تنها به عنوان
فوتباليست ،بلكه به عنوان يك مبارز ضد نژادپرستي هم فعاليتكرده و نقش
سياسي مهمي را در اين زمينه در هلند ايفا ميكند.
فعاليت به عنوان مربي
گوليت با چلس��ي به عن��وان جوانترين مربي تاري��خ فوتبال انگليس،
قهرمان جام حذفي شد .وي همچنين هدايت تيم هاي نيوكاسل يونايتد ،
فاينورد روتردام هلند  ،لس آنجلس گالكسي آمريكا را بر عهده داشت.
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دوست

ورزش

ورزش فوتبال مثل تمام بخشهای زندگی
بیتأثیر از ش��انس و اقبال نیست؛ بههمین دلیل
فوتبال نیز از موضوع خرافات و شانس دور نمانده
است.
اس��امي کساني که اعتقاد ش��ديدي به این
مسئله دارند ،بسيار زياد است .اما سایت اینترنتی
فیفا ،اسم چندين نفر را منتشر كرده استكه دليل
پيروزي يا شكس��ت تيمشان را ش��انس و اقبال
ميدانستند .بس��ياري از آنها از مربيهاي بزرگ
دنيا هستند كه شما هم آنها را ميشناسيد.
«کارلوس بيالردو» ،طراح و مربی آرژانتيني،
ش��روع خوبی براي اين بحث است .کسی که در
جام جهاني  ،1986سرمربی تیم ملی آرژانتین بود.
هميشه در مسابقهها به بازیکنان ميگفت كه روز
مسابقه جوجه نخورند ،چون معتقد بود که جوجه
علي كهن نسب
بدشانسي ميآورد.
بیالردو عالقه زيادي دارد که پيروزيهايش
را به عوامل متفرقه ربط دهد :از پوش��يدن لباس
گرفته تا انتخاب مسير مشخص برای رسيدن به
محل مسابقه.
با
تا
کرد
ي
م
مجبور
را
بازيکنان��ش
او گاهي
در جامجهان��ي  1990ايتالي��ا ،اتفاق جالبی
تاکسي به محل مسابقه بروند ،چون یکبار كه افت��اد .بيالردو از  22بازیک��ن تیم ملی آرژانتين
اتوبوس آنها بين راه خراب ش��ده بود ،با تاکسي خواس��ت تا به زوج جواني که جشن ازدواجشان
به محل مس��ابقه رفتند و پيروز شدند .زماني كه در هتل محل اقامت آنان برگزار شده بود ،تبريک
او سرمربي باش��گاه «اس��توديانتس الپالتا»ي بگوين��د .فردای آن روز «دی��ه گومارادونا» و هم
آرژانتین بود ،قبل از مس��ابقه ،ي��ک زن برزيلي تيميهايش توانس��تند تيم قدرتمند برزيل را كه
ً
براي او آرزوي موفقيت کرد ،تيمش هم اتفاقا در رقيب سنتيشان است ،شکست بدهند.
آن بازي پيروز شد و سهامتياز با ارزش گرفت .بعد
«دون روي» ،س��رمربي افس��انهای باشگاه
از آن موفقيت ،بيالردو از دستيارش میخواست تا «ليدزيونايتد» انگليس ،به صورت بس��يار خاصي
قبل از هر مسابقه به اين زن تلفن کند.
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خرافاتي اس��ت .او تا زمانی ک��ه تيمش نباخته،
لباس يكش��كلي را ميپوش��د و هميشه از يک
مسير خودش را به ورزشگاه «الندرود» ميرساند.
گاهي كه تيمش شكس��ت ميخورد ،ميگويدکه
نفرين دورهگردي باعث شكست تيمش شده و يا
پرندگان بديمن تيم او را تضعيف كردند.
«ج��ان ميک��ود» ،از بازیکن��ان فرانس��وی
میگفت «:از آنجايي كه متولد ماه «اسد» هستم،
ب��ه همين دلی��ل نامم از تیم ملی حذف ش��د».

جيووانيتراپاتوني

میکود،براین باور بود ك��ه در جام جهانی ،6002
«ریموند دومنش» مربی تیم ملی فرانسه ،به دلیل
خرافات و ماه تولد او ،نامش را حذف کرده است.
برخی بر این ب��اور بودند که دومنش قبل از
دع��وت از بازیکنان ،به روز و م��اه تولد آنها نگاه
میکند.
«لوئيس آراگونس» ،س��رمربي س��ابق تيم
ملي فوتبال اس��پانيا ،يکي از معروفترين مربيان
خرافاتي اروپاست .او ،به رنگ زرد عالقهاي ندارد
و اساس�� ًا به آن بدبين اس��ت .او يک بار «رائول
گونزالز»،کاپيتان تيمش را مجبور کرد پيراهن زرد
رنگي را که در تمرين پوش��يده بود ،عوض کند.
باي��د اميدوار بود که دلیل حذف رائول از تیم ملی
اسپانيا در رقابتهاي يورو  ،2008فقط پیراهن زرد
او باشد!
باورهای خراف��ي آراگونس حتي میرفت به
يک تنش سياسي منجر شود؛ زمانی که او براي
حضور در رقابتهاي جام جهاني  2006آلمان،در
بدو ورود به دورتموند از قبول دستهگل زردرنگ،
خودداري کرد.
او همچنين با فش��ار بس��يار زياد مقامهاي
فدراس��يون اس��پانيا پذيرفت که تيمشدر طول
ماريو زاگالو

ريموند دونش

لوييسآراگونس

مس��ابقههاي جام ملتهاي اروپ��ا  ،8002لباس
راهراه خردل��ي به تن کن��د .در تنها بازياي که
از اين لباس اس��تفاده شد،در مرحله نيمه نهايي،
اسپانيا به پيروزي خيرهکنندهاي برابر روسيه دست
يافت.
«فليکس ماگات» ،س��رمربي سابق باشگاه
«بايرن مونيخ» و سرمربي فعلي «ولفسبورگ»،
در تمام 10مسابقه اخير تيمش ،کراوات سبزرنگ
زده است .عالوه بر اينکه تمام اين 10مسابقه به
پيروزي تيمش منجر ش��ده و رکورد جالبی را در
بوندس لیگا ثبت کرده ،اعالم کرد که تا وقتي كه
اين پيروزيها ادامه دارد ،از کراوات سبز استفاده
خواهد کرد.
يکي ديگر از کس��اني که ب��ه کراوات توجه
دارد« ،ريکاردو الوولپه» ،سرمربي سابق تيم ملي
مکزيک است که کراواتشهنگام مسابقه حتم ًا
بايد طرحي از اژدها داشته باشد.
اما كس��ي نميتواند «ماريو زاگالو» ،مربي
نامدار برزيلي را نس��بت به عدد 31منصرف كند.
ريش��ه اين اعتقاد از عالقه او به شخصيتي به نام
«س��ن آنتوني» ريشه ميگيرد که مراسم نيايش
او در روز 13ژوئن برگزار ميشود .بنابراين ،زاگالو

در طبقه س��يزدهم يک آپارتمان زندگي ميکند
و روز 13ژوئ��ن نيز ازدواج کرده اس��ت .او مدعي
اس��ت که 13بار زيارت معبد باعث بهبود او بعد از
جراحي سرطان معده شده و 13بار با پيراهن تيم
ملي برزيل در مسابقههاي جامجهاني به پيروزی
رسیده است.
او پيشبين��ي کرده بود که به دليل ش��روع
مس��ابقههاي جام جهاني  2006در روز 13ژوئن
و اينکه نام «آلبرتو پرييرا» س��رمربي اين تيم،
از 13حرف(به زبان برزيلي) تشکيل شده ،برزيل
قهرمان ميش��ود .اما عدد سرنوشتس��از در اين
رقابتها  12بود« .تيهري هانري» ،بازيکن شماره
 12تيم ملي فرانس��ه (که اسمش هم 12حرفي
است)12 ،دقيقه مانده به نیمه دوم ،روبرتو کارلوس
(31حرفي) ،مدافع برزیل را جا گذاشت و تنها گل
بازي را به ثمررساند.
آخرين سرمربي« ،جيوواني تراپاتوني» ،مربي
ايتاليايي اس��ت که هدايت تيم مل��ي ايرلند را بر
عه��ده دارد .او که در آلمان ،اتريش و پرتغال هم
مربيگري کرده ،معمو ًال بخشي از چمن ورزشگاه
محل مسابقه را با آب خاصي که خواهرش فراهم
منبع  :اينترنت
کرده ،آبياري ميکند.

فليكسماگات

كارلوس بيالردو به همراه ديگو مارادونا
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دوست

سخن

شايد تو هم مثل بسياري از هم سن و سالهايت ،گاهي دلت ميخواهد كه ديگران هم
حرفهاي دلت را بشنوند! براي هر كسي ممكن است لحظاتي در زندگي پيش بيايد كه
بخواهد هر چه دل تنگش ميخواهد ،بگويد.
صفحهي «دوست من  ،سالم» در واقع ،پلي است بين ما و تو دوست عزيز كه در واقع،
صاحب اصلي مجله هستي .دوست عزيز ،ما حرفهايت را بيكم و كاست در مجلهي
خودت و به نام خودت چاپ كنيم .خواندن حرفهاي دل دوستان ديگرت ميتواند
بسيار جالب و خواندني باشد!
ما بيصبرانه منتظر هستيم.
در ضمن خوشحال خواهيم شد نظرات شما را در مورد بخش هاي مختلف نشريه،
شامل داستان ،شعر تصويرسازي ،صفحه آرايي و روي جلد نشريه را در نامه هايتان
بخوانيم  .منتظريم...
لطفا نامه هايتان را به نشاني  :تهران  /صندوق پستي 14155 / 3563
نشريه «دوست نوجوانان» ارسال فرماييد.
بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

هفته نامه نوجوانان ايران

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

اگر تمايل داريد براي دوستانتان در خارج از كشور اشتراك مجله بگيريد ،فقط كافي است كه با واحد اشتراك و توزيع
مجله دوست تماس بگيريد.
نشاني :تهران  -صندوق پستي  14155 - 3563توزيع و امور مشتركين :محمد رضا مال زاده
فكس 66712211 :تلفن66706833:
واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

فرم اشتراك :
			
نام خانوادگي:

			
نام :

تاريخ تولد:

13 / /

نشاني :

			
كد پستي :

			
تلفن :

		
شروع اشتراك از شماره :
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امضاء

ميزان تحصيالت:

منبت کاری
واژه منبت به معنای کنده کاری روی چوب است که سابقه ای ديرينه
دارد.شايد بتوان آغاز تاريخ منبت کاری را زمانی دانست که انسان نخستينبار
با ابزاری برنده چوبی را تراشيده است .مهمترين ماده ای که روی آن منبت
کاری می کنند چوب است .اين چوب بايد محکم و بدون گره باشد .برای
اين منظور از چوب های آبنوس ،فوفل ،بقم ،شمش��اد،عناب وگردو استفاده
می کنند .ش��ناخت راه چوب يکی از مهمترين اصول کار است ( .راه چوب
همان مسير رشد عمومی درخت است و به آن اصطالح ًا راه راستمی گويند )
از ديگر مصالح منبت کاری می توان از عاج ،صدف ،استخوان نام برد.

وسايل و ابزار منبت کاری :

مغار وسيله ای است که برای تراشيدن چوب و اندازه ها بر اساس پهنای
آن تعيين می شود .انواع مغار عبارتند از  :مغارکبريتی ،مغار تخت يا صدف،
مغار نيم باز ،مغار گيلويي ،مغار شفره ،مغار صاف کج ،مغارنيم باز کج ،مغار
گيلو کج ،مغار شفره کج.
از ديگ��ر وس��ايل و
ابزار منب��ت کاری می
توان به انواع س��وهان،
چوب ساب ،چکش يا
تخم��اق ،روغ��ن دان،
سنگ نفت ،گيره اشاره
کرد.

روش کار منبت کاری :

ايجاد فرم اوليه ،طرح ،نحوه منبت کاری
فرم اوليه که توسط نجار صورت می گيرد.
طرح  :ممکن است طرح در ذهن هنرمند منبت کار وجود داشته باشد.
انواع منبت ازنظر فرم ظاهری عبارتند از روليف نقش برجس��ته که از
وسط زمينه کار بيرون نيامده است .باروليف  :نقش برجسته ای که از سطح
زمينه باالتر کار بيرون نيامده است.
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معصوم
امید مهدینژاد
با هر امام بوده و مأموم بوده است
ا ّما یقین کنید که معصوم بوده است

دوست

شعر

از چند سالگیت که شب را ورق زدی
ماه از میان چشم تو معلوم بوده است
ِ
فرات تشنه نخوردی ،فقط هموست
آب از
کز فضل بیحساب تو محروم بوده است
یا دست یا که بال؛ همین است ،از ازل
اوج و فرود الزم و ملزوم بوده است

هبوط آب
فاطمهعبدالعظیمی
این مشک خالی نیست دریای وفای توست
زمزم درون مشک باران مبتالی توست
حاال که آتش شد نگاه مشک در چشمت
تنها نجات بچهها دست دعای توست
پای تو جرعه جرعه تابیانتها رفته است
در دست تو تصویر زیبای خدای توست
دارد زمین آرام میگیرد و میخوابد
وقتی که در این خانه اندوه ،جای توست
یک چشم بر هم خورد و دنیا خواب شد آری
آرامش دنیا فقط از ماجرای توست
سرگیجه میگیرد دو چشمت در هبوط آب
سیل بزرگ حادثه در چشمهای توست
تا لحظه آخر برایت سبز میبارد
اشک زمین ـ دریاچههای غم ـ برای توست
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ای خاک تیره! رحم نکردی به صورتش
این رسم در کجای تو مرسوم بوده است؟
پایان تو مق ّدمه فصل تازهایست
فصلی که پُر ز خنجر و حلقوم بوده است.

