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بهشت آرزو 
احد  ده بزرگي

بهشت آرزوي من حسين است  گل خوش رنگ و بوي من حسين است  
كه يار الله روي من حسين است  مزن دم پيش من از الله رويان   

كه ممدوح نكو ي من حسين است من آن مداح مست سينه چاكم  
مي و جام و سبوي من حسين است سخن بي پرده مي گويم ز مستي  
طنين هاي  و هوي من حسين است چو مرغ حق كه از حق مي زند دم  

كه عز و آبروي من حسين است از آن  بر تربتش سايم جبين را   
هميشه پيش روي من حسين است به هر جا مي گشايم ديده خويش  
كه پير نكته گوي من حسين است »احد« گويي از آن باشد شعارم   

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

شعر

ت
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امام علي بن حسللين بن علي بن ابيطالب عليه السللام مشهور به 
سجاد، چهارمين امام شيعيان بنا به قولي مشهور، در پنجم شعبان سال 
38 هجري قمري متولد شدند.ايشللان زماني ديده به جهان گشود كه 
زمام امور در دسللت جد بزرگوارش امام علي بن ابيطالب عليه السللام 
بللود. آن حضرت 3 سللال از خافت علللوي و حكومت چند ماهه امام 
حسللن عليه السام را درك كرد. امام سجاد عليه السام در عاشوراي 
سال 61 هجري قمري حضور داشت و در آن واقعه به صورتي معجزه 
آسللا نجات يافت و پس از شللهادت پدرش امام حسللين عليه السام 

مسئوليت زمامداري شيعيان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد.

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

حضرت علي بن الحسين)ع( را ديدم كه از وقت عشا تا سحر به دور 
خانه خدا طواف مي كرد و به عبادت مشللغول بود. چون خلوت شللد 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 خال مناجات خويش گريسللت. 
سپس به خاك افتاد و بر زمين سجده كرد، من نزديك رفتم... برخاست 
و نشسللت و گفت: كيسللت كه مرا از ياد پروردگارم بازداشللت. 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 
شللريف و پيوند عالي در وحشللت 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 غامي سياه چهره 
باشللد؛ و آتش را آفريده اسللت براي كسي كه نافرماني كند ولو آقازاده 
اي از قريش باشللد. مگر نشنيده اي سخن خداي تعالي را: »وقتي كه 
در صور دميده شللود، نسبت ها منتفي است و از يكديگر پرسش نمي 
كنند.« به خدا قسللم! فردا تو را سللود نمي دهد مگر عمل صالحي كه 

امروز پيش مي فرستي.« )1(

ب( عاشورا و حماسه امام سجاد)ع(
 زيللن 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 كشللند. 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 رسلليد 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 

امام سجاد)ع(
 به روايت
 شهيد مطهري

نسيم

ت
س

دو
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كه به اسارت آورده ايد، كيستيم؟ پدر مرا كه شهيد كرديد، كه بود؟ 
تا آن وقت مردم اصًا 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 دسللتور داد كه آنها را با احترام ببرند... بعد 
پسللر 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( 

و زينب »س« اوضاع و احوال را برگرداندند.)2(

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 هللم علي بود و مللردم در كربا او را كشللتند. گفت: خير، خدا 
كشللت. فرمود: البته كه قبض روح همه مردم به دست خداست، 
اما مردم او را كشللتند. بعد )ابللن زياد( گفت: »علي و علي« يعني 
چه؟! پدر تو اسم همه بچه هايش را علي گذاشته)است( ؟! فرمود: 
پدر من به پدرش ارادت داشللت و اين، تو هستي كه بايد از پدرت 

»زياد« ننگ داشته باشي... )3(

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

روزي يكي از خدمتگزارانش عرض كرد: آقا! آيا وقت آن نرسيده 
است كه شللما 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 )4( من در جلوي چشم خود هيجده 

يوسف را ديدم كه يكي يكي پس از ديگري بر زمين افتادند. )5(

برخي از ويژگي هاي
 امام سجاد )ع(

1- قهرمان معنويت
وجللود مقدس امام زيللن العابدين)ع( قهرمان معنويت اسللت؛ 
يعني يكي از فلسللفه هاي وجودي فردي مثل علي بن الحسين، 
اين اسللت كه )مظهر معنويت اسام باشد(. انسان وقتي علي بن 
الحسللين را مي بيند، آن خوفي كلله از خدا دارد، آن نمازهايي كه 
واقعاً نيايش بود و واقعاً پرواز روح به سللوي خدا بود... با خود مي 

گويد اين اسام چيست؟)6(

2-    پيك محبت و دوستي
زيللن العابدين )ع( پيك محبت بود. اين هم عجيب اسللت: راه 
مي رفت، هر جايي كسي را مي ديد، هرجا غريبي را مي ديد، فقير 
و مسللتمندي 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، 

خانه مسكينان و يتيمان و بيچارگان بود.)7(

3-    همسفر ناشناس
فرزند پيغمبر اسللت. به حج مي رود. امتناع دارد كه با قافله اي 
حركت كند كه او را مي شناسللند. مترصد اسللت يك قافله اي از 
نقاط دور دست كه او را نمي شناسند، پيدا شود و غريب وار داخل 
آن شللود. 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 كيسللت 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، 
ايللن جور به او فرمان نمي داديللد و او را در خدمت خودتان نمي 
گرفتيد! گفتند: مگر كيسللت؟ 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 شللما كرديد؟!... شما بايد آقا 

باشيد و ما خدمتكار شما. فرمود:
»نلله، من تجربه كللرده ام، وقتي كه با قافللله اي حركت مي 
كنللم كه مرا مي شناسللند، نمي گذارند من اهللل قافله را خدمت 
كنللم. لذا من مي خواهم بللا قافله اي حركت كنللم كه مرا نمي 
شناسللند، تا توفيق و سللعادت خدمت به مسلمان و رفقا براي من 

پيدا شود.«)8(

4-    عفو 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 رسلليدن( هشللام را معزول ساخت و به 
جاي او عمربن عبدالعزيز، پسللر عموي جوان خود را حاكم مدينه 
قرار داد. عمر براي باز شللدن عقده دل مردم، دستور داد هشام بن 
اسللماعيل 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 
دسللته مي آمدند، دشنام و ناسزا و لعن و نفرين بود كه نثار هشام 

بن اسماعيل مي شد.
خود هشللام بن اسللماعيل بيش از همه نگللران امام علي بن 
الحسللين)ع( و علوييللن بود. با خود فكر مي كللرد انتقام علي بن 
الحسللين در مقابل آن همه ستمها و سب و لعنها نسبت به پدران 
بزرگوارش، كمتر از كشللتن نخواهد بود. ولي از آن طرف، امام به 
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علويين فرمود: »خوي ما بر اين نيسللت كه به افتاده لگد 
بزنيم و از دشللمن بعد از آنكه ضعيف شد، انتقام بگيريم، 
بلكه برعكس، اخاق 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 برخاف انتظار وي، 
امام طبق معمول- كه مسلماني به مسلماني مي رسد- با 
صداي بلند فرمود: »سللام عليكم« و با او مصافحه كرد 
و برحللال او ترحم كرده، به او فرمود: »اگر كمكي از من 

ساخته است، حاضرم«
پللس از اين جريان، مردم مدينه نيز شللماتت به او را 

موقوف كردند.)9(

قصيده فرزدق در مدح امام سجاد)ع(
 هشللام هرچه كرد خود را به »حجراالسللود« برساند 
و طبللق آداب حللج، آن را لمس كند، بلله علت كثرت و 
ازدحام مردم ميسللر نشد. ناچار برگشللت و در جاي بلند 
برايش كرسي گذاشتند. او از باالي آن كرسي به تماشاي 
جمعيت پرداخت. شامياني كه همراش آمده بودند، دورش 
را گرفتنللد. آنها نيز به تماشللاي 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 بللر چهره اش نمودار بود. اول رفت 

و بلله دور كعبه طللواف كرد. بعد با قيافلله اي آرام و قدم 
هايي مطمئن به طرف حجراالسللود آمد. جمعيت با همه 
ازدحامي كه بود، همين كه او را ديدند، فورا كوچه دادند و 
او خود را به حجراالسللود نزديك ساخت. شاميان كه اين 
منظره را ديدنللد، و قبا ديده بودند كه مقام واليت عهد 
بللا آن اهميت و طمطراق موفق نشللده 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؟!« هشللام با آنكه كاما 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«، 
شللاعر زبردسللت و تواناي عرب، با آنكه به واسطه كار و 
شللغل و هنر مخصوصللش پيش از هر كللس ديگر مي 
بايسللت حرمت و حشللمت هشللام را حفظ كنللد، چنان 
وجدانش تحريك شللد و احساسللاتش 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 سللخني ابداع شللود- في البداهه سرود. در ضمن 

اشعارش چنين گفت:
»اين شللخص كسللي است كه تمام سللنگريزه هاي 
سللرزمين بطحاء او را مي شناسللند، اين كعبلله او را مي 

شناسد، زمين حرم و زمين خارج حرم او را مي شناسد.
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ايللن فرزند بهترين بندگان خداسللت. اين اسللت آن 
پرهيزكار پاك پاكيزه مشللهور. اينكه تو مي گويي او را 
نمي شناسم، زياني به او نمي رساند. اگر تو يك نفر فرضا 

نشناسي، عرب و عجم او را مي شناسد..«
هشام از شللنيدن اين قصيده و اين منطق و بيان، از 
خشم و غضب آتش گرفت و دستور داد مستمري فرزدق 
را از بيللت المال قطع كردند و خودش را در »عسللفان« 

-بين مكه و مدينه- زنداني كردند...
علي بن الحسين)ع( مبلغي پول براي فرزدق فرستاد. 
فللرزدق از قبول آن امتنللاع كرد و گفت: »من قصيده را 
فقط در راه عقيده و ايمان و براي خدا انشاد كردم و ميل 

ندارم در مقابل آن پولي دريافت دارم«.
بللار دوم علي بن الحسللين آن پول را بللراي فرزدق 
فرسللتاد و پيغام داد به او كلله: »خداوند خودش از نيت 
و قصد تو آگاه اسللت و تو را مطابق همان نيت و قصد، 
پللاداش نيك خواهد داد. تو اگر ايللن كمك را بپذيري، 
به اجر و پاداش تو در نزد خدا زيان نمي رسللاند.«)10( و 
فرزدق را قسللم داد كه حتما آن كمك را بپذيرد. فرزدق 

هم پذيرفت.)11(
مللا عبدالرحمن جامي )شللاعر معللروف(... قصيده 
معروف فرزدق را در مدح امام سللجاد)ع( به فارسللي به 
نظم آورده اسللت. مي گوينللد خوابي نقل كرده كه پس 
از مرگ فرزدق از او درعالم رؤيا پرسلليدند: خداوند با تو 

چه كرد؟
جواب داد: مرا به واسللطه همللان قصيده كه در مدح 
علي بن الحسين)ع( گفتم، آمرزيد. جامي خود اضافه مي 
كند و مللي گويد: اگر خداوند همه مردم را به خاطر اين 

قصيده بيامرزد، عجيب نيست.)12(

احاديث امام سجاد )ع(
ثواب و گناه دو برابر

امام رضا)ع( فرمود: علي بن الحسين زين العابدين)ع( 
مي گفت:

»نيكللوكار ما اهللل بيت پيغمبر، دو برابللر اجر دارد و 
بللدكار ما دو برابر عذاب؛ زيللرا آن كس كه از خاندان ما 
نيكللوكاري كنللد، در حقيقت دو كار كللرده: يكي اينكه 
مانند ديگران كار نيكي انجام داده، ديگر اينكه حيثيت و 
احترام پيغمبر را حفظ كرده اسللت. آن كس هم كه گناه 
كند، دو گناه مرتكب شده يكي اينكه مانند ديگران كار 
بللدي كرده، ديگر اينكه آبللرو و حيثيت پيغمبر را از بين 

برده است.« )13(

 ارزش انسان
از امام سللجاد)ع( سؤال شللد: چه كسي از همه مردم 
مهم تر است؟ فرمود:»آن كسي كه همه دنيا را با خويش 

برابر نداند«.
از تعمللق در قللرآن و نهج الباغه و سللاير سللخنان 
پيشوايان دين روشن مي شللود كه اسام ارزش جهان 
را پايين نياورده اسللت، بلكه ارزش انسللان را باال برده 

است.)14(

 طلب طول عمر
علي بن الحسين)ع( مي فرمايد:

»خدايللا! مرا عمر عطللا كن مادام كلله عمرم صرف 
طاعت شود. اگر بناست زندگي ام چراگاه شيطان گردد، 

مرا هرچه زودتر به سوي خود ببر.«

پي نوشت:
1-      مجموع��ه آثار، ج 1، ص 333، به نقل از بحاراالنوار، ج 

11، ص 52، باب مكارم اخالق حضرت سجاد)ع(.
2-   مجموعه آثار، ج 71، ص .313

3- همان، ص .524
4-  يوسف. 48

5-  مجموعه آثار، ج 81، ص .43
6-  همان ص .23
7- همان، ص .33

8- همان، ص .643
9- بحاراالنوار، ج 11، ص .63

10- مجموعه آثار، ج 81، ص .072
11-  همان، ج 3، ص .572

12- همان، ج 81، ص .144
13- همان، ج 61، ص .665

14-  قيام و انقالب مهدي)ع( از ديدگاه فلسفه تاريخ، ص .
HAWZAH.NET منبع :پايگاه حوزه
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وارد بيمارسللتان كه مي شود، بوي دارو همه 
جا مي پيچد. دلش مي گيرد. بيمارسللتان فضاي 
غريبي دارد. انگار از در و ديوارش غم مي بارد. 
آرزو مي كنللد كلله اي كاش در چنين جايي به 
ماقللات پدربزرگش نمي آمللد. روزهايي را به 
يللاد مي آورد كه امام در جمللاران پيش خانواده 
بود و بوي عطر وجودش تمام فضاي حسللينية 

جماران را پر كرده بود. 
خودش را دلداري مي دهد كه ان شللاءاهلل به 
زودي حال آقا خوب مي شللود و باز هم لطف و 

صفا و مهرباني اش جماران را پر مي كند. 
او روزهايللي را به ياد مي آورد كه با شللور و 
شللوق فراوان از قم به تهللران مي آمد و آقا را 
در جمللاران زيارت مي كللرد و از عطر وجود آقا 
بهللره مي گرفللت. او طلبه بللود و در قم درس 

مي خواند.
آرام از پله ها باال مي رود. وارد يكي از اتاق ها 
مي شللود. براي ماقات با آقا، يك لباس سفيد 
پرسللتاري به تللن مي كند. از پزشللك هاي آقا 
اجازه مي گيرد و وارد اتاقي مي شللود كه آقا در 

آنجا بستري است. 
چند روزي اسللت كه امللام را عمل جراحي 
كرده انللد. آقللا سللاكت و آرام روي تخت دراز 
كشلليده است. چشللمانش بسته اسللت. انگار 
خواب اسللت. دكتر توي اتاق اسللت و وضعيت 
بيمللاري آقا را بررسللي مي كند. به پايين تخت 
مي رود. آرام به دكتر سام مي دهد. بعد با اشارة 
دست مي خواهد از دكتر دربارة وضعيت بيماري 
آقا سؤال كند. مي ترسد اگر حرف بزند، آقا بيدار 
شللود. اما امام ناگهان چشم مي گشايد. نوه اش 
را مي بيند، اما نمي تواند تشللخيص دهد كه او 
كيسللت. مي گويد: »او كيسللت كه دارد اشاره 

مي كند؟!« 
دكتر آرام و با احترام مي گويد: »ايشللان نوة 

شما آقا »مسيح« است.« 
آقا سللعي مي كنللد او را ببيند. چشللم هايش 
را گللرد مي كند و به سللمت او نللگاه مي كند. 

مي پرسد: »مسيح اينجاست؟« 
ل بله! آمده اند براي ماقات شما. 

مسيح جلو مي رود. سام مي دهد. دست هاي 
آقا را در دست مي گيرد و مي بوسد. 

آقا مي گويد: »سللام عليكم ... تو اينجا چه 
كار مي كني؟« 

مسيح مي داند كه منظور آقا اين است كه چرا 
درس خوانللدن در قم را رهللا كرده و به تهران 
آمده است. به همين خاطر مي گويد: »آقا جان! 
كتاب هايمللان را آورده ايللم و درس هايمللان را 

همين جا مي خوانيم.« 
امام مي پرسد: »چي مي خواني؟« 
ل فقه مي خوانم، اصول مي خوانم.

ل پيش كي مي خواني؟ 
ل اصول را پيش آقاي »استادي« مي  خوانم.

ل فقه را پيش كي مي خواني؟ 
ل پيش آقاي »پاياني«.

ل پاياني؟ او را نمي شناسم. 
ل گمللان نمي كنم از شللاگردان شللما بوده 

باشد. 
ل بسيار خوب.

آقا لحظه اي ساكت مي  شود. بيماري، چهرة 
مهربانش را در هم فرو برده اسللت. نگاهي به 
نوه اش مي اندازد و مي گويد: »برنامة درسي تان 

را به خاطر من به هم نزنيد.« 
آقا دوباره ساكت مي شود. مسيح، خودش را 
آرام كنار مي كشد كه مبادا آقا به او امر كند كه 

به قم برگردد. از قبل هم هر وقت به ديدن آقا 
مي آمد، ايشللان مي فرمود كلله به قم برگردد تا 

درس هايش قطع نشود. 
روز بعللد باز هم خدمت آقا مي رسللد. دلش 
مي  خواهد دكترها به او اجازه بدهند كه از صبح 
تا شللب و از شللب تا صبح در كنار آقا باشللد. 

داستان

ت
س

دو

احمد عربلو

تصويرگر: طاهر شعباني
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هر چه مي كند، دلش راضي نمي شود كه با اين 
وضعيت بيماري آقا، به قم برگردد.

دوباره همان لباس هاي سللفيد پرستاري را 
مي پوشد و خودش را به اتاق آقا مي رساند. اين 
بار، آرام باالي سر آقا مي رود. مي خواهد چشم 

آقا به او نيفتد.
دكتر در كنار تخت ايسللتاده اسللت و ُسللُرم 
دسللت امللام را مرتب مي كند. حللال آقا از روز 
قبل كمي بهتر شللده است. آقا لحظه اي چشم 
مي گشللايد. يك لحظه نگاه مسلليح با نگاه آقا 
گره مي خورد. دكتر به شللوخي به آقا مي گويد: 
»آقا مسلليح هم يواش يللواش دارد دكتري ياد 

مي گيرد.« 

آقا چشللم هايش را باز مي كنللد. و با تعجب 
مي پرسد: »مگر مسيح اينجاست؟«

دكتر تازه متوجه مي شللود كلله نبايد حضور 
مسلليح را اين طور به آقا اعام كنللد. اما بايد 
جواب سللؤال آقا را بدهد. با شرمندگي نگاهي 
به مسلليح مي اندازد و به آقا مي گويد: »بله آقا. 

نوه تان امروز هم آمده اند شما را ببيند.« 
آقا مي گويد: »من از مسيح بدم آمد!«

دكتللر بللراي اينكه كمكي به مسلليح كرده 
باشد، به آقا مي گويد: »چرا آقا جان؟ چرا بدتان 

آمده است؟« 
آقا مي گويللد: »براي اينكه درسللش را ول 

كرده و آمده اينجا.« 
مسيح جلوتر مي رود. با احترام به امام سام 
مي دهد. آقا چشللم مي چرخانللد و او را مي بيند 
و مي گويللد: »سللام عليكم تللو اينجا چه كار 

مي كني؟« 
مسلليح نمي داند چه بگويد. كمي دسللتپاچه 
مي شود. مي گويد: »آقا من  هستم كه خدمتتان 

رسيده ام.«
آقا مي گويد: »برو قم درست را بخوان.« 

مسلليح دلللش مي خواهد آقللا را راضي كند 
كلله اجازه بدهد چنللد روزي در تهران بماند تا 
از نزديك از حال امام باخبر باشللد. اين اسللت 
كه مي گويد: »آقا جان! آقاي »سلللطاني« هم 
آمده اند تهران. من پيش ايشللان درس هايم را 

مي خوانم.«
آقا مي گويد: »نخير، برو قم!«

امام راضي نمي شللود كه نوه اش به خاطر او 
در تهران بماند و از درسش بيفتد. مسيح آخرين 
تاشش را مي كند و مي گويد: »آقا! مي دانم كه 
هميشه سفارش شما به ما دربارة درس هايمان 
بوده اسللت. براي همين، اطمينان داشته باشيد 

كه نمي گذارم به درسم لطمه بخورد.«
ل نخير! برو قم و ديگر هم برنگرد!

امام چنللان محكم اين حرف را مي گويد كه 
مسلليح ديگر نمي تواند چيزي بگويد. سللاعتي 
مي مانللد و بعد از بيمارسللتان خارج مي شللود. 
امللا هر چه مي كند، دلش راضي نمي شللود كه 
با وجود بيماري آقا، بلله قم برگردد. باز هم در 
تهران مي ماند. به اميد اينكه با ديدار دوبارة آقا، 

دلش كمي آرام بگيرد.
فردا صبح، براي سومين مرتبه، خودش را به 
بيمارسللتان و اتاق آقا مي رساند. آقا روي تخت 
دراز كشلليده اسللت و بيدار اسللت. با ورود او، 
لحظه اي چشم هايش را باز مي كند و مي پرسد: 

»مسيح هنوز اينجاست؟«
مسيح جلو مي رود. سام مي كند. دست هاي 
آقا را مي بوسللد و مي گويد: »آقا جان! من فردا 

صبح، ساعت پنج صبح به قم مي روم.« 
آقا با دنيايي از مهرباني به چهرة نوه اش نگاه 
مي كند. لبخنللدي مي زند و مي گويد: »من هم 

دعايت مي كنم.« 
مسيح، دسللت هاي پدربزرگش را مي بوسد. 
پردة اشللك امانش نمي دهد كه بتواند به راحتي 
چهرة نوراني آقا را نگاه كند. آرام و بغض آلود از 

اتاق خارج مي شود.

سال پنجم  / شماره 15 پياپي 227/  3  مرداد1388 
9



كائوچو يا السللتيك جزو مواد بسيار ضروری در زندگی مدرن 
امروزی است كائوچو به دليل خواص كشسانی فوق العاده اش برای 
ساخت انواع محصوالت اعم از لوازم بيمارستانی، وسايل خانگی و 

اسباب بازی مورد استفاده قرار می گيرد. 
 ايللن ماده در صنعت نيز كاربردهللای فراوانی دارد.كائوچو از 

زمانی كه گياهان بر روی زمين به وجود آمدند وجود داشللته اسللت. 
برخی از فسلليل های گياهان توليدكننده كائوچو، سه ميليون  سال قدمت 

دارند.
كائوچو از گياهان خاصی گرفته می شود. در واقع بيش از 400 نوع گياه 
وجود دارد كه از شيرابه آنها مقادير مختلفی كائوچو به دست می آيد. قسمت 
اعظم كائوچوی طبيعی جهان را درخت »هوا برازيلينسيس« توليد می كند. 
اين درخت كه طول آن به بيش از 35 متر می رسللد، بومی كشللور برزيل 
است. در حال حاضر، بزرگترين منابع كائوچوی طبيعی جهان در »مااليا« 

واقع در جنوب شرقی  آسيا قرار دارد.
بللرای تهيلله كائوچو ابتدا شللكافی در تنه 
درخت به وجود می آورند و سپس شيرابه سفيد 
رنگی را كه از شكاف خارج می شود، جمع آوری 
می كنند. اين شلليرابه را پس از آنكه سللفت و 
خشك شد، به صورت ورقه در می آورند.. به اين 
ترتيب ورقه های كائوچوی خام برای صدور به 
ساير كشورها آماده می شوند. جالب است بدانيد 
كه كائوچوی خام، ماده ای سسللت و چسبناك 
است و خاصيت كشسانی زيادی ندارد. استحكام 
و كشسانی كائوچو را با افزودن گوگرد افزايش 
می دهند. به اين كار »ولكانيزه« می گويند. بعد 
از عمل ولكانيزه، مللواد پركننده )معمواًل دوده 
كربللن( به كائوچو افزوده می شللود تاكشسللانی 
و قللدرت آن بللاز هم افزايش يابد. پللس از طی اين 
مراحل،كائوچللوی خللام به مللاده ای با خاصيت 
كشسللانی زياد تبديل می شود و مورد استفاده 
قرار می گيرد. البتلله توليدكائوچو با اين روش 

بسيار گران و پرهزينه است. 
بيش از 400 نوع گياه وجود دارد كه از شيرابه 

آنها مقادير مختلفی كائوچو به دست می آيد
در طول جنگ جهانی دوم كائوچو يا الستيك مصنوعی برای نخستين 
بار در مقياس صنعتی سللاخته شللد. از آن زمان پيشرفت های بسياری در 
زمينه ساخت كائوچوی مصنوعی حاصل شده و كيفيت محصوالت بسيار 
باال رفته است. كائوچوی مصنوعی در برابر مواد شيميايی، روغن و حرارت 
نسللبت به كائوچللوی طبيعی مقاومتر اسللت؛ به همين دليللل در صنايع، 

بخصوص هواپيماسازی، كاربرد بيشتری دارد.

نخستين بار چه کسانی آدامس می جویدند؟

کائوچو چيست؟

دانش
ت

س
دو

قوم مايا، كه از ساكنان آمريكای مركزی بودند، »چيكل« می جويدند. چيكل صمغ سفيد و كشسانی 
از درختی به نام ساپوديا است. بعضی از سرخپوستان آمريكای شمالی نيز صمغ صنوبر را می جويدند.

وقتی اروپاييان قاره آمريكا را كشف كردند و با آداب و فرهنگ بوميان آنجا آشنا شدند، برای اولين 
بار چيكل را ديدند و خودشان نيز به جويدن آن عاقه مند شدند.

در سللاخت آدامس های امروزی نيز ازچيكل اسللتفاده می كنند. اين ماده از گواتماال و مكزيك به 
كارخانه های آدامس سازی جهان صادر می شود.

پرسش و پاسخ علمی برای بچه ها

حسين بيدار مغز
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اورانيوم در سطح ماه
آخرين يافته های ماهواره كاگويا نشللان دهنده وجود اورانيوم در سطح 

ماه است
به گزارش محققللان اين اولين آثار 

وجود مواد راديواكتيو در ماه است.
محققان معتقدند كه ايللن اورانيوم 
می تواند توسط كاوشگرهای مخصوص 
اسللتخراج شللود و يا در آينده با ساخت 
نيروگاه های هسته ای در سطح ماه برای 

توليد انرژی مورد استفاده قرار گيرد.
ماهللواره ژاپنی كاگويا كه در سللال 
2007 به فضا پرتاب شللد و در دهم ماه 
ژوئن 2009 با سطح ماه برخورد كرد، اين 
اورانيوم را با طيف سللنج گاما شناسايی 

كرده است.
طيف سللنج گامللا در حللال حاضر 
برای نقشه برداری از تركيبات سطح ماه 

و بررسللی عناصر موجود در آن از جمله توريوم، پتاسلليم، اكسيژن، منيزيم، 
سيليكون، كلسيم، تيتانيوم و آهن كاربرد دارد.

 يكللی از اعضللای تيللم كاگويللا 
می گويد: "ما هم اكنون آثار وجود ارانيوم 
را كشللف كرده ايم، اورانيومی كه قبًا 
اطاعی از وجود آن نداشللتيم. تيم ما 
در حال كشف عناصر جديد و مقايسه 

آن ها با نقشه های قديمی است."
مطالعات داشمندان بر روی محيط 
ماه در راسللتای تاش ديرينه انسللان 
برای ايجاد كلونی های انسانی بر روی 
اين قمر سللياره زمين اسللت. يكی از 
استفاده های اين مطالعات در شناسايی 
محل های مناسب برای زندگی در ماه 

است

سازندگان ويلچر چند سالی است كه بر روی ساخت ويلچرهايی تمركز كرده اند كه با امواج مغزی بيماران كار می كند.
ايللن ويلچرهللا با دريافت و پردازش امواج مغللزی و بدون نياز به تكان دادن عضات فرمان هللای حركتی بيمار را دريافت 

می كنند.
به گزارش اسوشلليتدپرس از ژاپن، شركت توياتا امروز در بيانيه ای از ساخت يكی از 

پيشرفته ترين انواع اين ويلچرها خبر داد.
مشكل مدل های قديمی اين نوع ويلچرها در سرعت پايين آن ها در دريافت و پردازش 

امواج مغزی است ولی ويلچر ساخت تويوتا برای دريافت، پردازش و انجام دستورات تنها 125 
ميلی ثانيه )125هزارم ثانيه( وقت نياز دارد.

كاربران اين ويلچر برای حركت در جهت های مختلف كافيسللت كه يك كاه مخصوص را به سللر كنند. اين كاه 
سيگنال های مغزی را دريافت می كند و با ارسال آن به يك دستگاه برای پردازش، دستورات كاربر 

را اجرا می كند.
البته اين دستگاه برای انجام عمل توقف هنوز با مشكل روبرو است و كاربر نياز به پوشيدن 
يك دسللتگاه كوچك بر روی صورت خللود دارد تا با تكان دادن گونه خود دسللتگاه فرمان 

ايستادن را دريافت كند.
به گفته تويوتا سللاخت اين دستگاه بخشی از برنامه های اين شركت برای گسترش نوع 

محصوالت خود است.
سللال گذشللته شللركت هوندا ويدئويی از يك روبات با قابليت دريافللت و پردازش 

سلليگنال های مغزی را پخش كرد. البته اين روبات هم مشكل سرعت مدل های قبلی 
را دارد.

البته هر دو شركت تويوتا و هوندا اعام كرده اند كه برنامه هايشان هنوز 
جنبه تجاری ندارد و تنها برای انجام تحقيقات است.

ویلچرهای جدید از امواج مغزی برای حرکت استفاده می کنند
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بسللكتبال در سال 1891 توسللط جيمز نای 
اسميت ابداع شد.

در سال 1891 شخصي به نام »نای اسميت« 
كه در دانشللگاه اسللپرينگ فيلد )واقع در ايالت 
ماساچوسللت آمريللكا( تدريللس می كللرد،  به 
درخواست رئيس دانشگاه ورزشی ابداع و اختراع 
كرد كه دانشجويان بتوانند در فصل زمستان در 
سللالن به آن بپردازند تا آمادگی جسمانی خود را 
برای پرداختن به مسابقات ميدانی فوتبال، هاكی 

و بيسبال در فصل بهار و تابستان حفظ كنند.
حاصل افكار و انديشلله هاي وي ورزشي شد 
به نام بسللكتبال كه امروزه پس از سپری شدن 
بيش از يك قرن از اختراع آن، از پرطرفدارترين 
و هيجان انگيزترين رشته های ورزش بين المللی 

است.
دكتر نای اسميت در شللروع كار دو سبد كه 
مخصوص حمل ميللوه بود به ديللوار دو طرف 
سللالن ورزش دانشگاه و در ارتفاعی بلندتر از قد 
يك انسللان قد بلند نصب كللرد و به دو گروه از 
ورزشكاران جوان دانشگاه آموزش داد كه توپی 
را دست به دسللت بدهند و سعی كنند آن را به 

درون سللبد بيندازند و تيم مقابل بايد بكوشد كه 
مانع از انجام اين كار شود و توپ را هم از چنگ 

حريف بربايد و تصاحب كند.
با گذشت زمان قوانينی برای انجام بازی وضع 
شد. مثا تعداد بازيكنان هر تيم 9 نفر تعيين شد. 
سپس به 7 نفر تقليل يافت و باالخره اين تعداد 
به 5 نفر كاهش يافت و تثبيت شللد. هر بازيكن 
می توانسللت در موقع وقوع خطللا به جای كليه 

بازيكنان تيم خود پرتاب آزاد را انجام دهد.

هر تيم می توانسللت از شللروع تا پايان بازی 
توپ را در زميللن خود به طور دلخواه نگهداری 

نمايد. 
بعد از جنگ جهانی اول بسللكتبال تبديل به 
ورزشللی رقابت آميز و بزرگ و شناخته شد و به 

اروپا گسترش يافت.
زمين قانونی و مناسللب بسكتبال بايد كامًا 
مسللطح و بللدون هر گونلله مانللع و برآمدگی 
باشللد. زمين بازی برای خردساالن كوچكتر از 
زمين بزرگسللاالن است. مسللابقات رسمی در 
ميدان هايی به شكل مستطيل به طول 26 متر و 
عرض 14 متر برگزار می شود كه طول و عرض 
زميللن را می توان به نسللبت دو متر در يك متر 

كم و زياد كرد.
خط هللای دور زمين به پهنای 5 سللانتی متر 
اسللت. از مركز زمين و به موازات عرض زمين 
خطی كشلليده می شللود كه زمين بازی را به دو 
قسمت مسللاوی تقسيم می كند. در وسط زمين 
دو دايره متحدالمركز رسم می كنند به شعاع های 
90 سانتی متر و 1/80 متر. مركز اين دايره ها كه 

درست مركز زمين است محل آغاز بازی است.

ورزش

ت
س

آشنایي با ورزشها ي توپيدو

بسكتبال
كسرا مهدوي
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حلقه بسللكتبال در فاصله30 سللانتی متری 
قاعللده تخته به آن متصل می شللود. قطر حلقه 
بسللكتبال 45 سللانتی متر و ارتفاع توری كه به 
شكل سبد به آن متصل می شود 30 سانتی متر 

است.
دقيقلله ای  چهللار سللت 10  در  بسللكتبال 
)بين المللی( يا 12 دقيقلله ای )اِن.بی.اِی( انجام 
می شللود. زمان استراحت بين ست  اول و دوم و 
بين دوره سوم و چهارم 2 دقيقه و بين دوره دوم 
و سوم )بين دو نيمه( 10 دقيقه است. وقت اضافه 

در بسكتبال 5 دقيقه می باشد.
پس از اسللتراحت بين دو نيمه زمين حمله و 
دفاع دو تيم عوض می شللود. اصطاحاً به زمين 
حريف، زمين حمله و به زمين خودی زمين دفاع 
گفته می شود. زمان های گفته شده زمان واقعی 
بازی است. يعنی زمانی كه توپ در جريان نيست 
وقت بازی متوقف می شود. به همين دليل زمان 
انجام يك بازی كامل بيشللتر از مجموع عددی 
زمان های باال اسللت و معمواًل حدود دو ساعت 

طول می كشد.
امتيللاز هر گل )پرتاب موفق در حلقه حريف( 
با توجه به موقعيت بازيكنی كه اقدام به شللوت 
كرده است متفاوت است. اگر بازيكن خارج از خط 
3 امتيازی باشللد، گل 3 امتيللاز و اگر داخل آن 
باشللد 2 امتياز دارد. هر پرتاب آزاد )پنالتی( يك 

امتياز دارد. در بسكتبال تساوی وجود ندارد و آن 
قدر وقت اضافه به بازی داده می شود تا يكی از 
دو تيم برنده شود. زمان استراحت بين وقت های 

اضافه 1 دقيقه است.
تعداد داوران يك مسللابقه بسللكتبال 5 نفر 
اسللت. از اين 5 نفللر دو داور در درون زمين بر 
جريان بازی نظللارت می كنند كه يكی از آن ها 
سرداور و ديگری داور است. در كنار زمين هم 3 

نفر هر يك وظيفه ای خاص را انجام می دهند.
يك نفر ثبت كننده امتيازها و خطاها )منشی( 
يك نفر مسللئول 24 ثانيه و هللم وقت نگهدار 
است. خطاهای عمده ای كه داوران به آن توجه 
دارند عبارتند از: خطا در حمله، رانينگ، دبل، سه 

ثانيه، خطاهای برخورد و سد مسير.
در سللال 1324 فدراسيون بسللكتبال ايران 
تشكيل شد و نخسللتين حضور بسكتبال ايران 
در ميدان های بين المللی، در بازی های المپيك 

لندن )1948( بود.
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هديه اي براي     عروس داستان

ت
س

دو

ميناي كوچك كيف طايي رنگش را پيش رويش باز كرده بود و محتويات آن 
را يكي يكي بيرون مي آورد و با دقت نگاه مي كرد. اين كيف گنجينة مينا بود. اول 
عكس پدر؛ مينا مدتي آن را خيره خيره 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 سللر برداشللت، نشست و به پشتي تكيه داد. 
نگاهي به مينا انداخت و گفت: »سام عزيزم. دوباره گنجت را بيرون ريخته اي؟! 

مادربزرگ كجاست؟«
مينا خنديد. دندان هاي سللفيد و مرتبش نمايان شللدند. گفت: »مامان بزرگ 

سرش درد مي كرد. رفت خوابيد.«
صداي مادربزرگ از اتاق ديگر بلند شد. 
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ل آمدي مادر؟ چيزي پيدا كردي؟هديه اي براي     عروس
مادر آه بلندي كشيد و گفت: »نه مامان. طا خيلي گرون شده. 
با پولي كه من دارم نمي شللود چيز مناسبي خريد. مي خواهم براي 

صديق سنگ تمام بگذارم. ولي نمي توانم! «
مينا دسللت هاي كوچكش را، كه محكم مشت كرده بود جلوي 
صورت مادر گرفت و گفت: »اگر گفتي توي مشتم چي هست؟« 

مادر لبخند زد.
ل چه مي دونم مادر؟ خسته ام. نمي توانم 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 
كه هنوز سي  سالت نشده بيوه شدي، آن هم از صديقه كه دارد زن 

آدمي مي شود كه بايد تا آخر عمر روي ويلچر بنشيند.«
مادر گفت: »ما خوشللبختيم مادر. غصه نخور. خدا ساية شما و 

پدر را از سرمان كم نكند.« 
مينا دوباره مشت هايش را جلوي صورت مادر گرفت.

ل مامان! بگو ديگر. تو دستم چي هست؟
مادر دختر كوچكش را روي زانوانش نشاند. موهاي قهوه اي اش 
را نوازش كرد و گفت: »نمي دانم عزيزم. حاال مشت هاي كوچكت 

را باز كن تا ببينم چي توي آن ها قايم كردي؟«
انگشللتان ظريف مينا از هم باز شدند و گردن بندي ميان آن ها 

درخشيد.
مينا خنديد و باز دندان هاي قشللنگش دل مللادر را برد. گفت: 

»مامان، اين هم هدية خاله صديقه، ديگر غصه نخوري ها.«
مادر به گردن بند خيره شللد... شوهرش تازه شهيده شده بود و 
مينا سه ساله بود. به ماقات امام خميني رفته بودند. مادر كنار اتاق 
نشسته بود و امام را مي ديد كه مينا را روي زانوانش نشانده است و 
در گوش او آرام سخن مي گويد. مينا، كه اول غريبي كرده و گريه 
كرده بود، كم كم آرام گرفت و لبخند روي لبانش نسشللت. سپس 
امام گردن بندي را از روي ميز كنار دسللتش برداشللت 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 خوِد خوِد 
توست. مي داني كه؛ وقتي از اتاق امام بيرون آمديم، به من گفتند 
كه اين گردن بند را يك خانم مسيحي ايتاليايي براي امام خميني 
فرسللتاده. اين گردن بند يادگار ازدواج آن خانم بوده و چون خيلي 

امام خميني را دوست داشته براي امام هديه فرستاده.«
مينا گفت: »من مي دانم امام دوست دارد كه من اين گردن بند 
را به خاله صديقه بدهم.« مادر گردن بند را از دسللت مينا گرفت و 

گفت: »اگر تو اين طوري فكر مي كني، باشد.«
اين هديه واقعاً برازندة خاله صديقه است!

مريم شريف رضويان

تصويرگر: طاهر شعباني
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١. اگر شللما از آن دسللته انسان هايي هسللتيد كه ماهي يك بار با 
و خواهللش و تمّنللاي اعضللاي خانواده تان به حّمللام مي رويد 

ز بلله اصطاح لقب سللطل زباله متحللّرك برازنللده... و  ا
اين حرف ها! بدانيد و آگاه باشلليد كه در فصل تابستان 
شش برابر تحمل ناپذير مي شويد پس جان خودتان به 

اطرافيان تللان رحم كنيد. آخر نامردها! شللما كه خودتان را 
ن مي شناسلليد! براي چه اتوبوس و مترو سللوار مي شويد  آ
هم در وضعيت تنه به تنه با ساير مسافرهاي محترم؟! 

بلله جان خودتان انگار آدم را انداختند توي اين 
سللطل زباله هاي گنده  سر خيابان و درش را 
پُلمپ كرده اند... كدام انسان باوجداني حاضر 

مي شود ساير شهروندان بي گناه را اين طوري 
شكنجه بدهد؟!

2. حاال درسللت اسللت كه توي استخر كسي متوجه نمي شود! ولي اين 
عاقانه است كه حضرت عالي آبي را كه به دهان و دماغ و چشم خودت مي رود 

به گند بكشي؟! نه! اينجا سامت عقلي چه كسي زير سؤال مي رود؟! خوب 
اسللت يك وسيله اي اختراع كنند كه به محض اينكه يواشكي درون آب 
آن كار را كرديد دورتان يك حلقه رنگي بيفتد و هم زمان سي تا بوق و 

آژير به صدا در بيايد؟!
حتماً بايد از اين وسيله هاي كنترل گر اختراع بشود و آبرو و حيثيت تان 

را ببرد تا كارهاي بي ادبي نكنيد؟!

3 ـ سعي نكنيد به زور خودتان را روي صندلي مكان هاي عمومي جا بدهيد كه دور از 
انتظار نيسللت پس گردني بخوريد! عزيز من! وقتي مي گويند ظرفيت اين سللالن يا اين اتوبوس و 
اين اتومبيل و يا حتي جاهاي بدون صندلي  مثل آسانسور فان تعداد است شما بحث نكن ديگر! 
وقتي جناب عالي به زور مي آيي خودت را به دل و جگر آدم مي چسباني و ماحظه اين را نمي كني 
كه به اندازه كافي هوا گرم است و فقط شما را كم دارد كه فضا را خفقان آور بكند اگر پس گردني 
هم خورديد به شللما برنخورد. شللما كه انتظار نداريد در شرايط گرما و كمبود اكسيژن و خفگي و 

له شدگي ملت بيايند با روبوسي و ناز و نوازش آداب معاشرت يادتان بدهند؟!

مريم شكراني

نكات 
ایمني در 
تابستان! 

هنر

ت
س

دو

مقّدمه 
تابستان يك فصلي است كه در عين قشنگي و دل انگيزي و از اين حرف ها، تعارف معارف 
هم بر نمي دارد! يعني گرماي هوا باعث مي شود كلّه  خيلي از آدم ها به جوش بيايد و آمپرها باال 
بزند و خالصه كار دستتان بدهند! بنابراين اگر مي خواهيد تابستان تان را بدون مشكل خاصي 
پشت سر بگذاريد و برود پي كارش با زبان خوش بر شما مي گوييم كه نكات ايمني را رعايت 

كنيد وگرنه هر چه كه ديديد از چشم خودتان ديديد...
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4ـ  در اين هواي گرم كه تخم مرغ را هم آب پز مي كند هرگز با يك بستني ُگنده 
سوار مترو و اتوبوس و تاكسي نشويد. شما كه نمي دانيد ِچك ِچك  آب شدن بستني تان روي 
لباس بغل دسللتي هايتان تا چه حد عصباني كننده است، خاصه اينكه آقاي راننده هم ترمز 
بگيرد يا تند براند و شللما را روي بقية مسللافرها بيندازد... خاصه دو دقيقه ديرتر سرويس 
دادن به آن شكم المّصب بهتر است يا چهار روز كنج بيمارستان خوابيدن؟!  

بابا زشت است به خدا! اين نكته ها را هم ما بايد به شما بگوييم؟!

5. يللك ليوان تاشللوي كوچللك را در جيب تللان بگذاريد ضرر 
نمي كنيد ها! حاال فكر باالآوردن دل و رودة مردم را نمي كنيد و شلليرهاي آب 
سللردكن را تا تَه، توِي حلقومتان مي نماييد به جهنم! فكر اين را هم نمي كنيد كه 
چنللد تا دهن آفت زده و هپاتيتي و وبايي و كوفت و زهرماري و چند رديف دندان ِجرم  

سال مسواك نخوردة ديگر هم، اين شيِر آب را توي گرفته و سللالياِن 
حلقومشان فرو كرده اند؟!

نه، جان مللن! اين چيزها براي شللما مهم 
نيسللت؟ اگر جوابتان منفي است كه عارضم به 
حضور انّورتان كه جوي هاي آب زيادي در سطح شهر 
روان است و آدمي مي تواند دراز بكشد و از آب آن ها بنوشد! باالخره 

بايد بهداشت يك فرقي بين انسان و ساير جانداران ايجاد كند يا نه؟!

6. ظهر تابسللتان اصًا شوخي بردار نيسللت! دامبال و ديمبول 
راه انداختن آن هم با ولتاژي به قاعدة استريو و فوتبال و هر نوع بازي 
گروهي و از اين جللور چيزها مي تواند عواقب جبران ناپذيري 
برايتان به ارمغان!  بياورد! پس حسللابي در اين برهة زماني 

حساس حساب كار خودتان را داشته باشيد.
تاريخ غير مدّون بشللري نشللان مي دهد بسللياري از 
حوادث دلخراشللي كه صدها سال اسللت براي نوجوانان به وقوع 

مي پيوندد در اين نقطة زماني حساس بوده است!

7. و باالخره مسافرت تابستاني كه از آن ِسري كارهاي پرطرف دار اين فصل 
است... نوش جانت عزيز دلم! ولي شمايي كه درخت ها را مي شكافي و آب رودخانه 
را با سللطل آشغال اشللتباه مي گيري و كوه و كمر را به كثافت مي كشاني و آثار 
باسللتاني و ديدني را ذوب و نابود مي كني! بگذار تابستان سال بعد هم چهار تا 

جاي دلنشين و با صفا و ديدني براي استراحت داشته باشي...
همه جا را سطل زباله نكن، بيا بنشين ُكنج  خانه ات... باالخره همه جايي 
كه اعلي حضرت زندگي و صفا مي كني به آن دو وجب خانه ات خاصه نشده 

است.
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مهار اضطراب در جمع
اضطراب يك حالت طبيعي است كه هرگاه تحت تنش قرار گيريم، 
بللروز مي كند. طرح مطالب در برابر جمللع معموال ً باعث بروز تنش 
مي شود. هنگامي كه چنين اتفاقي مي افتد، تغييرات روان شناختي 
در فرد صورت مي گيرد كه ممكن است باعث بروز عوارضي 
مانند دل پيچه، تعرق، لرزش دست ها و پاها و تنفس تند 
با باال رفتن ضربان قلب شود. نگران نباشيد! اگر پيش 
از ارائلله مطلللب يا در حين آن، دچللار هر يك از اين 
عوارض مي شويد، عادي است. اگر هيچ يك از اين 
عائم در شما بروز نمي كند استثنايي هستيد. براي 
مهار اين اضطراب كافي است كه انرژي اضافه خود 
را بلله كار گيريللد. اگر ياد بگيريد كلله اين انرژي را 
چگونه به كار ببريد، مي توانيد از آن به عنوان محركي 
براي بيان پرشللور و تكاپللوي مطالب در برابر جمع 

استفاده كنيد. 
روش هاي رفع اضطراب:

1. سازماندهي: »فقدان سازماني« يكي از علل اصلي 
اضطراب است. آگاهي از اينكه افكارتان به خوبي سازماندهي 
شده اند، اعتماد به نفس بيشتري در شما به وجود مي آورد و از 

اين امكان مي توان در جهت بيان بهتر مطالب استفاده كرد.
2. تجسللم: تصور كنيد كه وارد اتاقي مي شللويد، خودتان را 
معرفي مي كنيد، مطالب را با شور و اشتياق بيان مي كنيد، با اعتماد 
به نفس از پس سللؤاالتي كه از شما مي پرسند برمي آييد و با علم به 
اينكه كار خللود را به خوبي انجام داده ايد، از اتاق خارج مي شللويد. اين 
مراحل را با تمام جزئيات و شرايط خاص در ذهنتان بازسازي كنيد. اين 
كار شللما را ياري خواهد كرد كه بر روي آنچه الزم است براي موفقيت 

انجام دهيد، تمركز كنيد.
3. تمرين: بسياري از سخنوران، بيان مطالب را به طور ذهني يا 
فقط با لب هاي خود تمرين مي كنند به جاي اين كار بايد به حالت 
ايسللتاده، گويي كه شنوندگاني در مقابل شما قرار دارند، تمرين كنيد 
و وسللايل بصري را در صورت وجود به كار گيريد. توصيه مي شود 
حداقل دو بار تمرين بيان مطالب انجام شللود. اگر مقدور باشد، 
از شللخص ديگري بخواهيد كه اجراي تمرين شللما را 
ارزيابي كند و يا آن را به صورت ويدئويي ضبط 
كنيد. با ماحظه نوار ويدئويي يا شنيدن 
نظرهللاي ارزيابي شللده تغييراتي را كه 

گمان مي كنيد الزم است اعمال كنيد.

راهنما

ت
س

دو

فرشاد اميري نژاد
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4. نفللس عميللق: هنگامي كلله عضات 
شما سفت مي شود، احسللاس اضطراب مي كنيد. 

ممكن است به اندازه كافي تنفس عميق نداشته باشيد، 
بنابراين، اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين اسللت كه صاف 

و آرام بنشينيد و چند بار نفس عميق بكشيد.
5. آرامش: به جاي فكر كردن درباره فشللار عصبي، به آرامش فكر 
كنيللد. همان طور كه نفس خود را فرو مي بريد، به خود بگوييد: »من« 
و با بيرون راندن تنفس بگوييد: »آرام هسللتم« سعي كنيد ذهن خود را 
از هر چيز به جز »من آرام هسللتم« پاك كنيد و اين تمرين را به مدت 

چند دقيقه ادامه دهيد.
6. آزاد كردن فشارهاي عصبي: با افزايش فشارهاي عصبي پاها جمع 
شود. اين انرژي حبس شللده ممكن است لرزش دست ها 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 عضات ساق 
پا شللروع كنيد و سپس عضات خود را در همه جاي بدن منقبض 

كنيد و در نهايت، دسللت هاي خود را مشت كرده و بافاصله اين 
فشللارها را آزاد كنيد و نفس عميقي بكشيد. اين تمرين ها را آن  

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 نشللود كه شما در حال تمدد 
اعصاب هستيد.

7. حركللت كنيد: سللخنراناني كلله در يك نقطه 
مي ايستند و هيچ حركتي نمي كنند، دچار فشار عصبي 
مي شوند. پس براي آرامش يافتن بايد فشارهاي عصبي 
را آزاد سللازيد. اگر متوجه شللديد كه هنگام سخنراني 
دست ها در يك وضعيت ثابت، قفل شده اند، آن را آزاد 

سللازيد. به طوري كه به همان صورتي درآيند كه هنگام 
يك گفت وگوي دو نفره قرار مي گيرند. حركت باالتنه مهم 

است، اما حركت با پاها نيز مي تواند فشارهاي عصبي را آزاد 
كنللد. چند قدم به طرفين و يا به سللمت حضار برداريد. هنگام 

سللخنراني از پشت تريبون مي توانيد براي تأكيد برخي مطالب در 
اطللراف آن حركت كنيد، اين حركت به آزادسللازي فشللارهاي عصبي كمك 

خواهد كرد و باعث جلب  توجه به مطالب مي شود. در صورتي كه نتوانيد به اطراف تريبون حركت كنيد، 
هرازگاهي برداشتن نيم قدمي به يك طرف مي تواند باعث كاهش تنش گردد.

8. نگاه كردن به حاضران: سعي كنيد برنامه بيان مطلب خود را در جمع به صورت يك گفت وگوي 
عادي دو نفره درآوريد. هنگام سللخنراني به افراد نگاه كنيللد و با تك تك حاضران به صورت انفرادي 
برخورد كنيد. نگاه كردن به حضار، شما را در آرامش يافتن ياري مي كند، زيرا كمتر احساس جدايي و 

دوري از حاضران خواهيد كرد و در مقابل توجه آنان نسبت به خود، عكس العمل نشان خواهيد داد.
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کریستف کلمب و 

تخم مرغ!
طنز

ت
س

دو

بعد از اينكه آقاي كريسللتف كلمب با هزار 
زور و زحمللت و جان  كندن، توانسللت امريكا را 
كشللف كند و به اسپانيا برگشت، بزرگان اسپانيا 
به او حسادت كردند و گفتند: »چه خبرتان است 
كه دائماً ِورد زبانتان كريستف كلمب است؟ مگر 
كشف كردن امريكا هم كاري دارد؟ ما خودمان 
هم مي توانستيم اين كار را بكنيم، فقط حالش را 
نداشتيم! مي خواهيد همين حاال برويم و صد بار 

امريكا را كشف كنيم و برگرديم؟« 
بعللد آن هللا تصميللم گرفتند كريسللتف را 
به مجلسللي دعوت كنند و حسللابي حللال او را 

بگيرند.
وقتي كه همه، در سر ميز غذا حاضر شدند، 
يكي از بزرگان اسللپانيا كه حدوداً 150 كيلو بود! 

به او گفت: »تو خيال مي كني، خيل هنر كرده اي 
كه قللاره اي به اين گندگي را كشللف كرده اي؟ 

مرده شور آن كشف كردنت را ببرند!«
كريستف از اين حرف خيلي ناراحت شد، اما 
به روي خودش نياورد. او يك تخم مرغ آب پزشده 
را از روي ميز برداشللت و رو به حاضران كرد و 
گفت: »اي بزرگان! آيا در ميان شللما شللخصي 
وجللود دارد كه بتواند اين تخم مرغ را به صورت 

عمودي روي ميز بگذارد كه بايستد؟«
بللزرگان مجلللس،  يكي يكللي تخم مرغ را 
گرفتند و سللعي كردند به اين كار عمل نمايند! 

اما نشد كه نشد!
سرانجام كريستف، تخم مرغ را گرفت و يك 
مقداري از سللر آن را شكست و بعد آن را راحت 

روي ميز قرار داد!
بزرگان داد و هللوار كردند كه،  اينكه كاري 

ندارد! ما هم مي توانستيم اين كار را بكنيم!
كريسللتف گفت: »اي شيطون باها! پس 

چرا اين كار را نكرديد؟«
و بعد ادامه داد: »كشللف امريكا هم همين 
طور است. من مي گويم فكر كشف امريكا فقط 

به ذهن من رسيد كه آن را انجام دادم!«
بزرگان هم در مقابل اين حرف او سللاكت 

ماندند و تخم مرغ را پوست كندند و خوردند.
ناگفتلله نمانللد كه اگللر كريسللتف كلمب 
مي دانسللت كه سللردمداران امريللكا بعدها چه 
گندي به اين دنيا خواهنللد زد، ُعمراً اگر امريكا 

را كشف مي كرد!

سعيد كي نژاد

تصويرگر: طاهر شعباني
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باز هم یك حكایت تكراري!

الهي
 پير

 شوي!

آرزو!

مي گويند: شللغالي، مرغي را، به رغم ميل باطنللي مرغ!، از خانة 
پيرزني دزديد! پيرزن عصايش را برداشت و مثل فشفشه )البته از نوع 

بي خطر آن!( دنبال شغال دويد و فرياد زد: »اي هوار! اي داد! اي بيداد! 
مردم به دادم برسيد، شغال، مرغ َده كيلويي مرا با خودش برد!«

شللغال از اين حرف پيرزن، سخت ناراحت شد و با خودش گفت: 
»اي بابللا! پيرزن هم پيرزن هللاي قديم! اين مللرغ، ُكًا دو كيلو هم 

نمي شود! عجب روزگاري شده ها! پيرزنه روز روشن، چه دروغ بزرگي 

مي گويد، آبروي شغال را همه جا مي برد. حاال همه خيال مي كنند كه 
من البد يك گوسفند دزديده ام... عجبا! عجبا!...«

شغال،  همان طور كه توي دلش ُغر مي زد، نزديك دوستش، روباه 
رسلليد. مرغ بخت  برگشته را كه از ترس سللكته كرده بود روي زمين 

گذاشت. عرق سر و صورتش را پاك كرد و آه بلندي كشيد.

عزيزم! چه مرگت شده؟ چرا اين قدر پريشاني؟«روباه كه با ديدن مرغ، دهانش آب افتاده بود پرسيد: »شغال جان! 

شللغال گفت: »هيچي بابا! از دسللت اين پيرزن دروغگو ناراحتم. 
مي زند كه َده كيلو است!«روز روشن دارد دروغ مي گويد. مرغي را كه نيم كيلو هم وزن ندارد، داد 

روباه گفت: »مرغ را بده ببينم چند كيلو است؟«
وقتللي كه روباه، مرغ را گرفللت فرار كرد و هنگام فرار داد زد: »به 

پيرزن بگو اين مرغ را به پاي من چهل كيلو حساب كند.«

قصة ما تمام شللد. حاال هي نپرسلليد چطور روباهي كه مرغ توي 
دهانش بود، حرف مي زد، و از اين جور حرف ها. البد مرغ را يك لحظه 

روي زمين گذاشللته و حرفش را زده و بعد رفته اسللت! از اين داستان 

تكراري نتيجه مي گيريم كه دزدي كه به دزد ديگر بزند، شاه دزد است، 

كه نمي شود ديگران را خنداند!يا اينكه پيرزني كه دروغ بگويد سزايش همين است و يا اينكه... به زور 
آورده اند، پيرمردي خيلي فرتوت كه در جواني خيلي توت مي خورد، نزد طبيب رفت و از رنج هاي گوناگون خويش 

به او گفت. هر دردي را كه مي گفت، طبيب در پاسخ او مي گفت: »اين از پيري است!«

سرانجام پيرمرد فرتوت عصباني گشت و از كوره دررفت و مانند كودكان، گاب به رويتان شروع كرد به شكلك 

درآوردن بللراي طبيللب! طبيب كه خيلي با بللود! لبخندي زد و گفت: »الهي، موش بخللوردت! اين كار هم از پيري 
است!«

از اين حكايت نتيجه مي گيريم كه اي مخاطبان اين مجله، اگر ان شاء اهلل صد سال عمر كرديد و پير فرتوت شديد، 

مبادا جلوي طبيب، از اين كارها بكنيد، چون كه اين كارها از يك پير فرتوت بعيد است.

دوستانش نشست! آورده اند كه وقتي آن پير فرتوت، كه شرح آن را در همين صفحه آورديم، از پيش آن طبيب بيرون آمد، رفت پارك و پيش 

او از يكي از دوستانش پرسيد: »هوشنگ جون؟! آيا تو تا به حال به هيچ كدام از آرزوهاي دوران كودكي ات رسيده اي؟«

دوستش فكري كرد و گفت: »البته كه رسيده ام. وقتي كه بچه بودم، هر وقت كه بازيگوشي مي كردم، مادرم موهاي سر مرا 

محكم مي كشيد. آن زمان، من هميشه آرزو داشتم كه اي كاش كچل باشم و مادرم نتواند موهايم را بكشد. خوشبختانه اكنون 

كه به اين سن و سال رسيده ام، آن آرزويم برآورده شده است!!«

از اين حكايت نتيجه مي گيريم كه كچلي هم براي خودش عالمي دارد!!
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ميرزا تقي خللان اميركبير در خانللواده اي از 
طبقات بسلليار پايين ايران به دنيا آمد. نام پدرش 
كربايي محمدقربان اهل ارك بود. شغل پدرش 
ابتدا كشللاورزي بود و بعد يك آشپز شد و در آخر 
فقط سرپرسللت آشپزخانه بود. كار پدرش طوري 
بود كه با خاندان قائم مقام در ارتباط بود و طبيعي 
بود كه پسرش ميرزا تقي هم با بچه هاي خانواده ي 
قائم مقام دوست شود. اين وضع و ارتباط او با آن 
خاندان در تربيت او بسلليار مؤثر بود، زيرا از يك 
تقي خودش از طبقات محروم و پايين  طرف ميرزا
اجتماع بود و با روحيات و افكار طبقات محروم، كه 
هميشلله اكثريت مردم را تشكيل مي داد، آشنايي 
داشت و از طرف ديگر، با خانواده هايی در سطح 
باال كه سررشته ي امور مملكت و ملت و سياست، 
در آن جا بود رفت و آمد مي كرد و خيلي طبيعي بود 
كه او هم از مسللائل جاري مملكت اطاع داشته 
باشللد ؛ درنتيجه هم طرز تربيت يك نوكرزاده  و 
آشللپز را مي ديد و هم تربيت يك اشللراف زاده، و 
هردو در او اثر مي گذاشتند. هم ناز و نعمت و رفاه 
و آسللايش طبقات ممتللاز را از نزديك مي ديد و 
هم درد و رنج و زحمات و محروميت هاي طبقات 
زحمتكش مملكت را به خوبي حس مي كرد. هم 
طرز تفكر بزرگان را زير نظر داشت و هم روحيات 
و طرز فكر مردم كوچه و بازار را مي ديد. و به طور 
كلي ميرزا تقي خان اميركبير، با هوش و استعداد 
سرشارش ، يك انسان جالب توجه بود كه بعدها 
آثار بسلليار مفيللد و گرانبهايي از خللود به يادگار 
گذاشت. در دوران كودكي، ناهار و غذاي بچه هاي 
قائم مقام را برايشان مي برد و منتظر مي شد تا آن ها 
غذايشان را بخورند. بعد وارد اتاق مي شد و ميز غذا 
را تميز مي كرد و ظرف ها را مي شست. موقعي كه 
بچه هاي قائم مقام درس مي  خواندند، از پشت در 
اطاق، به سخنان معلم كه مشغول درس دادن بود 
گوش مي داد و هرچه مي شنيد به خاطر مي سپرد 

و ياد مي گرفت. يكي روز قائم مقام خواست تا از 
بچه هايش درس بپرسد. اما هرسؤالي مي پرسيد 
بچه ها جوابي براي آن نداشللتند. ولي ميرزا تقي 
خللان به همه ي آن سللؤال هاي جواب درسللت 
مي داد. قائم مقام با تعجب پرسيد: اين ها را از كجا 
يللاد گرفته اي؟ او با ترس جواب داد: از پشللت در 
اطاق درس ياد گرفته ام. قائم مقام رفت و جايزه اي 
براي ميرزا تقي آورد تا به او بدهد ولي او گريه كنان 
به قائم مقام گفت به جاي جايزه به معلم بگوييد 
كه به من هم درس بدهد. قائم مقام از اين مسأله 
خوش حال شللد 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. يك بار به عنوان منشي و 
تهيه كننده ي گزارش، مأمور شد و همراه جمعي، به 
رياست خسروميرزا در سال 1244 هجري قمري 
به روسلليه رفت و بسياري از شللهرهاي روسيه، 
كارخانجات، دانشگاه ها، بيمارسللتان ها را بازديد 
كرد. در اين سفر با اَسرار دست اول سياست هاي 
اسللتعمارگران آشنا شللد و آثار گرانبهائي در خود 
ذخيره كرد. بازديد از مراكز صنعتي و علمي روسيه 
و برخورد با آن همه ترقي هللاي بزرگ، در ميرزا 
تقي احساسات خاصي ايجاد كرد و آتشي در درون 
سينه اش، براي ايجاد تحّول در ايران روشن شد و 
روح حسللاس و اراده ي قوي او را تحت تأثير قرار 
داد و او را به فكر نجات و ترّقي و تكامل كشللور 
انداخت. در سال 1253 هل. ق. همراه با هيأتي به 
رياست فرهاد ميرزا نايب السلطنه به ايروان رفت. 
و اين مسافرت ها در او تأثيرهاي خوب و مطلوبي 
به جاي گذاشت. پس از مرگ محمدشاه ، در ششم 
شوال سال 1253 هل. ق. ميرزا تقي خان در تبريز 
بود. وليعهد هم در تبريز زندگي مي كرد . قرار شد 
ناصرالدين ميرزا وليعهد، همراه با جمعي از بزرگان، 
براي تاجگذاري عازم تهران شللوند. در اين سفر 

ميرزا تقي خان، مسللئوليت كاروان سلطنتي را به 
عهده داشت و فرماني صادر كرد كه در مسير راه، 
همراهان شللاه حق ندارند به كسي از مردم ظلم 
كنند و از كسللي به زور چيزي بگيرند. ميرزا تقي 
خان با انضباط خاص و دقيقي كه در مسللير راه 
به وجللود آورده بود لياقللت و توانمندي خود را به 
خوبي نشللان داد. به طوري كه ناصرالدين شاه در 
آغاز سلطنت خود او را به صدر اعظمي برگزيدند. 
اميركبير وقتي به اطرافيان دستگاه سلطنت نگاه 
مي كرد، جز رياكاري، تملّق، چاپلوسي و دروغ چيز 
ديگللري نمي ديد. تعارف هاي خشللك و خالي و 
چندش آور عده اي دلقك او را رنج مي داد. او براي 
آبادي كشور به افرادي عالم، متدّين و كارآزموده 
نياز داشت. از سوي ديگر اطرافيان شاه و دربار نيز، 
از قاطعّيت و يك دندگي اميركبير به وحشت افتاده 
بودند . در آن ميان مادر ناصرالدين شاه و ميرزا آقا 
خان نوري بيش تر از همه ترسيده بودند، چون از 
بقيه ي درباريان آلوده تللر و كثيف تر بودند. با اين 
حال اميركبير ظرف چند سللال، كار چندين قرن 
را انجللام داد و با نيروي نبللوغ خود دوران تازه اي 
در تاريللخ ايران به وجود آورد. در تاريخ ششللصد 
سللاله ي اخير، كشللور ايران، مردي به بزرگواري 
اميركبيللر به خود نديده بود. او در اين چند سللال 
به خوبي درك كرد كه فقر و فسللاد براي رشللد 
و نمو اسللتعمار بهترين چيز است، پس با تمامي 
قدرت براي ريشه كن كردن فقر و فساد كوشش 
كرد. او فهميد و لمس كرد، تا روزي كه مشكات 
علمي و فني كشللور توسللط كارشناسان خارجي 
حل مي شللود، مملكت روي استقال را نخواهد 
ديد و به همين خاطر با يك دنيا شللور و شللوق، 
با تأسيس مدرسه ي »دارالفنون« اقدام به تربيت 
چنيللن افرادي كرد. اميركبير معتقد بود كه ثروت 
مملكت بايد درخود كشللور خرج شللود. معادن و 
ذخائر كشور، بايد توسط متخصصين همين كشور، 
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استخراج شود. پول و سرمايه ي ملت بايد 
در رشته هاي اقتصادي اين آب و خاك به 
جريان بيافتد و با پشتكار زياد براي رسيدن 
به اين اهداف دسللت به كار شد. اميركبير 

اعتقاد داشت كه يك كشللور مستقل، بايد 
همه چيز خود را در داخل خاك خويش تهيه 
كنللد و از فروختن مواد خللام به قيمت ارزان 
و خريللدن مصنوعات گران قيمت، نتيجه اي 
جز ورشكسللتگي، عايد كشور نخواهد شد. از 
اين رو براي صنعتي كردن كشور و استخراج 

معادن، تاش خسللتگي ناپذيري را آغاز كرد. 
او فقللط حرف نمي زد بلكه عمللل هم مي كرد 
او هم مللرد كار بود و هم مرد عمل. سللرانجام 

قاطعيت امير در مبارزه با موانع تكامل جامعه 
باعث شللد كه با وجود اين كه او شوهرخواهر 
ناصرالدين شللاه بود، دشللمنان نقشه ي قتل 

او را كشلليدند، ابتللدا او را از مقامش اخراج كردند. 
بعد به كاشللان تبعيدش كردند و در آخر به دسللتور 

شللاه، روز دوشللنبه هجدهم ربيع االول سال 1286 
هل . ق. خون گرم اميركبير در حمام باغ فين كاشللان 
به روي زمين ريخت و او شللهيدي جاويد و سللرفراز 
گرديد. اكنون از زمان درگذشللت مظلومانه ي اين امير 
فداكار و مبارز ، سال ها مي گذرد، اما از آن روز تا به حال 
همه از او تجليل مي كنند، در سراسر كشور، مدرسه ها، 
دبيرستان ها، خيابان ها و مؤسسات خصوصي و دولتي و 
حتي دانشگاهي را به نام »اميركبير قهرمان« نام گذاري 
كردند. تا نام و ياد فداكاري ها و خدمات ارزنده ي 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

داستا ن هاي كودكي بزرگان تاريخ
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شيراز

شيراز يكی از شهرهای بزرگ ايران و مركز استان فارس می باشد. 
شللهر شيراز در بخش مركزی استان فارس و در ارتفاع 1486 متری از 
سللطح دريا و در منطقه كوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی 

دارد
نام شلليراز در كتاب ها و اسللناد تاريخی، تحت نام های مختلفی نظير 

»تيرازيس«، »شيرازيس« و »شيراز« به ثبت رسيده است. 
سكونت دايمی در محل شهر شيراز شايد به دوران ساسانی و حتی قبل 

آن برسد. 

فتح فارس توسط مسلمانان
استان فارس ساسانيان شامل استان فارس، يزد، حاشيه خليج فارس و 
جزاير آن و بخشللی از خوزستان كنونی بود، و طی حمات سپاهيان اسام 
بين سالهای 640 -  653 ميادی كه از بصره سازماندهی می شد به تسخير 
درآمد. در آن زمان در محل شيراز كنونی شهری نبود. اما قلعه هايی در حوالی 
شيراز كنونی وجود داشت كه در سال 641 ميادی به تسخير اعراب درآمد. 

آل بويه تا صفويان
در قرن چهارم و پنجم هجری قمری سلسللله آل بويه فارس، شيراز را 
به پايتختی برگزيدند و مسللاجد، قصرها، كتابخانه و ... در آن بنا نمودند. در 
اين دوران شيراز به بزرگترين شهر استان فارس )شامل يزد و سواحل شمالی 
خليج فارس( تبديل شده بود. آل بويه پيرو شيعه 12 امامی بودند و شيعه را 
تبليغ نموده و مراسمی مانند محرم و عيد غدير را پاس می داشتند. با اينحال 
آل بويه سياسللت مدارا و پذيرا بودن با سللاير مذاهب مانند اهل سنت را در 

پيش داشتند. 

در حمله چنگيز خان مغول، شلليراز از تخريب و قتل عام در امان ماند 
چرا كه حكمرانان محلی به پرداخت ماليات به مغوالن رضايت دادند. شيراز 
همچنين از قتل عام تيمور نيز در امان ماند زيرا شاه شجاع، فرماندار فارس 
تسللليم شد.در قرن سيزدهم ميادی، شلليراز مركزی پيشرو در علم و هنر 
بود. بخاطر تشللويق حاكمان و وجود دانشمندان و هنرمند، اين شهر توسط 

جغرافی دانان قديمی دارالعلم ناميده می شد.

دوران صفويه تا دوران معاصر
شلليراز بسللال 909 هجری )1503 ميادی( به دست صفويه افتاد در 
اين دوران بناهای متعددی در شلليراز مانند مدرسلله خان، قصری در محل 
»ميدان« و حصاری بدور شللهر سللاخته شد. پس از حمله افغانها به ايران و 
سقوط صفويه در سال 1722 ميادی، سپاه افغان در سال 1723 روانه شيراز 
شد. شيراز بعد از نه ماه محاصره و تحمل قحطی تسليم شد. گفته می شود 
طی اين محاصره حدود 100 هزار نفر از مردم شلليراز هاك شدند. نادرشاه 
توانست در سال 1729 شيراز را از دست افغان ها در آورد و خرابی های به بار 

آمده را ترميم نمايد. 
كريم خان زند شيراز را در سال 1180 هجری قمری به عنوان پايتخت 

جهان

ت
س

دو

امير تمجيدي
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سلطنت خود برگزيد. در اين دوران شيراز رونقی دوباره يافت و بر جمعيت آن 
افزوده شد. در دوره كريم خان استادكاران و كارگران از سراسر ايران به شيراز 
آورده شدند. گفته شده است كه تنها 12،000 نفر در ساختن خندق جديد دور 
شللهر شركت داشتند. بدستور كريم خان بناهای متعددی مانند ارگ جديد 
شهر، بازار وكيل، ديوان خانه، توپخانه، يك مسجد باشكوه و چند هزار مسكن 
برای لرها و لكهايی كه در سپاه كريم خان بودند بنا شد. پس از كريم خان، 
جانشينان وی موفق به حفظ سلسله زنديه نشدند و پس از روی كار آمدن 

قاجارها، آقا محمد خان قاجار پايتخت را به تهران منتقل نمود.

فرهنگ
شهر شيراز به شهر شعر در ايران معروف است. اين معروفيت بيشتر و 
البته نه كاما مديون دو شللاعر بزرگ اين شهر سعدی و حافظ می باشد.از 

ميان شللاعره های معروف ايران می توان از جهان ملك 
خاتون كه در شيراز می زيسته نام برد.شيراز به شهر شعر، 
باغ و گل و بلبل معروف است. باغ در فرهنگ ايرانيان از 
جايگاه ويژه ای برخوردار است و شيراز از قديم به داشتن 

باغ های بسيار و زيبا مشهور بوده است. 

جاذبه های تاريخی
از جاذبه های تاريخی شهر شيراز می توان به آتشكده 
صميكان، آرامللگاه حافظ، آرامللگاه خواجوی كرمانی، 
آرامگاه سللعدی، ارگ كريم خان، باغ ارم، باغ تخت، باغ 
چهل تن، باغ دلگشا، باغ عفيف آباد، باغ نارنجستان قوام، 

.... و نقش رستم اشاره كرد.

جاذبه های طبيعی
از جاذبه هللای طبيعی شللهر شلليراز 
می توان به آبشللار كوهمره سللرخی، آبشار 
مارگون، برم دلك، بهشللت گمشده، پارك 
قلعه بندر، .... و گردشللگاه هفت برم اشللاره 

كرد.
چشللمه های طبيعی موجود در اطراف 
شيراز هم از جهت آب درمانی و هم از جهت 
جذب گردشللگر برای صنعت گردشگری 
اسللتان فارس از اهميت ويژه ای برخوردار 

هستند و صنعت گردشگری اين استان را رونق می بخشند.

جاذبه های مذهبی
مزار امام زادگان متعددی كه در شيراز وجود دارد، در طول سده ها ساختار 
اجتماعی و اقتصادی اين شهر را شكل داده است. گفته می شود كه در زمان 
مأمون خليفه عباسللی، تعدادی از فرزندان و نوادگان موسی بن جعفر -امام 
هفتم شيعيان- به شيراز پناه آورده بودند. برطبق روايت های مختلف، آنان 
به مرگ طبيعی درگذشتند يا توسط حاكم عباسی كشته شدند. سال ها بعد 
تعدادی از اين مزارها شناسايی شدتد و زيارتگاه شيعيان قرار گرفتند. برخی از 
اين امام زادگان -همچون علی بن حمزه- در دوره آل بويه شناسايی شدند. 
ولی برای بعضی ديگر -مانند شاه چراغ- حدود چهارصد سال زمان الزم بود 

تا توسط حكمرانان شيراز شناسايی شوند. 

سوغات
از سللوغات عمده شلليراز می توان به آبليمو، انار، انجير، ترشللی جات، 
چرم، حصير، حنا، خاتم كاری، خراطی، خرما، ريسندگی، زعفران، سفيداب، 
سنگ تراشی، شيشه گری، ظروف سفالی، عرقيات، فلزكاری، قالی، كنده كاری، 

كيسه حمام، گبه، گليم، مسقطی، منبت كاری و نمد اشاره كرد.
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مردي، هنگام سحر از خانه اش بيرون آمد تا به حمام برود. هوا هنوز روشن نشده بود و چشم مرد، به خوبي 
نمي ديد. مرد در بين راه، به دوستش برخورد. بعد از سام و احوالپرسي، به او گفت: »اي برادر، اگر كاري نداري، 

بيا تا با هم به حمام برويم.«
دوسللت مرد،  با تأسللف سللري تكان 

داد و گفت:  »افسللوس كلله من كار دارم 
و نمي توانللم با تو به حمللام بيايم، اما تا 
نزديك حمللام تللو را همراهي خواهم 

كرد.«
مرد خوشللحال شللد و هر دو راه 
افتادنللد. آن ها بعللد از مدتي به يك 

دوراهي رسيدند. دوست مرد، بدون 
اينكه چيزي بگويد يا از دوستش 
خداحافظي كند، از او جدا شللد و 

از راه ديگري رفت.
خودش  دزدي،  حمام،  نزديك 
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 پشلليمان شده و قصد 
دارد كه وارد حمام شود. وقتي به حمام 
رسيدند، مرد جبه اش*  را درآورد و آن 

را به دزد داد و گفت: »دوست من، 
اين امانت را بگير و نگه  دار تا من 

از حمام بيرون بيايم.«
دزد از ايللن كار مللرد تعجب 

كرد امللا بلله روي خودش 
نياورد و جبه را از مرد 

گرفت. مللرد پول 

حكایت
ت

س
دو

پندها  كتاب  اين  در  او  است.  قابوس وشمگير  بن  كيكاووس   عنصرالمعالي،  نوشته  »قابوسنامه، 
دانشمند،  و  حكيم  مرد  اين  است.  كرده  بيان  گوناگون  حكايت هاي  قالب  در  را  فراواني  اندرزهاي  و 
قابوسنامه را براي نصيحت و راهنمايي فرزندش، گيالنشاه، كه حاكم گيالن بود، نوشته است. او در سال 

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

امانت

تصويرگر: طاهر شعباني

زري عباس زاده
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زيادي را به آسللتين و جيب لباسللش دوخته بود تا دزد آن ها را 
نبرد. غافل از اينكه به دسللت خود، لباسش را تحويل يك دزد 

داده است!
مللرد داخللل حمام رفت و بعللد از مدتي بيللرون آمد. حاال 
خورشلليد كامًا باال آمده بود و همه جا را روشن كرده بود. مرد 
به اطرافش نگاه كرد تا دوسللت خللودش را پيدا كند و جبه اش 
را از او بگيرد، اما اثري از دوسللتش نديد. او غمگين و افسرده و 
ناراحت به سمت خانه اش راه افتاد. او خيال مي كرد كه دوستش 

پول هاي او را ديده و لباس را با خودش برده است.
همللان طور كلله مرد، نگللران و ناراحت به سللمت خانه 
مي رفللت، ناگهللان دزدي 
كه مرد اشتباهي 

لباسللش را به او سللپرده بود او را صدا زد و گفت: »آهاي مرد! 
كجا مي روي؟ بيا لباست را بگير!«

مرد برگشت و با تعجب، جبه اش را در دست مرد غريبه اي 
ديد. پرسلليد: »تو كيستي اي مرد؟ جبه من در دست تو چه كار 

مي كند؟!«
دزد گفت: »من همان كسللي هستم كه تو جبه ات 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 افتاده ام.«
مرد گفت: »مگر كار تو چيست!«
دزد گفت: »كار من دزدي است!«

مرد با تعجب بيشتري گفت: »هيچ سر درنمي آورم! جبه من 
در دست تو چه كار مي كند؟!«

دزد گفت: »تللو هنگامي كه به داخل حمام مي رفتي آن 
را بلله خيال اينكه من دوسللتت 
هسللتم،  نللزد مللن بلله امانت 
گذاشتي. من هم اينجا ايستادم 
تا تللو بيرون بيايي و آن را به تو 

پس بدهم.«
مرد پرسيد: »اگر دزد هستي، 
چرا آن را نبردي؟ مگر نديدي كه 
پول هايم را بر آستين و جيب هاي 

آن دوخته ام؟«
دزد گفللت: »اگر هزار دينار 
زر هللم در اين لبللاس بود، من 
به آن دست نمي زدم، چون تو 
آن را بلله عنوان امانت به من 
سللپردي. من گاهي دزدي 
مي كنم، اما در امانت كسي 
خيانت نمي كنم. خيانت در 
امانت، راه و رسم جوانمردي 

نيست...«
مرد جبه اش را گرفت 
و با تعجب فراوان به سللمت 

خانه اش رفت...

*جب��ه: جامه بلند و گش��اد 
ك��ه از روي لباس ه��اي ديگر مي 

پوشند.
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دختر كوچكم تازه خوابيده بود. طفل معصوم از اول شب در تب مي 
سوخت. نشسته روي كاناپه چرت مي زدم 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 بيمارسللتان بود. خون +B الزم داشتند. ظاهرا 7 واحد خون 
ذخيره براي بيمار اورژانس مصرف شللده بود و پزشللك معالج اصرار بر 
تهيه خون گرم داشت. مات مانده بودم چه كنم. ساعت 3:45 سحر 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 
گرفتم. بار اول نبود قبا هم موارد مشابه پيش امده بود.

به اجبار دختر 12 ساله ام را بيدار كردم. به سرعت موقعيت را برايش 
شللرح دادم؛ نمي دانم فهميد يا هنوز خواب بود ولي اين را متوجه شد كه 
بايد كنار خواهرش بنشلليند تا من يا پدرش به خانه برگرديم. با دلواپسللي 
بچه ها را به خدا سپردم و آژانس را خبر كردم تا راهي انتقال خون بشوم. 
انتظار داشللتم با رسيدن به پايگاه با صف همراهان بيمار مواجه شوم ولي 
در نهايت تعجب يك نفر را هم نديدم. يك لحظه هول برم داشللت نكند 

دير رسيده  باشم.
به دو در را باز كردم و شللماره بخش را گرفتم. بيمار همراه نداشللت! 

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؟ چاره اي 
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 
باشد به سوپروايزر بيمارستان زنگ زدم و خواستم پيك به مسجد بفرستند. 
خيلي وقتها تلفن مسجد جواب نميداد ولي داخلش مردم حضور داشتند. از 

اپراتور 
نتيجلله را 

ا پرسيدم  هللر صاحبللان ظا
يا خواب قطع بود يا شللماره ها يا تلفنشان  و  بودنللد 
دو  يكي  نبودند.  كه اعام امادگي كرده نفري هم اصا 
چاره بللودم كه دخترم دنبال راه بودند راهشان دور بود. 

شكر همسرم كسي از خانه زنگ زد. خدا را 
خودش  جللاي  بود را  گذاشته 

تا بچه ها و آمده بود خانه 
نفسي تنها نمانند. 

حللت  ا ر

 . م كشيد
ز  هنللو

شللي  ا گو ر

یادمان

ت
س

اهداي خون ،                   اهداي زندگيدو
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 كنند، بطوريكه از 
هر سه نفر مردم دنيا، يك نفر در طول زندگی احتياج به تزريق خون و فرآورده های خونی پيدا می كند.

بارزترين مثال برای موقعيت هايي كه 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 كه به زردی دچار می شوند، از 
جمله ديگر نيازمندان به خون می باشند. از طرفی بيماران سرطانی كه تحت شيمی درمانی يا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف كنندگان خون و 
فرآورده های آن هستند؛ و بسياری از ديگر بيماران نيز ناگزيرند برای بهره مندی از يك زندگی نسبتاً طبيعی برای تمامی عمر به شكل منظم خون يا 

فرآورده هاي خوني دريافت نمايند، مانند بيماران تاالسمي و هموفيلي.

اداي د ین
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نگذاشللته بودم كه چند نفر رسيدند. يكيشان را كه اهدا كننده مستمرمان 
بود و از گروه خونش اطمينان داشللت نگه داشللتم بقيه را به ازمايشللگاه 
فرسللتادم. فورا خونگيري را شللروع كردم  كمتر از 10 دقيقه طول كشيد 
تا كيسلله 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 
طللرف بفهمد بايد حالت هايش را زير نظر بگيريللم 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 سللاله كه خون مي دهد واصا چرا خون مي دهد. 
گفت:»ماجراش طوالنيه خانوم.  15 سللالي ميشلله البته تازه منتقل شدم 
اينجا قبا توي رشللت و تهران و بندرعباس و... بودم  و همونجاها خون 
دادم«.   دست كم 45 سالي 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 رشللتي و خودم متولد آستارا هستم ولي در اصفهان و تهران بزرگ 

شده ام حاال شما بگين كجايي هستم؟«
جريان خونش خيلي ضعيف بود و كيسلله به آرامي پر ميشد  گفتم:» 

هر جايي كه بيشتر دوستش داريد..«
گفت:» شلليراز را بيشللتر از همه دوست دارم « گفتم :»خب حتما به 

خاطر مادر و اقوام مادري شيراز را بيشتر از همه دوست داريد!«
گفللت:» خب بي تاثير نبودن ولي بيشللترش بر مي گللرده 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 سامتش، يكي نذر داره و...«

گفللت:» من ديللن دارم«. رنگش هنوز پريده بود بايد كيسلله را مي 
كشيدم اين موقع شب اگر حالش به هم مي خورد كمكي نبود ولي از كيسه 

اش كم مانده بود و تازه كسي نياز مبرم به خون اش داشت .

با ديدن نگاه پر سللوالم ادامه داد» 16 سال 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 رسلليد 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 كيسلله را مي بستم تا جدايش كنم گفتم :»قبوله انشااهلل. 
حاال اسمشون چي بود؟« به آرامي گفت: »اكبر جاويدي اصل شيرازي.«

 به خير گذشللت. خونگيري بي هيچ مشللكلي تمام شده بود. هر سه  
شللانس آورديم .خودش، بيمار و البتلله من! تختش را پايين بردم تا كمي 
اسللتراحت كند و آبميوه اش را كنارش گذاشللتم. خون را براي ارسال به 
آزمايشللگاه آماده كردم و دو نفر بعدي را روي تخت خواباندم  از خستگي 
سللرم گيج مي رفت تمام روز و شب را بيدار بودم يك لحظه فكرم رفت 
پيللش دختر كوچكم. هر طللوري بود از آن چند نفر هللم خون گرفتم و 
فرسللتادم آزمايشگاه سللاعت5:30 بود. اهدا كننده ها  رفته بودند و ديگر 
كسي نيامد براي رفتن آماده شده بودم. زنگ زدم بخش ببينم وضع بيمار 
چطور اسللت 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 سللرمي برد كه مسللئ ول بخش به دادم رسيد. گوشي را گرفت و بعد از 
تشللكر گفت حالش بهتر است فعا 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 شلليرازي"   روي كارت 

ملي اش كه  اين نوشته شده بود!

نوشته: خانم سيده فرزانه مهران

كارمند پايگاه انتقال خون آستارا

اهداي خون ،                   اهداي زندگي
در حال حاضر، با وجود پيش�رفت های چش�مگير در زمينه علم پزشكی هنوز هيچگونه جايگزين مصنوعی برای خون ساخته نشده 
اس�ت و فقط خونی كه توس�ط انس�انهای نيكوكار 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 فرآورده های آن سبب شده تا اهدای خون از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار شود.
ش�ما ممكن 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 شويد كه در آن روزهای خاص از اهدای خون غافل شويد، اما هيچگاه نبايد فراموش كنيد كه بيماری، 
س�وانح و تصادفات هرگز تعطيل پذير نيس�تند و مطمئن باش�يد كه س�ازمان انتقال خون در كنار بيماران نيازمند، در همه اين روزها، بی 

صبرانه منتظر حضور شما خواهد بود.
9 مرداد روز اهداي خون ، گرامي باد.
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ديه گو آرماندو مارادونا در30 اكتبر سال 1960 در بوينس آيرس آرژانتين 
به دنيا آمد.

نام ديه گو مارادونا در دنياي فوتبال بيش از آنكه به خاطر نبوغ و خاقيت 
و بازي هاي استثنايي او بيايد، به دليل جنجال ها و اخباري است كه از زمان 
بازيگري او در ناپل ايتاليا همواره حول و حوش اين بازيكن شاخص آرژانتيني 

بوده است.
او يكي از بااستعدادترين بازيكنان فوتبال جهان است كه در خانواده اي 
فقير و پرجمعيت به دنيا آمد. فوتبال را در باشللگاه آرجنتينوس جونيورز آغاز 

كرد و 15ساله بود كه به تيم اول باشگاه پيوست.
وي در حالي كه تنها 17سال داشت به تيم ملي آرژانتين دعوت شد و در 

برابر مجارستان يك نيمه بازي كرد.
قللدرت بازي سللازي، پاس هللاي بلنللد و كوتللاه 

ميليمتري، قدرت حفظ توپ و هوش سرشللار رهبري تيم در ميانه ميدان، 
ضربه هاي ناگهاني و حياتي، حفظ تعادل و قدرت پا به توپ عالي و بسياري 

از خصوصيات ديگر يك فوتباليست طراز اول در مارادونا جمع بود.
 مارادونا اگر از نظر شللخصيتي در حد مطلوبللي بود، بي ترديد در كنار 

بزرگان فوتبال دنيا قرارمي گرفت.
پس از آن كه سزار منوتي مربي وقت تيم ملي آرژانتين ديه گو را به دليل 
اخاق و رفتار ناپايدارش و ناپختگي دوران جواني از تيم ملي كنار گذاشت و 
نام او را براي جام جهاني 78 در ليست تيم نياورد، مارادونا جام جهاني جوانان 
79 توكيو را ميدان تاخت و تاز خود قرارداد و تيم ملي كشللورش را به مقام 

قهرماني جوانان جهان رساند.
وقتي مارادونا در باشگاه آرجنتينوس جونيورز، در 166 بازي 116 گل 
به ثمر رساند، باشگاه بوكاجونيورز براي خريد او پول خوبي پرداخت 

كرد و در سال 1981 با بوكاجونيورز قهرمان آرژانتين شد.
 از سللال 1982 تا 1984 بارسلون محل بروز استعدادها و 
بازي هاي ديه گو بود. وي قهرماني سللال 83 اسپانيا را براي 

بارسلون به ارمغان آورد.
چندي بعد ناپل ايتاليا مبلغ بسيار بااليي به او پيشنهاد 
كرد تا در سللال 84 به آن باشللگاه برود. مارادونا 7 سال در 
ناپل ماند و در سال 1991 كه از ايتاليا به آرژانتين برگشت، 

معروف ترين و محبوب ترين ورزشكار شهر ناپل بود.
او يك تنه ناپل را به دو مقام قهرماني در سال 1987 
و 1990 رساند. مارادونا چندي نيز مربي راسينگ بود كه 

به دليل عدم موفقيت از كار بركنار شد.   
در عرصلله بازي هاي ملي موفقيت مارادونا بسلليار 
چشللمگير بود، بازيكني با قللد كوتاه، اما با اسللتارت هاي 
انفجاري؛ در هر لحظلله اي كه ديه گو اراده مي كرد قادر بود خط 
دفاعي حريف را به هم بريزد و با پاسي ناگهاني مهاجمان تيمش 

را صاحب موقعيت گل كند.
در ضربه هاي آزاد يك اسللتاد به تمام معنا بود. ضربات پاي 

چپ او از پشت محوطه جريمه، كمتر خطا مي رفت.
در جام جهاني 82 اسللپانيا و به هنگام ديدار با برزيل به دليل 
خطاي غيرورزشللي از زمين اخراج شد تا باعث حذف آرژانتين شود؛ اما 

جام جهاني 86 مكزيك ميداني ديگر براي او بود.
در آن سللال او به قله شللهرت و تكامل بازيگري رسلليد و در راس 
يك تيم خوب و آرماني به رهبري دكتر كارلوس بياردو، اجازه نداد جام 

قهرماني از قاره آمريكا خارج شود.
مارادونا با تيم ملي آرژانتين 2 بار به فينال جام جهاني رسيد كه هر 2 
بار كاپيتان بود و جام جهاني 1986 قهرمان و 1990 نايب قهرمان جهان 

شد. وي در سال 2008 به سمت سرمربي تيم ملي آرژانتين انتخاب شد 
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رود گوليت در تاريخ اول سپتامبر سال 1962 در آمستردام هلند به دنيا 
آمد.

مللادر گوليت، هلندي و پدرش، از سللورينام بودند. پللدر او در تيم ملي 
فوتبال سورينام بازي مي كرد. از آنجايي كه پدر او خانواده ديگري هم داشت، 
او نزد مادر و پدربزرگش زندگي مي كرد. نام رسمي وي هم رود ديل است. 
وقتي 16 سللاله بللود و زماني كه اولين قرارداد حرفلله اي اش را امضاء كرد، 
نامش را به رود گوليت تغيير داد، چون اعتقاد داشللت كه اين نام براي يك 
فوتباليسللت بزرگ، بهتر به گوش مي خورد. وي را به خاطر موهاي فري و 

پرپشتش، الله سياه مي نامند.

فعاليت به عنوان بازيكن
رودگوليت اولين بازي ملي اش را سال 1981 در مقابل تيم ملي سوئيس 
براي هلند انجام داد. وي در آن بازي به جاي فرانك ريكارد - او هم اولين 
بازي اش را در تيم ملي انجام مي داد- وارد زمين شد. گوليت در سال 1986 
كاپيتان تيم ملي هلند شللد. تيم ملي هلند كه نتوانسللته بود به جام جهاني 
1986 مكزيك راه پيدا كند، قصد داشت تيم جديدي را حول محور گوليت 

بسازد. 
وي در سللال 1987،  پللس از قهرماني با آيندهللوون در ليگ فوتبال 
باشللگاهي هلند، راهي آ. ث. ميان ايتاليا شد، تيمي كه هم وطنش،  ماركو 
فان باسللتن نيز در آن بود و يك سللال بعد، فرانك ريكارد نيز به جمعشان 

اضافه شد. 
گوليت در سللال 1987 به عنوان برترين فوتباليست اروپا و نيز بهترين 
بازيكن جهان انتخاب شد. اين انتخاب غيرمنتظره بود،  چراكه وي تا آن موقع 
هيچ موفقيت بين المللي به دست نياورده بود. او جايزه اش را به نلسون ماندال،  

كه آن زمان هنوز در زندان بود، تقديم كرد.
در تيم ملي هلند،  به همراه هم باشللگاهي هايش، فان باستن و ريكارد، 
مثلث قدرتمندي را تشكيل داد كه با بازيكناني مانند رونالد كومان و هانس 
فان بروكلن كامل مي شللد. اين تيم توانست موفقيت هاي دهه 70 را تكرار 
كند. در سللال 1988،  نارنجي پوشللان هلند با هدايت رينوس ميشل در جام 
ملت هاي 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 ميان كه شايد بهترين بازيكنان تاريخ خود را در اختيار 
داشللت، ادامه پيدا كرد. ابتدا گوليت با اين تيم مياني، قهرمان باشگاه هاي 
ايتاليا شد و در سال 1989 قهرماني باشگاه هاي اروپا را به دست آورد. مانند 
يك سللال پيش از آن، در فينال جام ملت هاي اروپا، گوليت و فان باسللتن 
گلزنان تيم بودند؛ هريك از آنها در پيروزي 4 بر 0 مقابل اسللته آوا 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 باشللگاه هاي اروپا در سال 1990، گوليت به قهرماني 
باشگاه هاي اروپا و نيز قهرماني در جام ملت هاي 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 هشللتم نهايي،  در مقابل آلمان 1 
بر 2 شكست خورده و حذف شد. در جام ملت هاي 1992 اروپا در سوئد نيز،  
هلند در مرحله نيمه نهايي در مقابل دانمارك كه قهرمان آن دوره هم شد،  در 

ضربات پنالتي مغلوب، و از دور رقابت ها كنار رفت. 
گوليت، چند روز مانده به شللروع جام جهاني 1994،  به علت اختاف 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 سللمپدوريا جنوا، در سللال 1995 به چلسي لندن پيوست. در سال 

1996، در اين تيم مربي شد. وي در سال 1998 به عنوان 
 يكللي از درخشللنده ترين بازيكنان تاريخ فوتبال هلنللد، پس از يوهان 
كرايللف، از دنياي فوتبال به عنوان بازيكن كنللار رفت. او نه تنها به عنوان 
فوتباليست،  بلكه به عنوان يك مبارز ضد نژادپرستي هم فعاليت  كرده و نقش 

سياسي مهمي را در اين زمينه در هلند ايفا مي كند.
فعاليت به عنوان مربي

گوليت با چلسللي به عنللوان جوان ترين مربي تاريللخ فوتبال انگليس،  
قهرمان جام حذفي شد. وي همچنين هدايت تيم هاي  نيوكاسل يونايتد ، 

فاينورد روتردام هلند ، لس آنجلس گالكسي آمريكا  را بر عهده داشت. 

زندگينامه بزرگان فوتبال جهانرود گوليت 
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ورزش فوتبال مثل تمام بخش های زندگی 
بی تأثير از شللانس و اقبال نيست؛ به همين دليل 
فوتبال نيز از موضوع خرافات و شانس دور نمانده 

است.
اسللامي كساني كه اعتقاد شللديدي به اين 
مسئله دارند، بسيار زياد است. اما سايت اينترنتی 
فيفا، اسم چندين نفر را منتشر كرده است كه دليل 
پيروزي يا شكسللت تيمشان را شللانس و اقبال 
مي دانستند. بسللياري از آنها از مربي هاي بزرگ 

دنيا هستند كه شما هم آنها را مي شناسيد.
»كارلوس بياردو«، طراح و مربی آرژانتيني، 
شللروع خوبی براي اين بحث است. كسی كه در 
جام جهاني 1986، سرمربی تيم ملی آرژانتين بود. 
هميشه در مسابقه ها به  بازيكنان مي گفت كه روز 
مسابقه جوجه نخورند، چون معتقد بود كه جوجه 

بدشانسي مي آورد. 
بياردو عاقه زيادي دارد كه پيروزي هايش 
را به عوامل متفرقه ربط دهد: از پوشلليدن  لباس 
گرفته تا انتخاب مسير مشخص برای  رسيدن به 

محل مسابقه. 
او گاهي بازيكنانللش را مجبور مي كرد تا با 
تاكسي به محل مسابقه بروند، چون  يك بار كه 
اتوبوس آنها بين راه خراب شللده بود، با تاكسي 
به محل مسللابقه رفتند و پيروز شدند. زماني كه 
او سرمربي باشللگاه »اسللتوديانتس الپاتا«ي 
آرژانتين بود، قبل از مسللابقه، يللك زن برزيلي  
براي او  آرزوي موفقيت كرد، تيمش هم اتفاقاً در 
آن بازي پيروز شد و سه امتياز با ارزش گرفت. بعد 
از آن موفقيت، بياردو از دستيارش می خواست تا  

قبل از هر مسابقه به اين زن تلفن كند. 

در جام جهانللي 1990 ايتاليللا، اتفاق جالبی 
افتللاد. بياردو  از 22 بازيكللن تيم ملی آرژانتين 
خواسللت تا به زوج جواني كه جشن ازدواجشان  
در هتل محل اقامت آنان برگزار شده بود، تبريك 
بگوينللد. فردای آن روز »ديلله گومارادونا« و هم 
تيمي هايش توانسللتند تيم قدرتمند برزيل را كه 

رقيب  سنتي شان است،  شكست بدهند. 
»دون روي«، سللرمربي افسللانه ای باشگاه 
»ليدزيونايتد« انگليس، به صورت بسلليار خاصي 

خرافاتي اسللت. او تا زمانی كلله تيمش نباخته، 
لباس يك شللكلي را مي پوشللد و هميشه از يك 
مسير خودش را به ورزشگاه »الندرود« مي رساند. 
گاهي كه تيمش شكسللت مي خورد، مي گويدكه 
نفرين  دوره گردي باعث شكست تيمش شده و يا 

پرندگان بديمن تيم او را تضعيف كردند. 
»جللان ميكللود«، از بازيكنللان فرانسللوی 
می گفت:» از آنجايي كه متولد ماه »اسد« هستم، 
بلله همين دليللل  نامم از تيم ملی حذف شللد.« 

علي كهن نسب
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ميكود،براين باور بود كلله در جام جهانی 6002، 
»ريموند دومنش« مربی تيم ملی فرانسه، به دليل 
خرافات و ماه تولد او، نامش را حذف كرده است.

برخی بر اين بللاور بودند كه دومنش قبل از 
دعللوت از بازيكنان، به روز و مللاه تولد آنها نگاه 

می كند.
»لوئيس آراگونس«، سللرمربي سللابق تيم 
ملي فوتبال اسللپانيا، يكي از معروف ترين مربيان 
خرافاتي اروپاست. او، به رنگ زرد عاقه اي ندارد 
و اساسللاً به آن بدبين اسللت. او يك بار  »رائول 
گونزالز«،كاپيتان تيمش را مجبور كرد پيراهن زرد 
رنگي را كه در تمرين پوشلليده بود، عوض كند. 
بايللد اميدوار بود كه دليل حذف رائول از تيم ملی 
اسپانيا در رقابت هاي يورو 2008، فقط پيراهن زرد 

او باشد!
باورهای خرافللي آراگونس حتي می رفت به 
يك تنش سياسي منجر شود؛ زمانی كه او  براي 
حضور در رقابت هاي جام جهاني 2006 آلمان،در 
بدو ورود به دورتموند از قبول  دسته   گل زردرنگ، 

خودداري كرد. 
او همچنين با فشللار بسلليار زياد مقام هاي 
فدراسلليون اسللپانيا پذيرفت كه تيمش در طول 

مسللابقه هاي جام ملت هاي اروپللا  8002، لباس 
راه راه خردلللي   به تن كنللد. در تنها بازي اي كه 
از اين لباس اسللتفاده شد،در مرحله نيمه نهايي، 
اسپانيا به پيروزي خيره كننده اي برابر روسيه  دست 

يافت. 
»فليكس ماگات«، سللرمربي سابق باشگاه 
»بايرن مونيخ« و سرمربي فعلي »ولفسبورگ«، 
در تمام 10مسابقه اخير تيمش، كراوات سبزرنگ 
زده است. عاوه بر اين كه تمام اين 10مسابقه به 
پيروزي تيمش منجر شللده و ركورد جالبی را در 
بوندس ليگا ثبت كرده، اعام كرد كه تا وقتي كه 
اين پيروزي ها ادامه دارد، از  كراوات سبز استفاده 

خواهد كرد.
يكي ديگر از كسللاني كه بلله كراوات توجه 
دارد، »ريكاردو الوولپه«، سرمربي سابق تيم ملي 
مكزيك است كه كراواتش  هنگام مسابقه  حتمًا 

بايد طرحي از اژدها داشته باشد. 
اما كسللي نمي تواند »ماريو زاگالو«،   مربي 
نامدار برزيلي را نسللبت به عدد 31منصرف كند. 
ريشلله اين اعتقاد از عاقه او به شخصيتي به نام 
»سللن آنتوني« ريشه مي گيرد كه مراسم نيايش 
او در روز 13ژوئن برگزار مي شود. بنابراين، زاگالو 

در طبقه سلليزدهم يك آپارتمان زندگي مي كند 
و روز 13ژوئللن نيز ازدواج كرده اسللت. او مدعي 
اسللت كه 13بار زيارت معبد باعث بهبود او بعد از 
جراحي سرطان معده شده و 13بار با پيراهن تيم 
ملي برزيل در مسابقه هاي جام جهاني به  پيروزی 

رسيده است. 
او پيش بينللي كرده بود كه به دليل شللروع 
مسللابقه هاي جام جهاني 2006 در روز 13ژوئن 
و اين كه نام »آلبرتو پري يرا« سللرمربي اين تيم، 
از 13حرف)به زبان برزيلي( تشكيل شده، برزيل 
قهرمان مي شللود. اما عدد سرنوشت سللاز در اين 
رقابت ها 12 بود. »تيه ري هانري«، بازيكن شماره 
12 تيم ملي فرانسلله )كه اسمش هم 12حرفي 
است(، 12دقيقه مانده به نيمه دوم، روبرتو كارلوس 
)31حرفي(، مدافع برزيل را جا گذاشت و تنها گل 

بازي را به ثمررساند. 
آخرين سرمربي، »جيوواني تراپاتوني«، مربي 
ايتاليايي اسللت كه هدايت تيم ملللي ايرلند را بر 
عهللده دارد. او كه در آلمان، اتريش و پرتغال هم 
مربي گري كرده، معمواًل بخشي از چمن ورزشگاه 
محل مسابقه را با آب خاصي كه خواهرش فراهم 

كرده، آبياري مي كند.                 منبع : اينترنت

لوييس آراگونسريموند دونشجيوواني تراپاتوني

كارلوس بيالردو به همراه ديگو مارادونا فليكس ماگات ماريو زاگالو
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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 بانكی به نشانی : تهران  ، چهار راه حافظ ، پالك 886 امور مشتركان مجله »دوست« ارسال فرمائيد.

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

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

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

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

فرم اشتراك :

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

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

شايد تو هم مثل بسياري از هم سن و سال هايت، گاهي دلت مي خواهد كه ديگران هم 
حرف  هاي دلت را بشنوند! براي هر كسي ممكن است لحظاتي در زندگي پيش بيايد كه 

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

بسيار جالب و خواندني باشد!
ما بي صبرانه 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  3563 / 14155 

نشريه »دوست نوجوانان« ارسال فرماييد.

سخن

ت
س

دو

34
سال پنجم  / شماره 15 پياپي 227/  3  مرداد1388 



واژه منبت به معنای كنده كاری روی چوب است كه سابقه ای ديرينه 
دارد.شايد بتوان آغاز تاريخ منبت كاری را زمانی دانست كه انسان نخستينبار 
با ابزاری برنده چوبی را تراشيده است. مهمترين ماده ای كه روی آن منبت 
كاری می كنند چوب است. اين چوب بايد محكم و بدون گره باشد. برای 
اين منظور از چوب های آبنوس، فوفل، بقم، شمشللاد،عناب وگردو استفاده 
می كنند. شللناخت راه چوب يكی از مهمترين اصول كار است. ) راه چوب 
همان مسير رشد عمومی درخت است و به آن اصطاحاً راه راستمی گويند ( 

از ديگر مصالح منبت كاری می توان از عاج، صدف، استخوان نام برد. 

وسايل و ابزار منبت كاری :
مغار وسيله ای است كه برای تراشيدن چوب و اندازه ها بر اساس پهنای 
آن تعيين می شود. انواع مغار عبارتند از : مغاركبريتی، مغار تخت يا صدف، 
مغار نيم باز، مغار گيلويي، مغار شفره، مغار صاف كج، مغارنيم باز كج، مغار 

گيلو كج، مغار شفره كج.
از ديگللر وسللايل و 
منبللت كاری می  ابزار 
توان به انواع سللوهان، 
يا  چوب ساب، چكش 
تخمللاق، روغللن دان، 
سنگ نفت، گيره اشاره 

كرد. 

روش كار منبت كاری :
ايجاد فرم اوليه، طرح، نحوه منبت كاری 

فرم اوليه كه توسط نجار صورت می گيرد. 
طرح : ممكن است طرح در ذهن هنرمند منبت كار وجود داشته باشد.

انواع منبت ازنظر فرم ظاهری عبارتند از روليف نقش برجسللته كه از 
وسط زمينه كار بيرون نيامده است. باروليف : نقش برجسته ای كه از سطح 

زمينه باالتر كار بيرون نيامده است. 

منبت کاری 
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معصوم
اميد مهدی نژاد

با هر امام بوده و مأموم بوده است
اّما يقين كنيد كه معصوم بوده است

از چند سالگی ت كه شب را ورق زدی
ماه از ميان چشم تو معلوم بوده است

آب از فراِت تشنه نخوردی، فقط هموست
كز فضل بی حساب تو محروم بوده است

يا دست يا كه بال؛ همين است، از ازل
اوج و فرود الزم و ملزوم بوده است

ای خاک تيره! رحم نكردی به صورتش
اين رسم در كجای تو مرسوم بوده است؟

پايان تو مقّدمه فصل تازه ای ست
فصلی كه پُر ز خنجر و حلقوم بوده است.

هبوط آب
فاطمه عبدالعظيمی

اين مشك خالی نيست دريای وفای توست
زمزم درون مشك باران مبتالی توست

حاال كه آتش شد نگاه مشك در چشمت
تنها نجات بچه ها دست دعای توست

پای تو جرعه جرعه تابی انتها رفته است
در دست تو تصوير زيبای خدای توست

دارد زمين آرام می گيرد و می خوابد
وقتی كه در اين خانه اندوه، جای توست

يك چشم بر هم خورد و دنيا خواب شد آری
آرامش دنيا فقط از ماجرای توست

سرگيجه می گيرد دو چشمت در هبوط آب
سيل بزرگ حادثه در چشم های توست

تا لحظه آخر برايت سبز می بارد
اشك زمين � درياچه های غم � برای توست

شعر

ت
س

دو
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