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هر کس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

به جايآفتاب، دليِل آفتاب!
سرمقاله

مي خواس��تم از مهدي موعود)عج( بنويسم كه بي اختيار احساسم 
به سوي مردترين مردان عالم، كسي كه خود بهاي سنگين عدالت و 
انسانيت است، يعني حضرت حسين  بن علي )ع( پر كشيد. عجيب قرابتي 

است بين حسين )ع( و مهدي )عج(.
اما مهدي موعود، آمدن تو همه عدالت اس��ت و حضور تو تفسير 

خون پاك حسين )ع( است كه بر سرزمين داغ كربال ريخته شد.
مواليمان حس��ين )ع( در مورد تو مي فرمايند: »خداوند توس��ط او 
زمين را بعد از مردن آن زنده مي س��ازد و دين حق را به تمامي اديان 

چيرگي مي بخشد. هرچند كه مشركان را خوش نيايد« *
و باز، امام حسين )ع( مي فرمايند: »او را غيبتي است كه گروه هايي از 
مسلمانان در آن ُمرتَد مي شوند و دسته اي بر دين خود ثابت مي مانند و 
مورد آزار قرار مي گيرند... آگاه باشيد كسي كه در برابر آزارها و تكذيب ها 

در زمان غيبت امام خود اس��تقامت كند، هم پاية مجاهد شمشيرزن در 
ركاب رسول خدا)ص( است...«

اي مهدي! اي آقا! اي موال... هزاران زمستان را به بهار پيوند زديم، 
هزاران تابس��تان را گذرانديم و هزاران پاييز را در آرزوي آمدنت چشم 

دوانديم. از تمام پرنده ها سراغ آمدنت را گرفتيم.
اي م��والي ما، هر جمعه كه آفتاب غروب مي كند، ياد تو بيش تر 
از هميش��ه در قلب هايمان طلوع مي كند و ش��عري كه زير لب زمزمه 

مي كنيم.
 اي آخرين ترانه و اي آخرين بهار

بازآ كه بي حضور تو تلخ است روزگار
موالي سبزپوش من، اي ُمنجي بزرگ

تعجيل كن كه تاب ندارد در انتظار...
* كمال الدين، شيخ صدوق ص 713.
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خليفه ی ظالم عباسی، خشمگين و برافروخته ، 
 مش��ت هايش را بر دس��ته های تختی كه بر آن 
نشس��ته ب��ود ، كوبي��د و فرياد زد : يعن��ی چه كه 

 نتوانسته ايد كسی را پيدا كنيد  ؟ 
صدايش در فضای وسيع قصر كه سقف بلند و 
س��تون های قطور زيادی داشت و از پنجره های 
مش��بک بلندش نور به داخل   می آمد ، پيچيد . مرد 
بلند قامت و درشت استخوانی به حالت خضوع در 
برابر خليفه ايستاده بود و به نظر   می رسيد درجه ی 
نظا  می باالي��ی دارد ، با لحنی پوزش طلبانه گفت: 
خليفه به س��المت باش��د ! من و سربازانم وجب 
به وجب خانه را گش��تيم . تمام اتاق ها ، سرداب ، 
پستوها . اما كسی كه مورد نظر بود را در خانه ی 

علی الهادی نيافتيم. 
خليف��ه از روی درماندگی نگاهی به وزير خود 
كه  در كنارش ايس��تاده بود ، انداخت و پرسيد : تو 

چه   می گويی  ؟ نظر تو چيست  ؟ 
وزي��ر تعظيم كوتاهی كرد و گفت: خليفه خود 
بهت��ر از من   می داند كه خبر وجود آن كودك كه 
توس��ط برادرش به ما گزارش ش��ده ، جای شک 
ندارد . علی الهادی، كه ش��يعيان او را امام يازدهم 
خود می  دانند، وفات يافته و اينک شيعيان ، كودكی 
را ك��ه از او ب��ه جا مان��ده ، امام و پيش��وای خود 
  می دانند . كودكی ك��ه او را مهدی   می خوانند و از 
ديرباز درميان مردم اين سخن رواج داشته كه او بر 
ضد حكومت   خواهد شوريد و خليفه را از حكومت 

ساقط   می كند. 
خليفه با سردرگمی دستانش را در هوا چرخاند و 
با عصبانيت گفت : پس كو؟! بازرس��ان و سربازان 
كه از جستجو در خانه ی علی  الهادی نتوانسته اند 

چيزی بيابند. 
وزي��ر با هوش��مندی نگاهی ب��ه رئيس گروه 
تجس��س كه همچنان در برابر خليفه ايس��تاده 
بود ، انداخت و گفت : شايد آن هنگام كه سربازان 
مش��غول غارت كردن و تاراج اموال و دارايی های 
خانه ی علی الهادی بوده اند ، آن كودك پنج س��اله 

فرصت فرار يافته و از دست آنان گريخته باشد. 

با شنيدن اين حرف ، خليفه گويی از هم وارفته 
باشد ، با بی  حالی بر پشتی تخت تكيه داد و زير لب 
نجوا كرد : وای بر ما! يعنی تو   می گويی كه ممكن 
اس��ت آن كودك االن در گوش��ه ای از اين شهر ، 
در خانه ی يكی از ش��يعيان پنهان شده و منتظر 
فرصت مناس��بی برای رهبری ش��ورش بر ضد 

دستگاه خالفت ما باشد  ؟ 
و بعد به س��مت جلو خيز برداش��ت و با خشم 
به رئيس گروه تجسس توپيد : اگر اين گونه باشد 
دستور   می دهم كه سر از تن همه ی شما برگيرند. 
رنگ از چهره ی مرد نظا  می  پريد و من من كنان 
گفت : سرورم! شايد بهتر باشد از همسر علی  الهادی 
در اين باره بازجويی ش��ود . اگر او كودكی به دنيا 
آورده ، مطمئناً نمی توان��د از ما پنهان كند . اگر او 

را مورد سئوال و بازجويی قراردهيم ، بسياری از 
حقايق آشكار   می شود. 

خليف��ه در حال��ی كه به ريش كم پش��ت 
خود دس��ت   می كش��يد، با حالتی متفكرانه 
دوباره به تخت تكيه داد و پس از لحظه ای 
سكوت گفت : فكر خوبی است . فوراً همسر 
علی الهادی را ب��ه قصر بياوريد . او   می تواند 
راز بودن يا نبودن اي��ن كودك را برايمان 

افشاء كند. 
***

زن جوان داغدار ، كه به تازگی 
ش��وهر خود ام��ام علی الهادی ، 

پيش��وای يازدهم شيعيان را 
از دست داده بود ، در حالتی 
از ح��زن وان��دوه در برابر 
خليفه ايستاده بود. خليفه 

با لحنی كه س��عی   می كرد 
مهربان  باشد گفت : می گويند 

كه علی الهادی صاحب كودكی 
اس��ت كه او را مهدی   می نامند . او 

همان كسی است كه در ميان مردم 
مشهور است. بنابر گفته ی پيامبر روزی 

قيام   می كند و اساس حكومت  های ديگر را به 

هم   می ريزد . 
زن جوان پرسيد : من چه بايد بكنم  ؟

وزير گفت : تاكنون كمتر كس��ی است كه آن 
كودك را ديده باشد.   می گويند علی  الهادی كودك 
خود را جز به خواص به كس ديگری نشان نداده  
چون   می  ترسيده كه از طرف حكومت، كودكش 

شناسايی و كشته شود . 
زن ج��وان ب��ا چهره ای مصمم گف��ت : اگر به 
كس��ی نشانش نداده ، پس چطور شما اين چيزها 

را   می دانيد  ؟
وزي��ر گفت : پس��ر ب��زرگ علی اله��ادی ، اين 
اطالعات را به ما داده اس��ت . او گزارش كرده كه 

پدرش كودكی به اين اسم دارد. 

او بر ظالمان خواهد تاخت داستان

ت
س

دو

منيژه نصرالهي / تصویرگر: طاهر شعباني
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زن ج��وان پوزخن��دی زد و گف��ت : منظورتان 
»جعفر كذاب« اس��ت . همه ی مردم   می دانند كه 
او جوانی نابكار است و پدرش به ياران خود فرمان 
داده ك��ه از او دوری جويند و با او ارتباط نداش��ته 

باشند. 
وزي��ر با صدای تحك��م آميز گفت : ام��ا او در 
آن خانه زيس��ته و مطمئن��اً  می داند كه پدرش از 

همسری ديگر كودكی داشته يا نه . 
زن جوان با جس��ارت گف��ت : پس اگر اينگونه 
اس��ت ، از خ��ود او بخواهيد كه مخف��ی گاه اين 
كودكی را كه ادعا   می كند وجود دارد به شما نشان 

بدهد. 
خليفه كه تا اين لحظه س��اكت نشس��ته بود ، 
پرخاش كنان و با صدای بلند گفت : فكر   می كنی 
يافتن آن كودك برای ما دش��وار اس��ت  ؟ دستور 
  می دهم س��ربازانم خانه به خانه ی اين ش��هر را 
بگردند ، هر طور ش��ده مخفی گاه ، او را   می يابم و 

جانش را   می گيرم . 
رنگ از رخساره ی زن جوان پريد و قلبش چون 

گنجشكی در دام افتاده ، شروع به تپيدن كرد. 
در اين هنگام وزير پيش رفت و در گوش خليفه 

زمزمه كرد: فدايت شوم! 
ش��ايد اين زن كودكی در ش��كم دارد ، همان 
مهدی باشد كه همه منتظر تولد او هستند . شايد 

او هنوز به دنيا نيامده باشد. 
خليفه گفت: پس گزارشی كه جعفر به ما داده 
است ، چه   می شود؟ او ادعا كرده كه برادر كوچكی 
دارد كه پدرش به جز ياران نزديكش او را به كسی 
نشان نمی داده و به همين خاطر جاسوسان ما نيز 
نتوانس��ته اند از به دنيا آمدن وحضور او اطالعی 

كسب كنند. 
وزير تأملی كرد و گفت : اما كس��ی آن كودك 
را نديده و تنها جعفر است كه ادعا   می كند چنين 
كودكی وجود دارد . ش��ايد او دروغ   می گويد . شايد 
آن ك��ودك هنوز به دنيا نيامده باش��د . 
ش��ايد اين زن باردار اس��ت ، و كودك 
همان طفلی اس��ت كه ب��ه او مهدی 
  می گويند . اگر ش��ما اي��ن زن را زندانی 
كنيد و تحت نظر بگيريد آن گاه ش��ما 
شخصاً بر كودك كه قرار است پايه های 
حكومت ش��ما را س��اقط كند  ، تس��لط 

  می يابيد.
وزير س��رش را نزديک ت��ر آورد و با 
صدايی آرام تر ادامه   می داد :  می توانيد در 
همان كودكی كارش را يكسره كنيد و 
برای هميش��ه از دس��ت او و شيعيانش 

خالص شويد . 
لبخندی موزيانه بر لبان خليفه نشست 
و گفت: حق با توست ! اين زن را تحت 
نظ��ر قرار   می دهيم ت��ا كودكش به دنيا 

بيايد و آنگاه وقتی كودك به دنيا آمد ...
خليفه قاه ق��اه خندي��د. زن جوان با 
نگرانی بر س��ر جای خود ايس��تاده بود. 
خليفه به طرف او آمد و با صدای بلندی 
گفت: تو كم��ک بزرگی به ما كردی . تو 
از اين لحظه زير نظر و مراقبت ش��ديد و 
دائمی ما هستی تا وقتی كه كودكت به دنيا بيايد . 

و بعد ش��ادمانه چرخی به دور خود زد و گفت : 

هراس ما بيهوده بود . آن مهدی موعود كه همه از 
او سخن   می گويند ، هنوز به دنيا نيامده است . هيچ 

خطری متوجه ما نيست . 
و بعد ايس��تاد و ب��ه وزير فرم��ان داد: بگوييد 
جستجوی خانه ها و اماكن برای پيدا كردن طفلی 
كه در جستجويش بوديم ، ديگر الزم نيست . خبر 

وجود چنين كودكی دروغ بوده . 
و بع��د به آرا  می زير لب با كينه توزی نجوا كرد : 
مهدی موعود در چنگال ما به دنيا خواهد آمد. در 

چنگالی كه او را خفه خواهد كرد . 
زن جوان نفس��ی از س��ر آس��ودگی كشيد و 
لبخندی كمرنگ بر لبانش نشست و در دل خدا 

را شكر كرد .
به دس��تور خليفه، جوان تحت مراقبت دائمی  

درآمد و... 
 ***

بعد از وفات امام حس��ن عسگری ، با گزارش 
»جعف��ر كّذاب« پس��ر نا خلف امام به دس��تگاه 
حكومت��ی ، عمال خليفه به خانه ی امام ريختند و 
در صدد يافتن مهدی)عج( خردسال بر آمدند. اما 
امام توانس��ت در فرصتی مناسب از برابر چشمان 
آنان بگريزد . م��ادر بزرگوار امام زمان)عج( كه در 
تاريخ ب��ه نام های گوناگونی مث��ل »نرجس« و 
»صقيل« از او نام برده شده است ، برای بازجويی 
درب��اره ی مهدی)عج( از ط��رف حكومت تحت 
فشار و شكنجه قرار گرفت . اما اين بانو ، انديشه ی 
حكومت را گمراه كرد . او به مدت دو س��ال تحت 
نظارت و مراقبت مأموران حكومتی قرار داشت . با 
گذشت زمان و دامنه گرفتن شورش های مرد  می 
 و زياد ش��دن گرفتاری های حكومت ، رفته   رفته 
مس��أله ی او از يادها رفت و سرانجام او توانست 

بعد از دوسال از چنگ  آنها رها شود .
 ام��ام مهدی)عج( در س��ال 260 هجری در 
حالی كه پن�ج س��ال داشت از ديده ها پنهان شد 
و به مدت 69 سال تنها از طريق ياران برگزيده ی 
خود با مردم ارتباط داشت. بعد از آن در حالی كه 
75 سال از عمر شريفش   می گذشت ، دوران غيبت 

كبری او آغاز شد كه تا به امروز نيز ادامه دارد.
 

منابع: 
 1ـ تاريخ طبری 

2ـ پيشوايان ما نوشته ی عادل اديب 
3ـ تاريخ كامل ابن اثير جلد 6
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ابرهايي كه اورا مي آورند
 در روايات ش��يعه آمده است كه پس از سالهاي طوالني كه انسانها 
گرفتار بالهاي خودخواسته اي مثل جنگ وسقوط اخالقي ونيز بالهاي 
طبيعي، قحطي ورنج ش��ده اند، شاهد اتفاقاتي غيرعادي وغيرعلمي در 
آسمان وزمين خواهند بود و در چنين روزهايي، روزي كه كسي از تاريخ 
آن خبر ندارد، ندايي از آس��مان  ش��نيده ميش��ود كه خبر از فرارسيدن 
روزموعود ميدهد. پس از آن، امام )عج( وتعدادي از يارانشان؛  با شكوه 
وجاللي خيره كننده و سوار بر ابرها مي رسند وآن روز روز ظهور است.

حال به روايت " انجيل لوقا" درباره اين روز دقت كنيد. باب 21 :
"زلزله هاي عظيم و قحطي ها وبادها پدیدمي آید عالمات بزرگ 
از آس�مان ظاه�ر خواهدش�د....در آفتاب و ماه و س�تارگان عالمات 
خواهدبود....آن گاه پسرانسان را خواهند دید که بر ابرها سوار است 

وبا قدرت و جالل عظيم مي آید."

خيلي شبيه به روايات مابود. درست است؟ حاال روايت " انجيل متي" 
را كه درفصل 24 اين كتب آمده اس��ت بخوانيد: " آن گاه پسرانس�ان 
را ببينيد که بر ابرهاي آس�مان با قوت وجالل مي آید....اما از آن روز 

وساعت هيچكس اطالع ندارد؛ حتي مالئك آسمان."

 او در ميان ماست
اين يكي از روايت معتبر شيعه است:" امام زمان)عج(؛ اگرچه از دیده 
ها پنهان س�ت ول�ي در ميان مردم رفت وآمد ميكن�د وبه اذن خدا؛ 
مشكالت آنها را حل ميكند؛ بي آنكه بفهمند کسي که بااو سخن گفته 
اند ویا به یاري آنها آمده، همان امام منتظرشان است. تنها آنهایي که 

مقدر باشد ویا صالحيت داشته باشند، او را درك ميكنند."

حضرت امام صادق)ع( نيز فرموده اند:
" امام عصر)عج( در زمان غيبت، بين مردم ودر بازارهایشان وروي 

فرش هایشان راه مي رود ولي آنها او را نمي شناسند."

 در " انجيل مرقس" درباره موعود آخرالزمان كه او را " تسلي دهنده" 
و "روح راس��تي" ناميده اس��ت؛ آمده : ")خدا( تسلي دهنده دیگري به 
شما عطا خواهدکرد تا هميشه با شما بماند. یعني روح راستي که جهان 
نمي تواند او را قبول کند؛ زیرا او را نمي بيند ونمي شناسد. اما شما او را 

مي شناسيد؛ زیرا با شما مي ماند ودر ميان شما خواهد بود."

پادشاه همه عالم
اگرچه وس��عت زمين بس��يار اس��ت وتعداد اقوام ونژادهاي گوناگون 
ف��راوان؛ اما بعد از ظهور وبعد از حاكم ش��دن آرامش،همه مردم در هر 
نقطه اي كه باشند وبه هر زباني كه سخن بگويند، زير پرچم امام زمان 
)عج( جمع مي ش��وند و حكومت ايشان، عالمگير ميشود. يعني سلطنت 

مطلق!
 در "ت��ورات"، درب��اره حكومت منجي آخرالزمان كه با نام "ش��يلو" 
از او يادش��ده؛ آمده است:" شيلو داراي حق است وصلح و سالمتي مي 
آورد...." ونيز در قسمت "سفرپيدایش"  آمده :" او)شيلو( را اطاعت 

امتها خواهدبود."

و در كت��اب حضرت داوود )ع( درباره دوران پس از ظهور چنين آمده 
اس��ت:" از دریا تا دری�ا واز نهر تا به دورترین نقطه زمين، س�لطنت 
خواهد کرد....تمامي ملوك به او کرنش خواهند کرد وتمامي امت ها 

او را بندگي خواهند کرد..."

 و نيز در كتاب "دانيال" باب 7 مي خوانيم :" پس�ر انس�ان با ابرهاي 
آس�مان آمد وس�لطنت وجالل وملكوت به او داده شد تا جميع اقوام 

وامت ها و زبان ها او را خدمت کنند..."

 مردگان زنده مي شوند
 روزي كه همه مرده ها زنده مي ش��وند، همان روز قيامتي است كه 
پروردگار وعده اش را داده اس��ت؛ اما در زمان ظهور نيز، تعدادمحدودي 

 كتایون كيائي

  تاحاال اخبار روزهاي ظهور امام زمان )عج( را خوانده ايد؟روزهايي كه قرار است 
عطرمحبت و عشق عالمگير شود. هيچكس ظلم نكند وهيچكس ظلم نبيند.نه نيازي 
باشدونه نيازمندي ونه رنجي ورنجوري! نه فقط ماشيعيان، بلكه همه آنهايي كه به 
پروردگار ايمان دارند؛ منتظر آمدن موعودي هستند كه آمدنش پايان هزاران سال 

تاريخ تاريك بشريت است.
ولي  دارد  متفاوتي  نامهاي  مختلف؛  واعتقادات  مذاهب  در  منجي  اين  اگرچه    
شباهت هاي نزديكي با امام زمان)عج( دارد ودرحقيقت دراكثر اين مذاهب، آنها هم 
در انتظار ظهور كسي هستند كه ما عاشقانه منتظرش هستيم. حال يا نميدانند ويا روي 

تعصبات اعتقادي نميخواهند باوركنند.

منجي همه منتظران
 كتایون كيائي
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از مردگان زنده مي شوند. اول گروهي از عاشقان امام)عج( كه در زمان 
حياتش��ان عاشقانه منتظر ظهور ايش��ان بودند. آنها به اذن خداوند زنده 
مي شوند تا به آرزويشان برسند وامامشان را ياري دهند. دوم گروهي از 
ظالمين كه در زمان حياتشان؛ مؤمنان را آزار كرده بودند؛ زنده مي شوند 
تا مجازات شوند. نظير اين اعتقاد را ميتوان در كتاب "دانيال نبي)ع(" ديد. 
در باب 12 ودر قسمتي كه درباره  موعودي به نام "قائم" خبرداده است:" 
در آن زمان،  امير عظيمي که براي تو قائم اس�ت، خواهد برخاست....
در آن زمان... بس�ياري از آنان که در خاك خوابيده اند، بيدار خواهند 
ش�د. اما اینان به جهت حيات جاوداني وآنان به جهت خجالت وحقارت 

جاوداني..."

 انكار كنندگان
 در روز ظهور، ناگهان مردم تمام عالم،  صداي منادي را از آسمان مي 
ش��نوند كه خبر رس��يدن زمان ظهور را     مي دهد. به معجزه الهي، اين 
ن��دا را هركس به هر زباني كه صحبت ميكند؛ درك ميكند.گروه زيادي 
از مردم، در مقابل اين معجزه الهي س��ر تسليم فرو مي آورند؛بخصوص 
عده بس��يار زيادي از مس��يحيان، چون حضرت عيسي)ع( را همراه امام 
زمان )عج( مي بينند، به ايشان ايمان مي آورند. ولي عده بسيار زيادتري، 
آنقدر قلب هايش��ان سياه است كه حتي چنين معجزه شگفت آوري هم 
نميتواند آنها را وادار كند كه دست از انكار بردارند وبه جمع دشمنان امام 

)عج( مي پيوندند.
 در كت��اب "جاماس��ب نام��ه" زرتش��تيان، درب��اره وضعي��ت زمان 
ظهور"سوش��يانس"، منج��ي موعود آمده: "پيش از ظهور سوش�يانس، 
پيمان ش�كني ودروغ وبي دیني؛ درجهان رواج م�ي یابد ومردم از خدا 
دوري مي جویند...)هنگام ظهور( عالمات ش�گفت انگيزي در آس�مان 
پدیدآید....فرشتگان از شرق وغرب به فرمان او فرستاده مي شوند 
و به همه دنيا پيام مي فرس�تند؛ اما اشخاص شرور او را انكار مي کنند 

وکاذب مي شمارند.."

 
فرزند پيامبر)ص(

 پيامب��ر )ص( وع��ده داده بودند كه حتي اگر ي��ک روز به روز قيامت 
مانده باش��د، فرزندم مهدي)عج( خواهد آمد. وحتما برايتان جالب خواهد 
ب��ود كه بدانيد در بعضي از كتب مذهبي، حتي مش��خصات امام)عج( را 
درباره موعود آخرالزمان داده اند. در كتاب "جاماس��ب نامه" زرتش��تيان، 
درباره ايش��ان چنين  نوشته ش��ده اس��ت:" مردي بيرون آید از زمين 
تازیان)اعراب( از فرزندان هاشم....که بر دین جد خویش بود. با سپاه 

بسيار روي به ایران نهد وآباداني کند وزمين را پر داد کند...."

و در جاي ديگر؛ پس از دادن نش��انه هاي پيامبر)ص( آمده اس��ت :" 
پيغمبر عرب، آخر پيامبران باشد که در ميان کوه هاي مكه پيداشود... 
از فرزندان دخترپيغمبر که خورش�يد جهان وشاه زنان نام دارد، کسي 
پادشاه ش�ود در دنيا به حكم یزدان که جانشين پيغمبر باشد ودولت 
او تا به قيامت متصل باش�د و بعد از او، پادش�اهي دنيا تمام شود... از 
خوبان وپيامبران، گروه بس�ياري را زن�ده کند واز بدان گيتي وکافران، 

گروهي را..."

علي رغ��م آنكه دين هندوها به مرور زم��ان آميخته به خرافات زياد 
ش��ده واز مس��ير يكتاپرس��تي فاصله گرفته؛ اما در كتب مذهبي قديمي 
هندوها، اشارات زيادي به پيامبر)ص( وحتي اهل بيت ايشان شده است.
در كتاب "شاكموني" آنها، اين خبر درباره منجي موعود نقل شده است:" 
پادشاهي و دولت دنيا؛ به فرزند سرور خالیق دو جهان ، کشن بزرگوار 
تمام مي شود. وي کسي باشد که بر کوه هاي مشرق ومغرب دنيا حكم 
براند وفرمان کند وبر ابرها سوار شود....دین خدا یك دین شود ودین 

خدا زنده گردد. نام او قائم باشد.."

 در كتاب "پاتيكل" هندوها نيز؛عالوه بر پيامبر)ص( ، از حضرت علي 
)ع( وامام زمان )عج( هم يادشده است . به دو كلمه وصي و راهنما كه به 
معني هدايت كننده است، دقت كنيد:" چون مدت روز تمام شود، دنياي 
کهنه نو ش�ود وزنده گردد وصاحب ملك تازه پيدا شود. از فرزندان 
دو پيش�واي جهان. یكي ناموس آخرالزمان ودیگري صدیق اکبر،وصي 
بزرگت�ر وي که پش�ن ن�ام دارد. و ن�ام آن صاحب ملك ت�ازه، راهنما 
اس�ت... و دولت او بس�يار کشيده ش�ود وعمر او از فرزندان ناموس 

اکبر، زیاد باشد و آخر انبيا به او تمام شود..."

 اهل سنت نيز به آمدن منجي آخرالزمان؛ اعتقاد دارند. "قاضي بهلول 
بهجت افندي" از علماي اهل تس��نن گفته است:" هيچ فردي از افراد 
اس�الم پيدا نمي ش�ود که وجود صاحب عصر وزمان را قبول نداش�ته 

باشد."

 و "ابن ابي الحديد" يكي ديگر از علماي اهل سنت تأكيد كرده است 
كه :" موضوع آمدن مهدي موعود منتظر در قبل از پایان یافتن عالم، 

مورد قبول همه مسلملنان است."

درواقع اهل تسنن مثل شيعيان، امام زمان)عج( را از فرزندان حضرت 
زهرا)س( مي دانند؛ منتهي در مورد پدر ايش��ان اختالف دارند. برخي از 
ايش��ان عقيده ش��يعه را قبول دارند وامام زمان)ع( را فرزند حضرت امام 
حسن عسگري)ع( مي دانند.)*(  گروهي از علماي تسنن، معتقدهستند 
كه امام موعود اگرچه از نسل حضرت زهرا)س( هست ولي پدرشان امام 
حسن عسگري)ع( نيست وبرخي هم اعتقاد دارند كه هنوز امام منجي به 

دنيا نيامده است ولي آمدنشان حتمي است.
***

 امام زمان)عج( ،گرچه در ميان مذاهب وزبان هاي مختلف؛ نام هاي 
متفاوت دارد؛ اما در حقيقت يک نفر است. كسي است كه سالهاست همه 

عالم، انتظار ظهورش را ميكشند. همان غايب حاضر.
ــرح "فتوحات  ــاب اليواقيت والجواهر في بيان عقايداالكبر، در بخش ش   )*( كت

مكيه"، تأليف "محي الدين عربي"
منابع:

1- مصلح جهاني، تأليف استاد سيد هادي خسروشاهي
2-مصلح غيبي، تأليف استاد سيدحسن ابطحي

3- مصلح آخرالزمان، تأليف استاد سيدحسن ابطحي
4-منتهي اآلمال، تأليف مرحوم بزرگوار، حاج شيخ عباس قمي

5- نوائب الدهور في عالئم الظهور، تأليف حجت االسالم محمد حسن ميرجهاني 
طباطبايي
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حاال كه شما اين مطلب را می خوانيد نزديک به يک ماه از درگذشت پدر 
بزرگ قصه ها می گذرد ، پدر بزرگی كه برای همه ما مثل يک بابای خوب 
يک عمر قصه گفت ، قصه هايی كه عين واقعيت بود و از درون داستان های 
كهن واقعی سرزمين ما و  از متن واقعيت های زندگی می آمد . او مثل يک 
باب��ای قصه گو  برای بچه ه��ای ايرانی » قصه های خوب برای بچه های 
خوب «  گفت بی آنكه خود فرزندی داشته باشد. او يک عمر برای همه ما 
قصه های خوب گفت تا به اين قصه آخر رسيد ، اما كاش اين قصه آخر را 
نمی گفت كه قصه بدی بود ؛ قصه مرگ . اما يک عمر قصه گفت و ما قصه 
زندگی  او را نفهميديم و هرگز متوجه نش��ديم كه آذر يزدی كه قصه های 
خوبی را برای ما روايت می كند ، قصه تلخی دارد كه هرگز برای ما نمی گويد ، 
قصه ای كه آن هم مثل همه قصه های ديگرش واقعی است چرا كه قصه 
زندگی خودش اس��ت. او هرگز برای ما نگفت كه چقدر در كودكی دوس��ت 

داشته كه به مدرسه برود و به دليل مخالفت پدرش اين اتفاق برايش نيفتاده 
و درست زمانی كه در دهه ششم زندگی پشت نيمكت كالس درس نشسته 
نتوانسته اشک ذوق خود را مهار كند. او هرگز قصه نويسنده ای را نگفت كه 
در آغاز نوش��تن نگران بود كه به خاطر قصه هايش مسخره اش كنند ، آذر 
يزدی هيچگاه برای ما قصه آن نويس��نده ای را روايت نكرد كه در كودكی 
موقعي كه ديد پس��رخاله پدرش كه روي پشت بام با هم بازي مي كردند و 
هردو هشت سال داشتند ، چند تا كتاب دارد كه او  هم مي خواست و نداشت 
، اولين باری بود كه حسرت را تجربه كرد، يا قصه نويسنده بزرگی كه در اوج 
محبوبيت به خاطر نداشتن امكانات پايتخت را ترك كرد و به گوشه ای در 
ش��هر قديمی خودش ؛ يزد،برگشت . او هيچ كدام از اين قصه هار ار نگفت 
چون داستان تلخ زندگی خود او بود. اما بهتر است حاال كه او رفته كمی بيشتر 

بشناسيمش تا بهتر متوجه شويم كه چه عزيزی را از دست داده ايم.

آذر يزدی كه بود؟
مهدي آذر يزدي ، در روز دوم خمس��ه مس��ترقه سال 1300 شمسي در 
خرمش��اه از توابع بزد در يک خانواده جديد االسالم ديده به جهان گشود. - 
جديد االسالم به كسانی گفته می شود كه تازه چندين سال است كه به دين 
اسالم روی آورده اند ، خانواده آذر يزدی  قباًل زرتشتي بودند و سه چهار نسل 
پيش مسلمان شدند - پدر آذر يزدي ، كم سواد و خيلي متعصب بود و مدرسه 
دولتي و كار دولتي و لباس كت و شلوار را حرام مي دانست ، به همين علت 
او را به مدرس��ه نگذاشت. مختصرخواندن و نوشتن را در خانه از پدر و قرآن 
را از مادربزرگ فراگرفت. در سن چهارده پانزده سالگي ، همراه با كار رعيتي 
و يا شاگرد بنايي ، مدت يک سال و نيم ، صبح هاي تاريک به مدرسه خان 
مي رفت و تا طلوع آفتاب نزد يک » آشيخ « يادگرفتن عربي را با اصرار پدر 
ش��روع كرد.آذر يزدي ، پس از اتمام تحصيالت مقدماتي ، با زبان عربي و 

انگليسي آشنايي يافت.
در بحبوبه جنگ جهانی دوم و يكي دو سال از شهريور 1320 گذشته بود 
كه به  تهران آمد. در تهران با چند كتابفروش��ي از راه مكاتبه آش��نا بود ، در 
چاپخانه حاج محمدعلي علمي مش��غول به كار شد. با اينكه در مدت چهل 
و هفت س��ال اقامت در تهران ، از كتاب دور نشد، ولي به كارهاي مختلفي 
دس��ت زد و هروقت از هرجا بد مي آورد، چاپخانه علمي دوباره پناهگاه آذر 
يزدی بود. دو بار كتابفروشي داير كرد و هر دوبار ورشكست شد. دوبار با يكي 
از كساني كه در چاپخانه آشنا شده بودشريک شدو به كار عكاسي حرفه اي 
پرداخت و هر دوبار مغبون و پشيمان شد. يک بار يک عكاسخانه را خريد ، 
ولي بعد از يک سال واگذار كرد. هر وقت نمي توانست با جايي جور بياييد ، 

داستان

ت
س

دو

برای رسيدن ه  آرامش بي هياهو ؛

قصه گوی خوب             قصه آخرش را گفت
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از كار موظف و مستمري گرفتن دست برمي داشت و فقط كار فردي غلط 
گيري و فهرس��ت اعالم نويس��ي و ... را انجام مي داد. اولين بار كه به فكر 
تدارك كتاب براي كودكان افتاد، سال 1335 يعني در سن 35 سالگي اش 
بود. در اين سال ، در عكاسي يادگار يا بنگاه ترجمه و نشر كتاب كار مي كرد. 
قصه اي از » انوار سهيلي « را در چاپخانه، هنگام غلط گيری مي خواند كه 
به نظرش خيلي جالب آمد ، فكر كرد اگر س��اده تر نوشته شود ، براي بچه 
ها مناسب است. جلد اول » قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب « خود 
به خود ازهمين جا پيدا شد. آن را شب ها در حالي مي نوشت كه توي يک 
اتاق 2 × 3 متري زير ش��يرواني ، با يک المپاي نمره ده ديواركوب زندگي 
مي كرد. نگران بود كتاب خوبي نش��ود و او را مس��خره كنند. آن را اول بار 
به كتابخانه ابن سينا ) سر چهار راه مخبرالدوله ( داد كه بعد از مدتي آن را 
رد كردند. آن را به انتشارات اميركبير برد. آنجا حاضر شدند آن را چاپ كند. 
وقتي يک س��ال بعد ، كتاب منتشر شد ، ديگران كه اهل مطبوعات و كار 
كتاب بودند ، گفته بودند كه خوب است. به همين خاطر ، انتشارات اميركبير 
جلد دوم آن را مطالبه كرد. كم كم اين كتاب ها به هشت جلد رسيد ، البته 

قرار بود ده جلد شود ، ولي مجال نوشتن آن را پيدا نكرد.
او همزمان با نگارش مجموعة » قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب 
« مجموعة » قصه هاي تازه از كتابهاي كهن « را نوشت. آذر يزدي ترجمه 
اي بنام » گربه ناقال « و حكايت شعرگونه ای به نام »شعر قند و عسل« و 
همچنين دو كتاب آموزشي بنام »خود آموز عكاسي« و »خود آموز شطرنج« 

را هم در كارنامه خود دارد .
آذر يزدي ، در سال 1343 از سازمان يونسكو جايزه اي دريافت كرد و در 
سال 1345 دو اثرش به عنوان اثر برگزيده  » كتاب كودك « انتخاب شد. 
مه��دی آذر يزدی، با انتخاب س��بک ش��خصی اش در تهيه و نگارش 
داستانهايش بصورت يكي از نويسندگان ورزيده و مطلع داستانهاي كودكان 

در ادبيات معاصر ايران در آمد. 
او عاش��ق كتاب و كتابخوانی بود ، درباره لذتش از كتابخوانی گفته بود : 
»آخه می دونی فضول هم هس��تم، می خوام همه چيز رو بدونم. بچه كه 
بودم كتاب نداش��تم، پای منبرهای مذهبی بزرگ می ش��دم و هر چه می 
شنيدم قصه هايی تكراری بود. كليله و دمنه را كه برای انتشارات اميركبير 
تصحيح می كردم ديدم چه قصه های خوبی. كار بازنويسی را برای بچه ها 

شروع كردم تا كتاب و قصه داشته باشند.«
آذر يزدی كه در بيست و يک سالگی به تهران آمده بود در سال 73 به 
يزد بازگشت چرا كه ديگر پول اجاره خانه در تهران را نداشت. به خانه پدری 
رفت كه با آرامش بنشيند و بنويسد؛ پشيمان شد، ولی ديگر توان جابه جايی 
نداشت. زندگی در شهرستان را دوست نداشت و می گفت : » همه چيز برای 

مركزنشين هاست ، هرچه هست در تهران است، نمايشگاه، كتابخانه و ... پل 
عابر پياده هم كه پله برقی شده. آن وقت می گن تهران شلوغ شده، خوب 

مردم از واليات می رن تماشا و ماندگار می شن« 
نويسنده » قصه های خوب برای بچه های خوب « ، خود فرزند و همسر 

نداشت و به گفته خودش، هميشه از تنهايی رنج می برد.

موی سپيد كرد
 تا ادبيات كودک ايران سپيدروی بماند

آذر يزدي به عنوان يكي از پيشگامان راهگشاي ادبيات كودك ايران، با 
سخت كوشي و اندوخته فردي و تجربه گرانبار، كار بازنويسي و راه باز آفريني 
از متون ادبي كهن را با نثري روان و خوش خوان براي نويس��ندگان نسل 
بعدي گشود و موي در اين راه سپيد كرد تا ادبيات كودك ايران سپيد روي 

و سر بلند باشد. 
بس��ياری از نويسندگان ، آذريزدی را يک شروع كننده در ادبيات كودك 
ايران می دانند و معتقدند او اولين كس��ی بود كه آثار كالسيک و عاميانه را 
برای كودكان بازنويس��ی ك��رد و در روزگاری كه كتاب های ترجمه بخش 
عمده ای از بازار را گرفته بود بازنويس��ی ادبيات كهن ايران نوعی شروع در 
ادبي��ات كودك و نوجوان ايران ب��ود. او در دوره خود به خوبی نياز كودكان 
و نوجوانان را فهميد و برای رفع اين نياز تالش كرد. نثر ش��يرين و جذاب 
آذريزدی از جمله عوامل مقبوليت آثار وی بود. او طوری می نوشت كه بچه ها 
دوست داشتند و هيچوقت هم تالش نمی كرد كه متفاوت با ديگران بنويسد 
تا شناخته شود. او تنها زندگی كرد؛ اما مخاطبان فراوانی داشت. آثار او را چند 
نس��ل خواندند و با آنها بزرگ شدند.تمام دلمشغولی او آثارش بود و همواره 

دلش برای برای كتاب هايش شور می زد. 
مهدي آذريزدي طي نامه ای در روزهای پاياني س��ال گذشته خطاب به 
ناش��ر كتاب هايش عنوان كرده كه از هيچ دستگاه و فردي گله و شكايتي 

ندارد.
در اين نامه كه با عنوان » بخشنامه معتبر پاستوريزه« نوشته شده ، عالوه 
بر نكاتي كه  آذريزدی درباره ش��ماره حساب و آدرس پستي اش به منظور 
انجام امور اداري قيد كرده ، تاكيد كرده است كه از هيچ دستگاه و فردي گله 
و شكايتي ندارد و به دليل كهولت و بيماري در پي آرامشي بي هياهو ست. 

سيد محمد طباطبائی

قصه گوی خوب             قصه آخرش را گفت
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دندان عق�ل در انس�ان: در كنار 
زمان، هزين��ه و دردی كه برای مقابله با 
دندان عقل صرف می ش��ود انس��انها از 
دست و پنجه نرم كردن با اين ارثيه به جا 
مانده از اجداد خود خسته شده اند. با وجود 
كوچكی بسيار، اين دندانها باقی مانده اند 
و وجود خود را در كنار درد ش��ديدی كه 
برای انس��ان به وجود می آورند، تحميل 
می كنند. دو دلي��ل منطقی برای توجيه 
بی مصرف ش��دن اين دندانها در انس��ان 

وجود دارد. اولين دليل كوچكتر ش��دن فک در انسانها و ثابت باقی ماندن تعداد دندانها است. دليل 
دوم می تواند ريش��ه در بهداش��ت دهان داشته باشد. به گفته محققان چندين هزار سال پيش شايد 
از دس��ت دادن تعداد زيادی از دندانها يا بيش��تر دندانها برای يک فرد 18 ساله امری بسيار عادی به 
شمارمی رفتهاست كه در اين صورت رشد دندان عقل در اين دوره سنی در انسان بسيار كارآمد به شمار 
می رفته است. اكنون انسانها روزانه دو بار دندان خود را مسواك می زنند و حفظ دندانها تا انتهای عمر 
امری غير ممكن به ش��مار نمی رود. تنها نكته آزار دهنده ای كه باقی می ماند اين اس��ت كه دندان 
عقل همچنان وجود داشته و رشد می كند كه اين پديده درد زياد و هزينه قابل توجهی را برای انسان 

در بر دارد.

اس�تخوان پاهای پشتی در والها: زيست شناسان معتقدند برای 100 ميليون سال تنها مهره 
داران موجود در زمين موجوداتی آبزی بدون دست و پا بوده اند. طی مراحل مختلف پا و ران پا در 
اين ماهی ها به وجود آمد و اين جانداران به تدريج قدرت راه رفتن و خروج از محيط آب را به دست 
آورده و اولين موجودات زمينی را تشكيل دادند. زمانی كه حيات موجودات در خشكی شكل گرفت 

برخی از پستانداران از ميان آنها به درون آب بازگشتند.
بر اس��اس تخمين زيست شناس��ان، اين واقعه در حدود 50 ميليون سال پيش رخ داده است و 
پستاندارانی كه در آن زمان به ميان آب بازگشته اند، اجداد والهای مدرن امروزی به شمار می روند. 
پاهای عقبی با وجود اينكه ظاهرا بی اس��تفاده هس��تند تحت تاثير تكامل از بين نرفته و همچنان 
در والهای مدرن ديده می ش��وند. نمونه های متعددی از والهايی كه از اين پاها برخوردار بوده اند، 
مش��اهده شده است. اين پديده در والهای بالين و گوژپش��ت به خوبی ديده می شوند. در برخی از 

اندام هاي 
بي مصرف

دانش

ت
س

دو

حسين بيدار مغز

اندامهای بی مصرف در بدن موجودات 
زنده عالوه بر اینکه به عنوان نشانه هایی 
برای بررسی اجداد جانداران مدرن مورد 
مطالعه قرار می گیرند دانشمندان را در یافتن 
دلیل وجود آنها در موجودات مدرن با ابهامات 
زیادی مواجه ساخته اند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، از زمانهای 
گذشته تا به حال قسمتهای مختلف بدن 
جانداران طی مراحل تکاملی تغییر یافته و 
متناسب با نیاز محیط برخی اندامها به کلی از 
بین رفته اند اما در این میان برخی از اعضا و 
اندامها با وجود اینکه در بدن موجودات مدرن 
هیچ استفاده ای ندارند، همچنان باقی مانده 
اند و به همین دلیل برخی این اندامها را 
نشانه ای بر وجود فرایند تکامل می دانند.

وجود یک اندام مشابه در دو موجود 
متفاوت زیست شناسان را به سوی منشا 
یکسانی هدایت می کند که این دو جاندار از 
آن به وجود آمده اند. این اندامها با نام خرد 
اندامها می توانند به خوبی ارتباط میان گونه                                                                                                                                             
                         های مختلف جاندران را 
آشکار کند.

در حال حاضر بسیاری از اندامها در بدن 
موجودان زنده از جمله انسان وجود دارد که 
به دلیل بی استفاده بودن توجه چندانی نیز 
به آنها نمی شود. در ادامه چند نمونه از این 
اعضای بی استفاده در بدن موجودات مختلف 
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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اين گونه ها تنها اس��تخوانهای پا مشاهده می شود و در برخی ديگر پای 
كامل به همراه انگشتهای مجزا ديده می شوند. بر اساس اين استخوانهای 
به جا مانده زيس��ت شناسان نشانه هايی را از ارتباط ميان كرگدنها و والها 

مشاهده كرده اند.

ماهيچه های ریشه مو و موی بدن در انسان: اين ماهيچه ها در كنار 
ريشه موی بدن قرار داشته و برای مثال در هنگام سرما عامل ايجاد بافتی 
دانه دانه در پوست بدن انسان می شود. اين ماهيچه ها در جانداران باعث 
افزايش حجم موهای بدن ش��ده و با بزرگتر نش��ان دادن ابعاد بدن جاندار 
باعث ايجاد ترس در شكارچی، مهاجم يا دشمن جاندار خواهد شد. در عين 
حال اين پديده باعث گرم نگه داش��تن بدن انس��انهای اوليه نيز می شده 
است. اين ماهيچه ها با گذشت زمان و كاسته شدن اليه مو در بدن انسانها 
بی فايده تر شده و توانايی افزايش حرارت بدن را نيز از دست دادند. البته 
برخی بافتهای مويی باقی مانده در انس��ان مانند موی سر، صورت، ابروها 
و مژه ها مفيد و موثرند اما باقيمانده اين بافت در بدن انس��ان به كل بی 

استفاده باقی مانده است. 

چشمها در ماهی های Astyanax Mexicanus: طی آزمايشهای 
متعدد آشكار شده است كه اين ماهی های كم رنگ كه در اعماق غارهای 
زير دريا در مكزيک زندگی می كنند با داش��تن چشم عمال نابينا هستند. 
اين ماهی در هنگام شكل گيری در تخم دارای چشم است اما قبل از تولد 
چشمها از بين رفته و ماهی نابينا متولد می شوند. اين چشمهای بی استفاده 
تقريبا پس از صدها يا هزاران سال زندگی در تاريكی مطلق به اين شكل 
تكامل يافته اند. به گزارش مهر، نمونه های مشابهی از اين گونه ماهی كه 
در ارتفاع كمتری از سطح دريا زندگی می كنند از چشمهای كامال سالم و 
قدرتمندی برخوردارند. دانشمندان به منظور آزمايش اينكه آيا ماهی های 
نابينا توانايی استفاده از چشمهای سالم را دارند يا خير، عدسی چشم ماهی 
عمق پايين تر را به چشم ماهی نابينا پيوند زده و پس از هشت روز مشاهده 
كردند در پس پوس��تی كه سطح چشم را پوشانده است، چشمی جديد در 
حال شكل گيری است. بعد از گذشت دو ماه ماهی توانست چشمی سالم 

با قدرت ديد،مردمک، قرنيه و عنبيه به وجود آورد. 

بال در پرندگانی كه توانایی پرواز 
ندارند: در س��ال 1798 ي��ک آناتومی 
ش��ناس فرانس��وی  در س��فر ب��ه مصر 
پرندگانی را مش��اهده كرد كه توان پرواز 
ندارن��د و بالها در اين موجودات كامال بی 
استفاده به ش��مار می روند. پرنده ای كه 

وي درباره آنها نوشت شترمرغ بود
برای مثال می توان به پرندگانی مانند 
كي��وی گونه ای از پرندگان در نيوزيلند و 
كاكاپو تنها گونه طوطی ش��ناخته شده با 
توانايی آواز خواندن كه قدرت پرواز ندارد 
اش��اره كرد. به طور كلی بال در پرندگان 
س��اختاری پيچيده به ش��مار می رود كه 
تنها به منظور ايج��اد توانايی پرواز حتی 
در گون��ه هايی كه توانايی پرواز ندارند به 
وجود آمده اس��ت. اين اندامها اصالتا و به 
صورت خودكار بال هستند اما هرگز قادر 
نخواهند بود بدنهای حجيم اين پرندگان 
را از زمين به باال بكش��ند. تنها استفاده از 
اين اندامها كنترل تعادل در هنگام دويدن 
و برق��راری ارتب��اط و جل��ب توجه ديگر 

پرندگان است.

 آپاندیس در انس�ان: آپانديس در ميان مهره داران گياهخوار بسيار 
بزرگ بوده در هضم توده های بزرگ گياهی كه به عنوان غذا مورد استفاده 
قرار می گرفته است، بسيار موثر بوده اند اما اين عضو در بدن انسان هيچ 
رابطه مستقيمی با هضم غدا ندارد و به اعتقاد دانشمندان اين عضو از اجداد 
گياه خوار انسان به جا مانده و كامال بی استفاده است. بر اين اساس، ساالنه 
جراحی هايی كه برای حذف اين عضو انجام می گيرد هزينه های گزاف 

مالی و جانی را به بار می آورد.

آپاندیس

بال در پرندگانی كه توانایی پرواز ندارند:
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كانوپولو يک ورزش گروهی با توپ است كه روی آب و توسط دو تيم 
با 5 بازيكن )هريک روی يک قايق كانو( انجام می شود.

هر تيم تالش می كند تا توپ را وارد دروازه حريف كند، در پايان تيمی 
كه تعداد گل بيش��تری به ثمر رس��انده است 

برنده خواهد بود.
اين ورزش در بس��ياری از نقاط دنيا قرن ها 
بازی می شده است، چه به منظور تفريح و چه 
به شكل مس��ابقه. نهاد نمايندگی كننده اين 
ورزش كميته كانوپولو فدراس��يون بين المللی 
قايقرانی است كه هر دو سال مسابقات جهانی 

اين رشته را برگزار می كند.
كانوپول��و تركيب��ی از واترپول��و و قايقرانی 
است، از نظر تاكتيكی به بسكتبال و واترپولو 

شباهت دارد. ورزشكاران اين رشته بايد مهارت زيادی در قايقرانی و كنترل 
قايق داش��ته و از س��رعت عمل و قدرت بدنی بااليی )به ويژه دس��ت ها( 

برخوردار باشند.
از توپ واترپولو برای مس��ابقه اس��تفاده می شود و هر بازيكنی تنها تا 5 
ثاني��ه پس از تصاحب توپ حق مالكيت آن را دارد. دريبل زدن با انداختن 

توپ به سمتی ديگر و پشت سر گذاشتن بازيكن مدافع انجام می شود.

تكل بازيكن صاحب توپ با تنه زدن به شانه ها و پشت او انجام می شود. 
داور برای جريمه شخصی بازيكنان خطا كار از سه كارت سبز، زرد و سرخ 

استفاده می كند.
تعداد تعويض ها محدوديتی ندارد و اطالع 
داور نيز الزم نيس��ت، اما باي��د ابتدا بازيكن 
تعويض ش��ده از محوطه خارج شود، سپس 

يار جايگزين وارد بازی شود.
محوطه بازی 35 در 23 متر مساحت دارد 
و محدوده آن معموال به وس��يله طناب های 
معلق مشخص می شود )مانند مسابقات شنا(. 
هر مسابقه دو داور دارد كه هر كدام يک نيمه 
را كنترل می كنند و دو خط نگهدار هم دروازه 

را زير نظر دارند.
دروازه 1 مت��ر عرض و يک و نيم متر ط��ول دارد و در ارتفاع دو متری 
معلق است. دروازه بان با نگهداشتن پاروی خود به شكل عمودی از دروازه 

دفاع می كند.
زمان بازی دو نيمه 10 دقيقه ای است و هر نيمه همانند واترپولو با قرار 
گرفت��ن همه بازيكنان رو ب��ه روی دروازه خودی و انداختن توپ به مركز 

زمين توسط داور آغاز می شود.

آشنايي با ورزشها ي توپي

كانوپولو
كسرا مهدوي

ورزش

ت
س

دو
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كبدي يک ورزش تيمي اس��ت كه از جنوب 
آسيا سازمان يافته است.اين ورزش اكثراً توسط 
م��ردان ج��وان در هند، بنگالدش و پاكس��تان 
به بازي گرفته ش��ده و در جنوب ش��رق آسيا از 
محبوبيت برخوردار مي باشد كبدي همان ورزش 
»زو« ايراني است. اصل و منشأ اين بازي بومي 
و محلي بوده است. اين بازي در تمام نقاط ايران 
انجام مي شود. در گيالن به اين بازي »شيرين 
دودو«، در خراسان، گلس��تان و مازندران »زو« 
و در خوزس��تان »اش تي تي« و در سيستان و 
بلوچستان »كبدي« يا همان »كي بودي« مي 

گويند كه تركيبي از كشتي و راگبي است.
بازي كبدي در داخل سالن )تاتامي(، در زمين 
خاكي و چمن بدون اس��تفاده از هرگونه وسيله 
انجام مي ش��ود ولي بازي ه��اي بين المللي و 

رسمي بايد بر روي تاتامي انجام شود ..
مهاجمان دوتيم در حال��ي كه به طور مرتب 
كلمه »كبد ي كبدي« را تكرار مي كنند با انجام 
ح��ركات حمله و دفاع و جابه جايي س��عي مي 
كنن��د با لمس يا گرفتن يار تيم مقابل بتوانند به 
باالترين امتياز دست يابند. تعويض در اين بازي 
محدوديت ندارد. در صورت تس��اوي دو تيم در 
وق��ت قانوني، پنج حمله از س��وي دو تيم انجام 
مي شود و اگر باز هم مساوي شدند، حمله يک 

به يک پيگيري مي شود.
در ط��ول ب��ازي بايد كلمه كب��دي با صداي 
بلن��د و واضح از س��وي بازيك��ن مهاجم تكرار 
ش��ود. بطوري كه قط��ع كردن كلم��ه )كبدي 
كب��دي( يا نفس گيري در ب��ازي به معني قطع 
كردن محس��وب مي شود و مهاجم بايد تا زمان 
برگشت به زمين خود آن را بگويد. نحوه كسب 
امتياز هم بدين صورت اس��ت كه اگر مهاجم با 
حري��ف يا حري��ف با مهاجم تم��اس پيدا كند و 
مهاجم به زمين خود برگردد، امتياز كس��ب مي 
ش��ود. ولي اگر حريفان مهاجم رانگه دارند و در 
زمين خود متوقف كنند و اجازه رس��يدن مهاجم 
به زمين خ��ودش را ندهند مهاجم يک امتياز از 
دس��ت مي دهد. بازي كبدي داراي خطوطي در 
زمين و قوانيني خاص اس��ت كه در طول بازي 
بايد رعايت ش��ود. تيم ها به نوبت " مهاجم" را 
در ط��ول خط مانع نيمه زمين ارس��ال نموده و 
تيمي كه بيشترين امتياز را در پايان بازي بدست 
آورده باشد برنده اعالم ميشود. الزمه اين ورزش 
واكنش س��ريع، ظرفيت ايده آل مربوط به جهاز 
تنقس��ي، هماهنگي عض��الت و قابليت بازتابي 

بازيكنان مي باشد
كبدی از مس��ابقات آسيايی س��ال 1982 به 
ص��ورت نمايش��ی و پس از آن جزء مس��ابقات 

رسمی بازی های آسيايی قرارگرفت.
تشكيالت اين رش��ته ورزشی از سال 1375 
با عنوان انجمن كبدی)فدراس��يون ورزش های 
همگانی( ش��روع به فعاليت كرد و برای اولين بار 
در س��ال 1381 در مس��ابقات قهرمانی آس��يا- 
مردان- ش��ركت و به مقام س��وم اي��ن دوره از 

مسابقات نائل آمد.
تيم ايران در س��ال 82 موفق به كسب مقام 
اول آس��يا در رده جوان��ان و بزرگس��االن و در 
سال83 با كسب نايب قهرمانی جهان مدال های 
پرارزشی را به ارمغان آورد و با توجه به ضرورت 
و صالحديد مسئوالن س��ازمان تربيت بدنی در 
س��ال 1384 با تش��كيل مجمع عمومی تحت 
عنوان فدراسيون كبدی جمهوری اسالمی ايران 

عماًل شروع به فعاليت كرد.
ورزش كبدی اصالتاً يک رشته ورزشي هندی 
االصل می باش��د و در بازی های المپيک س��ال 
1936 به عنوان يک رش��ته نمايشی در المپيک 

برلين به نمايش درآمد.
همچنين رش��ته كبدی در بازی های آسيايی 
چين 1990 گنجانده ش��د و از هم��ان زمان به 
عن��وان يكی از رش��ته های رس��می بازی های 

آسيايی در برنامه بازی ها وجود داشته است.

آشنايي با ورزش

كبدي
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داستاندنبالهدار

داستان

ت
س

نویسنده: آلفرد اسُتلدو

مترجم: رامك نيك طلب

تصویرگر: طاهر شعباني

نيازم به مسافرت مثل نياز داشتن به حفره اي 
در س��رم بود. ولي پ��درم مي گفت كس��ي بايد 
به »آلف��ا 1« برود و به عمه كاترين در بس��تن 
چمدان هايش كمک كند و به زمين برگردد عمه 

كاترين هم تمايل داشت من اين كار را بكنم.
گفتم: »غير ممكن اس��ت. رفت و برگش��تم 
ماه ها طول مي كش��د در صورتي ك��ه چند روز 
ديگر مسابقات بسكتبال ش��روع مي شود و تيم 

به من نياز دارد.« 
من كاپيتان تيم بسكتبال كالس هاي ششم 
بودم و انگار ب��راي پدرم مهم نبود، چون گفت: 
»فوق��ش س��فرت يک هفت��ه ت��ا ده روز طول 
مي كشد، عمه كاترين پول سفرت را فرستاده تا 

تو را از طريق »ويا كد« بفرستيم.«
� جّدي مي گوييد؟

� بله. ت��و اولين عضو خانواده هس��تي كه با 
وياكد سفر مي كني. دوست داري؟
� به گمانم دوست داشته باشم.

همة ما با موشک به ماه و ديگر سياره ها رفته 
بوديم ولي پ��در براي س��فرهاي مأموريتي اش 
به كهكشان آلفا و كهكش��ان كاپا از ابَرموشک 
استفاده مي كرد كه ماه ها طول مي كشيد. همين 
دو سال پيش دانشمندان راه جديد ديگري به نام 
»وياكو« پيدا كردند. به نظر من سفر با »وياكد« 
وحش��تناك بود ولي هر كس كه با وياكد س��فر 
كرده بود به ايمني اش قس��م مي خورد. يكي از 
بچه هاي مدرسه مي گفت حتي آسان تر از پايين 

رفتن از پله است. 
مي گفت: »اول آدم را با س��يم ب��ه كامپيوتر 
وص��ل مي كنند بعد چي��زي تزريق مي كنند كه 
خوابت مي برد بعد كه بيدار مي شوي مي بيني به 

مقصد رسيده اي. همه اش همين است!«
معلممان مي گف��ت: مثل بقية چيزها مي ماند 
و براي همة مردم قابل اس��تفاده است. در قرن 

بيس��تم كه مهندس��ان براي همه چي��ز برنامة 
كامپيوتري مي نوشتند، چنين ايده اي در ذهنشان 
جرقه زد. برنامه هاي كامپيوتري براي ماشين ها، 
چرخ ه��ا، صندلي ها و بعد حيوانات و س��رانجام 
براي انس��ان ها! اوايلش مشكالت زيادي وجود 
داشت، بعضي ها مي گفتند انسان، چيزي بيش از 
يک س��ري عدد و فرمول است! ولي مهندسان، 
برنامه ه��اي كامپيوتري اي طراح��ي كردند كه 
نش��انگر ش��كل ظاهري آدم ها و اعمال و رفتار 
و احساسش��ان بود. در گام بعدي، از انس��ان ها 
مدل هايي ساختند با شباهت كامل. وقتي كارت 
كامپيوتري حاوي اطالعات كامل آن انس��ان را 
در مدلش جا مي دادند مدل همانند آن فرد عمل 

مي كرد! 
ولي اوضاع زمين، بهرام و اورانوس آشفته شد 
چون معلوم نبود آدمي كه روبه رويت است آدمي 
واقعي است يا مدل! بعضي ها عقيده داشتند كه 
اين كار انس��اني و صحيح نيست! شايد هم اين 
طور باش��د. به هر حال مزاياي زيادي داش��ت. 
چون هر كس��ي مي توانست داده يا اطالعات را 
توس��ط امواج خنثي به همه جاي دنيا بفرس��تد. 
از طرفي زمان س��فر با »وياكد« كوتاه تر از باقي 
روش ها بود. هر مدلي كه با برنامة يک انس��ان 
ُپر مي ش��د به مقصد فرستاده مي شد و در مقصد 
مدل زنده مي ش��د و مثل آن مرد رفتار مي كرد. 
ول��ي بدن اصلي در جايي ب��ه نام مخزن خواب 
نگهداري مي شد تا مدلش برمي گردد. با برگشت 
مدل، دادة كامپيوتري از بدن مدل بيرون آورده 
مي شد و بدن اصلي بيدار مي گشت و به خانه اش 
مي رف��ت. »وياكد« ي��ک عيب داش��ت اينكه 
مدل نمي توانس��ت با خودش چيزي حمل كند. 
بنابراي��ن عمه كاترين مي بايس��ت براي آوردن 
چمدان هايش با ابرموش��ک سفر مي كرد و چند 
هفته پس از من به خانه مي رسيد. من بايد شش 

ميليون س��ال نوري از زمين به س��مت آلفا سفر 
مي كردم، فقط براي اينكه در بستن اسباب هاي 
عم��ه ام كمک كنم. پدرم تأكي��د كرد كه اين را 
عمه ام خواس��ته اس��ت و فقط از من! نه پدر و يا 
مادر يا خواهرم ژان كه دو س��ال از من بزرگ تر 
است. كمي عجيب به نظر مي رسيد. به هر حال 

چه بخواهم چه نخواهم بايد به اين سفر بروم.
٢

پ��در و مادر و ژان ب��ا من به ترمينال آمدند تا 
پروازم را ببينند. مردم زيادي به آنجا آمده بودند 
تا هر كدام به يک قس��مت دنيا بروند. ترمينالي 
نفرين ش��ده بود! نه قس��مت بارگيري داشت نه 
پلكان متحرك و نه ابَرموشک هايي با موتورهاي 
آم��ادة پرواز. به جاي��ش راهروهايي با اتاق هاي 
كوچک داش��ت درس��ت مثل بيمارس��تان! پدر 
پش��ت ميكروفن پذيرش رف��ت و گفت: »جک 
استيونشن به كهكشان راه شيري آلفا،»آلفا 1«، 

شهر ناتينگهام.«
كارت هاي كامپيوتر با صداي تِليک فايل مرا 
پيدا كردند و بعد صداي كامپيوتر گفت: »اتاق آ 
8« »اتاق آ 8« را در انتهاي سالن پيدا كرديم كه 
بيشتر شبيه اتاق انتظار مطب ها بود. عكس هايي 
ب��ه ديوارها ب��ود و مردم گوش ت��ا گوش روي 
صندلي ها نشسته بودند كه يا مجله مي خواندند 
يا صفحة ويو تماش��ا مي كردند. ژان گفت: »چه 

عجيب است!« گفتم: اين ها منتظر چه هستند؟
خانمي گفت: »من منتظر »وياكد«م هس��تم 

براي رفتن به اورانوس!«
آقايي گفت: »من ه��م مي   خواهم به پلوتون 

بروم!«
ه��ر كس جايي مي رفت. به هر حال بيش��تر 
شبيه مطب دكتر بود تا ترمينال. خانمي كه كت 
س��فيد پوش��يده بود يكي يكي مريض ها � يعني 
مس��افرها � را صدا كرد و بيرون ب��رد. تا اينكه 

»آلفا 1«
ماجراي سفر به
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نوبت به من رسيد. 
� از اين طرف لطفاً!

مادرم پرسيد: »مي توانيم ما هم با او بياييم؟« 
� مي توانيد تا زمان حركت پيش مسافر باشيد 

و بعد برويد. 
ژان گفت: »چه عجيب و غريب!«

به دنبال آن زن از راهرو گذش��تيم و سرانجام 

به اتاقي رسيديم كه روي آن نوشته بودند »آلفا 
».1

اتاق مس��تطيل ش��كلي بود به رنگ سبز. در 
وسط اتاق ميزي گذاشته بودند كه بالشي رويش 
بود. المپ بزرگي باالي ميز مي درخشيد؛ درست 
شبيه اتاق عمل. بر ديوارها عكس هايي از »آلفا 
1« زده بودند. پرستار � يعني مأمور پرواز � وادارم 

كرد كه به عكس ها نگاه كنم.
� ت��و دقيقاً در چني��ن اتاقي بيدار 
خواهي شد و گمان كنم آنجا دوستان 
و بستگانت منتظرت خواهند بود. بعد 
من دراز كشيدم او مرا به كامپيوتري 

وصل كرد. 
م��ادرم نگران به نظر مي رس��يد. 

سفرش چه قدر طول مي  كشد؟
� قبل از اينكه پايتان را از ترمينال 
بي��رون بگذاريد به »آلفا« مي رس��د. 

راحت دراز بكش جک!
پدر گفت: »به عمه كاترين سالم 

برسان جک.«
مادر گفت: »س��فر خوشي داشته 

باشي.«
ژان پرس��يد: »مي توانيم تا لحظة 

رفتن كنارش باشيم؟« 
� ن��ه. مي داني كه ب��رادرت اينجا 

نمي ماند!
� بدنش كه اينجاست!

� بله، در مخزن خواب بدون برنامه 
مي ماند تا وقتي برگردد. موردي براي 
نگراني وجود ندارد. صدها نفر روزانه 
به اين ش��كل به سفر مي روند. حاال 

بهتر است با او خداحافظي كنيد. 
� خداحافظ پ��در، خداحافظ مادر، 

خداحافظ ژان!
� خدانگهدار.
� خداحافظ.

� به اميد ديدار.
بع��د آن ه��ا رفتن��د و م��ن كمي 
س��وزش بر بازويم احساس كردم و 
بعد به خواب رفت��م خوابي عميق و 
دلپذير! خواب تيم بسكتبالم را ديدم 
كه داش��تم دريبل مي ك��ردم و همه 
فرياد مي زدند برو جک! برو! در هوا شناور بودم. 
بعد رفتم باالتر. باالي س��ر مردم. باالي تابلوي 
نور. باال و باالتر، و مردم فرياد مي كشيدند. جک، 

برگرد جک! 
ادامه دارد...
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تهيه و تنظيم : زري عباس زاده

روز 12 مردادماه مصادف با يازدهم ش��عبان، 
س��الروز والدت حضرت علي اكب��ر)ع( روز جوان 
نام گذاري شده است، به همين مناسبت و به دليل 
اهميت اي��ن دوران، نگاهي مي اندازيم به زندگي 
ايشان، همچنين مرور كوتاهي مي كنيم بر سخناني 
از بزرگان دين و ادب در اين  باره و تحليلي مختصر 

از دوران جواني.

اهميت جواني
اهميت اين دوران به مقدار اهميت زندگي بشر 
اس��ت، زيرا همة توانايي هاي انسان در اين دوران 
ظهور مي يابد. جواني دوران تربيت پذيري است و 
فرصتي است كه در آن عقيده ها و صفات شايسته  
ريشه دار شده و در انسان ثابت مي شود. اگر جواني 
بتواند پايه هاي درس��ت اخالق��ي و اعتقادي را در 
وجودش استوار سازد مي تواند تا روزگار پيري آن را 
در خود حفظ كند و كمتر دچار خطا و لغزش بشود. 
به فرمودة پيامبر اسالم)ص( تقوا و ايمان در جواني 
ارزش بيش��تري دارد، چون جوان به  دليل شور و 
هيجان جواني قادر اس��ت به گن��اه و لغزش آلوده 
ش��ود. اما اگر به دليل ايمان به خدا از آن ها چشم 
بپوشد و لباس تقوا بر تن كند، نزد خداوند عزيز و 
محبوب مي شود. به همين دليل است كه از آن به 
 عنوان دوران سرنوشت ساز ياد مي كنيم. اگر جواني 
به سبب ايمان به خدا از لذت گناه چشم بپوشد، خدا 

شيريني و لذت ايمان را به او مي چشاند.
دوران جوان��ي باارزش تري��ن دوران عمر هر 
انسان است و تا از دست ندهيم متوجه اهميت آن 
نمي شويم. تأسف و افسوس سالمندان ما به  علت از 

دست دادن جواني، نشانه همين موضوع است.
جوان به دليل انرژي و نشاطي كه دارد توانمند 
است و قدرت عمل فراواني دارد و مي تواند عامل 
سازندگي، رشد و پيشرفت يک جامعه باشد، اما در 
اين راه به تجربه و راهنمايي هاي اشخاص دلسوز و 
آگاه نياز دارد تا خداي ناكرده در مسير شور و هيجان 

دچار خطا و اشتباه نشود.

خوش��بختانه جوان��ان م��ا داراي الگوه��اي 
بس��ياري در زمينه هاي مهم سازندگي، علم، ادب 
و تقوا هس��تند. از بارزترين آنان مي توان حضرت 
علي اكبر)ع( را نام  برد. ايشان در رشادت، علم، ادب 
و تقوا نه تنها سرآمد روزگار خود بودند، نمونة كاملي 
از يک جوان رش��د يافتة مسلمان در همة عصرها 
هستند. جوانان ما با درس گرفتن از ايشان مي توانند 

درك درستي از دوران جواني داشته باشند.

زندگي حضرت علي اكبر)ع(
حضرت علي اكبر)ع( بنا به روايتي در يازدهم 
ش��عبان س��ال 43 قمري در مدينه منوره ديده به 

جهان گشود.
درباره شخصيت علي اكبر)ع( گفته شده، كه 
وي جوان��ي خوش چهره، زيب��ا، خوش زبان و دلير 
بود و از جهت س��يرت و خلق و خوي و رخس��ار، 
شبيه ترين مردم به پيامبر اكرم)ص( بود و شجاعت 
و رزمندگي را از ج��دش علي  بن  ابي طالب)ع( به 

ارث برده بود.
امام حسين)ع( در تربيت وي و آموزش قرآن 
و معارف اسالمي و اطالعات سياسي و اجتماعي 
به ايشان تالش فراواني به عمل آورد و از وي يک 

انسان كامل و نمونه ساخت.
وي نخستين شهيد بني هاشم در روز عاشورا 
بود. علي اكبر)ع( در نبرد روز عاش��ورا دويست تن 
از سپاه عمر بن س��عد را در دو مرحله به هالكت 
رسانيد و سرانجام با ضربتي به شدت زخمي شد و 

مظلومانه به شهادت رسيد.
در مورد سن شريف وي، به هنگام شهادت، 
اختالف است. برخي مي گويند هجده ساله، برخي 
نوزده س��اله و عده اي هم مي گويند بيست و پنج 

ساله بود.
مقبره حضرت علي اكبر)ع( در كربالي معلي 
پايين  پاي اباعبداهلل الحسين)ع( است و در سالم 
زيارت عاشورا منظور از و علي علي ابن الحسين، 

آقا علي اكبر)ع( است.

سخنان بزرگان دربارة جواني
Õ خداوند دوستدار جواني است كه جواني اش 

را به اطاعت خداوند مي گذراند.
 )پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله(

Õ ش��اگردان و ياران امام صادق)ع( گرداگرد 
ايشان حلقه زده بودند. امام از يكي از آنان پرسيد: 
»شما به چه كسي جوان مي گوييد؟« او گفت: »به 
كس��ي كه در سن جواني باش��د.« امام صادق)ع( 
فرمود: »پس چرا با اينكه اصحاب كهف در س��ن 
پيري بودند، خداوند آنان را با عنوان جوان ياد كرده 
است، آنجا كه مي فرمايد: »زماني را به خاطر بياور 
كه آن جوانان به غار پناه بردند؟« يا اينكه فرموده 
است: »آن ها جواناني بودند كه به پروردگارت ايمان 
آوردند؟« آنگاه خود ِ امام صادق)ع( چنين پاسخ داد: 
»هر كس به خدا ايمان داش��ته باشد و تقوا پيشه 
كند، جوان و جوانمرد است.« بنابراين، به آنان كه 
از نظر سن و سال پيرند، ولي قلبي پاك و باايمان 

دارند، مي توان جوان و جوانمرد گفت.
Õ افسوس! اگر جوانان مي دانستند و اگر پيران 

مي توانستند. )هنري اشتاین، ادیب فرانسوي(
Õ اشتباه جوانان در اين است كه فكر مي كنند 
هوش مي تواند جاي تجربه را بگيرد و اشتباه پيران 
در اين است كه خيال مي كنند تجربه مي تواند جاي 

هوش را بگيرد. )آنا هربرت(
Õ جواني، بهترين فرصت آدمي اس��ت براي 

پس انداز كردن تمام خوش بختي هاي جهان
و جواني، گلي است كه جز يک دفعه در بهار 

عمر شكفته نمي شود. )ضرب المثل آلماني(

معرفي جوانان موفق در تاریخ اسالم
محبوب ترين ج��وان مكه، محمد امين)ص( 

بود. سپس جوانمرد بزرگ اسالم، علي)ع(.
دخت��ر ج��وان پيامب��ر اس��الم)ص(، زهراي 
مرضيه)س(، نيز بانوي جوان و س��رور زنان عالم 

بود. 
همچنين سخنگوي جوان مسلمانان، جعفر 

جوان و نزديكي به خدا نسيم

ت
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ب��ن ابي طالب ني��ز در دربار نجاش��ي، آن چنان از 
حق و حقيق��ت قرآن كريم س��خن مي گويد كه 
حتي نجاشي، پادشاه مسيحي را به تواضع و گريه 
وامي دارد. عبداهلل بن مس��عود، جوان متعهدي بود 
ك��ه به عنوان قاري و مبلغ ق��رآن، تا پاي جان از 
اسالم دفاع كرد. ُمصعب بن عمير، معاذ بن جبل، 
حنظلة بن ابي عامر، و اس��امة ب��ن زيد، از جمله 
جوانان عصر نزول قرآن هستند كه به ترتيب، مبلغ  

فرماندار، جنگجو و فرمانده سپاه بوده اند.
بيشتر پيشوايان معصوم)ع( در سنين جواني 
)از چهارده تا س��ي س��الگي( به امامت رسيده اند.  
فيلس��وف جوان، بو علي س��ينا، همچنين حكيم 

شهاب الدين سهروردي و ... از اين جمله اند.
اينان نمونه هايي از جواناني بودند كه توانستند 
از واقعيت و حقيقت بهره گيرند و از راهنمايي هاي 

دين و قرآن استفاده كنند.

جوانان قرآني
قرآن جوانان را به بهره گيري صحيح از دوران 
جواني فرامي خواند و خود نمونه هايي در اين مورد 

معرفي مي كند:
ج��وان  ابراهي��م)ع(،  حض��رت  جمل��ه  از 
هجده س��اله اي كه با اراده آهنين، در قلب دنياي 
تاريک زمان خود درخش��يد و باعث ايجاد تحولي 

عظيم در تاريخ بشريت شد.
حض��رت يوس��ف )ع( نيز با آموخت��ن علم و 
حكمت در دوران جواني، توانس��ت با اراده آهنين 
درس عف��اف و كش��ورداري را به هم��ه جوانان 
بيام��وزد. او حتي در درون چاه و زندان، و در ميان 
انواع تهمت ها موفق شد از شرايط و زمان و مكان، 
به س��ود خود بهره گيرد. يوسف)ع( هرگز به دليل 
فشارهاي متعدد، تسليم خواسته هاي نفس خويش 
نشد و در عين حال، حضور فعال و گسترده اي در 

امور مملكت داشت.

داستان حضرت موسي)ع(، ماجراي طالوت)ع(، 
جوانان اصحاب كهف و... نمونه هايي هستند كه در 

قرآن كريم آمده است.
ممكن اس��ت گفته ش��ود آيا ق��رآن كريم، 
همان گونه كه الگوي مناسبي براي پسران معرفي 
مي كند، براي دختران جوان نيز الگويي ارائه كرده 

است؟ او چه كسي است و چه ويژگي هايي دارد؟
يكي از مناسب ترين الگوهاي قرآن كريم براي 
دختران جوان، حضرت مريم)س( اس��ت. نام آن 
حضرت، گاه به تنهايي و گاه همراه با نام فرزندش، 
عيسي)ع(، چندين بار در قرآن كريم است؛ از جمله: 
»اي مريم! خدا تو را برگزيده و پاك س��اخته و بر 

تمام زنان عالم برتري داده است.«
در مقام و منزلت اين دختر جوان همين بس 
كه فرشتگان با وي سخن مي گفته اند، حال آنكه 
آنان جز با پيامبران اولوالعزم، با كسي ديگر سخن 
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تصميم گيري
تصميم گرفتن در زندگي كاري بسيار مشكل 
اس��ت. در طول زندگي ممكن اس��ت تصميماتي 
بگيريد كه آينده ش��ما را تحت تأثير قرار دهند. در 
واقع تصميمات��ي كه در زمان حال مي گيريد فقط 
زندگي آينده شما را تحت تأثير قرار نمي دهد، بلكه 
بر افراد ديگ��ر و دنيايي كه در آن زندگي مي كنيد 
تأثير مي گذارد. تصميم گيري ش��امل فكر كردن، 
ح��رف زدن و گرفتن اطالعات مربوط به مس��ئله 
اس��ت. ش��ما اطالعاتي را جمع آوري مي كنيد كه 
مي تواند به ش��ما در رابطه ب��ا تصميمي كه داريد 
و يا مي گيريد، كمک كن��د. اين كار را با صحبت 
كردن با افرادي انجام مي دهيد كه از موضوع آگاهي 
دارند و يا به كتابخانه مي رويد و در نهايت در مورد 
تعدادي راه حل كه پيش رويتان قرار دارد فكر كرده 

و تصميم مي گيريد. 
وقتي خانواده ه��ا و افراد ارزش ه��اي خود را 
مي شناسند از آن ها به عنوان راهنمايي در تمام ابعاد 
زندگي استفاده مي كنند. اين بخش خاص هر چه 
مي خواهد باشد از قبيل انتخاب شغل، خرج كردن 
پول، انتخاب لباس و پوش��ش، در همه اين موارد 

ارزش هاي فرد اساس تصميم گيري اوست. بيشتر 
تصميم گيري ها آني و به يكباره انجام نمي پذيرند. 
تكميل تصميمات نياز به گذشت زمان دارد. معموال ً 
تصميم گيري هنگامي صورت مي پذيرد كه اتفاقات، 
عادت ها و الگوهاي زندگي تغيير كنند. مثال ً ماشين 
ده س��اله ش��ما خراب ش��ده و براي تعمير به پول 
بس��ياري نياز است، شما نياز به وسيله نقليه داريد 
و همين  طور هزينه تحصيل و خريدهاي ديگر نيز 
مطرح اس��ت و هم اكنون بايد بهترين راه را براي 
مصرف پول خانواده انتخاب كنيد. شما بايد طوري 
تصميم بگيريد كه ارزش هاي خانوادگي حفظ شود.

در تصميم گيري يک روند 6 مرحله اي وجود 
دارد.

1. تعريف مشكل يا هدف.
2. جم��ع آوري تم��ام اطالع��ات در مورد آن 

مشكل و ليست كردن آن ها.
3. بررس��ي دو يا بيش��تر راه حل هاي موجود. 
داش��تن راه حل هاي امكان پذير بسيار مهم است. 

بررسي انواع راه حل ها زمان مي برد.
4. تحلي��ل نتايج احتمالي ه��ر راه حل. در هر 

م��ورد به جوانب خوب و ب��د آن بنگريد. نتايج هر 
يک چيس��ت؟ به اين سؤاالت پاسخ دهيد: آيا اين 
راه حل براي من خوب خواهد بود؟ براي خانواده ام 
چطور؟ براي همكارانم و يا دوستانم چطور؟ در مسير 
پاسخگويي به اين س��ؤاالت به ارزش هاي خود و 

خانواده تان پايبند باشيد.
5. انتخاب بهترين راه حل براي حل مشكل. 
شما بايد مسئوليت تصميمي را كه مي گيريد و نتايج 

خوب يا بد آن را پذيرا باشيد.
6. تصميمي را كه گرفته ايد ارزيابي كنيد. در 
مورد تجديدنظر كردن فكر كرده و تصميمي بگيريد. 
هميشه و در صورتي كه تصميم اولتان با شكست 
روبه رو شد آماده پذيرش يک راه حل جايگزين براي 
حل مشكل و رسيدن به هدف باشيد. احتماال ً تمام 
تصميماتي كه مي گيريد موجب خوش��حالي  شما 
نمي شود. ش��ما با درك ارزش هايتان، برنامه ريزي 
مش��خص براي رس��يدن به اهداف تعريف شده و 
تبعيت از اين 6 مرحله روند تصميم گيري، مي توانيد 
ش��انس خش��نودي خود از تصميمتان را افزايش 

دهيد.

مشاور
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ُکرة عوض نشدني

حافظه و فراموشي 
نعمت است

شما كجا زندگي مي كنيد؟ هر جا باشيد فرقي نمي كند. در شهر يا روستا، جنگل يا بيابان، 
دشت يا كوهستان، جزيره يا كنار دريا...  هر كجا باشيد، روي كرة زمين زندگي مي كنيد. مي دانيد 

كه كره زمين بسيار بزرگ است؛ بسيار بزرگ تر از خانه هايي كه در آن زندگي مي كنيم.
ك��ره زمين مثل يک خانه اس��ت. به خانه اي كه در آن زندگ��ي مي كنيد، توجه كنيد. اگر 
قرار باشد از آن مراقبت نكنيد، چه مي شود؟ حتماً پاسخ مي دهيد پس از مدت كوتاهي خانه به 
خرابه اي تبديل مي شود. اگر در خانه اي كه زندگي مي كنيد نظافت را رعايت نكنيد چه مي شود؟ 
اتاق ها و راه رو ها پر از وسايل درهم و برهم، زباله و مواد دورريختني مي شود. بله درست پاسخ 
داده ايد. كره زمين، همانند خانه اي كه در آن زندگي مي كنيم، به مراقبت و نگهداري نياز دارد. اگر 
هريک از ما، كه در مناطق مختلف زمين زندگي مي كنيم، مواظب و مراقب محل زندگي خود 
نباشيم، آنجا خراب مي شود و از بين مي رود. رودها و درياچه هاي روي زمين  منبع آب لوله كشي 
ساختمان ها هستند. اگر در آن ها زباله بريزيم، در واقع به خودمان آسيب زده ايم؛ چون خودمان 
بايد از اين آب ها استفاده كنيم. جنگل ها، هوا و اكسيژن، بخش زيادي از غذاي ما انسان ها را 
فراهم مي كنند. اگر آن ها را از بين ببريم، در واقع به خودمان آس��يب زده ايم. اتومبيل ها هواي 
شهرها را  آلوده مي كنند. اين آلودگي موجب از بين رفتن گياهان و جانوران مي شود. گياهان و 
جانوران هم ساكن كره زمين هستند. آن ها هم حق دارند زندگي كنند. نبايد بگذاريم به راحتي از 
بين بروند. اگر خانه اي كه در آن زندگي مي كنيم بدون استفاده باشد، به جاي ديگري مي رويم. 
اما  يادمان باشد. هر جا كه باشيم، روي كره زمين هستيم. آيا مي توانيم كره زمين را رها كنيم و 
به جاي ديگري برويم؟ پس يادمان باشد كه فقط يک كره زمين وجود دارد. آن را خراب نكنيم 

و از نعمت هايي كه خدا براي ما آفريده است، بهتر استفاده كنيم.

آيا فكرش را كرده اي اگر انس��ان حافظه 
نداشت چه مي شد؟ نمي دانست چه چيزي را به 
چه كسي داده و چه چيزي را از چه كسي گرفته 
است. راه خانه اش را گم مي  كرد. نمي دانست 
چه چيزهايي را ديده و شنيده است. راه خودش 
را گم مي كرد و هرگز به مقصد نمي رسيد. به 
قول ام��ام صادق)ع( اصاًل انس��ان بودنش از 
بي��ن مي رفت. باالت��ر از نعمت حافظه نعمت 
فراموشي اس��ت. اگر انسان فراموشي نداشت 
هيچ وقت مصيبت ه��ا را فراموش نمي كرد و 
هميش��ه عزادار بود. راستي فراموش نكنيم از 
اين دو نعمت خدا سپاس��گزاري كنيم. رسول 
خدا فرمود: »براي تقويت حافظه قرآن بخوان 

مسواك بزن و روزه بگير.«
سهيال اشراقي

تهيه وتنظيم: هما رنجبر
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تابستان در تهران! طنز

ت
س

دو

ام��روز بابا رس��ماً اعالم كرد كه مس��افرت 
تابس��تاني بي مس��افرت تابس��تاني! چ��ون تمام 
مرخصي هايش را استفاده كرده است و هرچه هم 
خواس��ته خودش را به مريض��ي بزند تا چهار روز 
مرخصي اس��تعالجي بگيرد و ما را از اين تهراْن 
جاِن محترم! بيرون ببرد، موّفق نش��ده است. در 
نتيجه قرار است كّل تابستان ما، در تهران خوش 
آب و هوا! بگذرد و برود پي كارش. حاال درس��ت 
است كه ما اّولش يک مقدار درون! ذوقمان خورد، 
ولي چه اشكال دارد. هرچه نباشد امكانات تهران 
از همه جا بيش��تر اس��ت و ما به جاي رفتن كنار 
دريا و تخمه شكس��تن وسط جنگل و ديدن آثار 
ديدن��ي! و عكس يادگاري گرفت��ن و از اين جور 
چيزها، بهتر است بنشينيم و امكانات زياد خودمان 

را بررسي كنيم.
� مامان پاشو من را ببر جاي ديدني تهران را 

بهم نشان بده.
� جاي ديدني؟... اووم... باش��د! فقط دوربين 

عكاسي يادت نرود...
آخ جون! اصواًل براي رفتن به جاهاي ديدني، 
حس��ابي بايد مجهز باش��ي. دوربين عكاس��ي... 

تنّقالت به ميزان كافي... ام پي تري )و باالتر(! پلير 
جهت گ��وش  دادن به آهنگ هاي خفن و چنين 
و چنان!  عش��ق و حال كردن ... عينک آفتابي... 
كاله حصيري، چتر آفتابي! و از اين جور چيزهاي 
ضد آفتابي... كتاني... كوله پشتي... خوش تيپي هم 

به اندازه دلخواه و... ماماااااان! من آماده شدم.
� خيلي خوب يواش در خانه را ببند و بدو بيا 

روي پشت بام!
� پشت بام؟؟؟...!

***
 چند دقيقه بعد � مكان: روي پشت بام

� عزيزم اين ساختمان قّددراز را مي بيني كه 
عينهو ساقة لوبيا سحرآميز باال رفته و وسط دود و 
دم گم شده؟! اين اسمش برج ميالد است و يكي 
از آثار! ديدني تهران. حاال اگر دوست داري ازش 

عكس بگير!
� اَه ه ه! مامان اين چه وضعش است. حداقل 
بيا برويم از نزدي��ک ببينيمش و كنارش عكس 

بگيرم.
� بّچ��ه عقلت كجا رفته اس��ت؟ آخر آدم از 
نزديک مي تواند ساختمان به اين درازي را ببيند؟! 

برو كنار ديوار َخرپش��ته! بايس��ت تا يک عكس 
كلوزآپ! ازت بگيرم و به همه بگو كنار برج ميالد 

گرفتي. كي مي فهمد؟! ديوار، ديوار است ديگر!!!
� مامان تهران جاي ديدني ديگري ندارد؟!

� چرا عزيزم برج آزادي هم هست. مي خواهي 
عصر برويم خانه عّمه جان از روي پشت بامشان 

برج آزادي را هم ببيني؟!
***

خالصه از ليست امكانات افسانه اي تهران! 
آثار ديدني را خط زدم؛ چون بابايم گفت تنها چند 
اثر ديدني از تهران به ياد مي آورد كه جاي تاريخي 
بود، ولي مثل اينكه بس��ازبفروش ها همه شان را 
خراب كردند و به جايش آپارتمان س��اختند. دريا 
و دش��ت و دمن و جنگل و علفزار را هم خودم از 
اّول خط زده بودم. اينكه ديگر پرس��يدن نداشت؛ 
چون تا وقتي تو محلّه قبلي مان زندگي مي كرديم، 
حّتي درخت هم ندي��ده بودم و فقط از تلويزيون 
ديده بودم كه درخت چه شكلي است و خوراكي 
نيست! چه برسد به جنگل و دشت و دمن... آهان! 

فهميدم پارك...
� بابا امروز مي رويم پارك؟!

مریم شكراني
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� نه باباجان االن دير است...
� االن كه تازه ساعت ده صبح است!!!

� عزيز من، پارك كه سر كوچه نيست! بايد 
از اين سر تهران بروي آن سر كه با اين ترافيک 
و راه بندان، شب مي رسيم. شب هم جايي نداريم 
بخوابيم كه! بايد تا صبح توي راه باشيم كه دوباره 
برس��يم خانه و من بدون نيم ساعت خوابيدن راه 
بيفتم بروم اداره... فكر من هم باش پدرجان! تازه! 
فكر اين را هم بكن كه ما اگر امروز برويم پارك، 
نمي تواني��م چهار دقيقه آنجا بنش��ينيم كه! مگر 
اينكه از ي��ک هفته قبل، جا رزرو كرده باش��يم. 
مگر يادت نيست پارسال ميان آن شلوغي مجبور 
ش��ديم سبد خوراكي ها و بند و بساطمان را وسط 
سفره بغل دستي هايمان بگذاريم و كلّي زد و خورد 
و كتک و كت��ک كاري راه افتاد؟! دلت مي خواهد 

بابايت زندان بيفتد؟!
مامان: عزي��زم توي پارك ك��ه نمي گذارند 
روي چم��ن ه��م بنش��ينيم. خيلي دل��ت پارك 
مي خواهد، يك��ي از صندلي ها را بردار و ببر توي 
حياط س��اختمان، كن��ار باغچه بنش��ين... به آن 
چهار تا علفي هم كه همسايه طبقه اول كنج آن 
يک وجب باغچه كاش��ته است، دست نزني ها كه 

شر راه مي افتد...
***

� مامان من را مي بري سينما يا تئاتر؟!
� وا! م��ادر كدام ي��ک از آن فيلم هندي هاي 

عشقولكي! به گروه س��ّني تو مي خورد؟! بعد هم 
من تئاتر نمي آيم. آن دفعه هش��ت نه تومان پول 
بي زبان را دور ريختم كه خير س��رم تئاتر ببينم، 
يک كلمه اش را هم نفهميدم. حاال تو با اين قّد و 
قواره و سّن و سالت مي خواهي بروي آن حركات 
عجيب و غريب را ببيني و زبان غير آدميزادشان 
را بشنوي كه چي دس��تگيرت بشود؟! مگر توي 
اداره بابات اينا درخت پول كاشتن كه از اين بريز 

و بپاش ها به سرت زده است؟!
***

� بابا حداقل بگذار بروم توي كوچه و فوتبال 
بازي كنم.

� آن قل��م و كاغذ را بردار بياور!... يک كوچه 
بن بست ده متري داريم كه 6959 واحد مسكوني، 
توي پرانتز! آپارتمان، در آن وجود دارد. اگر فرض 
بگيريم هر واحد مسكوني حداقل دو پنجره داشته 
باشد و هر متر شيشه نيز دو هزار تومان قيمتش 
باش��د، خس��ارات وارده با هر بار ش��وت كردن را 
محاسبه كنيد!... اّول جواب اين مسئله را بده، اگر 
بودجه قلّک و پول توجيبي ماهيانه ات مي رس��د، 

تشريف ببر فوتبال بازي كن...
� پس اجازه بدهيد زنگ بزنم ساس��ان، پسر 
خال��ه فاطمه، بيايد ت��وي خانه مان گل كوچيک 

بزنيم!
مام��ان: وااااي! مگ��ر نمي داني قلب حاج آقا 
رس��ولي، همس��ايه طبقه پايين، ضعيف است؟! 

مي خواهي روي سرش تاالپ تولوپ راه بيندازي 
و خون��ش گردنمان بيفتد؟!... خ��دا مرگم بدهد! 
بّچه هم بّچه هاي قديم! حداقل با  اين س��ّن كم 
قاتل نمي ش��دند! بعد هم، پنجاه  مت��ر آپارتمان 
جاي گل كوچيک بازي كردن است؟ مي خواهي 

صاحبخانه بفهمد و پرتمان كند وسط كوچه؟!
كي بود گفت تهران خيل��ي امكانات دارد؟! 
هان؟! كي  بود اّول اين مطلب اين حرف را زد؟!... 
جرئ��ت داري بيا بگو من ب��ودم ديگر! چرا حرف 
الكي مي زني و درمي روي؟!... حاال من تابستانم را 
چطور بگذرانم؟! اصاًل هيچ فكر كرديد من سال 
تحصيلي بعد چطور اين موضوع انشايم را جواب 

بدهم؟!
بابا: فقط يک راه داري! مي خواهي اس��مت 
را كالس زب��ان، كامپيوت��ر، آمادگ��ي كنك��ور، 
گلدوزي، آشپزي و سفره آرايي بنويسم؟! به دردت 
مي خوردها... براي انش��ايت هم بنويس از قديم 
گفتن هرچيز ك��ه خوار آيد روزي ب��ه كار آيد!... 
آمديم پس فردا يک زن گرفتي س��فره آرايي بلد 
نبود، حداقل يک تابس��تان را كه وقت گذاش��تي 

براي اندوختن اين تجربه ها...
بعل��ه! اين از تهران پر از امكاناتمان، اين هم 
از بابايمان، آن هم از انشاي چگونه تابستان خود 

را گذرانديدمان!
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هم��ه به طرف صدا دويدند. كمک، كمک، كس��ي از توي كانال 
آب فرياد مي زد و كمک مي خواست. مردم جمع شدند. طناب آوردند و 
باالخره به هرزحمتي كه بود او را بيرون كشيدند. مادرش فرياد مي زد: 
اي پس��ر، من از دس��ت كارهاي تو چكار كنم؟ خسته شدم از اين كه 
هميشه مراقبت باشم؟ چرا مواظب خودت نيستي؟ پسربچه سرش را 
پايين انداخته بود و عذرخواهي مي كرد. مردم پراكنده ش��دند. مادرش 
دس��ت او را گرف��ت و به طرف خان��ه راه افت��اد. در راه او را نصيحت 
مي كرد و از او مي خواس��ت كه دست از اين كنجكاوي هايش بردارد. 
بله او همان اديس��ون معروف بود. اديسون بچه ي قوي هيكلي نبود، 
ولي س��رش آن قدر بزرگ بود كه طبيب ش��هر هميشه مي گفت: اين 
بچه ی فوق العاده اي اس��ت. او هميش��ه كنجكاو بود مي خواست سر 
از هم��ه چيز دربياورد و بعضي اوق��ات هم در اثر همين كنجكاوي ها 
به دردس��ر افتاده بود. يک روز مي خواس��ت تسمه اي را كوتاه كند، دو 
س��ر تسمه را با انگشتان خود نگه داشت و به دوستش گفت: آن را با 

بزرگان

ت
س

دو

توماس 
آلوا  اديسون
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تيشه قطع كن. دوستش كه كمي از او كوچک تر 
بود خيلي مي ترس��يد ولي اديس��ون با فرياد به او 
دس��تور داد كه كارش را انجام دهد. اما متأسفانه 
تيش��ه با يكي از انگشتان اديس��ون برخورد كرد 
و درنتيجه يک انگش��ت خود را از دس��ت داد. او 
خيلي ناراحت بود ولي ارزش كارهايش را بيش تر 
از اين ها مي دانس��ت. چند روز بعد وقتي اديسون 
داش��ت در آزمايشگاه كوچک خودش كار مي كرد 
ناگهان با فرياد از آن جا بيرون دويد، پدر و مادرش 
ب��ه طرفش دويدن��د، بله، دوباره يک دس��ته گل 
تازه. او وقتي داش��ت با اس��يد كار مي كرد، بر اثر 
بي توجهي اس��يد به صورتش پاش��يده شد. ولي 
خوش بختانه چون چش��م هايش بسته بود آسيبي 
به آن ها وارد نش��د. او عاشق اين بود كه تمام روز 
را در آزمايش��گاه كوچك��ش بگذراند و به همه ي 
س��ؤاالت مغزش پاس��خ دهد. آن هم با آزمايش 
و نتيج��ه اي كه خودش به دس��ت بي��اورد. اين 
آزمايش��گاه كوچک در زيرزمين خانه اش بود و به 
هيچ كس اجازه ي ورود به آن جا را نمي داد. او بيش 
از دويست شيش��ه در طاقچه ي زيرزمين گذاشته 
بود و به روي برچس��ب شيشه ها نوشته بود َزهر  
تا كس��ي به آن ها دس��ت نزند. او به علم فيزيک 
عالقه ي شديدي داشت. به همين خاطر با سختي 
و پس ان��داز باالخره كتابي در اين مورد خريداري 
كرد. بااين كه مطالب كت��اب را مي خواند و خوب 
مي فهميد،  اما تا چيزي را آزمايش نمي كرد، به آن 
اعتماد پيدا نمي كرد و آن را قبول نداشت. او خيلي 
زود، يعني در س��ن يازده سالگي، كارهاي نيوتن، 
تاري��خ آمري��كا، كتاب مقدس و آثار شكس��پير و 
شعراء و موّرخان و دانشمندان مشهور را خوب ياد 
گرفته بود. او براي تهيه كردن لوازمي كه احتياج 
داش��ت به پول بيش تري نيازمن��د بود. به همين 
خاط��ر در زمان هاي بيكاري به روزنامه فروش��ي 
مشغول شد و سعي مي كرد پول هايش را پس انداز 

كند تا بتواند يک آزمايش��گاه بزند. او مي خواس��ت كه در قطار برود و 
در آن جا به فروختن روزنامه مجله و شيريني  بپردازد تا پول بيش تري 
گيرش بيايد، اما مس��ؤول قطار اجازه ي اين كار را به او نمي داد. اما با 
س��ماجت و پش��تكار زياد باالخره او توانست در قطار بين راه دو شهر 
مشغول فروختن روزنامه، كتاب بش��ود و پول هايش را پس انداز كند. 
پس از مدتي اديس��ون يک آزمايشگاه شيمي در قطار داير كرد. روزها 

مي گذشت و اديسون دنبال توليد كارهای تازه بود. 
او به تدريج ش��ش آزمايشگاه بزرگ تشكيل داد، 
كه كارگرانش نزديک به دويست نفر مي رسيدند 
و آزمايش��گاه هاي او مدت هفتاد و دو سال فعال 
بودند. او سخت كار مي كرد از ساعت 7 صبح تا 7 
شب مشغول بود و باالخره اولين اختراعش را كه 
تلگراف بود به بازار عرضه كرد. س��ال هاي خوب 
و مفيد مي گذش��ت و اديس��ون هرروز اختراعات 
جديدي مي كرد كه تا ابد براي انس��ان ها مفيد و 
باارزش است. او با مطالعه، تحقيق، كار و تالش 
ش��بانه روزي و فوق العاده، مجموعاً 1122 اختراع 
را به نام خود، به ثبت رس��اند. ازجمله اختراعات 
او،  آثار ارزش��مندي مانند المپ برق، گرامافون، 
تلگ��راف، تلفن و راديو بود كه در سراس��ر جهان 
از آن ها استفاده مي شود. اديسون در سال 1847 
ميالدي به دنيا آمد و به س��ال 1931 چش��م از 
جهان فرو بست اما سراسر زندگي 84 ساله ي او 
آميخته با كار و تالش و تحّول و اختراع بود. او در 
زندگي خود با حوادث س��خت و تلخي هم روبرو 
مي شد اما از هركدام تجربه و درسي مي آموخت. 
او با توكل به خداوند بزرگ هميشه در كارهايش 
موفق بود. او خدا را دوس��ت خود مي دانس��ت و 
درباره ي اين كه همه ي هس��تي را خداوند آفريده 
اس��ت يک روز كه ناخن پايش افتاده بود گفت: 
امروز ناخن من افتاده اس��ت،  اگر همه ي جمعيت 
روي كره ي زمين جمع ش��وند و با هم همكاري 
كنند كه ناخن مرا آن طور كه بوده اس��ت بسازند، 
همه  ناتوان مي مانن��د، اما بيش از يک ماه طول 
نمي كشد كه خداوند توانا ناخن مرا همان طور كه 
اول بود مي س��ازد و اين دليل بزرگي اس��ت كه 
هم��ه ي موجودات عالم را پروردگار عالم به وجود 

آورده است.
بله اي��ن گوهر گران قدر براي همه ی جهان 
و بشريت ارزشمند اس��ت و  همه ي انسان ها در 
هركج��اي دنيا از اختراعات او اس��تفاده مي كنن��د و او هرگز از ياد ما 

بيرون نخواهد رفت.

منابع:
ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ انتشارات تربيت

333 چهره ي درخشان، جلد 1، صفحه ي 36
داستان هاي كودكي بزرگان تاريخ
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شعر

ت
س

دو

»خانة رویایي« 
نازنین اسماعیل پور

یک خانة خوب در خواب دیدم  
از برگ و از چوب مي سازم آن را  
اما قشنگ است آن خانه کوچک  

تیر و تفنگ است دور از هیاهو  
چون پرده هایش رنگین کمان بود 

شد نرده هایش پیچک َو شب بو 
بر شانة من گنجشک و قمري 
در خانة من یک قاصدك بود 

گرماي خورشید نزدیک و روشن 
در سایة بید خندیدن ماه  

از خواْب من زود اما پریدم  
در خواب من بود آن خانه افسوس 
آسان و زیباست آنجا پریدن  
همسایة ماست چون آسمان هم 

یا بر درخت است بر بام شاید  
اما چه سخت است رفتن به آنجا  

در امتداد دشت 
هرمان هسه *

در امتداد خط افق، ابرها مي گذرند
در امتداد دشت، باد جریان دارد

در امتداد دشت
کودك گمشدة مادرم سرگردان است.

در امتداد خیابان
برگ ها از باد مي گریزند

و در البه الي شاخه ها، پرندگان مي گویند
در امتداد کوه ها

آن دورها
خانه ام شاید آنجاست.

* نويسنده و شاعر آلماني
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از آنجا چه خبر؟
از آنجا که اینجا نیست

و پشت درخت ها و دریاهاست
و پشت بال هاي مرغابي هاست.

آنجا که هیچ غنچه اي شادابي اش را از دست نخواهد داد
و خنده اش را از دست نخواهد داد

و باغ را از دست نخواهد داد
و شانه هاي کوچک باد را که مثل بي وزني قاصدك ها، رها بود، از دست نخواهد داد.
و هیچ کس، هیچ کوچک بي اندازه اي را از هیچ دل بي اندازه کوچکي نخواهد گرفت.

باران که بیاید
دشت صعود خواهد کرد

و درختان بلند طالیي و باد بي اندازه گرم، به حقیقت خواهد پیوست
تو از پنجرة آنجا

همة تفکر بي انتهاي مرا
از روزنه هاي روشن شب خواهي دید

و عید را که بي محابا مي آید.
آنجا همه چیز گرم است، و همه چیز مثل ماهي هاي قرمز کوچک

از البه الي عشق شفاف حوض مي گذرد.
و سبز کمرنگ است، 

مثل رنگ بهشت.

رنگ بهشت
نازنین اسماعیل پور
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دكور زرد و قرمز شبيه مجله با ماكت هایي شبيه كتاب برایتان آشنا 
نيست؟

چند تا جوان سرحال و فرز با لباس هاي رنگي، گاهي سبز، گاهي سفيد 
و ي��ا حتي نارنجي، همگي آماده اند تا يک برنامه بيس��ت و پنج دقيقه اي را 
كلي��د بزنند. برنامه اي كه پر از هيجان و انرژي اس��ت. هرچي هم بخواهي 
پيدا مي ش��ود. ك مجله تصويري با موضوعات متنوع كه محول اصلي شان 
موضوعات نوجوانانه اس��ت. مجله اي كه به همه چيز مي پردازد. مجله اي به 

نام »نردبان«...
اگر در يک روز گرم تابس��تان حدود ساعت 3 بعد از ظهر شبكه تهران 

را رصد كني اصاًل ضرر نمي كن��ي. »نردبان« برنامه اي 
اس��ت كه از اول تيرماه با سري جديد )يعني دوره هفتم 

توليدش( روي آنتن رفته است.
اله��ام جعفرن��ژاد در بخش تئاتر، چيس��تا يثربي با 
موضوعات س��ينمايي مورد عالقه نوجوانان و به عنوان 
كارش��ناس در اين برنامه حض��ور دارند. البته اين برنامه 
كارش��ناس ديگر هم دارد از بهروز بقاي��ي كارگردان و 
بازيگران تلويزيون كه اين بار در كسوت يک مشاور به 
خانه شكل ديگري نگاه مي كند و اجزاي خانه را براي ما 
تعريف مي كند تا صادق درودگر كه درباره ورزش، مهسا 

ملک مرزبان در بخش خانه تكاني و دكتر مكري درباره اعتياد بحث مي كنند. 
همه اين ها با كارگرداني و تهيه كنندگي نويد محمودي و اجراهاي دو مجري 
بازيگر پس��ر عباس فخرالي و علي محمدي و دو مجري بازيگر دختر يعني 

زهرا عاملي و كيميا گيالني شكل و شمايل خاصي به نردبان داده اند.

نردبان راهي براي نوجوانان
نويد محمودي؛ كارگردان »نردبان« حاال به س��ه س��ال پخش مداوم 
برنامه اش از شبكه تهران افتخار مي كند. او سال 1384 وقتي برنامه بيست 
دقيقه اي »مثبت عشق« را با موضوع شهداي نوجوان ساخت، فكر نمي كرد 
براي اين ش��بكه اس��تاني يک روز نيازي ب��ه برنامه خاص 
نوجوانانه باش��د، چ��را كه تا آن روز برنامه  ه��اي نوجوان از 
شبكه هاي يک و دو سيما پخش مي شد. با اين حال با راه 
افتادن گروه كودك و نوجوان شبكه تهران، كار محمودي 
هم جدي تر ش��د و او كليد اول يک ُجنگ نوجوانانه به نام 
»نردب��ان« را زد. و از آن روز ت��ا به حال اين برنامه راه هاي 
طوالني و متفاوتي را طي كرده است. مجريان مختلفي به 
اين برنامه آمده اند و حاال با تقس��يم بندي برنامه به دخترانه 
و پس��رانه سعي شده كه نيازهاي هر دو جنس و گروه هاي 

سني برآورده شود.

تصوير

ت
س

دو

نيره رضایي مطلق

نردبان براي باال رفتن است
درباره برنامه »نردبان« كه پر از رنگ، حركت و ریتم است
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دغدغه اصلي »نردبان« از ابتدا طرح موضوعات نوجوان بوده است. از 
اشتغال، اوقات فراغت و آموزش گرفته تا معرفي نوجوانان نخبه و كارآفرين 

و...
البته محمودي در اين برنامه خط قرمزهاي زيادي دور و بر خود نكشيده 
است. طرح بحث اعتياد نوجوانان شايد يكي از واضح ترين موضوعات بوده 
ك��ه صبحت كردن درباره راه حل آن، س��ر زدن به كانون اصالح و تربيت 
و صحبت با خانواده ها، راه هايي بوده كه »نردبان« براي طرح اين موضوع 
پي گرفته اس��ت. پس مي بينيد »نردبان« برنامه صميمي اي است كه ميان 
خود و نوجوانان هيچ فاصله اي نگذاشته است. برنامه اي با حضور مجري و 
پالتوهاي جذاب و كارشناس��ان مختلف كه س��عي دارند به نوجوانان توجه 

بيشتري داشته باشند.

اجراي از نوع نردباني یعني اجرا و بازیگري
»نردب��ان« چهار تا مجري دارد. چهار تا مجري س��رحال و ش��اد كه 
مي دانن��د بايد با نوجوانان چطور صحبت كنن��د. زهرا عاملي؛ متولد 1367، 

سعي دارد در حين اجرا به رغم محدوديت هايي كه وجود 
دارد نوعي بازيگري هم داشته باشد. در نقشي كه مي گويد 
فرو رود و حرف هايش را اجرا كند. او معتقد است كه اگر 
مجري دروغ نگويد و خود باش��د و ضمن اجراي برنامه 
فاصله اي ب��ا نوجوانان حس نكند مجري موفقي خواهد 
بود. كيميا گيالني هم كه متولد 1371 است، قباًل تجربه 
بازيگري در تلويزيون را داشته و اجرا برنامه »خط خطي« 
در شبكه يک را هم پشت سرش دارد. براي همين خيلي 
خوب دوست دارد بداهه بگويد. و يک جاهايي هم متن را 

تلطيف كرده و صميمي با بچه ها صحبت كند.
عباس غزالي متولد 1363 اس��ت. اگ��ر او را از اين 
نورها در سريال »رستگاران« ديديد خيلي تعجب نكنيد 
چون او قبل از اجرا بازيگر بوده اس��ت. شناخته شده ترين 
بازي اش قبل اين س��ريال هم نقش اول فيلم سينمايي 
»ابي سي دي« بوده كه براي نوجوانان ساخته شده بود و 
حاال همزمان با اجراي برنامه نوجوانانه »بوم سفيد« براي 
ش��بكه جهاني جام جم و نوجوانان خارج از ايران، يكي از 
مجريان برنامه »نردبان« هم محس��وب مي شود. او كه 
مجري سري اول »نردبان« هم بوده حاال به بودن دراين 

برنامه اعتقاد دارد. به اعتقاد او، چون دوره نوجواني را سپري 
كرده است مي تواند حس ها و افكار نوجوانان را درك كند 
براي همين يک مجري جوان براي چنين برنامه اي بهتر از 
يک مجري نوجوان است. چرا كه فصل نوجواني در زندگي 
انسان ها بسيار زودگذر ولي حساس است، ناگفته هايي در 
اين س��ن وجود دارد كه بايد در زمان خودش گفته ش��ود 
و نوع گفتن هم مهم اس��ت كه ب��ه نوجوان برنخورد. به 

نظر عب��اس غزالي مجري بودن با مخاطب نوج��وان مي تواند يک ارتباط 
صميمانه اي را برقرار كند و چون اختالف سني كم است، نوجواناني كه دنبال 
دوست هس��تند و مي خواهند حرف هايشان را از زبان هم سن و ساالنشان 

بشنوند به آن ها اعتماد مي كنند.

نردبان یك مجله تصویري است اما در دوازده صفحه
اگر ش��نبه تا پنج شنبه س��اعت 15 شبكه تهران را رصد كنيد مخاطب 
برنامه »نردبان« ش��ويد در مدت 25 دقيقه ب��ا موضوعات متنوعي روبه رو 
مي شويد. صفحات متعددي جلوي چشمتان مي آيد كه با ورق زدن هر كدام 

به حس و حال تازه اي مي رسيد.
موضوعات متنوع سينما. تئاتر، دين، ادبيات، مديريت زمان، خانه تكاني، 
روان شناس��ي و... همه مي توانند شما را سرگرم كنند. اين مجله با صفخات 
رنگي اش مي تواند مورد اعتماد همه نوجوانان باشد. اين را از تلفن هايي كه 
برنامه و يا نامه هايي كه فرس��تاده مي شود هم مي شود فهميد. حتي گاهي 
يک نامه الكترونيک )ايميل( از يک كشور ديگر مي تواند موجب اميدواري 
برنامه س��ازان شود. اما كاهش زمان برنامه كمي بيشتر 
ش��ود تا هر بخشي فرصت بيش��تري براي حرف زدن 
داش��ته باش��د و اي كاش زمان بخش آن مناس��ب تر 
باش��د زماني كه همه نوجوانا بتوانند آن را تماشا كنند، 
»نردبان« مي خواهد بگويد كه به نوجوانان بيشتر توچه 
كنيد و آن ها را فراموش نكنيد. حواستان باشد كه نديدن 
آن ها دليل بر نبودنشان نيست. اگر بدانيد سن نوجواني 
چقدر سن حساسي است آن وقت زمان پخش طوالني تر 
و مناس��ب تر  به برنامه هاي آنان خواهيد داد. اگر روزي 
اين مجله را ورق زديد از شنيدن و ديدن هر صفحه اش 

لذت ببريد، مطمئن باشيد ضرر نكرده ايد...
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Õ خیلی ها انتظار داشتند که امسال هم 
با استقالل باشید ولی به اصفهان رفتید.

من هر جا باش��م در خدمت فوتبال كشورم 
خواهم بود.

Õ  فکر م�ی کنید جواب قانع کننده ای 
برای هودارانتان باشد؟

من شرمنده هواداران واقعی استقالل هستم 
كه حتی در س��خت ترين شرايط هم تيم را تنها 
نگذاش��تند و قهرمان��ی ما پاداش آنهاس��ت ولی 
فوتبال حرفه ای متاسفانه خيلی بی رحم است و 

اجازه نمی دهد كه مطابق ميل رفتار كرد.
Õ ش�ما ب�ا مدیر عامل اس�تقالل خیلی 

روابط دوستانه ای نداشتید؟
نه من قبول ندارم حرفتان را چرا كه در زمانی 
من مربی اين بودم و ايشان هم مدير بودند خيلی 

دوستانه با هم برخورد می كرديم.
Õ  مگر قرار بود جنگ فیزیکی داش�ته 

باشید؟

)می خندد( نه منظورم اين اس��ت كه بعد از 
پايان فصل من با استقاللی ها به توافق نرسيدم.

Õ  ولی مصاحبه هایی که در مطبوعات 

از قول شما یا ایشان به چاپ می رسد بیانگر 
مساله دیگری است.

ب��ه نظرم كمی پي��از داغ ه��ر موضوعی را 

ورزش

ت
س

دو

امير قلعه نوعی:

 شرمنده هواداران 

استقالل هستم افسون حضرتي

لیگ نهم برای هواداران  اس�تقالل همراه با تغییرات بس�یار اس�ت. شاید از همه بارزتر تغییراتی باشد که روی نیمکت این تیم به وجود آمده است. 
هدایت این تیم را امسال قلعه نوعی به عهده ندارد و شاید این تغییرات که البته با کمی روابط شکرآب همراه بود برای هواداران این تیم مطلوب نباشد. 

این فصل قلعه نوعی روی نیمکت زرد پوشان سپاهان می نشیند تا از هم اکنون برای سایر تیم ها خط و نشان بکشد.
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دوستان در مطبوعات زياد می كنند كه به نفع 
هيچ كس نيست.

Õ  ش�ما مصاحبه های�ی را که انجام 
داده اید را تکذیب می کنید؟

من با خيلی از نشريات مصاحبه كردم ولی 
در مورد ايش��ان چيزی نگفت��م چون من االن 

سرمربی سپاهان هستم.
Õ  ولی در مصاحبه ای گفته بودید که 

شما مردمی هستید.
هن��وز ميگويم ش��كر خدا و با خواس��ت 
حضرت حق ه��واداران فوتبال لطف زيادی به 
بنده دارند و من هم در حد توانم سعی می كنم 
كه جوابگوی محبتهای ايش��ان باشم و در هر 
تيمی كه به عنوان مربی بودم خوشبختانه نتايج 
خوبی گرفتم فكر می كن��م كه كارنامه كاری 

مشخصی دارم.
Õ چرا اصفهان را انتخاب کردید؟

داليل زيادی برای اين انتخاب داشتم اول 
از همه شناختی كه از مديران اين تيم داشتم در 
انتخابم بی نهايت تاثير گذار بود. فوتبال اصفهان 
ثبات مديريت دارد برنامه ريزی حرفه ای برای 
آن انجام شده هواداران بسيار فوتبالدوستی دارد 
كه مجموع اين موارد باعث ش��د كه اين تيم را 

انتخاب كنم.
Õ مسایل مالی هم دخیل بود؟

من به اين مسايل زياد توجهی ندارم.
Õ ب�ا توقع�ات مدیران ای�ن تیم چه 

می  کنید؟
به هر حال يک مدير هم دوس��ت دارد كه 
تيمش نتيجه بگيرد ميليونها تومان هزينه می 
شود كه تيم موفق باشد به نظرمن حق طبيعی 
هر مديری است كه اگر تيمش نتيجه نگرفت 

سرمربی و كادر فنی را تغيير دهد.
Õ اگر برای ش�ما هم اتفاق بیفتد باز 

هم همین نظر را دارید؟
بله فكر می كنم تا به حال ثابت كردم كه 
در اين باره نظرم همين است جريان تيم ملی را 

كه فراموش نكرديد؟
Õ منظورتان را متوجه نمی شوم.

عليرغم نتايج خوبی كه گرفته بودم از تيم 
ملی كنار گذاشته شدم پس به اين چيزها عادت 

دارم.

Õ  به مدیران سپاهان قول قهرمانی 
دادید؟

در ش��رايطی كه تيم ها مثل گذش��ته از 
قبل بازنده نيستند قول قهرمانی دادن عاقالنه 
نيست اما من به همراه بازيكنانم تمام تالش 
و سعی مان را می كنيم كه با اين تيم عنوان 

قهرمانی را به دست آوريم.
Õ  اگر استقالل قهرمان شود...

به مديران، هواداران، بازيكنان و كادر فنی 
اين تيم تبريک می گويم. ولی هنوز خيلی زود 

است كه در اين باره قضاوت كنيم.
Õ  از قرار گرفتن روبه روی شاگردان 

سابقتان چه احساسی داشتید؟
خيلی دلم می خواس��ت كه همچنان در 
خدم��ت اين تيم بودم ولی ش��رايطی بود كه 
ام��كان هم��كاری را فراهم نمی ك��رد. ولی 
استقالل هميش��ه خانه من است و من برای 
موفقيت اين تيم در جام قهرمانان آسيا آرزوی 

موفقيت می كنم.
Õ اگر شرایطی مهیا شود باز هم به 

این تیم بر می گردید؟
انسان هميشه به خانه اش بر می گردد.

Õ  امکان دارد روزی به تیم پیروزی 
هم بروید؟

 ) مكث می كند( تا به حال به اين موضوع 
فك��ر نكردم ولی پيروزی هم يكی از تيمهای 
مطرح و ريشه دار اين كشور است كه هر زمان 
اين دو تيم موفق بودند تيم ملی هم موفق بوده 
است. البته در حال حاضر فوتبال ايران از حالت 
دوقطبی بودن خارج شده است و اين نشان می 
دهد كه در اين يكی دو دهه اخير فوتبال ما بر 
اس��اس برنامه ريزی توانسته است كه به اين 
موفقيت دست پيدا كند. چند دهه قبل قهرمانی 
يا از آن استقالل بود يا پيروزی ولی االن تيمی 
مثل مس كرمان به جام قهرمانان آسيا صعود 
می كند كه نشان از قدرت و صالبت تيم های 
شهرستانی دارد كه امكان موفقيت بی دردسر 

را برای دو تيم پايتخت از بين برده اند.
Õ  ب�رای پی�روزی هم خط و نش�ان 

کشیدید.
)می خن��دد( بله چون االن فقط و فقط به 

موفقيت سپاهان فكر می كنم.
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شايد اگر دست ديگري جاي من بود از اينكه 
صاحبش در دور و بر خود كس��ي اس��ت به خود 
مي بالي��د و افتخار مي ك��رد. اما من نه تنها چنين 
احساس��ي ن��دارم، از اين بابت خيل��ي هم پكر و 

ناراحت هستم و افسوس مي خورم.
اس��م صاحبم خالد است. درجه سرواني دارد 
و در گردان ويژه خدمت مي كند. البته بهتر است 
بگويم كه خدمت مي كنيم. چون من چند سالي 
اس��ت كه مدام همراه او هستم. او خيلي از كارها 
و اعمال را توسط من انجام مي دهد. مثل همين 
حاال كه با اشاره كوچک خود به سرباز دم در ِ دفتر 
مي فهمانم اسيري را كه سروان به دفتر فراخوانده 
به داخل هل دهد. اس��ير وارد مي شود. من اما با 
ديدن او ش��گفت زده مي ش��وم؛ آن قدر زياد كه 
حد ندارد. درس��ت ش��ناخته ام. او اسماعيل است؛ 

اسماعيل، صاحب قبلي من!

چهره و اندامش الغر و نحيف ش��ده است؛ 
در حالي كه قبال ً تنه به تنه آدم هايي مثل همين 
سروان خالد مي زد. جاي من از آرنج در بدنش خالي 
است. گذشت چهار سال چقدر قيافه او را عوض 
كرده است! بي اختيار داد مي زنم: »اسماعيل!« اما، 
همان طور كه انتظار دارم، او عكس العمل نشان 
نمي دهد. دوباره فرياد مي زنم. باز بي اعتنا اس��ت. 
خوب حق دارد. او كه نمي تواند صداي مرا بشنود. 
اما صداي سروان را خوب مي شنود: »پس تو جزء 
شش نفري هستي كه امروز صبح به اينجا منتقل 

شدين؟« 
اسماعيل آهسته جواب مثبت مي دهد.

سروان، در حالي كه بازوي چپ اسماعيل را 
از نظر مي گذراند، مي گويد: »گمان نمي كنم آدم 
سربه راهي باشي... ببينم اين وضع دستت مربوط 

به قبل از جنگ است يا نه؟«
اسماعيل پاسخي نمي دهد. ناگهان براي يک 

لحظه به تندي صورت اسماعيل را لمس مي كنم. 
ام��ا چه حس  كردني!  برايم عذاب آور اس��ت؛ به 
عنوان يک س��يلي خود را مي كوبم به صورت او! 
البته من خيلي مش��تاق بودم چهره اسماعيل را 
از نزدي��ک حس كنم؛ اما ن��ه اين طوري! باز من 
هس��تم و صورت او... دو بار، س��ه ب��ار، پنج بار... 
خدايا به فريادم برس. اسماعيل، اسماعيل جان، 
مرا ببخش. اس��ماعيل، اختيار از خودم نيس��ت... 

اسماعيل.
دست ديگر هم بي كار نيست. بدتر از من در 
تكاپوست. اسماعيل سر ِ پا ايستاده. جاي سيلي ها 
بگويي نگويي روي صورتش اثر گذاشته. يک خط 
باريک خون هم از گوش��ه لبش جاري است. اما 
او س��ر  خود را باال گرفته و به نقطه مقابل خيره 

شده است.
س��روان مي خندد و باز هم مي خندد. سپس، 

در حالي كه ما دس��ت ها را پش��ت كمر به 
هم داده، مي پرس��د: »ببين��م اصال ً تو كي 
هس��تي؟« بي آنكه منتظر پاس��خ اسماعيل 
بمان��د، مي گوي��د: »تو فقط ي��ک مرده اي، 
همين.« اسماعيل زمزمه مي كند: »من اسير 

اين اردوگاه هستم.«
سروان، روي صندلي، برعكس مي نشيند 
و م��ا دس��ت ها را روي لبه پش��تي صندلي 
مي گ��ذارد و بعد از خن��ده اي ماليم مي گويد: 
»كدام اس��ير احمق؟! مگر نمي داني پارسال 

همه به مملكتشان برگشتند؟« 
� آن ها بله. 

� پ��س تو چرا هنوز اينجاي��ي؟ اين هاي 
ديگر چرا برنگشته اند؟ 

جواب براي هر دو روش��ن اس��ت. به همين 
علت سروان منتظر پاسخ نمي ماند. خود مي گويد: 
»از شماها نه اسمي هست نه هيچ نشاني. ما اگر 
بخواهيم تو و امثال تو را سربه نيس��ت كنيم چه 

كسي مي فهمد؟«
سؤال بعدي سروان لحن تحكم آميزي دارد. 
� بگ��و ببين��م، ترك��ش خمپاره ي��ا توپ؟ 

كدامشان؟
پرسش س��روان خالد مبهم است. اسماعيل 

منظور او را درك نمي كند. 
� شايد هم انفجار مين... آره؟

� نمي فهمم چه مي گويي.
� احمق، منظورم دستت است. اثر كدامشان 

است؟«
در همين لحظه سربازي وارد مي شود و بعد 
از اداي احت��رام نامه اي تحويل س��روان مي دهد. 

دست تو 
خواهم شد تصویرگر: طاهر شعباني

مهدي بهادري مهند
دفاعمقدس
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من و دس��ت راست نامه را مقابل ديدگان او نگه 
مي داريم. او نامه را به پايان نرسانده، آن را مچاله 
مي كند و روانه سطل آشغال مي سازد. گويا خشم، 
نهانش را در بر گرفته. اما پوزخندي مي زند و نجوا 
مي كند: »خودتي سرهنگ! خيال كردي من ُخل 
شدم؟ كسي كه بايد تحت معاينه دكتر باشد تويي. 
من چيزي ام نيس��ت. از تو هم خيلي س��رحال تر 

هستم. نمي داني، بدان سرهنگ احمق!«
محتواي نامه، بر آش��فتگي حال��ش افزوده 
اس��ت. عصبانيت هم از چه��ره و هم از فريادش 

پيدا است. 
� ت��و چرا الل ش��دي؟ چرا ح��رف نمي زني 

حيوان!؟
اس��ماعيل به نقطه اي خيره ش��ده است. باز 
فرياد س��روان اس��ت و همچن��ان بي اعتنايي و 
سكوت اس��ماعيل. دلشوره عجيبي پيدا مي كنم. 
خداخدا مي كنم اس��ماعيل كالمي بگويد، حرفي 
بزند تا سروان باز مرا وادار نكند به بدن وي بكوبم. 
خوش��بختانه كار باال نمي گيرد. سروان از گوشة 
چش��م لحظاتي او را مي نگ��رد و آن گاه، در حالي 
كه لبان خود را به آرامي مي گزد، خيره مي شود به 
بازوي چپ اسماعيل؛ با هم به اسماعيل نزديک 
مي ش��ويم. خالد دس��ت ديگر را به بازوي چپ او 
نزديک مي كند. آستين تا شده وي را با دو انگشت 
لمس مي  كند. اي��ن كار را با چنان ظرافتي انجام 

مي دهد كه خيال مي كنم قص��د دارد تكه اي نخ 
را از روي لب��اس او بردارد. آخري��ن نقطه بازو را 
با انگش��ت هايش لمس مي كن��د و كم كم آن را 
در ميان مش��ت خود مي گيرد و مي فشارد. سعي 
مي كن��د هر چه ني��رو در بازو دارد ب��ه كار گيرد. 
اس��ماعيل را مي بينم، كه لبان خود را به س��ختي 
به هم فش��ار مي دهد. عكس العمل بعدي سروان 
خنده است؛ خنده اي كه به تدريج اوج مي گيرد و به 
طور ناگهاني در چهره اش رنگ مي بازد. در حالي 
كه سرش را به سمت ديگري چرخانده، مصمم و 
جّدي مي  پرسد: »چه كارش كرده اي؟« اسماعيل 

همچنان مهر سكوت روي لبانش دارد.
� پرسيدم چه باليي سر  دستت آورده اي؟

خال��د برمي گ��ردد و لحظاتي ب��ه صورت و 
لب  هاي بس��ته اسماعيل چشم مي دوزد و سپس 
مي گويد: »تو با همين وضع جبهه آمدي، درست 

است؟« 
اين بار اس��ماعيل، مصمم، مي گويد: »نه!« 
س��روان ادام��ه مي ده��د: »پ��س البد ت��وپ و 

تركش هاي ما دس��تت را پراندند!« لبخند 
آميخته به تمسخر او را صداي اسماعيل 

محو مي كند.
�  نه.

 سروان از جواب محكم اسماعيل 
جا مي خورد. 

� ن��ه؟! پس چي؟ نه قب��ال ً قطع بوده 
نه حين درگيري اين جور ش��ده... تو... تو چه 

مي خواهي بگويي؟
ب��ه فاصل��ه چن��د 
لحظه كوتاه، دو س��ه 
مش��ت پياپي به شكم 

اس��ماعيل اصاب��ت مي كند. من 
فرياد مي زنم: »بگو اسماعيل، بگو... 

بگو...« اما او گوشش به من بدهكار نيست. اين بار 
مشتي محكم روي سينه او مي نشيند. من طاقت 
نمي آورم، سخت به هراس افتاده ام. التماس مي كنم: 

عيل  سما ا «
جان، اسماعيل، تو را به خدا حرف بزن. بگو.«

لبان اسماعيل بسته است. من مي دانم چرا 
جوابي نمي دهد. اسماعيل درباره راز دستش، 
اگ��ر كالمي بگويد و اگ��ر به گوش بعضي ها 

برسد، كه مي رسد، حكمش اعدام است.
س��روان بدج��وري عصباني ش��ده. يقه 
اسماعيل را در چنگ گرفته و مثل گرگ خيره 
شده توي چشم هاي او. من دستپاچه شده ام. 
با صداي بلن��د او را صدا مي كن��م. بي فايده 
است. ناچار رو به س��روان داد مي زنم: »او را 

رها كن! من جوابت را مي دهم.« و به تندي ادامه 
مي دهم: »دس��تش را قطع كرده اند. مي فهمي؟ 

قطع كرده اند.«
س��روان خال��د همچنان گريبان اس��ماعيل 
را در دس��ت دارد و در حالي كه س��ؤاالت خود را 
تهديدكنان تكرار مي كند، او را به اين  طرف و آن  
طرف مي كشاند. چقدر سخت است كسي حنجره 
خود را ب��ا بلندترين فريادها پاره 
كند و احدي متوجه صداي او 

نشود.
ب��ا اينكه مي  دان��م داد و 
فرياد من بي نتيجه است، در 
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اين لحظه هاي پراضطراب، اين تنها كاري است 
كه از عهده ام برمي  آيد. 

� دس��تش را به تو پيوند زده اند! مي شنوي؟ 
من، دست او...

به ناگاه حرف در گلويم مي ماند. در يک چشم 
بر هم زدن، با ارادة س��روان، از جا كنده مي شوم 
و به صورت اس��ماعيل برخورد مي كنم. بارها به 
عنوان سيلي روي گونه او مي نشينم. دست راست 
نيز همين طور... خدايا اين بشر چرا مرتكب چنين 
كاري مي ش��ود؟ چرا اسماعيل را آزار مي دهد؟ آيا 
چهار سال پيش را فراموش كرده؛ هنگامي كه در 
حين درگيري مجروح ش��ده بود؟ آن دوران البته 
بيشتر از درجه اش در محل خدمت نفوذ داشت؛ آن 
هم به سبب وابستگي اش به يكي از كله گنده هاي 

ارتش بعثي بود.
موق��ع جراحت، وقتي ديدند دس��ت چپ او، 
از كمي پايين تر از آرنج، ديگر براي او »دس��ت« 
نخواهد ش��د، با تالش هم��ان كله گنده به تكاپو 
افتادند. يک فكر شيطاني از ذهن يكي از بعثي ها 
گذش��ته بود. همان ش��د كه بي درنگ از ده ها و 
صدها اس��ير اردوگاه هاي اُسراي مفقود بررسي و 
آزماي��ش كردند و عاقبت قرعه به نام اس��ماعيل 
افتاد. آن وقت بود كه اين كار را به وسيله پزشكان 

خارجي و با هزينه زياد انجام دادند...
از آن پ��س، اگرچ��ه نق��ص دس��ت خال��د 

برطرف ش��د، با گذشت زمان، به نوعي آشفتگي 
رواني دچار ش��د. او هنگام مواجه شدن با افرادي 
كه قطع عضو داشتند، ناخودآگاه، حالش دگرگون 
مي شد. تصور مي كرد افراد يادشده از او متنفرند و 
با نگاه هاي آزاردهنده خود، او را غصب كنندة عضو 
قطع ش��ده خود مي دانند. با اي��ن توهم كه چنين 
اش��خاصي در پي آزار او هستند، نسبت به آن ها 
بسيار حساس بود و رفتارهاي  پيش بيني ناپذيري 

از خود بروز مي داد.
� مي خواه��ي بدان��ي؟ مي  گويم. دس��تم را 

گرفتند! از من گرفتند.
اين صداي اسماعيل است؛ دردآلود و لرزان. 
دست راست خالد، كه براي فرود مجدد بر صورت 
اسماعيل باال رفته، همان باال از حركت مي  ايستد. 
ده��ان باز و چش��مان گش��اد خال��د حكايت از 
بهت زدگي دارد. لحظاتي سپري مي شود تا سروان 

بتواند كالمي بر زبان براند.
� تو... تو چه گفتي؟

»اگ��ر  مي گوي��د:  مصم��م  اس��ماعيل 

تركش برده بود، خوب بود. اگر از گلوله بود، حرفي 
نبود... خدا نگذرد! خدا نگذرد از آن ها.« 

� چه مي گويي؟ چه مي گويي؟
كالم بعدي اس��ماعيل آب س��ردي است بر 

پيكر داغ سروان. 
� بعثي ها قطع كرده اند. پيوند زدند به كسان 

خودشان! شنيدي؟
ناگهان س��كوت فضاي اتاق را فرامي گيرد. 
س��روان خالد، مات و مبهوت، چ��ون برق زده ها 
مي ماند. با چش��ماني از حدقه درآمده به نقطه اي 
خيره شده است. اين  آرامش عجيب چند لحظه اي 
بيش��تر دوام نمي آورد. خش��م و غ��م آميخته به 
هم از درون س��روان مي  جوشد و فواره مي كشد. 
بي اراده از جا كنده ش��ده،  حمله ور مي شود؛ اما نه 
به س��مت اسماعيل. صندلي را با چنان قدرتي بر 
زمين مي كوبد كه در هم مي شكند. گوشي تلفن 
را برمي دارد و محكم به شيش��ه پنجره مي زند. با 
س��ر و صداي فراوان ميز خود را با هر چه روي آن 
است واژگون مي كند. چند سرباز سراسيمه خود را 

به دفتر مي رسانند...
بله آقا هادي، اين حكايتي كه برايت نوشتم 
و خوان��دي، ش��رح صحنه هايي بود ك��ه پدرت، 

اسماعيل، در آن حضور داشت.
البته او به خاطر افشاي موضوع دست تا پاي 
اعدام هم پيش رفت. اما، خوب، مي داني كه اراده 
خداوند باالتر از خواست انسان هاست. هادي جان 
به پدرت سالم مرا برسان و بگو من در اين كشور 
غريب، پيش اين مرد اخم��و و مريض، به ياد تو 

هستم.
***

دس��ت نازنين و باوفاي پدر عزيزم، س��الم. 
نامه ا ت را خواندم. مثل قصه ها نوشته بودي. پدر، 
اواي��ل، خاطره هاي زيادي از دوره اس��ارت خود و 
اردوگاه ها تعريف مي ك��رد؛ از تو هم همين طور. 
البته، بين خودمان باشد، او ديگر تو را پاك از ياد 
برده. اما مي دانم تو مثل او نيس��تي. دست عزيز 
بابا، روزي از پدر شنيدم كه گفت: »پسرم، هادي، 
نه عصاِي دس��ِت من، خوِد دس��تم است.« حاال 
من مي خواهم جاي خالي 
تو باش��م و به پدر خدمت 

كنم؛ با همه وجود.
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سو دو کو

تصاويرجالباز
حياتوحش
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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 دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

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

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

فرم اشتراك :

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

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

شايد تو هم مثل 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
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نيمه شعبان
در کالم امام خمينی )ره(

چه مبارك است ميالد بزرگ شخصيتی كه برپا كننده 
عدالتی است كه بعثت انبيا عليهم السالم برای آن بود 
و چه مبارك است زادروز ابرمردی كه جهان را از شّر 
ستمگران و دغلبازان تطهير می نمايد و زمين را پس 
از آنكه ظلم وجور آن را فرا گرفته، پر از عدل و داد 
می نمايد و مستكبران جهان را سركوب و مستضعفان 
جهان را وارثان ارض می نمايد و چه مسعود و مبارك 
فتنه انگيزی ها  و  دغلبازی ها  از  جهان  كه  روزی  است 
گيتی  سراسر  بر  الهی  عدل  حكومت  و  شود  پاك 
گسترش يابد و منافقان و حيله گران از صحنه خارج 
شوند و پرچم عدالت و رحمت... حق تعالی بر بسيط 
بر  اسالمی  عدل  قانون  تنها  و  گردد  افراشته  زمين 
بشريت حاكم شود و كاخ های ستم و كنگره های بيداد 

فرو ريزد.



چراغ خانه را روشن کنید آواز بگذارید
کسي باید بیاید الي در را باز بگذارید

 
بیفشانید آبي بر حیاط و یادتان باشد 

که در باالي مجلس چار بالش ناز بگذارید

بجنبید و بیندازید نقلي در دهان غم
به پا خیزید و در دستان شادي ساز بگذازید

اال دلهاي تمرین کرده دور از او پریدن را
از اینجا تا رسیدنگاه او پرواز بگذارید

بیاید بیشتر گل مي دهد بیش انتظاران را 
 اگر دل کنده اید از این صبوري باز بگذارید

نگاهش راهزن بسیار دارد من که مي ترسم 
مگر در رهگذار چشم او سرباز بگذارید

عباس چشامي


