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هر کس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

در رکاب خلیفه
حكايت

ت
س

دو

علی علیه السالم هنگامی كه به سوی كوفه می آمد ، وارد شهر انبار شد كه  
مردمش ایرانی بودند . 

كدخدایان و كشاورزان ایرانی خرسند بودند كه خلیفه محبوبشان از شهر آنها 
عبور می كند ، به استقبالش شتافتند ، هنگامی كه مركب علی به راه افتاد ، آنها 
در جلو مركب علی ) ع ( شروع كردند به دویدن . علی آنها را طلبید و پرسید : " 

چرا می دوید ، این چه كاری است كه می كنید ؟ ! "  
- این یك نوعی احترام است كه ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام  خود 

می كنیم . این سنت و یك نوع ادبی است كه در میان ما معمول  بوده است  .
- این كار شمارا در دنیا به رنج می اندازد ، و در آخرت به شقاوت  می كشاند . 
همیشه از این گونه كارها كه شما را پست و خوار می كند خودداری  كنید . بعالوه 

این كارها چه فایده ای به حال آن افراد دارد.
منبع: داستان راستان استاد مطهری              
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عطر نماز

ايام

ت
س

دو

مجيدزمانپور

آقا مي گفت: این عبادت ها كه ما كردیم، خوبش كاسبي است.
آقا مي گفت:  ما چگونه باید ش��كر ای��ن نعمت را به  جا آوریم كه 
خداوند ب��ه ما اجازه داده نماز بخوانیم، اجازه داده به كس��ي كه در 
نهایت فقر و نیازمندي است در مقابل كسي كه قدرت محض است 

بایستد و حرف بزند.
نماز در نظر آقا معاش��قه با محبوب بود، ن��ه وظیفه. از نماز لذت 

مي برد.

آقا از جواني نماز ش��ب جزء برنامه هایش بود. من از وقتي ایشان 
را شناختم شاهد این قضیه بودم.

بعضي وقت ها كه س��عادت پیدا مي كردم با ایش��ان نماز بخوانم 
وقتي وارد اتاق مي شدم قیافة آقا كاماًل برافروخته بود و چنان اشك 

ریخته بود كه دستمال كفاف نمي داد و از حوله استفاده مي كرد. 
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آقا مي گفت! عبادت یك س��كوي پرش است. عبادت معاشقه است 
بین عاشق و معشوق. از یك سو ناز است و از سوي دیگر همه نیاز.

در حقیقت عابد و عاشق در مقابل خدا مي ایستد و مي گوید: اي همة 
ناز، پاسخ بده به این همه نیاز.

آق��ا به نماز اول وق��ت خیلي اهمیت مي داد. در بیمارس��تان هم كه 
بستري بود با وجود بیماري مراقب اوقات شرعي بود.

آقا روایتي از امام جعفر صادق)ع( نقل مي كرد كه: اگر كسي نمازش 
را سبك بشمارد از شفاعت ما محروم مي شود. من به آقا گفتم: »شاید 
س��بك شمردن نماز به این معني باشد كه شخص یك وقت نمازش را 
بخواند و یك وقت نخواند.« آقا گفت: »نه، اینكه خالف شرع است.«

یكي از پزشكان قم نقل مي كرد: »امام دچار ناراحتي قلبي شده بود. 
خود را به بالین ایشان رساندم. فشارسنج عدد پنج را نشان مي داد و این 
از نظر پزشكي خیلي خطرناك بود. كارهاي اولیه را انجام دادم. پس از 
دو ساعت وضع قدري بهتر شد ولي هنوز خطرناك بود. دیدم آقا آماده 

حركت شده. گفتم: »آقا جان، چرا برخاستید.«
گفت: نماز. گفتم: شما در فقه مجتهدید و من در طب. حركت كردن 
براي شما به فتواي من حرام است. بهتر است خوابیده نماز بخوانید. آقا 

با دقت به نظر من عمل كرد.

آقا همیش��ه معطر بود. وقتي نزدیك ایش��ان مي نشستي بوي عطر 
مشام را نوازش مي داد.

آقا هنگام نماز محاسن خود را شانه مي كر د و عطر مي زد. عطرهاي 
لطیف را دوس��ت داش��ت. وقتي تعدادي از دوس��تان ب��راي آقا از مكه 
عط��ر آورده بودن��د، با خنده گف��ت: چرا فكر مي كنید م��ن عطر تند را 

مي پسندم؟

آقا عمامة كوچك خوش بویي داش��ت كه هنگام نماز از آن اس��تفاده 
مي كرد. روزي تصمیم گرفتم آن را از آقا بگیرم. گفتم: »آقا این عمامه 
را ب��ه من بدهید.« گفت: »مي خواه��ي چه كار كني؟« گفتم:  »هیچي، 
یكي دیگر برایتان مي آورم. آن را به من داد. بوي عطر خاصي دارد.«
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پدر جان! نمي داني چه شور و حالي دارم. مي گویم نمي داني! معلوم است كه مي داني. مگر نه 
این است كه شهیدان زنده اند و همه جا حاضر و ناظر كارهایمان هستند؟ اما اي كاش تو هم 
االن اینجا بودي. نمي داني چقدر دلم مي خواست تو هم باشي و با هم به دیدار آقا برویم. اصاًل 

بگذار از اول برایت بنویسم كه چه ماجراي خوشي برایمان اتفاق افتاد: 
چند روز پیش نامه اي از بنیاد شهید به دستمان رسید. یك دعوتنامه بود. ما را براي دیدار 
با امام دعوت كرده بودند. خداي بزرگ! وجودم از همان لحظه غرق در شادي و شور و شوق 
شد. نمي داني چقدر دلم مي خواست تو هم بودي و شور و حالم را مي دیدي. بي اختیار مادرم 
را در آغوش كشیدم. و در آغوش مادرم اشك ریختم. نمي دانم چرا مدام تو را تصور مي كردم 
كه در خدمت امام نشسته اي و بر دستان مبارك آقا بوسه مي زني. همه اش به تو و به امام 

فكر مي كردم.
فرداي همان روز لباسي را كه تو چند ماه قبل از شهادتت برایم خریده بودي، پوشیدم. 
این لباس چقدر بوي دستان تو را مي دهد. دلم مي خواهد همة عمر همین قدي بمانم تا 
بتوانم این لباس را بپوشم. هر وقت آن را مي پوشیدم، انگار تو داري كمكم مي كني. یادت 
هست آن روز كه این لباس را از فروشگاه خریدیم، تو به من چه گفتي؟ گفتي: »شدي 

عین عروس!«
بعد مقنعه اي را س��ر كردم. مي دانم كه اگر تو بودي مي گفتي: »حاال شدي نازدختر 

بابا!« 
باید به تهران مي رفتیم. پاي اتوبوس، عمو آمد و مرا بغل كرد و بوسید و گریه كرد. 
نمي دانم چرا گریه كرد. مادر و مادربزرگ هم گریه كردند. شاید آن ها هم در این فكر 
بودن��د و به خاطر این گریه مي كردند ك��ه كاش تو هم همراهمان بودي. مادر دایم 
اش��ك هایش را پنهان مي كرد كه گریه اش را كس��ي نبیند؛ اما شانه هایش از شدت 

گریه مي لرزید. 
من و مادر و مادربزرگ سوار اتوبوس شدیم و اتوبوس به طرف »تهران« به راه 
افتاد. عمو برایمان دست تكان داد و من از دور دیدم كه دستمال سفیدي از جیبش 

درآورد و اشك هاي صورتش را با آن پاك كرد.
هوا خیلي سرد بود. و ما همچنان به طرف تهران مي رفتیم و اتوبوس گاز مي داد 
و به طرف تهران مي رفت و هر لحظه كه مي گذشت، احساس نزدیك شدن به 
بیت امام، وجودم را پر از ش��ادي و شور مي كرد. من توي اتوبوس، بارها و بارها 

جماران را تصور كردم كه چه شكلي است؟ 
باالخره اتوبوس به تهران رسید. شب بود كه رسیدیم. خیابان ها خلوت بود. 
ما را به هتلي بردند و برایمان شام آوردند. اما مگر من مي توانستم شام بخورم؟ 

بي قراري
احمدعربلو/تصویرگر:طاهرشعباني داستان

ت
س

دو
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اصاًل اشتها نداشتم. دلم مي خواست زودتر صبح بشود. مادر 
و مادربزرگ موقع غذا خوردن، مدام گریه مي كردند. آن ها 
هم نتوانس��تند چیزي بخورند. شاید جاي خالي تو را حس 

مي كردند و آرزو مي كردند كه كاش تو هم بودي. 
اما تو هم بودي، من تو را حس مي كردم. حتي دس��تان 
گ��رم تو را حس مي كردم كه موهایم را نوازش مي كردي و 
من مدام تو این فكر بودم كه االن امام كجاست و چه مي كند 

و من چه وقت چشمم به جمالش روشن خواهد شد؟ 
در طول این یك سالي كه تو با ما نیستي، این اولین سفر 

ما بود و چه سفر خوشي. 
صبح زود از خواب بیدار ش��دم. نم��از خواندم. لباس هایم را 
پوش��یدم و همراه مادر و مادربزرگ س��وار اتوبوس شدیم و به 

طرف »جماران« حركت كردیم.
توي اتوبوس مدام صلوات مي فرستادند. من هم با صداي بلند 

صلوات مي فرستادم.
ش��هر خلوت بود. س��اعت نه صبح بود كه به حسینیة جماران 
رس��یدیم. جمعیت زیادي آنجا بود. قلبم تند مي زد. وارد حسینیه 
ش��دیم. در طبقة باال، پشت نرده ها نشستیم. انتظار بسیار شیریني 
بود. لحظه اي بعد امام تشریف آوردند. دلم داشت از جا كنده مي شد. 
از خوش��حالي زبانم بند آمده بود. دلم مي  خواست از جا بلند شوم و 
فریاد بزنم: »اي امام عزیز. پدرم عاش��ق ش��ما بود. پدرم وقتي كه 
سیماي نوراني شما را در تلویزیون مي دید، چنین حالتي كه من دارم 
پیدا مي كرد. پدرم به آرزویش نرسید و بدون اینكه شما را از نزدیك 

زیارت كند شهید شد، ولي من این سعادت را پیدا كردم...« 
امام آرام روي صندلي نشس��تند. صورتشان مثل ماه مي درخشید. 
من غرق تماشاي آقا بودم. مادر و مادربزرگ گریه مي كردند. من دلم 

مي خواست بدوم و دست هاي آقا را غرق در بوسه كنم.
همه اش فكر تو بودم و تو انگار مدام توي گوشم زمزمه مي كردي كه 
دیدي به قولي كه داده بودم وفا كردم؟ دیدي كه باالخره آقا را دیدي؟ 
پ��در ج��ان! به خدا تو ه��م آنجا بودي. من با تو ح��رف مي زدم و در 
چهرة امام، چهرة ت��و را، پدر خوبم را، مي دیدم، تمام مدت تو بودي. مرا 
روي زانوهایت نشانده بودي. روي سرم دست مي  كشیدي و با من حرف 
م��ي زدي. من حتي بوي خوب تو را حس مي كردم. حتي نفس هاي تو را 

كه به صورتم مي خورد، حس مي كردم.
لحظه های��ي بع��د، آق��ا در میان ص��داي صلوات و گریه هاي ش��وق 
دیداركننده ها از جا بلند شدند. دست هاي مباركشان را براي ما تكان دادند 

و مثل نور خارج شدند. 
االن نیمه شب است و من بیدار مانده ام كه این نامه را براي تو بنویسم. 
هنوز از شوق آن لحظه ها بیرون نیامده ام. نامه ام را مي گذارم باالي سرم. 

وقتي آمدي مرا ببوسي، حتماً آن را بخوان...
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اگر شما جزو آن دسته افرادی هستید كه دوست دارند برای آینده خود شغل خبرنگاری را انتخاب كنند شك 
نداش��ته باش��ید كه باید در مورد این انتخاب خود كمی بیشتر فكر كرده و زوایای این شغل را همه جانبه بررسی 

كنید ؛ چه اگر اینگونه نباشد تنها با توجه به ظاهر این شغل و فارغ از سختی ها و 
مشكالت آن روزی را در ذهن می پرورانید كه در قامت یك خبرنگار 

با رئیس جمهور ،  بازیگر مشهور و یا یك اسطوره فوتبال گفت 
و گو می كنید. 

خبرنگاری شغلي است به ظاهر لذت بخش و شیرین .اما 
در باطن انبوهی از رنج ها و مش��كالت طاقت فرسا را به 

همراه دارد كه سختی كار خبرنگاری را دو چندان كند. 
خبرنگار حتی خانواده اش را هم فراموش می كند  .

همچنان كه می گویند : شغل خبرنگاری از برون دل 
می برد و از درون دل می تركاند . بسیار اتفاق افتاده است 

كه خبرنگاران انجام وظیفه خویش كه همانا خبر رسانی فوری و به موقع است را بر 
اعضای خانواده و حتی كسب منفعت های  اقتصادی ترجیح داده اند .

امان��ت داری و صداقت در نوش��تار و نیز رعای��ت مالحظات اجتماعی و 
فرهنگی و سیاسی از خصوصیات بارز و قطعی كار خبرنگاری است كه 

اگر این خصوصیات نباشد خطای خبر نگار به سرعت بر مال می  شود  .
همچنان كه در بس��یاری از اوقات خبرنگاران به انواع اتهام های 

دروغین نیز متهم می شوند .
خبرنگاری ش��غلی اس��ت كه مانند زنجیر ب��ر اعضاء و جوارح 
انسان می پیچد تا اینكه به زایش محصولی در آید كه موثر برای 

جامعه، كشور و مردم باشد .خبرنگاری به جسارت و اراده مستحكم 
برا ی پیگیری سوژه های خبری ، گزارشی و جدال با اصحاب فكر نیاز 

دارد كه اگر نباشد كسی را توانای ماندن درون این شغل نیست . تحوالت اجتماعی در 
یك جامعه به فعالیت خبرنگاران وابسته است و این خبرنگاران هستند كه می توانند سطح 

باور و اندیشه و استعداد افراد جامعه را با كسب نظریه های علمی و انتقال آنها رشد و توسعه داده و سطح 
علم و دانش و فرهنگ یك جامعه را باال ببرند و هر لحظه فكر نو به جامعه ترزیق نمایند .

اگر می خواهید خبرنگار شوید مطمئن باشید كه انتخاب شرافت مندانه ای كرده اید ولی این نكته را هم 
در نظر داشته باشید كه این انتخاب شما سختی های زیادی را به همراه خواهد داشت و شما باید آماده مواجهه 

با مشكالت و مشقات زیادی باشید.كسی كه شغل مقدس خبرنگاری را انتخاب می كند باید فردی سراپا عشق 
و استعداد باشد و به كار خویش برای كاوشگری فراوان عالقه وافر داشته باشد و از بی باكی و استقامتی در خودر 

بر خوردار باشد تا بتواند رنج ها و سختی های خبرنگاری را تحمل نماید .
پژوهش های علمی نشان می دهد كه خبرنگاران در طول دوران خدمت به انواع بیماری ها از جمله افسردگی ، 

برای آنهایی که می خواهند خبرنگار شوند؛

يادبود

ت
س

امانت داري و صداقتدو
سيدمحمدطباطبائی
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كسالت و خواب آلودگی ، مشكالت گوارشی ، عصبی و روانی ، اختالالت شدید جسمی ، قلبی و تنفسی ، ضعف بینایی ، شتاب زدگی ، پرخاشگری ، گردن 
درد و دست درد ، بی حسی انگشتان و فراموشی دچار می شوند . بسیاری از پزشكان معتقدند روزنامه نگاری یكی از 10 شغل پر خطر دنیا به شمار می آید كه 

به دلیل شمار فراوان استرس ها و به خاطر دنبال كردن اخبار روزانه ،  افراد را در معرض سكته های قلبی ، مغزی و زخم معده قراد می دهد .
اما با همه سختی ها ، شغل خبرنگاری مزایایی دارد كه این روزها كمیاب هستند ، واژه خبرنگاری همواره همراه با واژه هایی بكار برده می شود كه در 
دنیای امروز بسیار غنیمت است . مترادف كار خبرنگاری ،  استقالل ، آزادی ، عمران ، آبادانی ، اصالح و پیشرفت و تغییر و دگرگونی اجتماعی ، امانت 
داری و ترویج فكر و فرهنگ و انتقال اندیشه ، تولید و سازندگی و .. است .شاید همین همراهی خبرنگاری با چنین واژه های ارزشمندی باعث می شود تا 
بسیاری از خبرنگاران مشكالت شغل خود را فراموش كرده و چنان با اشتیاق به این كار سخت بپردازند كه گویا همه چیز همانگونه است كه می خواهند 

و همین ظاهر رضایتمند خبرنگاران بسیاری از نوجوانان را عالقه مند می كند تا برای آینده خود روی این شغل فكر كنند.
گفته می شود افكار عمومی در جامعه تحت تاثیر كار خبرنگاران است ، حال كه آنها می توانند نگاه بسیاری از افراد جامعه در موضوعات مختلف را 
شكل بدهند پس با رفتار رضایتمندانه از شغل خود و ذكر مدام خوبی ها و مزیت های آن می توانند بسیاری 

از نوجوانان را به خبرنگاری عالقه مند كنند.) كما اینكه توانسته اند (.
سال هاست كه گفته می شود خبرنگاری شغل سخت و طاقت فرسایی است و باید 
آن را در ردیف مش��اغل س��خت قرار داد ، همانطور كه در بس��یاری از كشورها اینگونه 
اس��ت. س��ختی كار خبرنگاری به حدی اس��ت كه برخی آن را بعد از كار معدن ، دومین 
ش��غل سخت در میان سایر مش��اغل قرار می دهند.همین سختی ها باعث شد تا از چند 
سال پیش موضوع قرار گرفتن خبرنگاری در لیست مشاغل سخت ، صاحبان این شغل از 
مزایای مشاغل سخت بهره مند شوند. و با پیگیری های زیاد خبرنگران و نمایندگان آن ها 
حاال خبرنگاری در گروه مشاغل سخت قرار دارد. یعنی براساس قانون تامین اجتماعي 
خبرنگاري جزو مش��اغل سخت و زیان آور محسوب شده و براساس ماده 76 
قانون تامین اجتماعي، كساني كه 20 سال متوالي یا 25 سال متناوب در 
مشاغل سخت و زیان آور فعالیت كرده و حق بیمه خود را پرداخت 
كرده باشند، مي توانند بدون شرط سني از مزایاي بازنشستگي 

استفاده كنند.
اما نبود امنی��ت در كار خبرنگاری تنها به حوزه اقتصاد ختم 
نمی ش��ود چرا كه در این چند س��ال اخیر ثابت شده خبرنگاران 
از امنیت جانی چندانی هم برخوردار نیس��تند.  جضور در متن جنگ های 
میان كشورها ، تهدید شدن از جانب افرادی كه منافعشان با كار خبرنگاران 
در تضاد اس��ت و ... باعث شده تا میزان امنیت جانی خبرنگاران كاهش پیدا 
كند.كافی اس��ت بررس��ی كنید چه تعداد خبرنگار در جنگ آمریكا و عراق ، 
درگیری های افغانستان و پاكستان ، جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی و حوادث 
تروریستی كشته ش��ده اند.همین مناسبت روزخبرنگار در كشور ما ) 17 مرداد( 
هم مقارن با روزی است كه شهید محمو صارمی ؛ خبرنگار خبرگزاری جمهوری 
اس��المی در افغانستان توس��ط گروه طالبان به شهادت رس��ید. سقوط هواپیماي 
130C- و شهادت تعداد قابل توجهي از خبرنگاران در این سانحه هم بر كم تر شدن امنیت جانی در 

شغل خبرنگاری اضافه كرد.
آنچه گفته ش��د نه برای دلسر كردن آنهایی كه ش��غل خبرنگاری را برای آینده خود انتخاب كرده اند كه برای 
آشنایی بیشتر و بهتر با چند و چون این شغل است تا عالقه مندان به این شغل با آگاهی كامل دست به انتخاب 

بزنند.
حاال یك سوال : باز هم می خواهید خبرنگار شوید؟ 
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  1 - خواب؛ هر چه بیش��تر، بهتر: كاش همین طور بود! ولي مطالعات نشان مي دهد 
احتمال مرگ زودرس در آنهایي كه بیش از8  ساعت در شبانه روز مي خوابند،بیشتر است. 

 2- خوش به حال فالني، هنوز س��رش به بالش نرس��یده،خوابش مي برد!  اتفاقا این 
نشان مي  دهد كه فالني ،خواب خوبي ندارد.این كه آدم هنوز سرش به بالش نرسیده خوابش 
 ببرد، یكي از نشانه هاي خواب آلودگي است كه باید تحت بررسي قرار بگیرد.مدت زماني كه 
طول مي كشد  تا خوابمان ببرد،نباید كمتر از 5 دقیقه یا بیشتر از30 دقیقه باشد.پزشكان،مقادیر 

كمتر و بیشتر از  این محدوده را غیرطبیعي مي دانند. 

3- چقدر كم مي خوابي! همه آدم ها حداقل به 8 ساعت خواب شبانه احتیاج دارند! 
 هیچ عدد قطعي و واحدي وجود ندارد كه بش��ود روي آن قس��م خورد.میزان نیاز به 
خواب در افراد مختلف،  متفاوت است.به خودتان رجوع كنید، اگر حس مي كنید كه 
هر روز بعدازظهر خسته و خواب آلود  مي شوید، بدانید كه احتماال الگوي خواب تان 

غلط است. 

4- چقدر زیاد مي خوابي، نخبه ها فقط روزي 3،  4 ساعت مي خوابند! 
 .اما واقعیت این اس��ت كه از نظر پزشكان، این قبیل افراد  معموال عملكرد 
بهتري نسبت به سایرین ندارند. كم خوابي،سالمت شما را تهدید مي  كند 
و  تمركزت��ان را پایین مي آورد. كم خوابي حتي مي تواند بیمارتان كند و به 

سیستم ایمني  شما آسیب  بزند.

5- من خوابم خوب است؛ فقط شب ها چند بار از خواب مي پرم!  به 
چنین خوابي نمي گویند خواب خوب. خوابي خوب است كه تداوم مناسبي داشته 
باشد.بیدار شدن مكرر  در حین خواب از عالئم شایع اختالل خواب است و بیشتر 

آنهایي كه شب ها بیش از یك بار از  خواب مي پرند، به نوعي اختالل خواب دچارند.

6- كم  خوابي فقط یك چاره دارد؛ قرص خواب!    تاثیر داروهاي خواب آور، كوتاه  مدت 
است و كم كم بدن به دارو عادت مي كند و دیرتر به آن جواب مي دهد. از  طرفي،اگر بدن به 
دارو عادت  كند؛ قطع آن اوضاع را بدتر مي كند. پس براي درمان قطعي، فقط باید به پزشك 

 مراجعه كرد تا علت اصلي بي  خوابي شناخته و درمان شود. 

7- كم  خوابي از آن دردهایي است كه چاره ندارد  و باید با آن ساخت!  اما توصیه هاي 
دیگري هم هست كه مي تواند اوضاع خواب تان را رو به  راه كند:  پرهیز از نوشیدن چاي،قهوه، 
نوشابه وخوردن شكالت در ساعات نزدیك به خواب. خودداري از مصرف غذاهاي سنگین و 
كشیدن سیگار در ساعات نزدیك به خواب. رعایت نظم خواب؛ خوابیدن در یك ساعت ثابت، 
اختصاص دادن اتاق خواب به خوابیدن و اجتناب از كارهاي  دیگري مثل تماشاي تلویزیون 
و كار در آن اتاق   و باالخره این كه اگر بیش از نیم س��اعت در رختخواب ماندید و خوابتان 
نبرد و احس��اس خواب آلودگي هم  نكردید، باید از اتاق خواب خارج شوید وتا وقتي احساس 

خواب آلودگي نكرده اید،به رختخواب برنگردید. 

دانش

ت
س

دو

حسينبيدارمغز

7   اشتباه 
باور نكردني 
درباره
 خواب 
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محققان در تالشند با كمك حشرات و میكرو تراشه ها، روباتی زنده 
به وجود آورند كه حركات و پرواز آنها تحت كنترل بوده و می توان از آنها 

به عنوان عامالن تجسسی در ماموریتهای نظامی استفاده كرد. 
روباتهای مینیاتوری می توانند در آینده جاسوسهای خوبی باشند اما 
محققان در تالش��ند حش��راتی را به نام Cyborg ها به وجود آورند كه 

حشراتی واقعی بوده و به نسبت روباتها از عملكرد بهتری برخوردارند.
تولی��د روباتهای زن��ده ای كه بتوانند بدون ردیابی پ��رواز كرده و به 
مكانهایی بروند كه انس��ان توانایی ورود به آن اماكن را ندارد از گذش��ته 
مورد مطالعه دانشمندان قرار داشته است. در واقع حشرات به عنوان یكی 
از موفق ترین و پرجمعیت ترین گونه های جانوری در زمین تا كنون الهام 

بخش طراحی بسیاری از روباتها توسط انسان بوده اند.
به جای تالش برای س��اخت روباتهای پیچیده كه بتوانند پیچیدگی 
های درونی حش��رات را كه طی میلیونها س��ال تكامل شكل گرفته اند، 
شبیه سازی كنند دانشمندان اكنون تصمیم دارند از خود حشرات به عنوان 
روبات اس��تفاده كنند. یكی از ابتدایی ترین شیوه های استفاده از حشرات 
اتصال دادن ابزار كنترلی كوچك به پشت آنها است شیوه ای كه چندان 

قابل اطمینان به شمار نمی رود.
ب��ه منظ��ور برطرف س��اختن ای��ن مش��كل محققان در تالش��ند 
میكروتراش��ه  هایی را در هنگام رشد حشرات درون بدن آنها قرار دهند به 
ش��كلی كه این تراش��ه با عصبها و ماهیچه های حشرات در هم آمیخته 
ش��ود. با وجود هزینه باالیی كه برای س��اخت و پیوند چنین تراشه هایی 
وج��ود دارد این هزینه ها در برابر هزینه مورد نیاز س��اخت میكروروباتها 

بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.
پس از اتمام جراحی و بهبود یافتن حشرات و همزمان با طی دوران 
دگردیس��ی، ارتباط قابل اطمینانی میان تراشه و بدن حشره برقرار خواهد 
شد. استفاده از دوره ای از حیات كه طی آن حشرات هیچ حركتی ندارند 
برای مثال زمان تكامل كرم درون پیله می تواند به میزان قابل توجهی از 

هزینه های پیوند تراشه با بدن حشرات را كاهش دهد.
 این پروژه از سال 2006 تا كنون در حال بررسی و تكمیل است. از 
موفقیتهایی كه تا  كنون نصیب این برنامه تحقیقاتی ش��ده است موفقیت 
در پیوند میكروتراشه ها به بدن حشرات در حال رشد بوده است. همچنین 
محققان اعالم كرده اند با استفاده از این تراشه ها توانسته اند پرواز بیدها 

را تحت كنترل خود درآورند.
به منظور تامین انرژی مورد نیاز این تراش��ه ها به جای اس��تفاده از 
باطریها، محققان امیدوارند بتوان از حرارت و انرژی مكانیكی  برای تولید 
الكتریسیته استفاده كرد. در صورتیكه بتوان به صورت كامل پرواز حشرات 
را تحت كنترل درآورد، می توان دیگر تجهیزات مانند دوربینها، میكروفن 
و دیگر انواع حس��گرها را به بدن حشرات افزود تا در نهایت بتوان از این 
موجودات زنده به عنوان جاسوسهای كوچك و غیر قابل شناسایی استفاده 

كرد.
به گزارش مهر ، از حشراتی كه برای استفاده در این پروژه مورد توجه 
دانشمندان قرار دارند، بیدها و پروانه ها بهترین شرایط را دارند. همچنین 
دارپا قصد دارد محدوده حش��رات جاس��وس خود را به حشراتی با توانایی 

حركت بر روی زمین، آب و هوا گسترش دهد.

حشرات 
جاسوس
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دوره  اولی��ن  برگ��زاري  ب��ا  همزم��ان 
بازی ه��ای المپی��ك نوی��ن در ش��هر آت��ن در 
س��ال 1896وزنه ب��رداری و زورآزمای��ی با وزنه 

زیرمجموعه دو و میدانی قرارگرفت.
در ای��ن دوره فقط دو حركت در وزنه برداری؛ 
یكی با دمب��ل بزرگ و دیگری ب��ا هالتر انجام 

شد.
در س��ال 1913 ای��ده تش��كیل فدراس��یون 
بین المللی وزنه برداری توسط »ژول روسه جای 
دبوفه« كه بعدها رئیس فدراس��یون وزنه برداری 

فرانسه شد، مطرح شد.
در سال 1920 همزمان با المپیك، فدراسیون 
جهانی وزنه برداری تش��كیل ش��د و ژول روسه 

رئیس فدراس��یون وزنه برداری فرانس��ه به پاس 
خدماتش به این ورزش به ریاس��ت فدراس��یون 
جهانی برگزیده ش��د. وی تا سال 1952 در این 

سمت باقی ماند.
در كنگ��ره بین الملل��ی المپیك كه در س��ال 
1921 در ش��هر لوزان تش��كیل شد با گنجاندن 
این ورزش در برنامه مس��ابقات المپیك 1924 

مخالفت شد.
در سال 1925 كه كنگره بین المللی المپیك 

در پراگ تشكیل شد موافقت شد كه وزنه برداری 
به طور دایم در برنامه بازی های المپیك گنجانده 
ش��ود. در المپیك 1932 لس آنجلس، مسابقات 
وزنه برداری در 5 حركت انجام می ش��د كه وزنه 
برداش��تن با یك دس��ت هم جزو آن بود. اما در 
المپیك 1936 برلین وزنه برداری محدود به سه 
حركت دو دستی )پرس، یك ضرب و دو ضرب( 

شد.
پرس: كشیدن وزنه به روی سینه و باال بردن 

آن با فشار.
ی�کضرب: وزنه ها با یك حركت از زمین تا 

باالی سر انتقال داده می شود.
دوضرب: ای��ن حرك��ت در دو مرحله انجام 

ورزش

ت
س

دو

وزنهبرداري
آشنايي با ورزش
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می ش��ود. مرحله  اول انتق��ال وزنه از روي زمین 
تا روی سینه، مرحله دوم، از روی سینه تا باالی 

سر.
وزنه�ایوزنهب�رداران: 56 كیلوگ��رم، 
62 كیلوگ��رم، 69 كیلوگ��رم، 77 كیلوگرم، 85 
كیلوگرم، 94 كیلوگ��رم، 105 كیلوگرم، + 105 

كیلوگرم.
مس��ابقات وزنه ب��رداری ب��ا 9 داور قضاوت 
می شود كه ش��امل 3 داور، 3 ژوری كه نظارت 

بر كار داوران دارند، 1 وقت نگه دار، 1 كنترل 
فنی و 1 منشی.

u هر ورزش��كار در هر حركت 3 نوبت 
اجازه وزن��ه زدن دارد. زمان برای هر نوبت، 1 
دقیقه اس��ت و از لحظه ای كه صفحه گذار از 
روی تخته خارج می شود شروع می شود. اگر 
یك ورزشكار بخواهد دو حركت متوالی انجام 

دهد برای بار دوم 2 دقیقه وقت دارد.
u 3 چ��راغ س��فید یا دو چراغ س��فید و 
یك چراغ قرمز یعنی حركت صحیح اس��ت 
و 3 چ��راغ قرمز یا 2 چراغ قرمز و یك چراغ 
س��فید یعنی حركت خطا می باشد. داور وسط 
اگر تشخیص دهد حركت كامل انجام شده، 
توسط زنگ به ورزشكار اعالم می كند تا وزنه 
را به پایین بیان��دازد. با صدای زنگ، وزنه به 

طور صحیح به زمین انداخته می شود.
u صفحه هالتر، وزنه س��نگین مدوری 

اس��ت كه به شكل دیس��ك در دو انتهای میله 
فلزی هالتر بس��ته می شود. تخته  هالتر، سكوی 
چوبی، مربع یا مس��تطیل و كم ارتفاعی است به 
ابعاد 4×4 ی��ا 3×4 متر كه وزنه برداری روی آن 

انجام می شود.
قوانین وزنه برداری:

 وقتی وزنه بردار موفق شود هالتر را باالی 
سر ببرد، باید آن را سر جای خود نگهدارد. 

  اگر هنگام باال بردن هالتر دس��ت های 
وزنه بردار خم ش��ود و دو مرتبه راست شود خطا 

است. 
 اگر وزنه بردار توانس��ت هالتر را در باالی 
س��رخود ثابت نگهدارد، باید ی��ك لحظه كوتاه 
مكث كند و وقتی داوران اجازه دادند آن را پایین 

بیاورد، پایین آوردن هالت��ر بدون فرمان داوران 
خطاست. 

 وزنه ب��ردار اگ��ر هالت��ر را از تخته بیرون 
بیندازد خطاست. حتی اگر وزنه را به خوبی مهار 
كند، ولی اگر هنگام پایین آوردن هالتر را بیرون 

از تخته بگذارد باز هم خطاست. 
 انداختن وزنه از باالی س��ر به پایین خطا 

است. 
 مجموع حركت یك ضرب و دو ضرب به 

عنوان رده بندی نهایی در نظر گرفته می شود.
وزن صفح��ات فلزی: قرمز 25 كیلوگرم، زرد 
15 كیلوگرم، آبی 20 كیلوگرم، سبز 10 كیلوگرم، 
سیاه 2/5 كیلوگرم و قفل های دو طرف میله به 

عنوان وزنه 5 كیلوگرمی حساب می شود.
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داستاندنبالهدار داستان

ت
س

دو

نویسنده:آلفرداسُتل/مترجم:رامکنيکطلب/تصویرگر:طاهرشعباني

عمه كاترین گفت: »سالم جك، به »آلفا 1« خوش آمدي.«
چش��مانم را باز كردم. قدش بلند بود و موهایش قرمز و با چش��ماني درخشان و نگاهي كه 

تا قلبت نفوذ مي كرد.
� سالم عمه كاترین. چطورید؟

� نگاهش كن. این بچه بیش از ش��ش میلیون س��ال نوري س��فر كرده و بعد حال مرا 
مي پرسد! من خوبم، متشكرم. تو چطوري؟ سفر چگونه بود؟

خندیدم: مثل چرت زدن بود!
� فوق العاده است! معني اش این است كه این پسر آماده است كه 

بي درنگ به مزرعة من بیاید.
عمه كاترین داشت با زن سفیدپوشي صحبت مي كرد؛ 

دوقلوي هم��ان زن مأمور پ��رواز در ترمینال زمیني 
»ویاكد«.

ب��ا نگاه��ي به اط��راف متوجه ش��دم همه 
چی��ز در آن اتاق نظیر اتاق س��بز زمیني بود. 
تنه��ا فرقش وجود تابلویي ب��ود بر دیوار كه 
مي گفت: »ب��ه آلفا 1 خوش آمدی��د. آلفا 1 

جایي بسیار دیدني.«
مأمور پرواز گفت: »اینجا خانم »دوونتر«. 

مس��افران چند دقیق��ه اي منتظر مي ش��وند 
تا مطمئن ش��ویم كه همه چیز در بدنش��ان 

درست كار مي كند.«
پرس��یدم: »چه چیزهایي؟ من حس مي كنم 

خودم هستم! پوستم كاماًل طبیعي است!«
مي دانستم كه در یك مدل بودم ولي در مغزم 

خودم بودم!
� قلبت، برنامة كامپیوتري ات و...

عمه كاترین بي صبرانه وسط حرفش پرید: »خیلي خوب 
ول��ي عجله كن. ما باید زود بروی��م من كلي كار دارم. او را با 

كارهاي بیخودي ات معطل نكن.«
این عمه كاترین من اس��ت. فكر مي كند باید به همه دستور بدهد. 

آدم هاي پیر و ثروتمند فكر مي كنند مي توانند هر كاري بكنند.
مأمور پرواز گفت: »خانم دوونتر فقط چند دقیقه وقت مي گیرد.«

ماجراي سفر به
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بعد مرا به یك سري دستگاه با سیم وصل كرد و من بر صفحة »ویو« نقاط و امواجي دیدم. 
مأمور پرواز گفت: »ضربان قلب، طبیعي.« و بر كاغذ چیزي یادداشت كرد.

� اسكِن مغز، كامل. و دوباره یادداشت كرد.
� فشار خون، طبیعي. هیچ نگراني وجود ندارد. همه و همه چیز بسیار زیبا.

پرسیدم: »آیا در رگ هایم خون واقعي جریان دارد؟«
عمه كاترین گفت: »البته كه خونت واقعي است. تو در مدلي كامل هستي. من برایش پول 

زیادي پرداختم. چطور مي شود گفت كه تو واقعًا تو هستي؟!«
مأمور سفر گفت: »ببخشید یك راه وجود دارد!«

بعد دس��تم را گرفت و گذاش��ت بر پش��تم. برآمدگي كوچكي حدود پنج اینچ بر پوستم حس 
كردم.

پرسیدم: »این چیه؟«
� این CES است. یعني شكاف ورودي كامپیوترت. برنامه كامپیوتري تو از اینچا وارد 

مي شود. و این تنها فرق بدن آلفایي ات و بدِن اصلِي زمیني ات است!
عمه كاترین س��ریع گفت: »كافیه! من او را هر طور كه باش��د دوست 

دارم. حاال دیگر ما باید برویم.«
مأمور پرواز گفت: »مي تواني بلند شوي جك. چه احساسي 

داري؟«
� خوبم!

� مي توان��ي ترمین��ال را ت��رك كن��ي. از اینكه 
براي س��فر ب��ه آلفا »ویاك��د« را انتخاب كردي 

متشكریم!
ایس��تادم، بعد به طرف عمه كاترین رفتم. 
مي خواستم او را در آغوش گرفته و ببوسم. به 
هر حال، از جاي خیلي دوري براي دیدنش 
آمده بودم. فامیل ما خیلي اهل بوس��یدن و 
در آغوش كش��یدن هس��تند. عمه كاترین 
همیش��ه وقتي ما را مي دید مي بوس��ید. در 
دنی��ا ما تنها فامیلش بودیم. دس��ت هایم را 
براي در آغوش گرفتنش باز كردم ولي او پا 

پس كشید. خیلي تعجب كردم.
� دیر اس��ت جك باید برویم. كارهاي خیلي 
زیادي داریم كه قبل از بازگش��ت به زمین الزم 
اس��ت انجام دهیم. بدون اینكه حتي با من دست 
بده��د یا ح��رف دیگري بزند با ش��تاب از در بیرون 
رف��ت. هنوز حیران بودم ك��ه این همه عجله چه علتي 
دارد! به هر حال به دنبالش راه افتادم و ش��نیدم كه مأمور 
س��فر در بلندگو اعالم كرد: »اینجا ویاكد اس��ت، آلفا 1 شهر 
ناتینگهام. جك استیونس��ن به س��المت از زمین رس��ید. همة 

قسمت ها درست كار مي كند.«
دویدم كه به عمه كاترین برسم.

ادامه دارد...

»آلفا1«
قسمتدوم
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عالئم ويژه رانندگان نمونه:
u ایش��ان اصواًل تفاوت خاصي میان اتوبان چمران و مس��یر كورس رالي قائل 

نیستند.
u برایشان عالئم راهنمایي و رانندگي با حروف زبان مریخي پشتو كوچك ترین 

فرقي نمي كند.
u خیاب��ان یك طرفه و دوطرفه و س��ه طرفه حالي ش��ان نمي ش��ود. 
دانشمندان احتمال داده اند كه این موجودات نمونه! در كّل قادر 

به تشخیص این نیستند كه طرف و جهت سیخي چند؟!
u اگ��ر روزي فردي خودرویش را وس��ط ات��اق پذیرایي 
شما پارك كرد، مطمئن باشید كه همانا او یك راننده نمونه، بلكه فوق نمونه 
است؛ چراكه رانندگان نمونه عموماً همه جا را محّل پارك مي دانند، مگر اینكه 

خودرویشان جا نشود.
u آن ه��ا در همه جا و در هر ش��رایطي وحش��یانه بوق مي زنن��د، بین ترافیك و 
راه بندان، پش��ت در اتاق بیماران قلبي بیمارس��تان و حّتي نصفه ش��ب! بله! یكهو 
ایش��ان را درحالي كه از شدت خواب ورم كرده اند،  مشاهده مي كنید كه از پله هاي 
ساختمانشان پایین مي آیند و یك راست به سمت پاركینگ ساختمان مي روند و در 
ساعت سه بعد  از نیمه شب چهارتا بوق مي زنند و دوباره به رخت خوابشان برمي گردند 
تا خوابشان ببرد! دركل رانندگان نمونه اگر یك روز مقررات راهنمایي و رانندگي را 

دور نزنند، آن شب دچار بي خوابي مزمن مي شوند.
uرانندگان نمون��ه در حین رانندگي قادر به انجام تمام كارهاي 
ممكن هس��تند. به عن��وان مثال اگ��ر دیدی��د راننده اي 
وس��ط اتوبان و در حین رانندگ��ي قاّلب  بافي مي كند، 
به هیچ وجه، متعجب نش��وید؛ چراكه بي شك در حال 

تماشاي یك راننده نمونه هستید.
u حرف زدن با تلفن همراه، در حین رانندگي در فرهنگ رانندگان نمونه از ُمد 
افتاده است و جایش را به كارهاي تخصصي تري نظیر بلوتوث بازي، ِگیم 

و اس . ام. اس بازي در حین رانندگي سپرده است.
u مانع و مس��دود ب��ودن! در قاموس رانندگان نمونه معنا ندارد. 
آن ه��ا قادرند با اتومبیل خ��ود از روي هر مانعي بگذرند و آن 
را با آس��فالت یكي كنند. حاال این مانع مي تواند قیف هاي 
)!( گنده رنگي باش��د كه پلیس ها وس��ط خیابان 
مي گذارند یا زنجیر باشد یا حتي دیوار و پلیس 
سر چهارراه! به هرحال مانع، مانع است و یك 

عالئم رانندة نمونه!
هنر

ت
س

دو

مقدمه: همان طور كه مي دانيد كشور ما مهد رانندگان نمونه است! ما در اينجا عالئم 
راننده نمونه را برايتان ش�رح مي دهيم تا اگر با چنين عزيزي مواجه شديد، از طرف ما 

هم از ايشان تشّكر كنيد.

ميمشين!
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راننده نمونه  باید آن مانع را از س��ر راه خود بردارد. رانندگاني كه كمتر نمونه 
هستند، شخصاً از خودروي خود پیاده مي شوند و با یك عدد قیچي آهن بُري 
زنجیرهاي مربوطه را بریده و مانع هاي مثلثي شكل را برداشته و گوشه خیابان 
پ��رت مي كنند و در مواق��ع الزم نیز پلیس راهنمایي و رانندگي را بغل كرده 
و به گوش��ه اي انتقال مي دهند و به این طریق رفع مانع كرده و سپس عبور 

مي كنند.
uچراغ قرمز و سبز و آبي براي رانندگان نمونه تنها در حكم رقص نور است! 
این عزیزان فلسفة اختراع چراغ راهنمایي و رانندگي را تنها و تنها تزئین سر 

چهارراه ها و معابر مي دانند والغیر!
u خطوط عابر پیاده و گردش به راس��ت و چ��پ و از این جور خطوط كف 
خیابان كاري بس��یار مسخره اس��ت. 99/999 درصد رانندگان نمونه در یك 
نظرخواهي با اعالم این مطلب از شهرداري محترم درخواست كردند كه اجازه 
ندهد پلیس راهنمایي و رانندگي كف خیابان ها را خط خطي و زشت نماید و 
اگر این پلیس هاي راهنمایي و رانندگي عزیز خیلي به نقاش��ي عالقه  دارند، 
چهارتا قوطي رنگ درست و حسابي )و نه منحصراً سفید( دستشان بدهند تا 

كف خیابان ها را گل و بوته و پرنده و چمن زار نقاشي كنند.
u راننده نمونه در هر شرایطي سرعت دویست كیلومتر به باال دارد؛ حتي اگر 

پایش برسد این سرعت را در وضعیت ترافیك نیز حفظ مي كنند.
u این عزیزان مالك صد درصد خیابان ها بوده و هیچ حقي براي عبور و مرور 
عابر پیاده قائل نیستند. آن ها آزادانه در پیاده روها رانندگي مي كنند و در مواقع 

لزوم از ُپل عابر پیاده نیز رد مي شوند.
u ی��ك راننده نمونه تم��ام درآمد خود را به خس��ارت هاي رانندگي كاماًل 
ماهرانه اش و جریمه هاي پلیس اختصاص مي دهد. توجه داشته باشید هرچه 
رانن��ده اي براي پرداخت این هزینه ها قس��ط و وام بیش��تري پرداخت كند، 

نمونه تر به حساب مي آید.
u اگر پلیس محس��وس و نامحس��وس و دوربین مداربس��ته و از این جور 
تشكیالت وجود نداش��ت، یك راننده نمونه براي منقرض كردن نسل بشر 

ظرف سه سوت كافي بود.

u اولی��ن كاري كه ی��ك راننده نمونه درب��اره خودروهاي 
نو و تازه خریداري ش��ده اش انج��ام مي دهد، قیچي كردن 

كمربندهاي ایمني ماشین و دور انداختن آن هاست. زیرا 
رانن��ده نمونه به لوازم اضافه! براي اتومبیل خود 

هیچ گونه اعتقادي ندارد.
u اگ��ر دیدید یك نفر با لباس خواب و 

پیچیده در لحاف و پتو پش��ت ُرل 
نشسته و رانندگي مي كند، 

هیچ تعجب نكنید؛ زیرا 
نه تنها در  راننده نمونه 
حالت خواب، در حالت 

ُكما و مرگ هم به رانندگي خود ادامه مي دهد!
u ب��راي راننده نمونه اُف��ت دارد كه با مرگ 
طبیعي و خیلي شس��ته ُرفت��ه و مرتب! بمیرد. 

راننده نمونه یا باید وسط خیابان پودر شده و به ذّرات بنیادي 
تجزیه شود و یا ته یك دّره چندهزار متري بیفتد و مفقوداالثر شود. 

همین طور اینكه مرگ در سنین باال و كهن سالي و حتي میان سالي براي 
راننده نمونه بس��یار زشت و نابخشودني اس��ت! هرچه راننده اي در سّن 

كمتري بمیرد، نشان دهنده مهارت بیشتر او در رانندگي است.
خالص��ه ما یك س��ري از عالئم راننده نمون��ه را برایتان گفتیم 

بقی��ه اش را در جاهاي دیگر مطالعه كنی��د! و به محض 
تش��خیص دادن چنین عزیزان��ي، و در صورتي كه 

اجازة  زنده ماندن را بهتان دادند س��الم ما را 
هم خدمتشان برسانید!
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شب است و در خانه تنها نشسته اي. هیچ صدایي به گوش نمي رسد. اما 
ناگهان در اتاقت با صداي بلندي باز مي شود. احساس مي كني از شدت ترسش 

توانایي هیچ حركتي را نداري. 
دستهایت یخ شده اند اما خیلي زود وقتي مي فهمي باد شدیدي كه بیرون 

مي وزد در را باز كرده آرام مي گیري.
هم��ه ما در طول عمرمان بارها و بارها ترس را تجربه كرده ایم. ترس از 

اینكه ممكن است زندگیمان را از دست دهیم همواره با ماست.

ترسچيست؟
ترس رشته اي از عكس العملها در مغز است كه با واكنشهاي عصبي آغاز 
و با آزاد شدن مواد شیمیایي در بدن كه باعث باال رفتن ضربان قلب و سرعت 

باالي تنفس  مي شوند پایان مي پذیرد.
مغز یك سیستم بسیار پیچیده است. بیش از صد بیلیون سلولهاي عصبي 
در آ« وجود دارند كه باعث مي شوند كه ما احساس و فكر و عمل داشته باشیم.. 
بعضي از این رفتارهاي عصبي ناخودآگاه بوجود مي آیند و ترس و واكنشهاي 
آن یكي از آنهاست. در مغز ما بخشهاي مختلفي وجود دارد كه باعث واكنش 
ما به ترس مي ش��ود اما چند بخش مهم كه محققان به آنها اشاره مي كنند 

شامل موارد زیر است:
تاالموس: تصمیم مي گیرد كه واكنشها در كجا ظاهر شوند ) چشمها 

یا دهان و ..(
قشر حسي:  اطالعات حسي را تفسیر مي كند

هيپوكامپوس: اطالعات موجود در مغز در رابطه با ترس را دوره مي 
كند 

آميگداال: احساسات را كشف كرده و احتمال خطر را بررسي مي كند. 
اطالعات مربوط به ترس را ذخیره مي نماید

هيپوتاالموس: عمل و عكس العمل را فعال مي نماید.

بوجودآمدنترس:
در واقع احساس ترس در دو شكل وجود دارد. حالت "راه كوتاه: و "راه 
بلند" كه هردوي آنان ناخود آگاه هستند. در حالت كوتاه همه چیز خیلي 
سریع و با وجود یك محرك صورت مي گیرد اما در راه بلند امكان تحلیل 

ماجرا وجود دارد.
هم��ان مثال ب��اال را در نظر بگیرید. زماني كه در اتق ش��ما به طور 
ناگهاني باز مي شود . اینكه شما تصور كنید این اتفاق به خاطر ورود یك 
دزد به منزلتان صورت گرفته و یا اینكه باد آنرا باز كرده است موجود دارد 
اما در حالت راه كوتاه ش��ما اولین چیزي را كه به مغزتان خطور مي كند 
در نظ��ر مي گیرید و هیچ تحلیلي روي آن ندارید. اطالعات با ش��نیدن 
صدا به تاالموس شما منتقل مي شود در این لحظه مشخص نیست كه 
سیگنالهاي دریافتي مربوط به ترس است یا خیر. بنابر این فورا به آمیگداال 

منتقل مي گردد.
آمیگداال به هیپوتاالموس دس��تور میده��د كه حالت دفاع و عكس 

العمل را تولید كند تا شما بتوانید از خود دفاع كنید.
در حالت "راه بلند" مسائل كمي متفاوت است. در حالي ه شما احساس 

خطر كرده اید مغز شروع به تحلیل مي كند و احتمتالت را در نظر مي گیرد. 
آیا باز شدن ناگهاني در منزل شما به خاطر ورود یك دزد است و یا اینكه وزش 
باد مس��بب آن بوده اس��ت. در این حالت اطالعات توسط تاالموس به  قشر 
حسي فرستاده مي شود تا مورد تحلیل واقع گردد. پس از آن اطالعات راهي 
هیپوكامپوس مي شوند تا سواالت مخصوص پاسخ داده شود. سواالت از این 
دسته هستند: آیا من تا كنون با چنین موردي برخورد كرده ام؟ در مورد قبلي 
این صدا مربوط به چه موضوعي مي شده است؟ پس از تحلیل اطالعات به 
آمیگداال فرستاده مي شود و آنجاست كه آمیگداال آن را به هیپوتاالموس دستور 

مي دهد كه حالت دفاعي را در نظر بگیرد یا خیر.
 

چراميترسيم؟
اگر ما احساس ترس را نداشته باشیم مطمئنا زمان زیادي را زنده نخواهیم 
بود. ممكن است مارهاي سمي را در دست بگیریم یا اینكه بدون نگاه كردن به 

اطراف از خیابان بگذریم كه هر دو حال ممكن است زنده نمانیم. 
در قرن 19 میالدي  این س��وال مطرح شد كه چرا زماني كه مي ترسیم 
دهان خود را باز مي كنیم و یا اینكه چش��مهایمان كامال باز مي شوند. برخي 
معتقد بودند كه این موضوع به خاطر هدیه ایست كه خداوند به ما داده است تا 

چطور 
مي ترسیم؟

الميراصدیقي

مشاور

ت
س

دو
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بتوانیم ترس خود را نشان دهیم كه فرضیه اي درست است در واقع انقباض 
عضله هاي ما در هنگام ترس باعث مي شود كه حالت صورت ما تغییر یابد.

در واقع احس��اس ترس همان هدیه خداوند اس��ت كه باعث مي شود ما 
مراقب خود باش��یم و از هر نوع اتفاقي كه ممكن اس��ت زندگي ما را به خطر 

بیندازد دوري كنیم. و این اتفاق كامال غیر ارادي است.

ترسباشرایط:
همان ترسي است كه بعضي از مردم زماني كه یك سگ را مي بینند انگار 
غولي ترسناك را دیده اند و برخي دیگر مي توانند این موجود را در خانه هایشان 
نگهداري كنند. این اتفاق دلیل دارد. شخصي كه در كودكي یك بار توسط سگ 
تهدید شده باشد حتي اگر در سن بلوغ بار دیگر سگي را ببیند خواهد ترسید زیرا 
آمیگداال به او مي گوید كه این همان موجودي است كه در بچگي به او آسیب 

رسانده و یا موجب ترس وي شده است.

ازچهميترسيم؟
تحقیقي كه دو سال قبل انجام شده است نشان مي دهد كه معموال انسانها 

همیشه از چند خطر مي ترسند:

جنگ-  عنكبوت- مرگ- رد ش��دن در هر كاري- ارتفاع- خش��ونت- 
تنهایي- آینده- جنگ هسته اي

در این تحقیق آمده اس��ت كه ترس از حیوانات همواره در انسانها وجود 
داش��ته است بطور مثال اكثر ما هرگز مار را در زندگي ندیده ایم اما از آْن مي 

ترسیم. پس این ترس كامال غریضي است.
عالوه بر ترس��هایي از چنین قبیل كه در تمام مردم دنیا وجود دارد ترس 
هایي هم منطقه اي هستند. بطور مثال مزرعه داران همواره از وقوع سیل مي 
ترسند و یا اینكه افرادي كه كشور آنها روي خط زلزله قرار دارد همواره در فكر 

آن هستند كه این اتفاق برایشان رخ ندهد.
درس��ت است كه ترس یكي از عوامل نجات دهنده جان انسانهاست اما 
به یاد داشته باشیم كه ترس بیش از حد نیز آزار دهنده است. باال رفتن فشار 
خون كه معموال در پي ترس بوجود مي آید اگر بخواهد هر روزه باشد مي تواند 

موجب بیماري گردد.
چطورنترسيم؟

در حالي كه تحقیقات نشان مي دهند كه ما روزانه با ترس مواجه هستیم 
راههایي نیز وجود دارد كه با ترسهایي كه بي مورد در ما حضور پیدا مي كنند 

مقابله كنیم.
هشتراهبرايمقابلهباترس:

Õ مهم نیست كه شما چرا مي ترسید. فكر كردن در این رابطه مشكلي 

را حل نمي كند. پس سعي نكنید كه دنبال علل ان باشید زیرا فرصت 
مقابله با آن را از شما مي گیرد.

Õچیز هایي را كه ش��ما را مي ترساند شناس��ایي كنید. اگر در مورد 

چیزهایي كه از انها مي ترسید اطالعات داشته باشید نا خود آگاه ترس 
خود را كم كرده اید.

Õتمرین كنید: اگر چیزي وجود دارد كه از آن مي ترسید سعي كنید آنرا 
با كوچك كردنش در ذهنتان تحلیل كنید.

Õ كسي را كه نمي ترسد پیدا كنید: اگر شما از موضوعي مي ترسید و 

فردي را مي شناسید كه از آن موضوع نمي ترسد با او صحبت كنید و 
سعي نمایید كه ساعاتي را با او سپري نمایید.

Õاز آن صحبت كنید:  از آنچه كه مي ترس��ید صحبت كنید این كار 
ترس شما را از موضوع كم مي كند.

Õبا خود بازي فكري داش��ته باش��ید: اگر شما از اینكه در مقابل افراد 
س��خنراني كنید مي ترسید احتماال به این خاطر است كه از قضاوت 
شدن واهمه دارید. در ذهن خود تصور كنید كه شما را براي قضاوت 
ك��ردن در مورد آنها در نظر گرفته ان��د به این صورت كارتان راحتتر 

خواهد شد
Õترس خود را بیشتر نكنید: اگر از بلندي ها مي ترسید سعي نكنید كه 
همیشه طبقه 14 یك ساختمان بلند را در نظر بگیرید. شما تا وقتي 

بخواهید مي توانید در طبقه همكف باقي بمانید.
Õكمك بخواهید: اگر تصور مي كنید كه ترس شما از برخي موضوعات 

بیش از حد است كمك بگیرید. روانشناسان به خوبي علل آنرا ریشه 
یابي مي كنند و كمكتان مي كنند.

ن
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در سینما:
باب��ا یك چیپس گنده جلوي صورتش گرفت��ه و درحالي كه به فیلم زل زده، با دهان ُپر یك بند حرف مي زند: اِي 

ول! بكوب توي حلقومش... نامرد... اَه بدو بدو رفت!... بابا یكي این رو بگیره... آره جون خود ت! مردك چرا دروغ 
مي گي؟!

بغل دس��تي ها هي نُچ نُچ مي كنند و به كت و كول بابا مي زنند: آقاي محترم! خیلي روي اعصاب 
تشریف داریدها...

بابا: آخ جون! دیدي حالت رو گرفت!... بدو بدو اون طرفه، پشت چمن! قایم شده...
يك  بغل دستي ديگر: آقاي عزیز فرهنگ سینما رفتن نداري شما؟!

بابا: چي ي ي ي؟! فرهنگ سینما جّد و آبادت نداره! پول دادم دلم مي خواد. ناراحتي برو 
یه سینماي دیگه... االن مي زنم فّكت رو پیاده مي كنم.

كنترلچي سینما چراغ قوه به دست و بدو بدو جلو مي آید. بابا و آن یكي آقاهه كه پشت 
سر ما نشسته بود، دست به یقه شدند. مردم داد مي زنند: این چه وضعشه؟! مگه سینما جاي 

دعوا كردن و یقه گرفتنه؟!
بابا فحش مي دهد. آن آقاهه هم مي خواهد بیاید جلو یقة بابا را بگیرد ولي مردم لباسش 

را مي كشند. 
كنترلچي سینما با عصبانیت سر بابا و  آن آقاهه داد مي زند و هر دو را از سالن بیرون مي كند. من 

پشت سر بابا مي دوم، مردم زیر لب مي گویند: عجب آدم هاي بي فرهنگي هستن... 
یك بچه اي هم با نیش باز، زل زده است به من و بابایم. دلم مي خواهد بروم بزنم توي صورتش تا 

دیگر ما را مسخره نكند!
نتيجه:من دیگر هیچ وقت با بابایم به سینما نمي روم!

وقتي خريد مي رويم:
باب�ا: آقا ای��ن كفش را ارزون ت��ر بفروش، ج��اي دوري نمي ره، این بچه پ��در نداره، من 

دایي   شم!
من )با صداي يواش(: بابا مگه نمي خواي این كفش رو براي من بخري؟!

بابا محكم به پایم مي كوبد كه یعني ساكت!
باب�ا: این بچه بدبخته! یتیمه... مجبوره هم كار كنه، ه��م درس بخونه، یه دونه از این 

وزنه ها داره كه سر چهارراه مي ذاره مردم رو وزن مي كنه...
من )با صداي يواش(: بابا كدوم وزنه رو مي گي؟!

بابا دوباره محكم به پایم مي كوبد.
بابا: منم یك كارمند بدبخت بیشتر نیستم. كلي اجاره خونه و قسط و بدبختي دارم ولي جیگرم براي 

این بچه كبابه! شیش روزه كه فقط نیمرو مي خوره...
آقاي فروشنده: خیلي خب آقا! شما سه هزار تومنش رو هم ندین، به جاش دعامون كنید.

مریمشكراني

ماجراي يك باباي 

آبرو َبر! مقدمه: بعضي از باباها متخصص 
آبروريزي هس�تند. اگر باور نمي كنيد 

ادامه مطلب را بخوانيد!

20
سال پنجم  / شماره 17 پياپي 229/  17  مرداد1388 



بابا: آقا سه هزار تومن هم شد تخفیف؟! هشت هزار تومن تخفیف بدین!
آقاي فروشنده: چه خبره آقا؟! مگه ما چقدر سود مي كنیم؟! همه ش یه عید ما فروش درست و حسابي داریم...

بابا: آقا شما فكر كن این كفش رو همین طوري مجاني به یه بچه یتیم هدیه دادي! این بچه اون قدر  بینواس كه اگه كارتونش رو مي ساختند از كوزت 
بینوایان هم بیشتر اشك مردم رو درمي آورد! بیا شما این چهار هزار تومان رو بگیر و كفش رو بده. به جان خود این بچه دیگه پول كرایه هم نداریم، باید 

پیاده بریم خونه.
بابا پشت به فروشنده مي كند و از البه الي پول هایش چهار تا هزار توماني بیرون مي كشد و سریع كیفش را مي بندد تا آقاي فروشنده بقیه پول هایش 

را نبیند!
آقاي فروشنده: بردار ببر آقا مباركش باشه! ولي این براي ما شغل نشد. خیریه س اینجا، مغازه كه نیست! 

نتيجه: من شماره پایم را به بابایم مي گویم تا از این به بعد خودش تنهایي برود برایم كفش بخرد!

در مدرسه:
آقاي مدير: آقاي عزیز! این بچه شما زده با توپ شیشه پنجره دفتر مدرسه رو شكسته.

بابا: خاك بر س��رت كنند بچه! آقا من از دس��ت این بچه دلم خونه. بگیرید حسابي كتكش بزنید! همه ش تقصیر 
مادرشه كه این بچه رو این قدر لوس و ننر بارآورده... ده بار گفتم زن بذار با كمربند كبودش كنم تا تربیت بشه، مادرش 
نذاشت... من كه پول ندارم همه ش خسارت شیشه شكسته بدم. به جاش ازش كار بكشید، مجبورش كنید دو سه 
هفته كل مدرس��ه رو جارو و آبپاش��ي كنه، دیوارها رو دستمال بكشه، سطل آشغاال را خالي كنه، خالصه هر 

بالیي كه دوست دارید سرش بیارید!
نتيجه: باید بروم از اصغر آقا پیراشكي خواهش كنم دفعه هاي بعد به جاي بابایم مدرسه بیاید و الكي 

خودش را باباي من معرفي كند.

در پارك:
بابا خودش نشسته است با شوهِر خاله زهرا و دایي رضا » گل یا پوچ« بازي مي كند. مامان و خاله زهرا 
و زن دایي هم رفتند با وسایل ورزشي پارك ورزش مي كنند. من و حسام هم داریم گل كوچك بازي مي كنیم كه 
بابا با پاي برهنه به سمت من مي دود و گوشم را مي گیرد: حاال وقت بازي كردنه؟! مگه نگفتم وقتي من و مامانت 

حواسمون نیست مواظب خواهر كوچك ترت باش!... حاال دلت خنك شد بچه گم شد؟!
بعد هم با لگد به دو تا تكه سنگي كه به جاي دروازه گذاشته بودیم زد. سنگ ها پرت شدند و پاي بابا درد گرفت 
و عصباني تر شد و محكم یك پس گردني به من زد: آخه كجاي دنیا سنگ رو به جاي دروازه مي ذارن؟!! بچه تو عقل داري 

اصاًل؟ اگه عقل داشتي كه ده تا تجدیدي نمي آوردي!
نيش حسام تا بناگوش باز مي شود: تو كه گفتي دو تا تجدیدي آوردي.

بابا: دو تا؟! فقط نمره انضباطش زیر ده نبود. پس��رة خنگ. اگه خنگ نبود كه خواهرش گم نمي ش��د. فقط یه مو از سر 
خواهرت كم بشه من مي دونم و تو...

نتيجه:من فقط به شرطي پارك مي روم كه یا جاي بابا و آبجي كوچیكه ام باشد یا جاي من!

نویسنده:ِدَهه! یعني چي؟!! مجله را بِبر بده دست بابا ببینم!... بابا براي چي شما فكر آبروي ما بچه ها نیستید؟! 
براي چي فكر نمي كنید ما بچه ها هم مثل شما بزرگ ترها براي خودمان آبرو داریم؟! شما كه یك باباي زحمت كش 
و مهربان هس��تید یك ذره بیش��تر هواي آبروي ما بچه ها را داشته باشید لطفاً. ما دوست نداریم كسي به شما توهین 
كند... شما مي توانید یك كفش ارزان تر براي ما بخرید یا با یك روش بهتر تخفیف بگیرید... شما مي توانید به جاي كار 

كه  ما انجام دادیم بهمان پول توجیبي ندهید و خسارت شیشه مدرسه را از پول توجیبي خودمان كم كنید... شما اشتباهي 
خیلي بهتري انجام بدهید، تنها اگر آبروي ما بچه ها را هم در نظر بگیرید.بلدید كارهاي 
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س��عدي ش��یرازي در س��ال 604 قمري به دنیا 
آمد. از همان كودكي با مش��كالت دست و پنجه نرم 
مي كرد و س��ختي هاي زیادي را تحمل كرد. هنوز در 
دوران كودكي به س��ر مي برد كه پدرش درگذشت و 
از داش��تن یك سرپرست محروم شد. او با مشكالت 
زیادي چون یتیمي، فقر و تنگدستی دست به گریبان 
بود. طوري كه نمي توانست به مدرسه برود و تحصیل 
كند. با این كه عالقه ي زیادي به خواندن و نوشتن و 
دانستن داشت ولي به خاطر گذراندن امرار معاش خود 
مجبور بود در یك مغازه ي نانوایي مشغول به كار شود. 

بزرگان

ت
س

دو

سعدي 
شيرازي
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اما در اثر شوق و عالقه اي كه به خواندن و نوشتن 
داش��ت، گاهي در خیابان ها قطعه هاي كوچك و 
پاره كاغذي را پیدا مي كرد، آن ها را برمي داش��ت، 
به خانه مي برد و روي آن ها مي نوش��ت و تمرین 
مي كرد. با پشتكاري كه او داشت باالخره توانست 
خواندن و نوش��تن را بیاموزد و از این بابت بسیار 
خوش حال بود. این موضوع باعث ش��د او بیش تر 
س��عي خود را بكند تا به جایي برس��د كه دوست 
داش��ت. در دوران جوان��ي با س��عي و كوش��ش 
بس��یار موفق شد براي تحصیل معارف و تكمیل 
تحصیالت خود به عراق، عربستان، سوریه، لبنان، 
سواحل مدیترانه و ش��مال آفریقا سفر كرده و به 
حضور علماء و دانش��مندان بزرگ برسد. آن ها با 
دی��دن او و عالقه اش به تحصیل و دیدن س��عي 
بي پایان��ش بیش تر به او كم��ك كردند و هرچه 
مي دانس��تند در اختی��ارش مي گذاش��تند. پس از 
گذشت چند سال او توانست آثار باارزشي به یادگار 
بگذارد كه هنوز هم مورد توجه اغلب دوستداران 

شعر و ادب قرار گرفته است.
كتاب هاي گلستان و بوستان دو اثر ارزشمند 
سعدي باعث شده كه وي به عنوان یك چهره ي 
نوراني، در آس��مان علم و ادب فارس��ي، همواره 
بدرخشد. وفات وي در سال 691 درحالي كه بیش 
از هشتاد سال از عمرش گذشته بود اتفاق افتاد و 

در شیراز به خاك سپرده شد.
س��عدي را مي توان در نظم و نثر، شیواترین 
ش��اعر دانس��ت كه لقب افصح المتكلمین را به او 
نس��بت داده اند. حال بش��نویم از سعدي درباره ي 

تأثیر اخالقي دوست خوب:
گلي خوشبوي، در حمام روزي  

رسید از دست محبوبي به دستم
بدو گفتم: كه ُمشكي یا عبیري؟  

كه از بوي دالویز تو مستم!
بگفتا: من ِگلي ناچیز بودم   

ولیكن مدتي با ُگل نشستم
كمال همنشین در من اثر كرد  

وگرنه من همان خاكم كه هستم

منابع:  داستان هاي كودكي مردان بزرگ، صفحه ي 65
گلستان و بوستان سعدي

ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ انتشارات تربیت

روزي مردي در یك سفر دریایي، پسرش 
را نیز همراه خود برده بود. آن ها سوار بر كشتي، 
مس��یري طوالني را طي مي كردند. پسر تا آن 
روز دریا را ندیده بود و س��وار كشتي هم نشده 

بود.
موج هاي س��همگین دریایي دائم به بدنه 
كش��تي مي خوردند و كشتي در میان آب دریا، 
ب��اال و پایی��ن مي رفت و تكان هاي ش��دیدي 

مي خورد.
پسر با دیدن این صحنه ها چنان وحشت زده 
شده بود كه در گوشه اي از كشتي نشسته بود،  

مي لرزید و گریه و زاري مي كرد.
ه��ر چه مرد با پس��رش صحبت كرد و او 
را دلداري داد، پس��ر آرام نش��د و مي ترسید كه 
غرق شود. پدر از این كار پسرش ناراحت بود و 

نمي دانست چطور او را آرام كند.
مدت��ي به همین وضع گذش��ت. در میان 
مس��افران كش��تي، پیرمردي دنیادی��ده و دانا 
نشسته بود. او وقتي ناراحتي بیش از حد پسر را 
دید، پیش پدر او رفت و گفت: »اگر شما اجازه 
بدهید، من كاري خواهم كرد كه پس��رتان آرام 

شود و دست از گریه و زاري بردارد.«
مرد خوشحال شد و گفت: »اگر شما بتوانید 
چنین كاري بكنید، لط��ف بزرگي در حق من 

كرده اید...«
پیرمرد لبخندي زد و بعد چند نفر را صدا زد 
و گفت: »دست و پاي این پسر را بگیرید و او را 

داخل آب بیندازید!«
آن چند نفر، همین كار را كردند و پس��ر را 
به میان دریا انداختند. پسر كه دریا را ندیده بود 
و شنا هم نمي دانست، وحشت زده در میان آب 
باال و پایین مي رفت و هراسان دست و پا مي زد 
و كمك مي خواس��ت. بعد از م��دت كوتاهي، 
پیرمرد به دو نفر از كارگران كشتي، كه شناگران 

ماهري بودند، گفت: »اكنون به میان آب بپرید 
و او را داخل كشتي بیاورید!«

آن دو نفر با س��رعت داخ��ل آب پریدند و 
پس��ر را به لبه كشتي رساندند. پسر با وحشت 
لبه كش��تي را گرفت و ب��ه هر زحمتي كه بود،  
خ��ودش را داخل كش��تي انداخت. س��پس در 

گوشه اي نشست و آرام گرفت. 
از آن به بعد، هر چه كش��تي در میان آب، 
پایی��ن و باال مي رفت و تكان مي خورد، پس��ر 
نمي ترس��ید و همچنان آرام و بي صدا نشسته 

بود.
پدر ك��ه از این موضوع، تعجب كرده بود، 
از پیرمرد دانا پرس��ید: »بگو بدانیم، علت اینكه 

پسرم آرام گرفته و دیگر نمي ترسد، چیست؟«
پیرمرد حكیم لبخندي زد و گفت: »او چون 
در ابتدا رنج و وحش��ت غرق شدن را نچشیده 
بود، قدر آسایش و راحتي كشتي را نمي دانست، 
ام��ا وقتي كه در آب افتاد، فهمید كه رنج غرق  
شدن چقدر سخت است و وقتي دوباره به داخل 
كشتي آمد، قدر آرامش و امنیت داخل كشتي را 

فهمید و آرام شد.«
پیرمرد مكثي كرد و ادامه داد: »قدر عافیت 
و راحتي را كسي مي داند كه به بال و مصیبتي 

گرفتار شود.«

قدر عافيت
»گلستان« سعدي يكي از بهترين نمونه هاي نثر فارسي است. اين كتاب شامل حكايت هاي 
زيادي درباره آداب مختلف زنديگ، تربيت و اخالق نيكو، احترام به بزرگان، علم آموزي، قناعت، 

آداب سخن گفتن و... است. حكايت زير از گلستان انتخاب شده است:
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گربه بس��یار زیبایي در میان بیشه اي كه پر 
از حیوانات مختلف ب��ود، زندگي مي كرد. روزي 
صیادي به قصد ش��كار گربه به آن بیش��ه رفت. 
او در نزدیكي النه گربه، دامي پهن كرد و مقدار 

زیادي گوشت در وسط دام گذاشت.
گربة از هم��ه جا بي خبر ب��ه طمع خوردن 
گوشت از سوراخ بیرون آمد و همین كه خواست 
گوش��ت را به دهان بگیرد، ناگهان در میان دام 

گرفتار شد.
در همی��ن هنگام، موش��ي ك��ه در همان 
نزدیكي زندگي مي كرد، از سوراخش بیرون آمد 
و وقتي كه گربه را به دام دید، خوش��حال شد، با 

آسودگي از كنار گربه گذشت و به او خندید.
گرب��ه با دیدن موش به التماس افتاد و از او 
خواهش كرد كه بنده��اي دام را پاره كند و او را 
نجات بدهد. اما موش با بي اعتنایي مس��یرش را 

عوض كرد و راه افتاد كه از آنجا برود.
اما هنوز موش چند قدمي دور نشده بود كه 
ناگهان كالغي را دید كه روي شاخه درختي در 
همان نزدیكي نشس��ته بود و آماده بود به موش 

حمله كند و او را شكار كند.
موش ترسید، وحشت زده برگشت تا به طرف 
النه اش برود. اما ناگهان راس��ویي را دید كه جلو 
النه او نشس��ته بود و منتظر موش ب��ود تا او را 

شكار كند.

»بيدپاي، يكي از نويسندگان هندي بود كه قرن ها پيش از اين، در آن ديار مي زيست. او كتابي با عنوان كليله و دمنه نوشت كه قهرمان 
داستان هاي آن، حيوان هاي مختلف بودند. كليله و دمنه نام دو روباه است كه در واقع، قهرمان اصلي اين كتاب هستند.

مي گويند انوشيروان، پادشاه ساساني وقتي از وجود چنين كتابي در هندوستان باخبر شد، مردي به نام »برزويه« را به هندوستان فرستاد تا 
كتاب كليله و دمنه را به زبان پهلوي ترجمه كند. ايرانيان در زمان ساسانيان به زبان پهلوي سخن مي گفتند. برزويه اين كتاب را ترجمه كرد و به 

ايران آورد.
بعد از فتح ايران توسط اسالم، مردي به نام »عبداهلل بن مقفع« آن را به عربي ترجمه كرد و بعد در زمان سامانيان دوباره به فارسي دري 

ترجمه شد. يعني همان زباني كه ما امروز با آن سخن مي گوييم و از حدود هزار سال قبل در ايران به جاي زبان پهلوي رواج پيدا كرده است.«
»انور سهيلي، تأليف كمال الدين حسين واعظ كاشفي، به تقليد از كتاب كليله و دمنه نوشته شده است. كمال الدين در نيمه دوم قرن نهم هجري 
زندگي مي كرد و در اوايل قرن دهم از دنيا رفت. او عالوه بر ادبيات، از علم نجوم، كالم و حديث هم آگاهي داشت. از كتاب هاي ديگر وي مي توان 

به اخالق محسني، لطايف الطوايف و عين الحيات اشاره كرد.«

دشمني 
موش و گربه

تصویرگر:طاهرشعباني

زريعباسزاده

حكايت

ت
س

دو
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م��وش ب��ه ش��دت ترس��ید. او از دو طرف 
محاصره شده بود و راه فراري نداشت. در همین 
لحظه فكري به خاطرش رسید. با عجله به طرف 
گربه كه در دام اسیر شده بود، دوید و گفت: »اي 
گرب��ه عزیز! من حاضرم كه بنده��اي دام را پاره 

كنم، اما این كار یك شرط دارد!«
گربه با خوش��حالي گفت: »اي موش عزیز! 

هر شرطي كه داشته باشي، قبول مي كنم.«
موش گفت: »پس همین حاال از جایت بلند 
شو و جلو من تعظیم كن و با صداي بلند بگو: من 

در خدمتگزاري حاضرم قربان!«
گرب��ه از این تقاضاي موش تعجب كرد. اما 
براي اینكه از دام خالص ش��ود، تقاضاي موش 
را قبول كرد. از جایش بلند ش��د و تعظیم كرد و 
با صداي بلند گفت: »قربان! من در خدمتگزاري 

حاضرم.«
كالغ و راس��و وقتي كه دیدن��د گربه براي 
موش تعظیم مي كند و چنی��ن حرفي مي زند، از 

موش ترسیدند و از آنجا رفتند.
گربه به موش گفت: »دوست من! حاال باید 
تو هم به قول خودت وفا كني و بندهاي مرا پاره 

كني!«

موش آرام شروع به جویدن بندهاي دام كرد. 
او همان طور كه مشغول كار بود با خودش گفت: 
»این گربه دش��من من است، اگر او را آزاد كنم، 
بعید نیست كه به من حمله كند و مرا بخورد. پس 
باید خیلي آهسته این كار را بكنم تا غروب شود 

و صیاد برسد.«
موش آهس��ته بنده��ا را مي جوید. گربه كه 
بي حوصله شده بود،  دائم سر موش غرغر مي كرد 

كه زودتر بندها را پاره كند.
موش آن قدر آهسته كار كرد كه غروب شد 

و سر و كله شكارچي از دور پیدا شد.
گربه وحش��ت زده و با ترس،  شكارچي را به 
موش نش��ان داد. فقط یك گره دیگر مانده بود 
كه باز ش��ود. موش باز ه��م صبر كرد، وقتي كه 
ش��كارچي كاماًل نزدیك شد، موش آن یك گره 
را هم جوید و بند دام را پاره كرد و گربه آزاد شد. 

س��پس موش با سرعت به طرف 
سوراخش دوید.

گرب��ه ك��ه از دیدن 
حس��ابي  ش��كارچي،  

بدون  بود،  ترس��یده 
توج��ه به موش 

با س��رعت روي درختي پرید و از جلو چش��مان 
شكارچي دور شد.

ش��كارچي وقتي كه دام را پاره دید، ناراحت 
ش��د. با خش��م آن را جمع كرد و از آنجا دور شد. 
وقتي كه شكارچي رفت، گربه آرام از باالي درخت 
پایین خزید و نزدیك سوراخ موش رفت و گفت: 
»دوست خوب من! حاال بیا بیرون. مي خواهم به 
خاطر اینكه مرا نجات داده اي از تو تشكر كنم!«

موش خنده اي كرد و گفت: »نه گربه جان! 
من از سوراخ بیرون نمي آیم! ما دشمنان قدیمي 
هس��تیم. موش و گربه نمي توانند با هم دوست 
باشند!« گربه ناراحت شد و با دلخوري به سمت 

النه خود رفت.
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ووجیانجون هنر

ت
س

دو

ووجیانجون كاریكاتوریست و عضو انجمن ملی هنرمندان چین می باشد. او در عرصه های مختلفی مانند نمایشگاه، مسابقه و داوری 
بسیار فعال بوده و در بسیاری از مراسم هنری ملی چین و نیز چندین كشور دیگر مانند كره، ژاپن، هنگ كنك و ... شركت داشته است.

در سال 2000 برنده ی جایزه ی میمون طالیی )بزرگترین جایزه ی هنرمندان كاریكاتوریست چین( شده است.
كاریكاتورهای ووجیانجون در بسیاری از روزنامه ها و مجالت معتبر چینی چاپ شده و در بسیاری از نمایش های تلویزیونی و رسانه 

های دیگر ارائه شده است.
او اولین هنرمند چینی است كه بعد از عقد قرارداد برای طراحی روی جلد ماهنامه ی »كاریكاتور چین« از سال 1998 تا 2005 در صد 

شماره پیاپی آثارش به چاپ رسیده است.
ووجیانجون در شهر پكن پایتخت چین زندگی می كند و آثار هنری اش را می آفریند. وی فارغ التحصیل دانشكده ی مركز هنرهای 

زیبای چین و انستیتو هنر دانشگاه كینگوا می باشد.
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لیونل مسي كوچك ترین قهرمان زنده فوتبال است، با لقب »كك«. 
او اندام بچه را داراس��ت. در واقع رش��د او به عنوان كودك تقریباً در10 
سالگي متوقف شد. دست و پاهاي كودكان دیگر بلندتر بودند؛ صدایشان 
هم دستخوش دگرگوني مي  شد. با این حال لیونل كوچك ماند. یك جاي 
كار ایراد داشت. آزمایش  ها هم این موضوع را تایید مي كردند؛ هورمون 
هاي رشد او تا اندازه یي منظم عمل نمي كردند. آن طور كه معلوم شد، 
مسي به گونه یي نادر از بیماري »نانیسم« مبتال بود. همزمان با هورمون 

هاي رشد در كار دیگر هورمون ها نیز اختالل هایي ایجاد 
شده بود و آنها نیز ترشح نمي شدند. پوشیده نگه داشتن 
این ایراد ناش��دني بود. مسي مي گوید؛ »همیشه كوچك 
تر از همه بودم. هر كاري كه مي كردم و هر كجا كه مي 
رفتم، آنها همیشه مي گفتند؛ »لیونل عقب افتاده است.« 

انگار او در جایي از مسیر از بقیه عقب افتاده بود. 
در یازده س��الگي قد او تقریباً 140سانتي متر است. 
پیراه��ن باش��گاهش، نیوولز اولد بویز در ش��هر رزاریوي 
آرژانتین برایش بسیار بزرگ است و به تنش زار مي زند. 
پایش در كفش شنا مي كند، بنابراین او بند كفش هایش 

را همانند كفش هاي خانگي مي بندد. او بازیكني اس��تثنایي است، با 
این حال اندام یك كوتوله هش��ت س��اله را دارد و نه یك نوجوان در 

حال رشد را. 
درس��ت در سن و س��الي كه در آن هر كس با نگاه به آینده مي 
خواهد اس��تعدادهایش را براي رشد و پیشرفت به كار گیرد، رشد اولیه 
در مورد دست ها، پاها و تن او راكد مي ماند. این براي مسي به معناي 
پایان تمام امیدهایي است كه از نخستین روزهاي حضورش در زمین 
فوتبال در پنج س��الگي داش��ت. درمان این بیماري بي اندازه پرهزینه 
اس��ت. سنگین براي خانواده. درمان این مرض ماهانه 900 دالر خرج 
در بر دارد. فوتبال براي رشد و رشد براي فوتبال؛ از این به بعد این تنها 
راه پیش روس��ت. او در جریان یك بازي توجه یك استعدادیاب را به 
خود جلب مي كند. استعدادیاب ها در زندگي بازیكنان فوتبال همه چیز 
هستند. با هر مسابقه یي كه آنها به تماشایش مي روند، با هر نوجواني 
كه تصمیم مي گیرند، رشد و پیشرفتش را پیگیري كنند، و با هر پدري 
كه مي خواهند، با او به صحبت بنشینند، درباره سرنوشتي تصمیم مي 
گیرند و آن را رقم مي زنند. آنها در بیشتر موارد درها را به روي بازیكنان 
جوان مي گشایند. با همه اینها چیزي كه باید به مسي ارائه شود، بسیار 
بیشتر است. آنها نه تنها مي توانند فوتبالیست شدن را براي او ممكن 
كنند، كه سالمت و تندرستي را بار دیگر به او بازمي گردانند. كارلس 
ركس��اچ مدیر ورزشي بارسلونا پس از آنكه لیونل را در زمین دیده بود، 
ای��ن طور تعریف مي كند؛ »پنج دقیقه ب��راي دیدن اینكه او برگزیده 

اس��ت، كافي بود.« آشكار اس��ت كه استعدادي بي نظیر در پاهاي مسي 
نهفته است. چیزي كه از فوتبال فراتر مي رود. وقتي كسي به تماشاي او 
هنگام فوتبال مي نشیند، همانند وقتي است كه فرد به موسیقي گوش مي 
دهد، گویي هر قطعه در یك تركیب از هم پاشیده به جاي خودش بازمي 
گردد.  آنها روي یك كاغذ بي ارزش قرارداد خود را مي نویسند؛ روي یك 
دستمال. ركساچ و پدر »كك« پاي آن قرارداد را امضا مي كنند. این تكه 
كاغذ بي ارزش زندگي لیونل را دگرگون خواهد كرد. بارسلونا این كودك 
جاودانه را باور دارد. باشگاه تصمیم مي گیرد هزینه هاي 
هر هورموني را كه ترش��ح نمي شود، بپردازد. اما مسي 
براي درمان باید راهي اسپانیا شود، همراه با همه اعضاي 
خانواده، پدر، مادر و سه خواهر و برادرش كه اكنون با او 
از رزاریو رفت��ه اند؛ بدون مدرك و بدون كار و با اعتماد 
صرف به قراردادي كه روي یك دس��تمال نوشته شده 
اس��ت. با این امیدواري كه ش��اید در این اندام كودكانه 
بخت و اقبال آنها نهفته باشد. باشگاه در سال 2000 به 

ورزش

ت
س

دو نابغه  عقب افتادهکكی که ناجی شد
نوشته:روبرتوساویانو

افسونحضرتي
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مدت 3 سال هرگونه پشتیباني پزشكي و درماني مسي را تضمین مي 
كند. برخي بر این باورند كه شخصي كه ایمان دارد به یاري فوتبال مي 
تواند از جهنم و عذاب خارج ش��ود، نیرویي در خود دارد كه او را به هر 
هدف دلخواهش مي رس��اند. با این همه درمان به گونه یي وحشتناك 
توان مسي را مي گیرد. حالش همواره بد است و پي درپي باال مي آورد. 
عضله ها به نظر در حال پاره شدن و استخوان هاي بدن در حال خرد 
شدن هستند.در عرض چند ماه اندامش بزرگ تر شده و به اندازه یي مي 
رسد كه در واقع در مدت چند سال باید به این اندازه مي رسید. مسي مي 
گوید؛ »توانایي درد كشیدن را نداشتم و نمي توانستم به باشگاه جدیدم 
چیزي ارائه بدهم؛باش��گاهي كه همه چیز را مدیونش هستم.« تفاوتي 
بنیادین میان آنهایي است كه استعدادشان را به كار مي گیرند تا پیشرفت 
كنند و آنهایي كه همه چیزشان بسته به آن استعداد است. هنر زندگي 
اس��ت اما نه به این معنا كه هنر همه چیز یك فرد ش��ود و او را در خود 

غرق كند، بلكه به آن معناست كه به شخصي آتیه ببخشد. 
سرانجام بارسلونا پس از سه سال مي خواهد لیونل مسي را به كار 
بگیرد و خانواده مي داند كه اگر او اكنون نتواند آن طور كه از او انتظار 

مي رود، بازي كند، دردسرهایي برطرف ناشدني پیش خواهد آمد. آنها در 
آرژانتین همه چیز را از دست داده اند و در اسپانیا هم هنوز چیزي به دست 
نیاورده اند. اما زماني كه »كك« شروع به بازي مي كند، هرگونه ترس و 
هراسي محو و برطرف مي شود. مسي با تمرین سخت و پشتیباني باشگاه 

نه تنها شجاعت كه حتي رشد جسماني الزم را نیز سال به سال و سانتي 
متر به سانتي متر به دست مي آورد. 

هیچ كس به طور پي درپي به دنبال او نیست. مركز ثقل او به گونه 
یي است كه مدافعاني كه مي كوشند او را متوقف یا سرنگون كنند، نمي 
توانند. او زمین نمي خورد حتي متزلزل هم نمي ش��ود. به دویدنش ادامه 
مي دهد، توپ را پیش مي اندازد، متوقف نمي شود، دریبل مي كند، جلو 
مي زند، مي خزد، فرار مي كند و فریب مي دهد. او مهارناشدني است. در 
بارسلونا به تمسخر گرفته مي شود، روبرتو كارلوس و فابیو كاناوارو مدافعان 
بزرگ سابق رئال مادرید ترجیح مي دادند هرگز به چهره مسي نگاه نكنند، 
تنها به این خاطر كه هرگز نتوانسته بودند از او جلو بزنند. مسي فوق العاده 
س��ریع اس��ت. او با پاهاي كوچكش مثل برق مي دود پاهایي كه توپ را 
محكم حفظ و با هر حركتي آن را كنترل مي كنند. انگار كه آنها دس��ت 
هستند نه پا. حریفانش با مانورهاي فریب دهنده اش ناگهان خود را دست 

خالي مي   یابند. نه از مسي خبري است و نه از توپ. 
زماني كه توصیف روزنامه نگاران ورزش��ي از مس��ي را مي خوانیم، 
درمي یابیم كه او چه تردست هنرمندي است. در جریان مسابقه یي میان 
بارسلونا و رئال مادرید كه در آن بازیكنان حریف مي كوشیدند او را پي در 
پي از كار بیندازند، گزارشگر مسابقه گزارش بازي را رها كرده و با هیجان 

تمام فریاد مي كشد؛ »او نمي افتد، نمي افتد، نمییي افتددد...« . 
اما داستان »كك« از هر منظر بسیار شگفت انگیز است. مسي همانند 
زنبور مودار اس��ت. مي گویند زنبور مودار در واقع نباید پرواز كند، چرا كه 
بدنش بسیار بزرگ است و تحمل این وزن براي بال هاي كوچكش بیش 
از اندازه دشوار. با این حال زنبور مودار این موضوع را نمي داند و به سادگي 
پرواز مي كند. مس��ي هم با اندام كوچكش، با پاهاي كوتاهش و س��ینه 
باریكش و با تمام اختالل هاي رشدش در واقع هرگز نباید مي توانست در 

فوتبال مدرن و پر از درگیري امروز بازي كند. 
Zeit Online منبع؛
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خورشیدگرفتگی                        قرن بیست و يكمدو
طوالنی تری��ن خورش��یدگرفتگی قرن 
بیس��ت و یكم، 31 تیر ساعت 6:5 دقیقه به 
وقت تهران رخ داد و  میلیون ها نفر در سراسر 

جهان شاهد این پدیده طبیعی بودند

خورش��یدگرفتگی امس��ال در مساحتی 
حدود 250 كیلیومتر در بخشی از كشورهای 
هند، نپال، بوتان، بنگالدش، میانمار، چین و 

جزایر جنوبی ژاپن قابل رویت بود.

ناس��ا خبر داد كه مدت این گرفتگی در 
قاب��ل رویت ترین بخش از آس��یا 6 دقیقه و 
39 ثانیه بوده است و خورشید گرفتگی بعدی 

سال 2132 رخ خواهد داد.

یكی از زیباترین جلوه های خورش��یدگرفتگی نمایان ش��دن 
تاج های خوش��ید است. دانش��مندان از این فرصت برای مطالعه 

برروی تاج ها و سونامی های خورشیدی استفاده می كنند.
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عكس ها از روییترز

خورشیدگرفتگی                        قرن بیست و يكم

در بعضی از كش��ورهای آسیایی از جمله 
چین، خورشید گرفتگی كامل باعث فرو رفتن 
شهرها در تاریكی شد. بندر شانگهای هم این 

پدیده را تجربه كرد.

هزاران محقق، عكاس و خبرنگار از سراسر جهان خود را به كشورهای آسیایی رساندند تا 
شاهد وقوع بزرگترین خورشیدگرفتگی قرن باشند.

رهب��ران مذهبی هندو به پیروان خود خبر داده بودند كه خورش��یدگرفتگی باعث ایجاد 
آش��وب در جهان می ش��ود و دعا و نیایش در كنار رودهای مقدس از جمله رود گنگ باعث 

محافظت در برابر این بالیا می شود.]كسوف خرافات را در مقابل علم قرار می دهد[
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کسي از خط »برناردش��او« ای��راد گرفت كه خط 
ش��ما هم مثل خط موریس نّقاد معروف تئاتر ناخواناس��ت . ش��او 
گف��ت : بله فقط یك اخت��الف در میان اس��ت و آن اینكه آنچه 
موریس مي نویسد حتي پس از چاپ هم قابل خواندن نیست ولي 

مال من پس از چاپ خواندني است . 

روانشناسي درب��اره ي نقص عقل 
مي گفت : انس��ان غالبًا سعي مي كند از ناحیه اي كه نقص دارد 
پیشرفت كند و به جبران آن بپردازد مثاًل كسي كه چشمش خوب 
نمي بیند مي كوش��د نقاش شود . كسي كه فقیر است مي كوشد 
میلیونر ش��ود . . . در اینجا كسي حرف او را قطع كرد و پرسید در 
این صورت آیا شخص ناقص العقل نمي كوشد روانشناس شود !

جواني پیش پدر خود رفت و گفت : پدر یادت 
هس��ت كه مي گفتي اولین دفعه اي كه ماش��ین پدرت را س��وار 

شدي ، تصادف كردي وماشین خرد شد .
گفت : بله ، به یاد دارم .

گف��ت : باز هم به یاد داري كه همیش��ه ب��ه من مي گفتي ، 
تاریخ تكرار مي شود ؟

گفت : آن را هم به یاد دارم . مقصودت چیست ؟
گفت : امروز باز هم تاریخ تكرار شد .

یک منتقد ادبي از نویس��نده اي پرس��ید : ش��ما از 
اصطالح خأل دردناك زیاد اس��تفاده مي كنید . مگه ممكنه چیزي 
هم خالي باش��ه هم دردناك ؟ نویسنده گفت : عجیبه ! مگه شما 

تا حاال سردرد نگفرته اید ؟!!

شبی مالنصرالدین خواب دید كه كسی 9 دینار به 
او می دهد ، اما او اصرار می كند كه 10 دینار بدهد كه عدد تمام 
باش��د . در این وقت ، از خواب بیدار شد و چیزي در دستش ندید 
. پش��یمان شد و چشم هایش را بست و گفت : » باشد ، همان 9 

دینار را بده ، قبول دارم . « 
سو دو کو

سرگرمي

ت
س

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

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

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پیشنهادات 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  ، چهار راه حافظ ، پالك 886    توزيع و امور مشتركين: محمد رضا مال زاده
فكس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

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

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

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

بخواهد هر چه دل تنگش مي خواهد، بگويد. 
صفحه ي »دوست من ، سالم« در واقع، پلي است بین 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 كنیم.  خواندن حرف هاي دل دوستان ديگرت مي تواند 

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

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

بخوانیم  . منتظريم...
لطفا نامه هايتان را به نشاني : تهران ، چهار راه حافظ ، پالك 886 

نشريه »دوست نوجوانان« ارسال فرمايید.

سخن

ت
س

دو
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خداشناسی و عبودیت
در کالم امام خمينی )ره(

توجه به خدا و هجرت از خود به خدا - كه 
بزرگترين هجرت هاست - ، هجرت از نفس 
به حق ، و از دنيا به عالم غيب شما را تقويت 

كرد . 

پس از اتكال به خداوند، به قدرت خود كه 
از اوست اعتماد و اتكال داشته  باشيد . 

نترسيد  كس  هيچ  از  كه  می گويم  شما  به 
ااّل خدا ؛ و به هيچكس اميد نبنديد اال خدای 

تبارك و تعالی . 

توجه به غير خدا ، انسان را به حجاب های 
ظلمانی و نورانی محجوب می نمايد . 



معضالت شهری
دومين مسابقه بين المللی كاريكاتور

با استفاده از كتاب

هیکابی دمیرچی/ ترکیه
Hicabi Demirci / Turkey


