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هر كس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

به جاي
سرمقاله

انسان در همة هستي تنهاست و 
از اين روس��ت كه كسي را مي  جويد، 
كس��ي كه مثل هيچ  كس نباشد تا با 
او سخن بگويد براي او بخندد، براي 

او بگريد و...
پس »بي  نهايت كوچك«ي مي شود 
در برابر »بي نهايت بزرگ« و نيايش 
مي كند، به هر زباني كه مي خواهد و 

به هر زباني كه مي تواند:

اي پروردگار ما!
شنيده ايم كه ندادهنده اي به ايمان 
فرامي خواند كه به پروردگارتان ايمان 

بياوريد و ما ايمان آورديم. 
پس اي پروردگار ما! گناهمان را 
بيامرز و بدي هاي ما را بزداي و ما را 

با نيكان بميران.
)آل عمرانـ  193(

اي پروردگار ما!
از آن پس كه ما را هدايت كرده اي 
دلهايمان را ملغزان و رحمت خود را 

بر ما ارزاني دار كه تو بخشاينده اي.
) آل عمران ـ 8(

اي پروردگار ما!
اگر فرام��وش كرده ايم يا خطايي 

كرده ايم، ما را بازخواست مكن
اي پ��روردگار م��ا! آن  گونه كه 

بر امت هاي پيش��يِن ما تكليف گران 
نهادي، تكليف گران بر ما منه و آنچه 
را كه طاقت آن را نداريم بر ما تكليف 
مكن. گناه ما را ببخش و ما را بيامرز و 

بر ما رحمت آور.
)بقرهـ  28٦(

خداوندا !
يك لحظه مرا به خودم وامگذار و 
چيزهاي خوبي را كه به من بخشيده اي 

از من باز مگير.

خدايا!
م��ن نيكي هايي را ك��ه مي دانم و 
نمي دانم از تو مي خواهم و از بدي هايي 
ك��ه مي دان��م و نمي دانم. ب��ه تو پناه 

مي برم.

خدايا!
مرا به علم توانگر ساز و به بردباري 
و شكيبايي زينت بخش و به تقوا عزيز 

كن و به عافيت زيبايي ده. 
)پيامبر)ص( � نهج الفصا(

اي خداوند!
چه  بسا ابرهاي ناپسندي كه آن 
را از اف��ق زندگي من برطرف كردي 
و چه  بس��ا ابرهاي نعمت كه بر من 
باراندي! و چه جوي هاي رحمتي كه 

در كش��تزار زندگي ام روان س��اختي 
و چ��ه جامه هاي عافي��ت كه بر من 
پوشاندي و چه چشم هاي حوادث كه 
به سوي من متوجه بود و تو آن ها را 
كور س��اختي. اي زدايندة اندوه و اي 

زائل كنندة غم!
اي بخش��نده در دنيا و آخرت و 
مهربان در هر دو سراي، بر محمد و 
آل محمد رحمت فرست و اندوه مرا 

برگير و غمم را بزداي.
)امام سجاد)ع(ـ  صحيفه سجاديه(

نيايش م��ن، اي پروردگار من به 
سوي تو اين است كه ريشة درماندگي 

را از وجود من برَكني 
به من آن ني��رو را ارزاني بداري 
تا عش��قم را در خدم��ت به ديگران 

ثمربخش گردانم.
به من آن قدرت را ارزاني بداري 
كه هرگز ضعيفي را نيازارم و در برابر 

نيرومند مغروري زانو نزنم.
به من آن توان را كرامت كني كه 
انديشه ام را واالتر از اين حقارت هاي 
روزان��ه زندگي نگاه دارم و به من آن 
اراده را بده��ي كه در برابر ارادة تو با 

خشنودي سر بندگي فرود آرم.
)رابينيد رانات تاگور(

اي پروردگار ما!
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خاطراتي از امام خميني )ره(
در گفتاري از نزديكان ايشان

فرزندان
صديقه مصطفوي

خودشان مي رفتند مي آوردند
من اولين اوالد آقا هستم. البته بعد از 
اخوي ام آق��ا مصطفي كه فوت كرده اند، 
م��ن اولي��ن اوالد بودم و خيل��ي به من 
عالقه داش��تند؛ يعني فوق العاده احترام 
به من مي گذاش��تند. در اتاق ايشان كه 
مي رفتم، مي نشستم، اگر مثاًل يك ليوان 
آب مي خواستند براي دوايي يا چيزي به 
من نمي گفتند. من يك وقت مي ديدم آقا 
بلند شدند، مي پرسيدم آقا چه كار داريد، 
بگذاريد من بياورم. خودش��ان مي رفتند 
لي��وان آب را مي آوردن��د، دوايش��ان را 
مي آوردند. عقيده ش��ان اين بود كه مثاًل 
من سنم باالست و مادر چند بچه هستم. 

)پدر مهربان، ص ٥٨(

اهميت به نام ائمه)ع(
در مورد نامگذاري كودكان، حضرت 
امام ب��ه نام ائمه خيلي اهميت مي دادند 
و پيشنهاد ايش��ان در مورد نام دختران 
بيش��تر فاطمه و زهرا ب��ود، و در مورد 
پس��رها، محم��د و علي؛ ول��ي در مورد 
فرزن��دان خود به پيش��نهاد و نظر خانم 
احترام مي گذاشتند و در مورد نوه ها حق 

نامگ��ذاري را به والدي��ن مي دادند. )پدر 
مهربان، ص ٣٥(

درباره ديگران حرف نزنيد
امام در مورد مس��ئله نامحرم بس��يار 
حس��اس بودند و ما حتي االمكان با مرد 
نامحرم، حتي بس��تگان نزديك، روبه رو 
نمي شديم. در مورد غيبت نيز بسيار دقيق 
بودند و هر وقت دور هم مي نشس��تيم، 
مي گفتند: حرف خ��ود را بزنيد و دربارة 
ديگران حرف نزنيد كه ممكن است به 

غيبت برسد. )همان، ص ٨٥(

پول تو جيبي
امام به استقالل مالي فرزندان اهميت 
مي دادند، از اين رو به بچه ها پول تو جيبي 
مي دادند و بچه ها نيز در خرج كردن پول 
خود آزاد بودند. البته به خاطر دارم روزي 
گل سري خريدم كه به شكل حيواني بود 
و ايش��ان وقت��ي آن را ديدند، گرفتند و 
دوباره پول دادند و گفتند برو گل س��ري 

بخر كه به شكل گل باشد. )همان، ص ١١٣(

طرف داري از حق
امام هنگام دعواي فرزندان تفاوتي بين 
آن ها قائ��ل نبودند، بلكه حق را به آنكه 
محق ب��ود، مي دادند. ايش��ان هيچ وقت 

نيز اجازه نمي دادند فرزندان نس��بت به 
مادر توهين��ي نمايند و يا حتي با صداي 
بلند صحبت كنند و هميش��ه در احترام 
گذاشتن به مادر بسيار تأكيد مي كردند. 

)همان، ص ١١٦(

چرا شما نشسته ايد؟
يك روز من در خدمت امام ايس��تاده 
بودم و دخترهايم نشسته بودند. ايشان با 
ناراحتي به بچه ها گفتند: بلند شويد برويد. 
اصاًل وقتي مادر شما جلوي شما ايستاده 
چرا شما نشسته ايد. بلند شويد از جايتان. 

)همان، ص٢٥(

همه را دوست دارند
آقا اوالدهايش��ان را همه را دوس��ت 
داش��تند. هر كدام كه مي رفتند پهلوي 
ايشان، عقيده ش��ان اين مي شد كه آقا او 
را از همه بيشتر مي خواهد. البته امام اين 
اخالق را نداش��تند كه فرق بگذارند ولي 
طرف فكر مي كرد او را بيش��تر دوست 
دارد، مي گفت آقا مرا بيش��تر دوس��ت 
دارد. ديگ��ري مي رفت بچ��ه اش را كه 
مي برد پيش آقا، عقيده اش مي ش��د كه 
اين بچه اش را از همه بيشتر مي خواهد. 

 )همان، ص ١٢ـ ١٣(

ايام

ت
س

دو
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فريده مصطفوي
غذاي پيرمرد

يادم است وقتي كوچك بودم، روزي 
ما سر سفرة ناهار بوديم كه پيرمردي 
ب��راي باغچة منزل خ��اك آورد. امام 
گفتند: اين پيرمرد ناهار نخورده؛ و چون 
غذاي اضافي نداشتيم، ايشان بشقابي از 
س��فره برداش��تند، اول خودشان چند 
قاش��ق از غذايش��ان را در اين بشقاب 
ريختند و بع��د به ما گفتند: بياييد هر 
كدام چند قاش��ق از غذاي خودتان را 
در اين بشقاب بريزيد تا غذاي يك نفر 
بشود. به اين ترتيب غذاي آن پيرمرد 
را با قدري ن��ان تهيه كرديم. در عالم 
بچگي آن قدر از اين كار خوش��م آمد 

كه نهايت نداشت. )پدر مهربان، ص ١١٧(
***

محبت خاص
آنچه ك��ه اصاًل در من��زل ما مطرح 
نبود، دختر و پس��ر ب��ودن بچه ها بود. 
همة بچه ها براي ام��ام عزيز بودند. ما 
هيچ وقت احس��اس نكردي��م كه حتي 
ايشان كدام يك از ما را بيشتر دوست 
داشتند و كدام يك را كمتر. رفتارشان 
با همه يكس��ان بود. البته ظاهراً نسبت 
ب��ه اوالد دخت��ر اظهار محبت بيش��تر 
مي كردند. حضرت امام هميشه محبت 
و لطف خاصي نسبت به فرزندان دختر 
خود داشتند. اين امر شايد به خاطر آن 
باشد كه مي دانستند جامعه آن طور كه 
شايسته است به طبقة بانوان توجه ندارد 
و ما هميشه مورد محبت ايشان بوديم. 

)همان، ص٣٢(
***

اهميت روزه گرفتن
تابستان حدود چهل سال پيش در قم 
ساكن بوديم. در آن موقع آب كم بود و 
پنكه يا كولر هم نداشتيم و همه جا خيلي 
گرم بود و ش��ما نمي توانيد تصور كنيد 
چه تابس��تاني بود. در چلة اين تابستان 
ماه مبارك رمضان شروع شد و خواهر 
بزرگ��م كه خيلي ضعي��ف و الغر بود، 

نُه ساله ش��د و بايد روزه مي گرفت. او 
پس از افطار ك��ردن اولين روزه اش به 
آقا گفت: من ف��ردا روزه نمي گيرم؛ آقا 
مي بينند كه علناً نمي توانند او را به روزه 
گرفتن مجبور نمايند زيرا ممكن اس��ت 
روزه اش را بخ��ورد و قبح روزه خوردن 
برايش از بين برود. از اين رو بالفاصله 
دنبال يكي از دوستانش��ان فرستادند و 
گفتند: فالني مي خواهم همين امش��ب 
اين ها را به تهران برساني و ما ديروقت 
به تهران رسيديم. بعد آقا گفته بودند: 
من ديدم اين بچه روزه نمي تواند بگيرد 
و اهمي��ت روزه گرفت��ن برايش از بين 
م��ي رود، بنابراين گفت��م از قم برود كه 
اگر يك روزي ب��ه او گفتيم روزه بگير، 
بداند كه بايد روزه بگيرد نه اينكه بگويد 
مي گيرد و بعد هم ب��رود بخورد. )همان، 

ص ٨ ـ ٨٨(
***

مراقبت تا بهبودي كامل
من دوازده س��اله ب��ودم، كه يك روز 
تب كردم. شوهر خاله ام. كه دكتر بود، 
عصر همان روز به منزل ما آمدند، آقا 
صدا كردند: فريده بيا آقاي دكتر آمدند 
تو را ببينند. همه فكر مي كردند اين يك 
سرماخوردگي است، هيچ آثاري هم پيدا 
نبود و من فقط تب ك��رده بودم. دكتر 
تا من را ديد گفت: اين باد س��رخ است 

و بيماري خطرناكي اس��ت و بايد حتمًا 
معالجه بشود. بعد از نماز مغرب و عشا 
كه دكتر نسخه را نوشت، آقا خودشان 
لباس پوش��يدند و رفتن��د، دارو را تهيه 
نمودند. دكتر گفت: من پرستاري را كه 
در بيمارستان آشناست مي فرستم و بايد 
هر دو ساعت يك بار آمپول تزريق بكند 
وگرنه ممكن است اين بيماري عواقب 
سوئي داشته باش��د. من آن موقع يادم 
هست كه آقا مراقبت از من را به عهده 
خانم ي��ا زن ها نگذاش��تند و مرا پيش 
خودش��ان آوردند و ساعت شماطه دار 
گذاشته بودند و هر دو ساعت مرا صدا 
مي كردند. من تم��ام صورتم پر از تاول 
شده بود. دكتر گفته بود: اگر دست بزند 
و اين تاول ها را بَكند تمام صورتش لك 
مي شود. آقا آن قدر مقيد بودند كه من 
دس��ت به صورتم نزنم ك��ه اين لك ها 
به ص��ورت من بماند. هميش��ه به من 
مي گفتند: دس��تت پايين باشد، دستت 
باال نرود. تاول ها مي  خاريد، مي سوخت و 
خيلي كالفه ام مي كرد، ولي ايشان مرتب 
به من تذكر مي دادند كه: دستت پايين 
باشد، خودت را از بين مي بري، مواظب 
ب��اش. ح��دود چهل روز م��ن زير نظر 
مستقيم ايش��ان بودم، تا بهبودي كامل 

 )پيدا كردم. )همان، ص ٤٤ـ ٤٥
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س��ايه اي را مي بينم. آرام روي ديوار اتاق حركت مي كند. نور 
كم رمق مهتاب، قامت س��ايه را نامشخص كرده است. دلهره به 
جانم رخنه مي كند؛ دلم را چنگ مي زند؛ گويي به قلبم فرمان تپش 
پرشتاب مي دهد. نمي توانم از جايم بلند شوم. سكوت عجيبي است. 
نيمه هاي شب است و هنوز بيدارم. انگار خواب با من قهر كرده 
است. هر زمان خواستم بخوابم، به نظر مي رسيد كسي مي گفت 
نخواب، چشم از ديوار برنمي دارم، شايد خياالت بي خوابي است؛ 
توهم اس��ت. شايد سايه هيچ كس نيست. شايد سايه شاخه هاي 
درخت گوشة است كه نور مهتاب را سد كرده و حضور تاريك 
خودش را روي ديوار به نمايش گذاش��ته اس��ت. آرزو مي كنم 
توّهم باشد؛ فقط يك خيال باشد. همه جور فكر و خيال بر فكر و 
ذهنم هجوم مي آورد. اين سايه كيست؟ سايه چيست؟ اگر...، اگر 
ساواكي ها باشند چي؟ اگر توي خانه ريخته باشند چي؟ درست 
مثل دفعه قبل، آن شب تاريك و دم كرده از ديوار خانه باال آمدند 
و به داخل حياط خزيدند. اما، آن شب صداي قدم هايشان بلندتر 
بود؛ آن قدر كه از توي اتاق هم مي ش��نيدم. اما امشب اين سايه 
چقدر بي صدا حركت مي كند؛ درست مثل يك سايه، نرم و آرام 

و بي صدا، بدون اينكه سكوت را بشكند.
سرم را از روي متّكا بلند مي كنم؛ نه زياد. نبايد معلوم شود كه 
هنوز بيدارم. همين قدر كه بتوانم با هر دو گوش��م بشنوم، كافي 
است. با دقت گوش مي دهم...؛ هيچ صدايي نيست. گردنم خسته 
مي شود.  آرام سرم را روي متكا رها مي كنم. صداي ضربان قلبم 
را مي شنوم، چقدر دست هايم سرد شده اند! انگار پاهايم مي لرزند.

باز زيرچشمي نگاه مي كنم. سايه اي نيست. شايد خيال بود، خيال. 
بايد س��عي كنم بخوابم. چشمانم را مي بندم. هنوز بر خيال بودن 
س��ايه اطمينان ندارم؛ قلبم اين را مي گويد. از صدايش مي فهمم! 
بايد خبرهايي باشد، حتماً هست. كسي در راهرو دارد راه مي رود. 
دقت مي كنم. صداي در مي آيد. اين ديگر خيال نيس��ت. صداي 
در آهني دستش��ويي اس��ت. چقدر آرام و كم صدا باز مي شود؛ 
كيست كه اين قدر آرام و بي صدا حركت مي كند؟ مادر است؟ 
آقا داداش ها؟ شايد آقا جان؟ شايد، شايد اما، چرا المپ را روشن 
نمي كنند؟ چرا اين قدر بي صدا؟ چرا اين قدر ماليم؟ ماليم مثل 

نور مهتاب كه از پنجره به كف اتاق و ديوار مي ريزد.
دلم آرام نمي شود. آيت  الكرسي مي خوانم كمي آرام مي شوم. 
دوباره مي خوانم. آرام تر مي شوم. ادامه مي دهم. چقدر به آرامش 

نياز دارم.
نمي توانم صبر كنم. تا كي بايد دعا بخوانم و هيچ كاري نكنم؟ 
چقدر بايد انتظار بكش��م؟ تا كي؟ تا صبح؟ صبح! االن س��اعت 

چند است؟ حتماً نيمه شب است. از سكوت 
خانه مي فهمم؛ از مدتي كه مدام توي 
رختخواب از اي��ن پهلو به آن پهلو 

چرخيده ام.
بايد بلند شوم. بايد بفهمم اين سايه 

و اين صدا از چيست؟ اما، اما اگر 
باز ساواكي ها باشند چي؟ آن ها 

تفن��گ دارن��د و خيلي 
بي رحم اند. آن ش��ب 
كه آق��ا جان را بردند، 

ديدمش��ان. چشمانشان 
س��رخ بود؛ مث��ل آتش. 
چقدر هيكل هايشان بزرگ 

بود. تعدادشان هم زياد 
بود. خيلي بيشتر از 
ما كه توي اتاق ها 

بودي��م،  خوابي��ده 
ساواكي ها ترسيده بودند. آرام نبودند. گويي بر خود مي لرزيدند؛ 
آقا جان همراهش��ان رفت. اما چقدر آرام ب��ود. آراِم آرام، مثل 

هميشه.
صداي در! اين ديگر صداي در اتاقمان بود. اتاق رو به قبله، با 
پنجره هاي چوبي و شيشه هاي شفاف. اين صدا را هم مي شناسم، 
هميشه موقع باز شدن در، صداي لرزش شيشه هايش بلند مي شود. 
شيشه هايي كه گوشة يكي از آن ها شكسته است. ساواكي ها. همان 
شب اين شيشه را شكستند، تكة شكسته شده، آن قدر است كه 
مي ش��ود از توي راهرو، داخل اتاق را ديد، اما اين بار، چرا صداي 
لرزش شيشه ها اين قدر آرام بود؟ نه! نه! اشتباه نمي كنم، در بسته 
شد! خدايا! در آن اتاق كه چيزي نيست، خالي خالي است. فقط 
يك تكه زيلو كف آن افتاده است. چه كسي داخل رفت و در را 

بست؟ آنجا چه كار دارد؟ خدايا!...
بايد بلند شوم و مي شوم. اگر سايه...، دزد باشد، اگر ساواكي ها 
باش��ند، خوب باش��ند! نمي توانند كاري بكنن��د. چراغ ها را كه 

اتاق رو به قبله داستان

ت
س

دو

مجموعه داستان »اتاق  رو به قبله « 
كتابي است به قلم علي آقا غفار توسط 
نشر عروج ، در تيراژ ٣000 جلد با قيمت 
٥00 تومان چاپ شده است .  داستاني 

از اين مجموعه  را مي خوانيم.
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ف��رار  روش��ن كنم، 
مي كنند. بايد آقا جان و آقا داداش ها را 
خبر كنم، اما، اول بايد مطمئن شوم، شايد باد درها را تكان مي دهد. 

اما، اما امشب كه هيچ بادي نمي وزد، همه چيز آرام است.
آرام، پاورچين پاورچين، به ط��رف در اتاق مي روم. مواظبم به 
چيزي برخورد نكنم، تا هيچ صدايي ايجاد نشود. مبادا كسي بفهمد 

كه من بيدارم. 
پ��ا به راهرو مي گذارم و به ديوار تكيه مي دهم. صداي »خش« 
كشيده شدن لباسم به ديوار، دلهره ام را بيشتر مي كند. چند قدم 
ديگر برمي دارم، به در دستشويي رسيده ام. المپش خاموش است. 
ش��ايد هنوز كسي در آنجاس��ت. بايد مطمئن شوم. دستگيرة در 
را مي گيرم. چقدر خنك اس��ت! به نظر مي رسد دستان نمداري 
آن را لمس كرده اس��ت.  دستگيره را آرام به طرف پايين فشار 
مي دهم. خيلي آرام...؛ حاال در را آهس��ته فش��ار مي دهم. صداي 
ساييده شدن آهن به گوش��م مي رسد. انگار كسي نيست...، بايد 
المپش را روشن كنم. اما اگر نور...، نه دستشويي با اتاق رو به قبله 
فاصله دارد. نورش معلوم نمي ش��ود. يك لحظه روشن مي كنم و 
دوباره كليدش را مي زنم تا باز همه جا تاريك شود. المپ را روشن 
مي كنم. هيچ خبري نيست! اين چيست؟ يك تكه اسفنج زير شير 
آب دستشويي. اسفنج چرا؟ شير كه چكه نمي كند. نكند نقشه اي 
باش��د؟ ش��ير آب را آرام باز مي كنم. آب روي اسفنج مي ريزد. 
چقدر بي صدا! چه كس��ي مي خواسته صداي ريختن آب هم بلند 

نشود؟ شير آب را مي بندم. نور، نور المپ؛ بايد زودتر خاموشش 
كن��م. كليد برق را مي زن��م، در را دوباره مي بندم و به ديوار تكيه 

مي دهم. بايد به طرف اتاق بروم؛ به طرف اتاق رو به قبله.
از پي��چ راهرو مي پيچم. ديگر تا اتاق، چند قدم بيش��تر نمانده، 
نزديك مي شوم؛ نزديك تر. چه بوي خوبي مي آيد! بوي ياس. بوي 
عطر جانماز آقا جان. يعني آقا جان توي اتاق است؟ نصف شب!

قلبم هن��وز تندتند مي زند. مث��ل س��ايه، آرام و بي صدا، قدم 
برمي دارم. به اطراف نگاه مي كنم. هيچ خبري نيست. همه جا در 
آغوش س��كوت فرورفته است. نور مهتاب از پشت شيشه، كف 
راهرو و ديوارش را روش��ن كرده اس��ت. به سايه ام نگاه مي كنم. 
چقدر س��ايه ام ترسناك ش��ده است! س��ايه اي كم رنگ و كوتاه. 

آرام آرام نزديك تر مي شوم.
صداي مي آيد. صداي حرف! گويي كس��ي دارد حرف مي زند. 
گوش مي دهم. صداي كيس��ت؟ با چه كسي حرف مي زند؟ چه 

مي گويد؟
به در اتاق نزديك مي ش��وم. نكند سايه ام روي شيشه قدي در 
بيفتد. روي پنجه پا مي نشينم. آرام آرام به در نزديك مي شوم. بوي 
ياس را بيشتر احساس مي كنم. يك چشمم را مي بندم. از روزنة 
شكستة شيشه، به داخل اتاق نگاه مي كنم. مهتاب، انگار هرچه نور 
داش��ته، همه را داخل اين اتاق ريخته اس��ت! چقدر روشن است. 
چشمم را به روزنه نزديك تر مي كنم. دقت مي كنم. صداي گريه 
مي آيد. قامتي بلند رو به قبله ايستاده است. چند بار پلك مي زنم. 
مثل اينكه آقا جان است قنوت گرفته. اين صداي گريه اوست. آقا 
جان دارد گريه مي كند. شانه هايش مي لرزند. ناله مي كند. انگار دعا 
مي كند! دارد نماز مي خواند؛ نماز ش��ب! در سكوت و در زير نور 

مهربان مهتاب داخل اتاق.
كنار در مي نش��ينم. آرام گرفت��ه ام؛ چه آرام��ش خوبي! دلم 
مي خواهد داخل اتاق بروم و كنار آقا جان بايستم. خوب تماشايش 
كنم. حتماً زير نور مهتاب، صورتش خيلي مهربان تر شده است. اما 

نه، نبايد بروم. آقا جان بايد تنها باشد.
دلم مي خواهد تا اذان صبح همان جا بنشينم، بايد بنشينم و انتظار 
بكشم تا صداي اذان صبح از گلدسته هاي مسجد سر خيابان بلند 
شود. بايد صبر كنم تا نماز صبح را با آقا جان بخوانم صبر مي كنم 
و انتظار مي كشم، چيزي در گلويم گره مي خورد. انگار شوق انتظار 
است. انتظار لحظه قشنگي كه پشت سر آقا جان بايستم و در دلم 
بگويم: دو ركعت نماز صبح اقتدا مي كنم به پيشنماز حاضر، حاج 

آقا روح اهلل خميني... اهلل اكبر.
گره گلويم باز مي ش��ود. دو قطره اشك، از گوشه چشمم؛ گرم 
و آرام و بي صدا... مثل اش��ك هاي آقا جان ُسر مي خورند و روي 

گونه هايم مي لغزند.
 .امشب، مهتاب چقدر مهربان است
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افرادي كه نسبت به خود و نيازهاي خود بي توجه هستند نمي توانند 
ادعاي خوشبختي كنند. اين افراد در معرض خطر ابتال به اختالالت رواني 
از جمله افسردگي هستند. بر اين اساس مي توان گفت كه يكي از گام هاي 

اساسي بهداشت رواني، صلح با درون و بيرون خود است.
به عبارتي بايد دوست مهرباني براي خود باشيم، با اجراي روش هاي 

زير مي توانيم تا حدودي به اين هدف برسيم:

براي خودمان وقت بگذاريم
بايد سعي كنيم ساعت هايي را در روز يا هفته به خودمان اختصاص 
دهيم، به فعاليت هايي كه برايمان لذت بخش است بپردازيم. فعاليت هاي 
لذت بخش مي تواند انرژي را براي ما در زندگي تأمين كند. بنابراين بايد 

اين امر را جدي گرفت.

با جسم و بدن خود مهربان باشيم
اگر باور داشته باشيم كه فردي بي همتا و بي نظير هستيم با جسم خود 
نيز با مهرباني رفتار خواهيم كرد و به سالمتي خود از طريق استراحت 

كافي، ورزش، تغذيه مناسب و... توجه مي كنيم.

با روح و روان خود مهربان باشيم
افرادي كه با روح و روان خود مهربان هس��تند مي دانند كه نگراني 
نسبت به آينده و افكار منفي و غير منطقي آرامش آن ها را به هم مي ريزد 
و در آن ها استرس و اضطراب به وجود مي آورد، پس سعي مي كنند براي 
كمك به روح و روان خود از استرس هاي زندگي خود كم كرده و از ذهن 
خود مراقبت كنند تا افكار منفي همچون علف هرز نتواند در مزرعه ذهن 

رشد داشته باشد.

مهرباني با خود
تهيه و تنظيم: هما رنجبر

مشاور

ت
س

دو
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خود را ببخشيد
ما انسان ها در مقام انسان حق اشتباه داريم. در صورت 
بروز اشتباه بايد خود را ببخشيم و به جاي سرزنش و مالمت 
خود، س��عي كنيم كه از اش��تباهات خود پن��د گرفته و از 

شكست ها، پلي براي پيروزي بسازيم.

از انرژي خود درست استفاده كنيم
پ��س از ايجاد انرژي در درون م��ا، اين انرژي بايد در 

فعاليت هاي جسماني و رواني مصرف شود. ميزان انرژي ما 
محدود اس��ت، پس بايد س��عي كنيم از آن در فعاليت هاي 
سازنده به نحو احسن استفاده كنيم و در عين حال به خود 

فرصت تأمين انرژي را هم بدهيم.

به رشد روحي و معنوي خود توجه كنيم
يكي از ابعاد انسان بعد معنوي اوست. افراد مهربان با 

خود، مي كوشند صفات غير اخالقي و ناپسند را از 
خود دور كرده و صفات مثبت و نيكو را 

جايگزين آن كنند. اين افراد معموالً 
بيش از ديگران به مسائل اخالقي 
پايبند هستند. بنابراين ارزش هايي 
مانند راستگويي، صداقت، پاكدامني 
و فروتني براي آن ها مهم است و 
سعي مي كنند اين ارزش ها را در 

خود ايجاد كنند.

خود را با كسي مقايسه نكنيم
مقايس��ه كردن خود با ديگران در هر زمينه 
مي تواند در افراد ايجاد اس��ترس كند. ما بايد به 

جاي رقابت با ديگران، با گذش��ته خود رقابت كنيم 
و به جاي ظاهربيني و س��طحي نگري كه مي تواند 
چشم و هم چش��مي و آتش حسادت را بيدار كند 
در زندگي به نكات مثبت شخصيت و زندگي خود 
توجه كنيم. چرا كه ما عادت داريم مقايسه كنيم و 
چه بهتر كه خود را با گذشته خويش مقايسه كنيم و 

سعي در رشد و تعالي خود داشته باشيم.

در صورت بروز مشكل حتمًا به مشاور مراجعه 
كنيم

اگر در زندگي ما مسائلي وجود دارد كه ما 
را آزار مي دهد بايد بتوانيم درباره آن با كسي 
حرف بزنيم، هر گاه نتوانستيم با گذشته 
خود كنار بياييم يا اگر اشتغال ذهني 
پي��دا كرديم حتماً بايد با مش��اور 
در مي��ان بگذاريم. ب��ا اين كار 
به آرامش بيش��تري مي رسيم 
ب��راي  ني��ز  راهكارهاي��ي  و 
با عوامل اس��ترس زا  مقابله 

فرامي گيريم.
اميد است با به كارگيري 
روش هاي ارائه شده بتوانيم 
دوس��ت خ��وب و مهرباني 

براي خودمان باشيم.
به راستي چه كسي بهتر 
از ما مي تواند بهترين دوس��ت 

 .براي ما باشد
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هابل ن��ام خانوادگ��ی  »ادوين 
هابل« دانش��مند علوم نجوم است 
كه دانش��مندان به پ��اس خدمات 
او به علم نجوم، ن��ام او را بر روی 

تلسكوپ فضايی عظيمی نهادند.
 
 

هابل از كی در فضا قرار دارد؟
تلس��كوپ فضايی هابل در سال 1990 ميالدی )1369 
هجری شمس��ی( توسط فضاپيمای ديسكاوری در مدار قرار 
گرفت. البته فكر درست كردن تلسكوپ هابل به سال 1923 
ميالدی بر می گردد و حتی قرار بود اولين بار در سال 1983 
ميالدی )1362 هجری شمسی( هابل در فضا قرار بگيرد اما 

به دليل مشكالت فنی اين كار به عقب افتاد.
 هاب��ل 14 متر طول، 5 متر عرض و حدود دوازده هزار 

كيلوگرم وزن دارد.
 

هابل چه تجهيزاتی دارد؟
اين تلسكوپ تجهيزات بسيار پيشرفته ای با خود همراه 

دارد مثاًل:
1- دوربين پيش��رفته نقش��ه برداری ك��ه كم ترين كار 
آن مش��اهده و بررس��ی آب و هوا اس��ت. اما كار اصلی آن 

بررس��ی س��يارات 
منظوم��ه شمس��ی 
و نقش��ه برداری از 

فضاست.
2- دوربين های 
ف��رو  طيف ن��گار. 
و  باز  ميدان  سرخ، 
سياره ای. هر يك از 
اي��ن دوربين ها درون خود دنيايی از فن آوری پيچيده را دارا 

هستند و بسيار كارآمد می باشند.
3- دوربين موضوع های كم نور، دس��تگاه پيش��رفته ای 
كه از اش��ياء با نور ك��م، تصاويری با جزيي��ات دقيق ثبت 
می كند.4- حسگرهای فوق پيشرفته. اين حسگرها، هابل را 
روی س��تارگانی كه بايد هابل آنه��ا را ببيند، قفل می كند با 
اين حسگرها، اندازه گيری های دقيقی هم در فضا انجام شده 

است.
هابل كار دانش��مندان را بس��يار راحت كرده است. آنها 
می توانند فاصله بين س��تارگان را دقي��ق اندازه گيری كنند. 
همچنين سن جهان و آينده آن با استفاده از تلسكوپ  هابل 
بهتر قابل پيش بينی ش��ده است. حتی با اين تلسكوپ، بشر 
توانسته است كهكش��ان هايی كه از ما ميلياردها سال نوری 

فاصله دارند را هم ببيند.

هابل کيست؟
هابل چيست؟

دانش

ت
س

دو

حسين بيدار مغز
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شبيه سازی های كامپيوتری نشان می دهد كه ستاره های 
دنباله دار عامل انقراض ها در زمين نيستند

 محققان دانش��گاه واش��ينگتن س��ياتل با بهره گيری از 
شبيه س��ازی مسير حركت س��تاره های دنباله دار بلند دوره، 

احتمال برخورد آن ها با زمين را بررسی كردند.
دنباله دارهای بلند دوره معموالً در فواصل دور از زمين 

اما در بازه های زمانی طوالنی قابل رويت هستند.
با وج��ود تواف��ق اكثر دانش��مندان در م��ورد انقراض 
دايناسورها در 65 ميليون سال پيش توسط يك دنباله دار، 
تعداد انقراض های بوجود آمده به دليل برخورد اين اجسام 

يخی هنوز مورد بحث است.
س��تاره های دنباله دار از خاك، س��نگ، ي��خ و گازهای 
منجمد تش��كيل ش��ده اند. زمانی كه مدار ي��ك دنباله دار 
آنرا به خورش��يد نزديك می كند، بخشی از مواد جامد آن 
تبخير می شود و هاله ای نورانی ايجاد می كند. اين هاله همان 
دنباله ای است كه ما می بينيم. وجود اين هاله يكی از راه های 

تشخيص سيارك از ستاره دنباله دار است.
دنباله دار هالی، كوتاه دوره است و هر 75 سال از آسمان 
زمي��ن عبور می كند. اين نوع دنبال��ه دار از منطقه ای به نام 

كمربند كايپر در منظومه شمسی می آيد.
از طرفی دنباله دارهای بلند دوره در منطقه ای دوردست تر 
به نام ابر اوورت متولد می شوند. ابر اوورت شامل تكه های 
باقی مانده از تش��كيل منظومه شمسی در 4.5 بيليون سال 

پيش است.

پيشتر تصور می ش��د كه بخش بيرونی ابر اوورت منبع 
ايج��اد دنباله داره��ای بلند دوره اس��ت. م��دار بلنددوره ها 
تحت تاثير نيروی گرانش ستاره های مجاور، تغيير می كند. 
ب��ازه خاصی از اين تغييرات باع��ث افزايش فراوانی حضور 
دنباله  دارها در داخل منظومه شمسی می شود. اين پديده را 

اصطالحاً "بارش دنباله دار" می نامند.
اما شبيه سازی های محققان نشان می دهد كه ابر اوورت 
می تواند محل تولد دنباله دارهای بلند دوره ای باش��د كه از 

مدار زمين عبور می كنند.
تعداد اجرام داخل ابر اوورت هنوز مش��خص نيست اما 
با در نظر گرفتن ماكزيمم تعداد، محققان نش��ان دادند كه 
تنها دو يا س��ه جرم از اين ابر در 500 ميليون سال گذشته 

از مدار زمين عبور كرده اند.
از طرفی س��تاره های گازی مش��تری و زحل از زمين به 
صورت يك س��پر در مقابل دنباله دارها محافظت می كنند. 
اين فرضيه پيش��تر با پديدار ش��دن نقاطی تاريك در سطح 

مشتری قوت گرفت.
البته نمی توان س��تاره های دنباله دار را بی تقصير دانست 
چ��را كه حداقل يكی از انقراض ه��ای زمين در 40 ميليون 
سال پيش به دليل برخورد بارش های دنباله دار بوده است. 
محققان دانشگاه واشينگتن معتقدند كه اين بزرگترين تاثير 

بارش ها بر سياره ما بوده است.

دنباله دارها 
مقصر انقراض های زمين نيستند
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دو و ميداني ناب ترين و اصيل  ترين 
رشته ورزشي است كه از ريشه يوناني 
اتلوس به معني مبارزه و تالش گرفته 
ش��ده و به اندازه تاريخ آفرينش انسان 

قدمت دارد
پيشينه برگزاري اولين مسابقات دو، 

پ��رش و پرتاب در جهان باس��تان به 
يونان و ايرلند بازمي گردد.

در مورد تاريخچ��ه دو و ميداني در 
بازي ه��اي المپي��ك رواي��ات مختلفي 
وجود دارد اما نام كوروبوس به عنوان 
اولين قهرمان اين مس��ابقات در 884 

س��ال قبل از ميالد ثبت ش��ده است. 
كوروبوس در مسابقه دو 200 متر كه 
تنها مسابقه ادوار اوليه بوده، برنده شده 

است.
يوناني ها به برگزاري مس��ابقات دو 
س��رعت، پرش طول، پرتاب ديس��ك 
و نيزه ادامه دادند و قهرمانانش��ان به 
اوج ش��هرت رس��يدند تا هنگامي كه 
تئودوس��يوس امپراطور روم، در س��ال 
393 پس از ميالد پايان دوران باستاني 

بازي ها را اعالم كرد.
از آن زمان تا قرن نوزدهم ميالدي، 
دو و ميدان��ي در مس��ابقات نظامي��ان 
اروپاي��ي ب��ه حيات خود ادام��ه داد تا 
اينك��ه در انگليس ش��كل م��درن اين 

ورزش پايه گذاري شد.
در سال 1896 كه آغاز دوره مدرن 

ورزش

ت
س

دو

دو و ميداني
آشنايي با ورزش
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بازي ه��اي المپيك ب��ود، دو و ميداني 
همان مفهومي را داش��ت ك��ه امروزه 
از آن اس��تنباط مي شود. از اين ورزش 
در كنار مس��ابقات شنا به عنوان قلب 

بازي هاي المپيك ياد شده است.
شعار دو و ميداني در المپيك به زبان 
يوناني سيتيوس، آلتيوس، فورتيوس به 

معني سريعتر، باالتر و قويتر است.
طوالني تري��ن رقاب��ت در ميان مواد 
مختلف دو و ميداني، دوي 42 كيلومتر 
و 195 متر ماراتن اس��ت كه ريشه در 
تاريخ يونان باس��تان دارد. فيليپيدس 
مس��افت شهر ماراتن تا آتن را مي دود 
تا خبر پيروزي آتني ها بر پارس��يان را 

اعالم كند و سپس مي ميرد.
پرش طول، پرش ارتفاع و س��ه گام 
به عالوه پرش با نيزه موادي هس��تند 
ك��ه در زمي��ن واحد انجام مي ش��وند. 
رشته هاي پرتابي ش��امل پرتاب وزنه، 
چكش، ديسك و نيزه است اما رقابت 
مورد عالق��ه يونانيان م��واد چندگانه 
ش��امل 10 گانه براي مردان و 7 گانه 

براي زنان است.
ام��روزه دو و ميداني با رش��ته هايي 

همچون فوتبال، بسكتبال، تنيس و واليبال 
به عن��وان پرتحرك ترين رش��ته هاي 

ورزشي جهان رقابت مي كند.
سابقه حضور زنان در مسابقات دو و 
ميداني المپيك نيز به بازي هاي 1928 
آمس��تردام برمي گردد.  اگرچه برنامه 
بازي هاي المپيك از س��ال 1932 فرق 
كرده و نسبتا استانداردتر شده است اما 
برنامه مس��ابقات مردان و زنان تقريبا 
مثل هم است و تفاوت هاي اندكي دارد.  

دوي 3000 متر زنان براي اولين بار در 
المپيك پكن گنجانده شده است.

انواع دو ها:
• دوي س��رعت: 100 متر - 200 متر 

- 400 متر 
• دوي امدادي: 4 در 100 متر - 4 در 

400 متر 
• دوي با مانع: 100 متر)خانم ها(- 400 

متر )آقايان( - 110 متر )آقايان( 
•  دوي نيم��ه اس��تقامت: 800 متر - 

1500 متر 
• دوي استقامت: 3000 متر )خانم ها( 
- 5000 مت��ر )آقايان( - 10000 متر 
)آقاي��ان( - دو مارات��ن 42 كيلومتر و 

195 متر - دو راهپيمايي
انواع ميداني ها:

• پرتاب ه��ا: پرتاب نيزه - پرتاب وزنه 
- پرت��اب ديس��ك - پرت��اب چكش 

)آقايان( 
• پرش ها: پرش طول - پرش س��ه گام 

- پرش ارتفاع - پرش با نيزه
ساير موارد دو و ميداني:

• دو هفت گانه مخصوص خانم ها 
• دو ده گانه مخصوص آقايان
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داستاندنبالهدار

داستان

ت
س

دو

نويسنده: آلفرد اسُتل / مترجم: رامك نيك طلب / تصويرگر: طاهر شعباني

روت و فرانك آربو با لبخندي ثابت بر لب هايشان مرا نگاه 
مي كردند. ولي در نگاه هاي دقيق وارس��ي كننده ش��ان به من 
حس دوستانه اي نبود. احساس ماهي اي را داشتم كه به اختيار 
صيادانش اس��ت. به نظر مي رس��يد عمه كاترين دوستشان 

دارد. 
� جك: مي خواهم تو را با دو آدم فوق العاده آشنا كنم. روت 

و فرانك آربو!
فرانك آربو لبخندزنان گفت: »آه آقاي جك عمة شما خيلي 

مهربان است.« 
روت آربو هم خندان گفت: »خانم دوونتر با ما خيلي خوب 

است!«
حرف زدنش��ان مثل ح��رف زدن يك جف��ت روبوت بود. 
حرف هاي يكديگر را منعكس مي كردند. انگار هر سطر را قباًل 

تمرين كرده بودند. 
فرانك گفت: »ما از مالقات ش��ما خوش��حاليم ارباب جك 

عمة شما در موردتان چيزهاي زيادي به ما گفته است!«
روت اضافه كرد: »چيزهاي خوب زيادي! ارباب!«

فرانك گفت: »ما خوشحاليم كه اينجا آمده ايد تا خانم دوونتر 
را براي سفر به زمين كمك كنيد.«

� چ��ه مهرباني��د كه اي��ن هم��ه راه را براي كم��ك به او 
آمده ايد!

� ارباب شايد خسته باشيد و بدنتان نياز به استراحت داشته 
باشد!

� يا شايد بخواهيد چيزي بخوريد، من غذاي مورد عالقه تان 
را آماده مي كنم. ارباب جك!

� يا نوشيدني مورد عالقه تان را؟
� شايد بخواهيد در استخر شنا كنيد!

فرانك آربو نتيجه گرفت: »خواس��تة شما براي ما دستور 
است!«

خواس��ته ام اين بود ك��ه هر دوي آن  ه��ا در درياچه آن ها 
ش��يرجه روند. ولي اين را نگفتم. پدرم هميش��ه مي گويد زود 
از ك��وره در مي روم و مي گفت هر وقت آنچه را فكر مي كنم 
فوري به زبان نياورم، مي فهمد كه بزرگ ش��ده ام. آن لحظه 

انگار ناگهان بزرگ شده بودم. 
ب��ا خنده اي عمه كاترين گفت: »به تو چي گفتم جك؟ اين 

آدم ها شگفت انگيز نيستند؟« 
تصمي��م گرفتم من هم لبخند بزنم. آن دو ش��روع كردند 
به اين طرف و آن طرف دويدن، عجله داش��تند كه خانة در 
مزرعه، اتاق خوابم و صفحة ويوام را كه مي توانست برنامه هاي 
سيارات همسايه را بگيرد نش��انم دهند. حمام اتاق را نشانم 
دادن��د و همين طور به من گفتند چطور مي توانم با اس��تفاده 
از ميز فرمان روبوت مس��تخدمم را صدا كنم. همه جا دور و 
برم بودند. احس��اس مي كردم بيشتر از آنكه خوش آمدگويم 
باش��ند مراقبم هستند. بازديد خانميه وقتي  جالب تر شد كه 
به مركز كنترل رسيدم مركز كنترل درست وسط  خانه قرار 
داش��ت. از همين قسمت شركت معادن دوونتر اداره مي شد. 
اتاقي دايره اي شكل پُر از صفحات تصوير، كامپيوتر، ماشين هاي 
كارت اطالعاتي و حدود هزار كليد كنترل. فرانك برايم توضيح 
داد كه چگونه از آنجا عملكرد هر معدن عمه كاترين را كنترل 

مي كند. 
� در مجموع ما مي توانيم بيش از بيست و پنج هزار روبوِت 
مع��دن كار را از اين اتاق فعال كنيم. م��ا مالك بيش از هزار 

معدن اورانيم و تيتانيوم بر آلفا هستيم!
داش��تم به كلمة »ما« كه به كار برد فكر مي كردم و به ياد 
آوردم چطور وقتي گفتم »اين معادن مال ماست« عمه كاترين 
حرفم را تصحيح ك��رد و در كمال حيرت من، حرف فرانك 
را اصالح نكرد. پس از بازديد نوبت شام شد كه روبوت هاي 

خدمتكار با نظارت روت آربو از ما پذيرايي كردند. 
روت گفت: »اميدوارم از س��بزيجات خوشتان بيايد ارباب 

جك!«
فكر كرديم: »آه!«

ولي سبزيجاتشان ش��بيه آنچه در زمين داشتيم نبود. يك 
نوع از آن ها ش��بيه هويجي بود كه انگار با گوجه فرنگي پيوند 
زده شده باشد و بايد آن را مثل بالل مي خوردي، يعني هر دو 
انتهايش را به دست مي گرفتي. مّزه اش عالي بود. روت گفت 
كه سبزيجات ابتدا در مزرعة آزمايشگاهي ماهواره اي در فضا 

ماجراي سفر به»آلفا 1«
قسمت چهارم
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كاشته شده و سپس به آلفا آورده مي شوند.
فرانك از من پرسيد كه در مورد آلفا 1 چه احساسي دارم؟ 
صادقانه گفتم: »خيلي خوب اس��ت! فك��ر نمي كردم اين قدر 

قشنگ و مزة غذاهايش به اين خوشمزگي باشد.« 
در واقع با وجود قصه هاي عمه كاترين و پوسترهاي سفري 
آلفا 1 فكر مي كردم پر از دود و كارخانه باش��د. چش��م هاي 

فرانك درخشيد. 
� آه ارباب، ما اينجا را به س��ياره اي زيبا تبديل كرديم. شما 
زميني ها از آلفا 1 س��يارة كاري ساخته ايد كه بتواند انرژي و 
مواد معدني مورد نيازتان را تأمين كند ما در اعماق خاك جان 
كنديم و از زش��تي ها زيبايي به وجود آورديم! ما آلفا را چنين 

غني و زيبا براي زندگي آماده كرده ايم. ما، نه شما زميني ها!
روت ب��ه ش��وهرش هش��دار داد: »فران��ك؛ ارباب جك 

نمي خواهد تاريخ سيارة ما را بداند! درست است ارباب؟« 
� البته كه مي خواهم بدان��م. تاريخ يكي از درس هاي مورد 

عالقة من در مدرسه است. 
فرانك خنديد. دوباره آرام شده بود. 

� روت راست مي گويد. تاريخ مال پيرمردهاست و جوان  ها 
متعلق به آينده اند. درست است خانم دوونتر؟

عمه  كاتري��ن با صدايي نرم و واضح گفت: »نه واقعاً فرانك. 
آينده به ش��ما هم تعلق دارد! با اجازه ات فرانك عزيز من به 
جك گفتم كه قصد دارم ش��ركت مع��ادن دوونتر را به تو و 
روت منتقل كنم و جك خوشحال شد. درست است جك؟« 

به ياد نداش��تم از اين موضوع خوشحال شده باشم ولي به 
عالمت تصديق س��ر تكان دادم. نمي دانستم چه كار ديگري 

بكنم. روت و فرانك راضي و خشنود به نظر مي رسيدند. 

� شما خيلي مهربانيد خانم دوونتر.
روت گفت: »و هميشه بخشنده!«

� آربس عزيزم، جك مايل است كه شاهد خانواده باشد كه 
طبق قانوِن آلفا نياز است. 

فرانك گفت: »ارباب جك خيلي لطف دارد!«
روت گفت: »او هم با اين سن كم خيلي بخشنده است.«

فكر كردم ديگر دارند اغراق مي كنند.
عمه كاترين گفت: »مي دانيد كه دوس��ت ندارم كارها را به 
عقب بيندازم! فرانك. ممكن است همين حاال كاغذهاي رسمي 

و قانوني را برايم بياوري؟« 
فرانك مطيعانه گفت: »البته، خانم دوونتر.«

و چند ثانيه بعد با كّپه اي كاغذ برگشت.
� خوب، حاال جك اسمت را اينجا بنويس و امضا كن و اينجا 

هم آدرست را بنويس.
به نظر نمي رسيد حق انتخاب داشته باشم، پس امضا كردم. 
بع��د عمه كاترين كاغذها را امضا كرد. و س��رانجام آربوها با 

قيافه هايي كاماًل جّدي كاغذها را امضا كردند.
عمه كاترين ناگاه به نظر خسته رسيد.

� خوب ديگر. تمام ش��د! حاال مرا ببخشيد. از توان افتاده ام! 
فكر كنم بهتر اس��ت بروم و اس��تراحت كنم. روت گفت: »به 

يقين ارباب جك هم پس از آن سفر طوالني خسته است.« 
من خس��ته نبودم. كسي با س��فر كردن به طريق »وياُكد« 
خس��ته نمي ش��د. ولي جاي ماندنم نبود. پس ب��ه اتاق خوابم 

رفتم...
)ادامه دارد(
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• تست:
ـ اطالعات موسيقي

1. نت چيست؟
الف( نِت مخفف كلمه اينترنت اس��ت و ربطش به حوزه موسيقي اين است 
كه خواننده توي اينترنت برود و راجع به موسيقي جستجو )بخوانيد serch( و 

مطالعه كند تا اطالعاتش باال برود.
ب( اسم يك عنصر شيميايي واقع در جدول مندليف است.

ج( چيز خاصي نيست يك چيزي در موسيقي است.
٢. نت پنجم پايين رونده در گام سي بمل چيست؟

الف( جاااان؟!...
ب( پنج به توان دو

ج( راديكال پنج
٣. بتهوون كيست و در چه دوره اي مي زيست؟

الف( مگر ما ادارة  ثبت احوال هستيم كه اين سؤاالت را اَزمان 
مي پرسيد؟

ب( وزي��ر غ��ازان خان مغول اس��ت و در دوره هخامنش��ي 
مي زيست.

ج( مغازه دار س��ر كوچه ماس��ت كه اس��م س��ي دي 
فروش��ي اش را بتهوون گذاش��ته و در دوره معاصر 

مي زيد.
� اطالعات شعري!

٤. شعر زير از يك قطعه َرپ انتخاب شده است شاعر آن 
كيست؟

پزشخمسرفت س��ركوچپچجگفقاف سين طاظا عين غين 
ففكنمرد:

الف( ابن سينا
ب( خودشان
ج( خودمان

ز ٥. در مصرع »كلّيه ات را خام خام يا با پياز داغ تفت داده شده!« شاعر  ا
كدام تكنيك ادبي بهره گرفته است؟

طنزتست َرِپري!

ت
س

دو

 ميمشين!

مقدمه: قبالًها مي گفتند از هر ده نفر ايراني يك نفرشان شاعر است و امروزه جاي خوشحالي و خوشبختي و هيجان دارد كه ما ايراني هاي 
محترم آن قدر رشد هنري داشته ايم كه مي توانيم بگوييم از هر ده نفر ايراني نُه نفر و سه چهارممان َرپِر )Raper( هستيم، بقيه مان هم خواننده 

سبك هاي ديگر موسيقي.
ما در اينجا شما را تست مي كنيم تا بفهميد چقدر استعداد خوانندگي در شاخه و سبك رپ داريد؟ البته واضح و مبرهن است كه طبق 

تعاريف جديد هنري همه ما استعداد خوانندگي داريم، منتها يكي مان بيشتر و يكي مان كمتر...
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الف( بي ادبي
ب( آشپزي )تكنيك شهرام جگركي!(

ج( شاعر شعر گفته است!
� اطالعات صوتي!

٦. »ِمستو سوپرانو« به كدام نوع گسترة صداي انسان اطالق مي شود؟
الف( سوسانو و خانواده محترم!

ب( صداي انسان هاي ژاپني
ج( يك كلمه چيني است و ربطي به موسيقي ندارد. در واقع كلمه! دوستت 

دارم به زبان چيني است. 
٧. ك�دام عامل تأثير منفي تري روي حنجره انس�ان مي گذارد و صدا را 

خراب مي كند؟
الف( هيچ كدام

ب( تنها بيماري الل مادرزاد عامل بازدارنده خوانندگي است.
ج( گزينه الف و ب و جيم

� اطالعات سازي
8. گيتار الكترونيك چيست؟

الف( نوعي تنبك است كه با صفر و يك كار مي كند.
ب( يك نوع آي. سي موجود در تلويزيون است.

ج( اسم يك مغازه الكتريكي است.
٩. قطعات كدام ساز با كليد سل تنظيم مي شود؟

الف( سل خوني كه نوعي بيماري وحشتناك است.
ب( كليد رمزدار قفل هاي فنري

ج( شاه كليد

نتيجه تست:
تمام عزيزاني كه گزينه هاي تس��ت را 
عالمت گذاري كردند استعداد و نبوغ 
فراواني براي َرپِر ش��دن دارند. كافي 
است كه شكل ظاهري خود را به يك 
موج��ود »انكرالقيافه!« تبديل كنيد و براي ضبط 
كليپ هايتان حركات مضحكي مرتكب بشويد. اگر لحن 
صدايتان طوري است كه بين كلمه اول و دوم صحبتتان يك 
س��اعت تأخير زماني وجود دارد باز هم نااميد نباشيد با اين 
استعدادي كه ما از شما ديديم و نبوغي كه در پاسخ گويي به 
س��ؤاالت اين تست به خرج داديد اگر شما گنگ مادرزاد هم 
باشيد ما با نرم افزارهاي كامپيوتري شما را َرپِر مي كنيم. كافي 
است كه فقط لب بزنيد. لطفاً هرچه سريع تر به شركت آواي 
زيرزمين مراجعه كنيد فقط مواظب باشيد با آن تيپ و قيافه 

وسط راه سرقتتان نكنند!
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زري عباس زاده
داستان

ت
س

دو

يك روزه  شیرين!

مادر با نااميدي گفت: »نه خير! 
امس��ال هم خبري نشد. فردا را 

بايد با بالتكليفي روزه بگيريم.«
پ��در، در حالي كه با كنترل 
كانال تلويزي��ون را عوض مي كرد، گف��ت: »البد هنوز رؤيت 
ماه انجام نش��ده كه صدا و س��يما حلول م��اه رمضان را اعالم 

نمي كند.«
سمانه كه جلوي تلويزيون قوز كرده بود با نارضايتي گفت: 
»پس كي مي خواهند اعالم كنند؟ االن كه ديگر نزديك نصفه 
ش��ب است. مثاًل ناسالمتي قرار است از فردا براي اولين سال 

تمام روزه هايم را بگيرم. ببين چه كار مي كنند!«
پدر كه با شنيدن اين حرف خنده اش گرفته بود، چشمكي 
زد و گفت: »البد با تو لج كرده اند بي انصاف ها! مي خواهند كاري 

كنند تو روزه نگيري!«
سمانه با قيافه  حق به جانبي گفت: »خيال كرده اند! چه اعالم 
بكنند چه نكنند، من از همين امش��ب ني��ت روزه ماه رمضان 
مي كنم. فردا را هم روزه مي گيرم. اگر بعداً معلوم شد كه فردا 
اول ماه رمضان بوده كه هيچ، اگر هم معلوم شد نبوده ضرر كه 

نمي كنم.«
مادر كه داش��ت ظرف هاي ميوه را جمع مي كرد، با ترديد 

پرسيد: »مگر اين جوري هم مي شود؟«
س��مانه، در حالي كه دو عدد هلوي آب دار ديگر از داخل 
ظرف برمي داشت، گفت: »چرا كه نه! اشكالش چيست. من كه 
مي گويم فردا همه نيت روزه  ماه رمضان كنيم و روزه بگيريم.« و 
گاز محكمي به يكي از هلوها زد. مادر گفت: »اين قدر ميوه نخور. 

فردا حالت بد مي شود. دل درد مي گيري.«
پ��در گفت: »نه دخترم! نمي ش��ود فردا به ني��ت روزه  ماه 

رمضان، روزه بگيريم.«
سمانه گفت: »چرا نمي شود؟ مگر چه اشكالي دارد؟«

پدر با مهرباني گفت: »دخترم! روزي را كه انسان شك دارد 
آخر شعبان است يا اول رمضان، واجب نيست روزه بگيرد و اگر 

بخواهد روزه بگيرد، نمي تواند نيت روزه  رمضان بكند.«
سمانه با تعجب پرسيد: »يعني روزه گرفتن در اين روز حرام 

است؟«

پدر با لبخند جواب داد: »نه عزيزم! فقط نبايد به نيت روزه  
ماه رمضان روزه بگيري.«

مادر كه با سيني چاي از آشپزخانه آمده بود، پرسيد: »ولي 
به نيت روزه  قضا يا روزه هاي ديگر كه مي شود روزه گرفت.«

پدر در حالي كه استكان چاي را بر مي داشت، گفت: »بله! 
اگر هم بعداً معلوم شود كه آن روزه در واقع روز اول ماه رمضان 

بوده، آن روزه به عنوان روزه ماه رمضان محسوب مي شود.«
س��مانه با درماندگي گفت: »من كه چيزي نفهميدم. فقط 

بگوييد فردا بايد چه كار كنم؟«
مادر گفت: »هيچ چي! فردا به سالمتي نيت روزه مستحبي 

مي كني و روزه ات را مي گيري.«
پدر ادامه داد: »اگر بعداً فهميديم كه فردا در واقع اول ماه 
رمضان بوده كه روزه ات به عنوان روزه  ماه رمضان به حساب 

مي آيد، اگر هم نبود كه صواب روزه  مستحبي را برده اي.«
مادر آهي كشيد و گفت: »البته من كه روزه قضا مي گيرم. 

كلي روزه  قضا دارم.«
***

س��مانه، بي حال، روي تخت افتاده بود. چهره اش زرد شده 
و لبش از خشكي ترك برداشته بود. دستش را روي شكمش 
گذاشته بود و آرام مي ناليد. مادر در حالي كه ليوان نبات داغ در 
دست داشت و با قاشق آن را هم مي زد وارد اتاق شد و گفت: 
»دختر، لجبازي نكن. تو حالت خوب نيست. بيا اين نبات داغ را 

بخور دل دردت خوب بشود.«
سمانه با سماجت و بي حالي گفت: »نه! ديگر چيزي تا اذان 

مغرب نمانده. نمي خواهم روزه ام را بشكنم.«
مادر گفت: »دختر جان! اين جوري كه از بين مي روي. بعداً 

قضايش را مي گيري.«
س��مانه با اشاره چش��م و ابرو 

ج��واب منف��ي داد و س��رش را 
برگرداند. مادر كه نااميد ش��ده 
بود، گفت: »ديشب هر چقدر به تو 

گفتم اين قدر ميوه نخور، پرخوري 
نكن،  به حرفم گوش ندادي. اين هم 

نتيجه اش.«
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س��مانه با ناله گف��ت: »واي! 
ديگر حرف ميوه را نزن. دارم باال 

مي آورم.«
مادر با تأسف سري تكان داد و 

گفت: »بله! تا تو باش��ي كه ديگر به حرف 
بزرگ تر از خودت گوش بدهي.«

سمانه با درماندگي سرش را به اين طرف 
و آن ط��رف چرخاند و در حالي كه 
دستش را روي دهانش گرفته بود، 

با ترس گفت: »واي مامان! دارم باال 
مي آورم.«

و قب��ل از آنكه مادرش بتواند كاري كند، 
به تندي از تخت پايين پريد و به 

ط��رف دست ش��ويي دويد. 
دقايق��ي بعد، س��مانه روي 

مب��ل نشس��ته ب��ود و زارزار 
گريه مي كرد. مادر كه به نظر 
مي رسيد سخت عصباني است 
گف��ت: »تو ديگر ش��ورش را 

درآورده اي. خوب، روزه ات باطل 
شد كه شد. مگر دست خودت بود كه 

استفراغ كردي؟« سمانه در بين گريه هايش 
گفت: »فقط يك كم تا اذان مانده. اين همه 

صبر كردم. براي چه  استفراغ كردم؟«
مادر با دلس��وزي او را نگاه مي كرد و 
نمي دانست چطوري آرامش كند. در اين 
هنگام بود كه پدر در حالي كه نان سنگك 
و كيف اداره اش را در دس��ت داشت وارد 
را پرسيد.خانه شد. با ديدن اوضاع با نگراني جريان 

مادر در حالي كه نان را از دست او مي گرفت، گفت: »رودل 
كرده بود. چند دقيقة پيش باال آورد. حاال گريه مي كند كه چرا 

اين طوري شده و روزه اش را باطل كرده.«
پدر جلو رفت و با مهرباني دس��تي به سر سمانه كشيد و 

گفت: »حاال حالت چطور است عزيزم؟«
س��مانه با بغض گفت: »حالم خوب است. اما كاش حالم 

خوب نبود و عوضش روزه ام باطل نمي شد.«
پدر خنده اي كرد و گفت: »حاال كي گفته كه روزه ات باطل 

شده؟«
س��مانه با تعجب پرسيد: »من 

استفراغ كردم. روزه ام باطل نيست؟!«
پدر گفت: »نه! اگر كسي عمداً كاري كند كه استفراغ كند 
روزه اش باطل مي شود. اما اگر بي اختيار استفراغ كند، اشكالي بر 

روزه اش وارد نيست.«
سمانه با خوشحالي از جا جست و شادمانه فرياد زد: »بابا! 

راست مي گويي؟«
پدر لبخندزنان گفت: »البته كه راس��ت مي گويم روزه دار 

كوچك! مي تواني بروي رساله را هم بخواني.«
سمانه از خوشحالي سر از پا نمي شناخت. مادر گفت: »خيلي 
خب! حاال اين قدر ورجه وورجه نكن دوباره حالت بد مي شود. 

اين چند دقيقه مانده به افطار را يك گوشه بنشين!«
سمانه فوراً گفت: »چشم! هر چي شما بگوييد.«
پدر به او چشمكي زد و بعد هر دو خنديدند.

با نگاهي به مسائل: ١٥٦   ٨ و ١٦٤٦، رسالة حضرت امام خميني )ره(
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شعر

ت
س

دو

عطر پاك ربنا
بوي سفرة سحر
ميهمان تازه اي

مي رسد: خبر، خبر

مثل سال هاي پيش
باز هم تو آمدي

خانه خانه، كو به كو
باز هم تو در زدي

ماه خير و روشني
ماه مهربان، سالم

ماه ذكر و نور و قدر
ماه غربت ِ امام

در تو رحمت خدا
مي  زند هميشه موج

روزهاي ساده ام
مي برد  مرا به اوج

باز هم مرا ببر
تا زاللي سحر

تا كه تازه تر شوم
با نيايش سحر

با دعاي مادرم
دور سفره، هر غروب

گفت وگوي گرم او
با تو اي خداي خوب!

تازه كن دل مرا
»مثل چشمه، مثل رود«

ماه  مهربان سالم
»ماه مهربان درود«

ماه مهربان سالم
انسه موسويان

20
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يك اميد، يك بهار
آتوسا صالحي

بارها تو را ميان آسمان      ديده ام، بزرگ، خوب و مهربان
من هميشه با تو حرف مي زنم    چون خود تو گفته اي »مرا بخوان«

ابر وقتي از تو حرف مي زند     بيد زرد، سبزرنگ مي شود
وقتي آب شعر حفظ مي كند     من دلم دوباره تنگ مي شود

باز توي دفترم براي تو     يك اميد، يك بهار مي كشم
روي پله هاي رنگ رفته مان     مي نشينم، انتظار مي كشم

روبه  روي من تو ايستاده اي بعد، لحظه اي خيال مي كنم   
گوش كرده اي به حرف هاي من   خواهش مرا جواب داده اي

گاه گاه اشتباه مي كنند دست هاي سرد من كه بي دليل  
خشمگين مرا نگاه مي كنند مثل يك غروب چشم هاي تو   

فكر مي كنم بدون ياد تو     قلب ها سياه و زشت مي شوند
در دلم هميشه ذكر  ِ خيِر  توست    با تو خانه ها بهشت مي شوند
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حكمت اصلي روزه داري گام نهادن در مسير تقوا و پرهيز 
از گناهان است و فوايد بهداشتي و درماني روزه داري از ثمرات 

فرعي اما حياتي آن محسوب مي شود.
روزه مايه اس��تقرار و تثبيت اخالص نزد انس��ان، آرامش 
روان و ايمن بودن از آشفتگي و اضطراب است و آثار بهداشتي 

و درماني فراواني دارد.
تحقيقات فراواني در 30 س��ال اخير درب��اره آثار روزه بر 
جسم انجام ش��ده كه ثابت كرده است روزه داري صحيح كه 
با كاهش مصرف غذا همراه اس��ت، ثمراتي همچون كم شدن 
چربي هاي ذخيره، كم ش��دن ميزان چربي خون و كلسترول و 

فعال شدن سيستم ايمني بدن را به دنبال دارد.
البته به شرطي كه برنامه غذايي منظمي براي افطار و سحر 
بويژه نوجواناني كه براي بار اول روزه مي گيرند، تنظيم شود تا 
با توجه به اينكه آنها در س��نين رشد قرار دارند، دچار آسيب 

نشوند.
س��ال اولي ها با توجه به اينكه در س��نين رشد قرار دارند 
بايد از چهار گروه اصلي مواد غذايي )نان و غالت، ميوه جات 
و سبزيجات، گوشت و حبوبات، تخم مرغ و لبنيات( در برنامه 

غذايي خود در طول ماه مبارك رمضان استفاده كنند.
جوانان حتما بايد همانند زماني كه روزه دار نيس��تند سه 
وعده غذا بخورند كه اين وعده ها ش��امل س��حر، افطار و شام 
اس��ت كه البته بهتر اس��ت غذاي مصرفي در وعده س��حري 

خصوصيات و ويژگي وعده ناهار را داشته باشد.
مصرف ش��ير گرم و فرني يا ش��ير برن��ج در هنگام افطار 
مناس��ب است، همچنين، استفاده از مواد غذايي آبكي همچون 
س��وپ، آش و حليم به هنگام سحر و افطار سبب حفظ تعادل 

آب و امالح فرد روزه دار مي شود.
اس��تفاده از س��بزيجات و ميوه جات در زمان افطار و در 
فاصله زماني بين افطار تا س��حر به دليل اينكه منبع خوبي از 
مواد فيبري هس��تند براي دستگاه گوارش بسيار مفيد است و 

مانع بروز يبوست مي شود.
مصرف مواد غذايي ش��يرين بخصوص قندهاي ساده در 
وعده س��حري توصيه نمي ش��ود،چون مصرف اين دس��ته از 
مواد غذايي با تحريك انسولين سبب ورود قند خون به داخل 

س��لول ها و در نتيجه كاهش قند خون در س��اعات بعدي روز 
مي شود.

مصرف مواد غذايي شيرين و قندهاي ساده همچون شيريني 
و شكالت در وعده سحري سبب مي شود فرد زودتر گرسنه 
شود كه همين امر روزه گرفتن را براي سال اولي ها سخت تر 

مي كند.
براي تامين آب مورد نياز مي توان پس از صرف افطار و تا 
قبل از خواب به تدريج انواع ميوه، چاي كمرنگ و ساير مايعات 

به ويژه آب را براي جبران كم آبي بدن استفاده كرد.
در هنگام افطار به جاي مصرف انواع ش��يريني ها همچون 
زولبيا و باميه كه فاقد مواد مغذي )ويتامين ها و امالح( هستند، 
توصيه مي ش��ود از مواد غذايي طبيعي شيرين همچون خرما، 

كشمش و انواع ميوه استفاده شود.
سال اولي ها در هنگام سحر بايد از نوشيدن بيش از اندازه 
چاي اجتناب كنند زيرا اين امر سبب افزايش ادرار و از دست 

رفتن نمك هاي معدني بدن مي شود.
نوجوانان بايد از مصرف تنق��الت زياد در فاصله افطار تا 
س��حر پرهيز كنند چرا كه مصرف اين مواد سبب مي شود تا 
هنگام س��حر به دليل پربودن مع��ده، ميل به غذا كاهش پيدا 
كرده و در نتيجه س��بب مي ش��ود كه مواد غذايي الزم براي 

رشد به بدن فرد نرسد.
طبق مطالعات انجام شده هرم غذايي نوجوانان و به عبارتي 
سال اولي ها در ماه مبارك رمضان شامل مصرف گروه نان و 
برنج و غالت و ماكاروني و بيسكويت شش تا 11 واحد روزانه، 
گروه گوش��ت و حبوبات دو تا س��ه واحد روزانه، گروه شير و 
فرآورده هاي لبني دو تا سه واحد روزانه، گروه سبزيجات سه 
تا پنج واح��د روزانه، گروه ميوه جات دو تا چهار واحد روزانه، 
شكر تا حداقل ممكن و چربي اضافه شده به غذا به صورت غير 

اشباع چهار تا هفت قاشق مربا خوري است.
به جوانان توصيه مي شود حداقل يك ليوان شير يا معادل 
آن ماست را در برنامه غذايي افطار و سحر خود قرار دهند و 

از گوشت، پنير و تخم مرغ نيز استفاده كنند.
نوجوانان بايد هفت س��اعت خواب آرام داش��ته باشند تا 

هنگام سحر بتوانند نشاط خود را حفظ كنند.

دانش

ت
س

دو

توصيه هاي پزشکي براي

 روزه داري سال اولي ها
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خوردن سحري براي نوجوانان واجب است و بدون سحري 
روزه نگيرند تا رشد آنها دچار اختالل نشود.

س��ال اولي ها بايد س��حري را همانن��د صبحانه اي كامل 
يا ناهاري متوس��ط بخورند و براي اينك��ه در طول روز كمتر 
احساس تشنگي كنند حتما در سحري از سبزيجات، كاهو، كلم، 
گوجه، خيار و نان سبوس��دار بيشتر استفاده كنند و در عوض 

برنج، ماكاروني و مواد نشاسته اي كمتر بخورند.
البته نوجوانان بايد حتما ميوه را نيز در برنامه غذايي سحري 

خود بگنجانند.
يك رژيم غذايي مناس��ب براي افطار سال اولي ها شامل 
مصرف سه عدد خرما، يك ليوان آب ميوه و سوپ سبزيجات 

حاوي ماكاروني يا آرد به مقدار يك كاسه است.
در زمان افطار بيشترين چيزي كه بدن نياز دارد يك منبع 
انرژي سهل الوصول به شكل گلوكز است كه تمامي سلول ها 
خصوصا س��لول هاي عصبي به آن نياز دارند. خرما و آبميوه 
هاي طبيعي منابع خوبي از قندها هستند و نيز آبميوه و سوپ 
به تعادل مواد معدني و جبران آب از دس��ت رفته بدن كمك 

مي كند.
در ماه مبارك رمضان ، نوجوانان در هنگام شام بايد از گروه 
هاي غذايي گوشت و حبوبات، نان و غالت، شير، سبزيجات و 

ميوه جات استفاده كنند.
در گروه گوشت و حبوبات 
س��ال اولي ه��ا باي��د از مرغ، 
گوش��ت، ماهي به ميزان يك 
ت��ا دو واحد )ه��ر واحد معادل 
30 گرم(، نخود سبز، نخودچي، 
ماش، عدس، لوبيا و ساير دانه 
ها به ميزان يك واحد )معادل 
نيم فنجان( به دليل اينكه منابع 
مناسبي از پروتئين، مواد معدني 
و ويتامين ها و نيز منبع خوبي 
از فيبره��ا به ش��مار مي روند، 

استفاده كنند.
در گ��روه ن��ان و غ��الت، 
نوجوانان بايد از نان تهيه ش��ده 
از آرد كامل به ميزان دو واحد 
)هر واحد معادل30 گرم( و يا 
برنج پخته شده و يا تركيبي از 
اي��ن موارد كه منب��ع خوبي از 
كربوهيدراتهاي پيچيده، سرشار 
از ان��رژي و ني��ز فراهم كننده 
مقاديري پروتئين، مواد معدني 

و ويتامين ها مي باشند، مصرف كنند.
در گروه شير، مصرف شير يا ماست معادل يك فنجان به 
دليل اينكه منبع مناس��بي از پروتئين و كلسيم است و درگروه 
س��بزيجات مصرف ساالد سبزيجات شامل كاهو، هويج، كلم، 
بروكلي، خيار، گل كلم و غيره و يا سبزيجات پخته شده همچون 
باميه، بادمجان، كدو و اسفناج براي تامين مواد مورد نياز بدن 

سال اولي ها ضروري است.
س��بزيجات منبع مناس��بي از فيبر، ويتامين A، "كاروتن"، 
"ليكوپن" و ساير موادي هستند كه نقش آنتي اكسيدان دارند. 
آنتي اكسيدان ها در جلوگيري از ابتال به سرطان، بيماري هاي 

قلبي- عروقي و بسياري از بيماري ها موثرهستند.
در گروه ميوه جات نيز مصرف يك تا دو واحد از مركبات 
يا ساير ميوه ها توسط نوجوانان در ماه مبارك رمضان ضروري 
است كه البته زمان مناسب مصرف ميوه پس از شام يا قبل از 

خواب به عنوان يك ميان وعده مي باشد.
بر اين اس��اس، نوجوانان و افرادي كه سال اول روزه داري 
آنها مي باشد با رعايت كردن يك رژيم غذايي مناسب بدون 
ايجاد عارضه و يا اختاللي در رشد مي توانند همگام با بزرگترها 

روزه بگيرند و در مسير تقوا و پرهيز از گناهان گام بردارند.
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ابن س��ينا به نام حسين پسر عبداهلل در سال 370 هجری 
قمری متولد شد و در سال 428 هجری قمری درگذشت. نام 
او را به تفاريق ابن س��ينا، ابوعلی س��ينا و پور سينا گفته اند. در 
برخی منابع نام كامل او با ذكر القاب چنين آمده: شرف الملك، 
ش��يخ الرئيس، ابوعلی، حسين بن عبداهلل، ابن سينا و البخاری. 
وی صاحب تأليفات بس��ياری اس��ت ومهم ترين كتاب های او 
عبارت اند از: " ش��فا " در زمينه فلسفه و منطق؛ و " قانون" در 

زمينه پزشكی.
»وی ش��اگردان دانش��مند و كارآمدی ب��ه مانند ابوعبيد 
جوزجانی، ابوالحس��ن بهمني��ار، ابو منصور طاه��ر اصفهانی و 
ابوعبداهلل محمد بن احمد المعصومی را كه هر يك از ناموران 

روزگار خود بودند، تربيت نمود.«

بخشی از زندگی نامه او به گفته خودش به 
نقل از شاگردش ابوعبيد جوزجانی بدين شرح 

است:
پدرم عب��داهلل از مردم بلخ بود. در روزگار 
نوح پسر منصور سامانی به بخارا درآمد. بخارا 
در آن عهد از ش��هرهای ب��زرگ بود. پدرم كار 
ديوانی پيش��ه كرد و در روستای ُخرميثن به كار 
گماشته شد. به نزديكی آن روستا، روستای اَفشنه 
بود. در آنجا پدر من، مادرم را به همسری برگزيد 
و وی را به عقد خويش درآورد. نام مادرم س��تاره 
بود. من در ماه صفر س��ال 370 از مادر زاده شدم 
.نام مرا حسين گذاشتند. چندی بعد پدرم به بخارا 
نقل مكان كرد. در آنجا بود كه مرا به آموزگاران 
سپرد تا قرآن و ادب بياموزم. دهمين سال عمر 
خود را به پايان می بردم كه در قرآن و ادب تبحر 
پيدا ك��ردم، آنچنان كه آموزگارانم از دانس��ته های من 

شگفتی می نمودند.
در آن هنگام مردی به نام ابوعبداهلل به بخارا آمد. 
او از دانش های روزگار خود چيزهايی می دانست. پدرم 
او را به خانه آورد تا شايد بتوانم از وی دانش بيشتری 
بياموزم. وقتی كه او به خانه ما آمد، من نزد آموزگاری 
به نام اسماعيل زاهد فقه می آموختم و بهترين شاگرد او بودم 
و در بحث و جدل كه شيوه دانشمندان آن زمان بود تخصصی 

داشتم.
ناتلی به من منطق و هندس��ه آموخت و چون مرا در 
دانش اندوزی بس��يار توانا ديد به پدرم س��فارش كرد 
كه مبادا مرا جز به كسب علم به كاری ديگر وادار 
س��ازد و به من نيز تاكيد كرد جز دانش آموزی 
شغل ديگر برنگزينم. من انديشه خود را بدانچه 
ناتلی می گفت می گماشتم و در ذهنم به بررسی 
آن می پرداختم و آن را روش��ن تر و بهتر از آنچه اس��تادم بود 
فرامی گرفتم تا اينكه منطق را نزد او به پايان رسانيدم و در اين 

فن بر استاد خود برتری يافتم.
چ��ون ناتلی از بخارا رفت، من به تحقيق و مطالعه در علم 
الهی و طبيعی پرداخت��م. اندكی بعد رغبتی در فراگرفتن علم 
طب در من پديدار گشت. آنچه را پزشكان قديم نوشته بودند 
همه را ب��ه دقت خواندم. چون علم طب از علوم مش��كل به 
شمار نمی رفت، در كوتاه ترين زمان در اين رشته موفقيت های 
بزرگ بدس��ت آوردم تا آنجا كه دانشمندان بزرگ علم طب 
به من روی آوردند و در نزد من به تحصيل اشتغال ورزيدند. 
من بيم��اران را درمان می كردم و در همان حال از علوم ديگر 

ابوعلی سينا
بزرگان

ت
س

دو
امين صدري
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منابع:
١- پور فندق بيهقی، تتمه صوان الـحكمه، بخش زندگی نامه خودنوشت و اضافات ابوعبيد جوزجانی

٢- مرتض مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران
٣- آموزش و دانش در ايران

٤-ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ انتشارات تربيت

نيز غافل نبودم. منطق و فلس��فه را دوباره به مطالعه گرفتم و 
به فلس��فه بيشتر پرداختم و يك س��ال و نيم در اين كار وقت 
صرف كردم. در اين مدت كمتر شبی سپری شد كه به بيداری 
نگذرانده باشم و كمتر روزی گذشت كه جز به مطالعه به كار 

ديگری دست زده باشم.
بع��د از آن به الهيات رو آوردم و به مطالعه كتاب ما بعد 
الطبيعه ی ارسطو اشتغال ورزيدم، ولی چيزی از آن نمی فهميدم 
و غرض مؤلف را از آن س��خنان درنمی يافتم. از اين رو دوباره 
از س��ر خواندم و چهل بار تكرار ك��ردم، چنان كه مطالب آن 
را حف��ظ كرده ب��ودم اما به حقيقت آن پ��ی نبرده بودم. چهره 
مقصود در حجاب ابهام بود و من از خويش��تن نااميد می شدم 
و می گفتم مرا در اين دانش راهی نيس��ت... . يك روز عصر از 

بازار كتابفروشان می گذشتم. كتابفروش 
دوره گردی كتابی را در دست داشت 
و به دنبال خريدار می گش��ت. به من 
اصرار كرد كه آن را بخرم. من آن را 
خريدم كه كتاب اغراض مابعدالطبيعه 
نوشته ابونصر فارابی بود. هنگامی كه به 
در خانه رسيدم، بی درنگ به خواندن 
آن پرداختم و به حقيقت مابعدالطبيعه 
كه همه آن را از بر داش��تم پی بردم و 
دشواری های آن بر من آسان گشت. 
از توفيق بزرگی كه نصيبم ش��ده بود 
بسيار شادمان ش��دم. فردای آن روز 
برای سپاس از خداوند كه در حل اين 
مشكل مرا ياری فرمود، صدقه فراوان 
به درماندگان دادم. در اين موقع سال 
387 بود و تازه 17 سالگی را پشت سر 

نهاده بودم.
وقتی من وارد س��ال 18 زندگی خود می ش��دم، نوح پسر 
منصور سخت بيمار شد. اطباء از درمان وی درماندند و چون 
من در پزش��كی آوازه و نام يافته بودم مرا به درگاه بردند و از 
نوح خواستند تا مرا به بالين خود فرا خواند. من نوح را درمان 
ك��ردم و اجازه يافتم تا در كتابخانه او به مطالعه پردازم. كتاب 
های بس��ياری در آنجا ديدم كه اغلب مردم حتی نام آنها را 
نمی دانس��تند و من هم ت��ا آن روز نديده بودم. از مطالعه آنها 

بسيار سود جستم.
چندی پس از اين ايام پدرم در گذشت و روزگار، احوال مرا 
دگرگون ساخت. من از بخارا به گرگانج خوارزم رفتم. چندی در 
آن ديار به عزت روزگار گذراندم. نزد فرمانروای آنجا قربت 
پيدا كردم و به تاليف چند كتاب در آن شهر توفيق يافتم. پيش 

از آن در بخارا نيز كتاب هايی نوشته بودم. در اين هنگام اوضاع 
جهان دگرگون شده بود. ناچار من از گرگانج بيرون آمدم. مدتی 
همچون آواره ای در شهرها می گشتم تا به گرگان رسيدم و از 
آنجا به دهستان رفتم و دوباره به گرگان بازگشتم و مدتی در 
آن شهر ماندم و كتاب هايی تصنيف كردم. ابوعبيد جوزجانی 

در گرگان به نزدم آمد.
ابوعبيد جوزجانی گويد: اين بود آنچه استادم از سرگذشت 
خود برايم حكايت كرد. چون من به خدمت او پيوستم تا پايان 
حيات با او بودم. بس��يار چيزها از او فرا گرفتم و بس��ياری از 
كت��اب های او را تحرير كردم. اس��تادم پ��س از مدتی به ری 
رفت و به خدم��ت مجدالدوله از فرمانروايان ديلمی درآمد و 
وی را كه به بيماری س��ودا دچار شده بود درمان كرد. از آنجا 
ب��ه قزوين و از قزوين ب��ه همدان رفت 
و مدت��ی دراز در اين ش��هر ماند و در 
همين شهر بود كه اس��تادم به وزارت 
شمس الدوله ديلمی فرمانروای همدان 
رس��يد. در همين اوقات استادم كتاب 
قانون را نوشت و تاليف كتاب عظيم " 
شفا " را به خواهش من آغاز كرد. چون 
شمس الدوله از جهان رفت و پسرش 
جانشين وی گرديد، استاد وزارت او را 
نپذيرفت و چندی بعد به او اتهام بستند 
كه با فرمانروای اصفهان مكاتبه دارد و 
به همين دليل به زن��دان گرفتار آمد. 
چهار ماه در زندان بسر برد و در زندان 
س��ه كتاب به رشته ی تحرير درآورد. 
پس از رهايی از زندان مدتی در همدان 
بود تا با جامه درويشان پنهانی از همدان 
بيرون رفت و به سوی اصفهان رهسپار گرديد. من و برادرش و 
دو تن ديگر با وی همراه بوديم. پس از آنكه سختی های بسيار 
كشيديم، به اصفهان در آمديم. عالءالدوله فرمانروای اصفهان 
اس��تادم را به گرمی پذيرفت و مقدم او را بسيار گرامی داشت 
و در س��فر و حضر و به هنگام جنگ و صلح اس��تاد را همراه و 
همنشين خود ساخت. استاد در اين شهر كتاب " شفا "را تكميل 
كرد. اين كتاب مهم ترين و جامع ترين اثر ابوعلی سينا در فلسفه، 
مشاء و مبين آرای شخصی اوست. به سال 428 در سفری كه 
به همراهی عالءالدوله به همدان می رفت، بيمار ش��د و در آن 

شهر در گذشت و همان جا به خاك سپرده شد.
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آنفلوانزای خوكی چيست؟

خوك ها نيز مانند انس��ان ها به آنفلوانزا مبتال می ش��وند، اما 
ويروس آنفلوانزای خوكی )H1N1( مشابه ويروس آنفلوانزای 
انسانی نيست و در حالت عادی اين ويروس باعث ابتال انسان 
ها به اين بيماری نمی شود، فقط در گذشته موارد بسيار كمی 
از ابت��ال به اين بيماری در افرادی كه در تماس نزديك با اين 
حيوانات بوده اند گزارش شده است. اما جديدا يك نوع جديد از 
اين ويروس در اثر جهش ژنتيكی ايجاد شده است كه انسان ها را 
مبتال می كند و در عين حال به راحتی از انسانی به انسان ديگر 
سرايت می كند و به اين ترتيب افرادی كه هيچ گونه تماسی با 

اين حيوانات ندارند نيز در معرض ابتال قرار می گيرند.
عالئم ابتال به آنفلوانزای خوكی چيست؟

عالئم آنفلوانزای خوكی بسيار شبيه به آنفلوانزای معمولی است 
و ش��امل تب، سرفه، گلودرد، بدن درد، سردرد، لرز و خستگی 
است و در بعضی افراد تهوع و استفراغ هم گزارش شده است. 

اين بيماری ممكن است با عالئم ديگری نيز همراه باشد. به ياد 
داشته باشيد كه هيچ پزشكی فقط از روی عالئم بالينی قادر به 
تشخيص قطعی آنفلوانزای خوكی نيست و تشخيص قطعی آن 

فقط با انجام تست البراتواری ممكن است.
آنفلوانزای خوكی چگونه از فردی به فرد ديگر سرايت می كند؟

ويروس آنفلوانزای خوكی دقيقا مشابه آنفلوانزای معمولی سرايت 
می كند. شما ممكن است از طريق تماس با فرد آلوده و يا لمس 
كردن سطوح و اشيايی كه قبال توسط اين افراد لمس شده اند و 
سپس دست زدن به چشم و دهان و بينی خود به اين بيماری 
مبتال شويد. در يك فرد آلوده، انتشار اين ويروس به محيط از 
يك روز قبل از ش��روع عالئم بيماری آغاز می شود و تا يك 

هفته پس از ابتال ادامه می يابد.
آنفلوانزای خوكی چگونه درمان می شود؟

ويروس آنفلوانزای خوكی به داروهای ضد ويروس Tamiflu و 
Relenza حساس است و اين داروها به خوبی بيماری آنفلوانزای 

همه چیز درباره

 آنفلوانزای خوكی
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خوكی را مهار می كنند. اين داروها بهترين اثربخشی را زمانی 
دارند كه در 48 ساعت اول ابتال به اين بيماری مصرف شوند.

آيا واكسنی برای جلوگيری از ابتال به اين بيماری وجود دارد؟
خير. ويروس آنفلوانزای خوكی كه انس��ان ها را مبتال می كند 
يك گونه كامال جديد است و تا كنون واكسنی برای آن ساخته 
نشده است و س��اخت واكسنی برای پيشگيری از ابتال به اين 

بيماری ممكن است چندين ماه به طول بيانجامد.
بيماری آنفلوانزای خوكی تا چه اندازه خطرناک است؟

شدت و ميزان خطر اين بيماری در افراد مختلف متفاوت است. 
به طوری كه در Mexico منجر به مرگ تعدادی از مبتاليان 
ش��ده، در حالی كه در اف��رادی ديگر ب��دون دريافت داروی 
ضدويروس، بيماری خود به خود بهبود يافته است. واقعيت اين 
است كه اين ويروس دائما در حال تغيير ژنتيكی است و ممكن 
اس��ت درآينده خطرناك تر شود و يا از خطر آن كاسته شود. 

دانشمندان در حال تحقيق بر روی اين موضوع هستند.
چگونه می توان از ابتال به بيماری آنفلوانزای خوكی پيش�گيری 

كنيم؟
• دستان خود را به طور مرتب با آب و صابون بشوييد، مخصوصا 
زمانی كه عطسه يا سرفه می كنيد و يا وقتی كه از بيرون به خانه 

باز می گرديد. 
• از تماس نزديك با خوك ها و يا انسان هايی كه آلوده هستند 

بپرهيزيد. 
• از دس��ت زدن به اش��يا و س��طوحی كه ممكن اس��ت آلوده 
باش��ند،مخصوصا در اماكن عمومی بپرهيزيد.)مانند ميز های 
كافی شاپ ها و رستوران ها، دستگيره درب وسائل حمل و نقل 

عمومی، نرده ها و …( 
• از دست زدن به دهان، بينی و چشمان خود بپرهيزيد. 

منبع اطالعات وآمار: سايت سازمان بهداشت جهانی
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1( م�ا مس�لمان ها چون گوش�ت خوک 
خوك�ی  آنفلوآن�زای  نمی خوري�م ، 

نمی گيريم؟ 
ن��ه، ربطی ن��دارد! راه اصل��ی انتقال اين 
بيماری، تنفسی است )نه خوراكی(؛ يعنی 
می تواند با سرفه و عطسه منتقل شود. اين 
بيماری حتی راحت تر از اين حرف ها هم 

منتقل می شود. 
كافی است دستمان با چيزی تماس پيدا 
كند كه ويروس روی آن نشسته باشد. 
آن وقت اگر دست  آلوده مان را به دهان، 
بينی يا چش��ممان بزنيم، ويروس منتقل 

می شود. 
 ٢( عالئم آنفلوآنزای خوكی، وحشتناک 

است؟
اتفاقا عالئمش خفيف است: تب، سردرد، 
سرفه، گلودرد، خس��تگی، كوفتگی بدن 

و آبريزش بينی. اما طول می كش��د و به 
درمان های رايج  جواب نمی دهد. 

 ٣( اگر واكسن آنفلوآنزا بزنيم، در مقابل 
آنفلوآنزای خوكی هم ايمن می شويم؟

آنفلوآنزای  نيس��ت. وي��روس  اين طور 
خوكی، ويروس جديدی است كه از تلفيق 
سه نوع ويروس آنفلوآنزای انسانی، مرغی 
و خوكی به وجود آمده اس��ت. بنابراين 
واكسن های متداول آنفلوآنزا زورشان به 

اين ويروس نمی رسد. توليد يك واكسن 
موثر برای اين بيماری نيز طبيعتا چند ماه 

طول می كشد. 
 ٤( تا وقتی خطر آلودگی به اين ويروس 
وج�ود دارد، بايد دور تمامی س�فرهای 

خارجی را خط كشيد؟
البته اگ��ر می خواهيد به مكزيك يا بقيه 
كش��ورهای مبتال برويد، بهترين توصيه 
اين است كه نرويد! ولی اگر مجبوريد به 
كشوری در مجاورت يكی از اين كشورها 
س��فر كنيد، اين دو توصي��ه را فراموش 
نكنيد: شستشوی مكرر دست ها و استفاده 

از ماسك های تنفسی.
 ٥( آنفلوآن�زای خوك�ی از بيماری های 
پُر سر و صدای قبلی )ابوال و آنفلوآنزای 

مرغی و سارس( خطرناک تر است؟
نه! آنفلو آنزای خوك��ی آنقدرها مرگبار 
نيس��ت، ولی بدی اش اين اس��ت كه از 
انس��ان به انسان س��رايت می كند كه 
سارس با همه وحش��تی كه ايجاد كرده 

بود، هرگز به آن نرسيد. 
ب��ا اين ح��ال، س��ارس در ح��د فاصل 
س��ال های 2000 تا 2003 بيش از 770 
نفر را كشت و بيش از 10 برابر اين تعداد 
را ه��م مبتال كرد. آنفلوآنزای مرغی هم 
كه البد يادتان هست؛ ميليون ها مرغ را 
قربانی كرد و جان 250 انسان را در 12 

كشور دنيا گرفت. 
٦( خطر آنفلوآنزای خوكی از خطر يك 

آنفلوآنزای ساده هم كمتر است؟
اي��ن هم يعنی افت��ادن از آن طرف بام! 
ميانگين سنی قربانيان آنفلوآنزای خوكی 
در مكزيك، بين 25 تا 45 س��ال است؛ 
در حال��ی كه آنفلوآنزای س��اده معموال 
كودكان، س��المندان و بيمارانی را قربانی 
می كند كه دارای سيستم ايمنی ضعيف 
باشند. ضمن اين كه اين آنفلوآنزا جديد 
اس��ت، هن��وز درمان قطعی و واكس��ن 
موثری ندارد و همه گيری اش در گوشه 
و كنار جهان رو به افزايش اس��ت. پس 
قطعا خطرناك تر از يك آنفلوآنزای ساده 

است.                      دکتر محمد کیاساالر

آنفلوآنزای خوكی 
٦ اشتباه رايج درباره
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WHO
 ) WHO( سازمان جهانی بهداشت
يك سازمان تخصصی وابسته سازمان 
ملل متحد اس��ت كه به عنوان مرجع 
هماهن��گ كنن��ده بهداش��ت عمومی 

بين  اللملی عمل می كند
اين س��ازمان كه در 7 آوريل 1948 
بنيانگذاری ش��د و مقر آن در شهر ژنو 

در سوئيس است.

وظايف و ماموريت ها
WHO عالوه ب��ر هماهنگ   كردن 
تالش ه��ای بين الملل��ی ب��رای پايش 
بيماری های عفونی، مانند ماالريا و ايدز 
از برنامه هايی برای پيشگيری و درمان 
چنين بيماری هايی حمايت می كند. اين 
س��ازمان از توليد و توزيع واكسن های 
موثر و بی خطر، ش��يوه های تش��خيصی 

داروها حمايت می كند.
WHO عالوه بر ماموريت های فوق 
بر اس��اس پيمان های بين المللی ممكن 
است ماموريت های جديدی را به عهده 

گيرد.

بهداشت همچنين  س��ازمان جهانی 
متولی "طبقه بندی بين المللی بيماری ها" 
)ICD(  اس��ت كه دهمين تجديد نظر 

در آن در سال 1992 منتشر شد.

ساختار 
كش��ورهای عض��و س��ازمان جهانی 
بهداشت نمايندگانی به "مجمع جهانی 
بهداشت" می فرستند، كه ارگان اصلی 

تصميم گيری اين سازمان است.
ابن مجمع  هر سال در ماه مه تشكيل 
جلسه می دهد و عالوه بر تعيين دبيركل 
سازمان برای پنج سال، سياست های مالی 
سازمان را بررسی می  كند و بودجه های 
پيش��نهادی برنامه ها را بازبينی و تاييد 

می كند.
مجم��ع همچنين 36 عض��و حود را 
به عنوان هيات اجرايی برای س��ه سال 
برمی گزيند تا تصميمات و سياست های 
مجمع را به اجرا درآورند و به مشاوره 

دادن و تسهيل كارها بپردازند.
همه اعضای س��ازمان ملل می  توانند 
عضو سازمان بهداش��ت جهانی شوند. 
ساير كش��ورها در صورتی كه تقاضای 
عضويت شان به تصويب اكثريت مجمع 
عموم جهانی بهداشت برسد، می  توانند 

عضو شوند.
WHO دارای شش دفتر منطقه ای 

آفريقا ) برازاويل، كنگو(، آمريكا )واشنگتن 
دی سی، اياالت متحده(، مديترانه شرقی 
)قاهره، مصر(، اروپا )كپنهاگ، دانمارك(، 
جنوب ش��رق آس��يا )دهلی نو، هند( و 
غرب اقيانوسيه )مانيل، فيلی پين( است 
كه تا حد زي��ادی دارای خود مختاری 
هستند و هركدام كشورهای منطقه خود 

را پوشش می دهند.
رئيس اين دفتر ها كه مدير منطقه ای 
نام دارد بوسيله "كميته منطقه ای" برای 
پنج س��ال انتخاب می ش��ود. هر كميته 
منطقه ای از وزاری بهداشت كشورهای 

عضو تشكيل می شود.
عالوه بر اين سازمان بهداشت جهانی 
در 147 دفت��ر كش��وری و رابط  را در 
همه اين مناطق اداره می كند. معموال در 
پايتخت هر كشور يك دفتر وجود دارد 
كه ممكن اس��ت دفاتر اقماری در ساير 

مناطق كشور را سرپرستی كند.
دفت��ر كش��وری را ي��ك پزش��ك 
تعليم ديده با عنوان "نماينده س��ازمان 
جهانی بهداشت"  اداره می كند كه مليت 

كشور مربوط را ندارد.
دبيركل فعلی )2008( سازمان جهانی 
بهداش��ت خانم مارگرت چان از كشور 

چين است.

 )WHO( آشنايی با سازمان جهانی بهداشت
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رونالدو دو آس��يس موريرا در تاريخ 
21 مارس 1980 در پورتو آلگره برزيل 

به دنيا آمد.
رونالدينيو دوران نوجواني را در برزيل 
و باشگاه گرميو پورتو آلگره سپري كرد. 

به دليل اقامت در سوئيس، جايي كه 
برادرش كه نه سال از خودش بزرگ تر 
بود در يك تيم حرفه اي بازي مي كرد، در 
تيم زير 14 سال سيون به بازي مشغول 
شد و در سال 1993 با كسب چند عنوان 

قهرماني آنجا را ترك كرد. 
فعاليت حرفه اي او در سال 1997 در 
باشگاه گرميو در ليگ دسته اول برزيل 
آغاز شد. وي در سال 2001 به تيم پاري 

سن ژرمن فرانسه پيوست.
از آنجا نيز در سال 2003 با مبلغي 

د رح��دود 32250000 يورو راهي تيم 
نامدار بارس��لونا در اسپانيا شد. بارسا در 
فص��ل 2004/05 با نمايش درخش��ان 
رونالديني��و قهرماني الليگا را به دس��ت 

آورد.
در اول س��پتامبر سال 2005 معلوم 
شد كه رونالدينو،  قراردادش را كه تا سال 
2008 اعتبار داش��ت، با افزايش حقوق، 
پيش از موعد تا سال 2010 تمديد كرده 

است. 
رونالدينيو در 28 نوامبر سال 2005  
به عنوان مرد س��ال فوتبال اروپا انتخاب 
شد. او اين عنوان را با پشت سر گذاشتن 
دو هافبك انگليس��ي، فران��ك لمپارد و 
اس��تيون جرارد به دس��ت آورد. بدين 
ترتيب رونالدينيو جاي آندري شوچنكو 

را گرفت كه س��ال قبل از آن مرد سال 
اروپا شده بود. رونالدينيو در 19 دسامبر 
سال 2005 براي دومين مرتبه پياپي به 
عنوان برترين فوتباليست جهان برگزيده 
ش��د. او با فاصله زيادنسبت به  فرانك 
لمپارد و ساموئل اتوئو صاحب اين عنوان 
شد. پيش از او تنها دو بازيكن موفق شده 
بودند كه اين مقام را بيش از يك بار به 
دست آورند: زين الدين زيدان و رونالدو. 
دس��تمزد س��اليانه رونالديني��و در 
بارس��لونا بالغ بر 15 ميلي��ون يورو و با 
احتساب مزاياي جنبي آن در حدود 23 
ميليون يورو مي شد. بدين ترتيب وي در 
س��ال هاي 2006 و 2007 پردآمدترين 

فوتباليست دنيا محسوب مي شد.
رونالدينيو با پيراهن بارس��لونا 250 

ورزش

ت
س

دو

 رونالدينیو 
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بازي رس��مي انج��ام داد و 110 گل نيز 
به ثمر رس��اند. اما پس از ضعيف شدن 
عملكردش، رهبران باشگاه اعالم كردند 
كه حاضرن��د او را با مبل��غ 20 ميليون 
يورو بفروشند. بعد از اين كه مربي جديد 
بارس��ا، جوزپ گوارديوال اظهار كرد كه 
رونالديني��و در فصل جدي��د عضوي از 
تيمش نخواهد بود، وي در آگوست سال 
2008 ب��ا 25 ميليون يورو راهي ايتاليا و 
باش��گاه آ. ث. ميالن شد. رقم دستمزد 
س��اليانه وي در ميالن ني��ز بالغ بر 6/5 
ميليون يورو مي باشد. بنا بر تحقيق مجله 
فرانسوي فرانس فوتبال، درآمد ساليانه 
وي ب��ه همراه درآمد حاصل از تبليغات 
بال��غ بر 19/6 ميليون يورو بوده و بدين 
ترتيب سومين فوتباليست پردرآمد دنيا 

مي باشد. 

تيم ملي
رونالدينيو در س��ال 1997 به همراه 
تيم مل��ي زير 17 س��ال برزيل قهرمان 

جهان شد.
وي در 26 ژوئ��ن 1999اولين بازي 

ملي خود در تيم بزرگساالن را در مقابل 
لتوني انجام داد. اولي��ن گل او براي تيم 
مل��ي در دومين ب��ازي اش در 30 ژوئن 
1999 در مقاب��ل ونزوئال زده ش��د. او 
در ژوئي��ه 1999 با برزيل قهرمان جام 
ملت هاي آمريكاي جنوبي موسوم به كوپا 
آمه ريكا شد و در آكوست همان سال در 
جام كنفدراسيون ها به مقام نايب قهرماني 

رسيد.
رونالدينيو در جام جهاني 2002 تبديل 
به يك فوق ستاره شد: او با تيم ملي برزيل 
در فينال جام جهاني در مقابل تيم آلمان 
به برتري رسيده و قهرمان جهان شد. گل 
او در مرحله بك چهارم نهايي اين جام در 
21 ژوئن 2002 در مقابل انگليس از ياد 
فوتبال دوستان نخواهد رفت، گلي كه با 
يك ضربه مستقيم ايستگاهي از مسافتي 
دور از باالي سر ديويد سيمن، گلر انگليس 
كه از دروازه اش فاصله زيادي گرفته بود، 
به تور دروازه انگليس نشست و منجر به 

پيروزي 2 بر 1 برزيل شد. 
ب��ه  رونالديني��و  در س��ال 2005، 
هم��راه تيم مل��ي برزيل قهرم��ان جام 
كنفدراسيون ها شد. آنها در ديدار فينال 
در 29 ژوئ��ن،  4 بر 1 آرژانتين را در هم 
كوبيدند و رونالدينيو نيز با زدن يك گل 

در اين پيروزي سهيم شد.
در ج��ام جهاني 2006، او و تيم ملي 
برزي��ل عملكرد ضعيفي داش��تند و در 
مرحله يك چهارم نهايي در مقابل فرانسه 
كه بعدا فيناليست آن جام شد، شكست 

خورده و از دور رقابت ها حذف شدند.
رونالديني��و در دو المپيك 2000 و 
2008 نيز شركت داشت و سه گل هم 
به ثمر رساند. در سال 2000 در مرحله 
يك چه��ارم نهايي در مقاب��ل تيم ملي 
كامرون كه بعدا قهرم��ان آن رقابت ها 
شد، شكست خورد و در سال 2008 مقام 
س��ومي و مدال برنز المپيك را به دست 
آورد. در اين سال نيز برزيل با شكست از 
آرژانتين حذف شد كه در اين رقابت ها 

به مقام قهرماني رسيد. 
رونالدينيو ب��ه دليل حضور اندكش 
ج��ام  ب��راي  مي��الن  بازي ه��اي  در 

كنفدراسيون هاي سال 2009 به تيم ملي 
فراخوانده نشد.

 
عناوين و افتخارات

تيم ملي
قهرمان��ي در جام جهاني زير 17 س��ال: 

1997
قهرماني در كوپا آمه ريكا: 1999

قهرماني در جام جهاني: 2002
قهرماني در جام كنفدراسيون ها: 2005

باشگاه
قهرماني در جام يوفا اينترتوتو: 2001

قهرماني در س��وپرجام اس��پانيا: 2005، 
2006

قهرماني در ليگ اسپانيا: 2005، 2006
قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا: 2006

افتخارات شخصي
بهترين بازيكن جام جهاني زير 17 سال: 

1997
بهترين بازيك��ن جام كنفدراس��يون ها: 

1999
فوتباليست سال جهان: 2004، 2005

فوتباليست سال اروپا: 2004
آقاي گل جام كنفدراسيون ها: 1999

آقاي گل مقدماتي المپيك: 2000
مهاجم سال جايزه فوتبال يوفا: 2005
بازيكن سال جايزه فوتبال يوفا: 2006

مرد س��ال جهان از س��وي مجله "ورد 
ساكر": 2004، 2005
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چاپلوسي شيميايي
لويي هيجدهم دوست داشت علم 
ش��يمي بياموزد . معلمي آوردند تا به 
او ش��يمي ياد بدهد . هنگام آزمايش 
معل��م چاپل��وس گفت : اكس��يژن و 
هيدروژن كمال افتخ��ار را دارند كه 
در حض��ور اعليحض��رت همايوني با 
يكديگ��ر تركيب ش��ده و توليد آب 

بنمايند !

اسب الغر
شخصي اسبي الغر داشت . به او 

گفتند : چرا اين را جو نمي دهي ؟
گف��ت هر ش��ب ده م��ن جو مي 
خ��ورد . گفتند پس چ��را اين چنين 

الغر است ؟
گفت چ��ون يك ماه جو به از من 

طلبكار است !

شعر بي معنا
 شاعري غزلي بي معنا و بي قافيه 
سروده بود . آن را نزد جامي برد . پس 
از خواندن آن گفت : )) همان طوري 
كه ديديد ، در اين غزل از حرف الف 
اس��تفاده نشده است (( . جامي گفت : 
)) بهتر بود از ساير حروف هم استفاده 

نمي كرديد ! ((

سو دو كو

سرگرمي

ت
س

دو

سه حکايت شيرين
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جدولشرحدرمتنابراهيم زارعي
شهر 

 سيستان
 و بلوچستان 

مناسبت 
جمعة آخر 
ماه رمضان

كوهسار

امتحان كردن

كشوري 
آفريقايي 

اهل
 لرستان

مناسبت ٢1 
رمضان

شبيه به هم

عضو تنفسي

حشره چسبنده

كوچك ترين 
عدد يك 

رقمي

ويتامين 
انعقاد خون 

واجب رمضان

فصل سرما

ويژه ي ماه مبارک رمضان

آب بند

قبول نشده

سگ به زبان 
كودكانه

شهر 
افغانستان

او

رهايي

سر و صدا

قله اي در 
فارس

حرف انتخاب 

غريبه نبود

واحد پول ژاپن 
نقص ها آرزومند 

چند نفر خوشبخت حرف ندا
امين

مركز كهكيلويه و 
بوير احمد

مدفن امام سجاد 

نامبارک

تعجب 
خانم ها

كاال

سست

اولين قبلة 
مسلمين

زادگاه
كمتر نيما يوشيج 
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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 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 ، چهار راه حافظ ، پالك ٨٨٦ 

نشريه »دوست نوجوانان« ارسال فرماييد.

سخن

ت
س

دو
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و آن شب چشمهاي آسمان هم غرق باران بود

 عاطفه اسكندري در مورد امام خميني/ غزل

و آنها هر سحر شايد تو را در خواب مي ديدند  پرستوهاي بي پرواز از اين شهر كوچيدند   
شبيه حنجره مثل صداي خويش فهميدند  قناريهاي بي آواز و سردرگم تو را شايد   

شبي كه ناگه از لبها گل لبخند را چيدند  و آن شب چشمهاي آسمان هم غرق باران بود  
زميني ها در اندوه - آسمانيها درخشيدند  و بال شاپركها زير پاي غّصه له مي شد   

كه دلها را به آبي كبوترها كشانيدند  عروج لحظه ها بودند و در تاريكي آن شب   
و جاده با كبوترهاش دنبال تو كوچيدند مسير رفتنت بود و مداد رنگي و دفتر   



معضالت شهری
دومين مسابقه بين المللی کاریکاتور

با استفاده از کتاب

اولگ گوتسول/ اکراین
Oleg Goutsol / Ukraine


