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هركسعقلدارد

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

بهجاي
سرمقاله

شخصي از يك دانشمند مسيحي به نام »امين 
نخله« خواست كه صد كلمه از سخنان علي)ع( 
را برگزيند تا در كتابي منتشر كند. مرد  دانشمند 
در پاسخ او گفت: »از من خواسته اي كه صد كلمه 
از گفتار بليغ ترين فرد نژاد عرب )ابوالحسن( را 
انتخاب كنم تا تو آن را در كتابي منتش��ر كني. 
من اكنون به همه كتاب هايي كه س��خنان او را 
گرد آورده اند، دسترس��ي ندارم مگر چند كتاب 
از جمله نهج البالغه. با شادي بسيار اين كتاب را 
ورق زدم. به خدا نمي دانم چگونه از ميان صدها 
و هزاران جمله علي )ع( فقط صد كلمه را انتخاب 
كنم. حتي بايد بگويم نمي دانم چگونه كلمه اي را 
از كلمه ديگر جدا كنم. اين كار درس��ت به اين 
مي ماند كه در يك زنجير دانة ياقوتي را از دانة 

ديگر جدا كنم.

عاقبت اين كار را كردم. در حالي كه دس��تم 
ياقوت هاي درخش��نده را پ��س و پيش مي كرد، 

ديدگانم از تابش نور آن ها خيره مي گشت!
باوركردني نيس��ت اگر بگويم با چه تحير و 
سرگرداني بسيار و با چه سختي، كلمه اي را از اين 
معدن بالغت بيرون آوردم؛ بنابراين تو اين صد 
كلمه را از من قبول كن و به ياد داشته باش كه 
اين صد كلمه پرتوهايي از نور بالغت و غنچه هايي 
از ش��كوفة فصاحت است. آري، نعمت هايي كه 
خداوند متعال از راه س��خنان علي)ع( بر ادبيات 
عرب و جامعة عرب ارزاني داشته، خيلي بيشتر 

از اين صد كلمه است.«
منبع: نهج البالغه چيست؟
سيد هبة الدين شهرستاني

پرتوي
ازنور
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خاطراتي از امام خميني )ره(
در گفتاري از نزديكان ايشان

فرزندان

فريده مصطفوي

بي تفاوت نبودند
رفتارشان با تك تك فرزندان به گونه اي 
بود كه هر كس، فكر مي كرد او را بيشتر 
از بقيه دوست دارند. اگر يك وقت كسي 
از ما به هر علتي ناراحت بود، بي تفاوت 
نبودند؛ مقيد بودند كه آن ناراحتي مان را 

رفع كنند. )پدر مهربان، ص 115(

مراعات همسايه
ما ه��ر قدر در منزل، بازي يا ش��لوغ 
مي كرديم، آقا هيچ ايرادي نمي گرفتند، 
ولي اگ��ر مي فهميدند كه كاري كرده ايم 
كه همسايه اذيت شده، به شدت ناراحت 
مي شدند و به ما اعتراض مي كردند كه 
چرا اي��ن كار را كرديد؟ بدين جهت ما 
نيز س��عي مي كرديم 
ايش��ان  ميل  برخالف 
قدمي برنداريم تا ايش��ان 
ناراض��ي و ناراحت نش��وند. 

)همان، ص 11٧(

ما را به گذشت دعوت مي كردند
در مجموع��ه خانواده امام، كمتر 
اختالق��ي پيش مي آم��د. اگر هم 
موردي بود سعي مي كرديم كه آقا 
متوجه نشوند و اين مسئله باعث 
ناراحتي ايشان نشود. ولي 
اگر متوجه مي شدند، ما 
را به صبر، گذش��ت 
دعوت  س��ازش  و 

كوچك تري��ن  و  مي كردن��د 
دخالتي در زندگي فرزندانشان 

نمي كردند. )همان، ص ٩(

هيچ سخت گيري نكردند 
امام صبح ها كسي را براي نماز از خواب 
بيدار نمي كردند و مي گفتند: »خودتان اگر 
بيدار مي شويد، بلند شويد نماز بخوانيد. 
اگر بيدار نشديد مقيد باشيد كه ظهر قبل 
از نمازظهر و عصر، نماز صبحتان را قضا 

كنيد«.
زمستان هم كه بلند مي شديم مي رفتيم 
س��ر حوض وضو بگيريم، اگر مثالً كمي 
آب گرم داشتند مي گفتند بياييد با اين 
آب گ��رم وضو بگيري��د. و اگر نبود كه 
هيچ. در مورد نماز با ما هيچ سخت گيري 

نكردند. )همان، ص ٢٠(

نماز خوانده اي؟
تازه مكلف شده و شب خوابيده بودم 
كه آقا با اخوي وارد شدند. خيلي سرحال 
و خوش��حال بودن��د، پرس��يدند: »نماز 
خوانده اي؟« من فكر ك��ردم چون اآلن 
آقا سرحال هس��تند، ديگر نماز خواندن 
من هم برايشان مسئله اي نيست. گفتم: 
»نه«. ايشان به قدري تغيير حالت دادند 
و عصباني ش��دند كه ناراحتي سراس��ر 
وجودش��ان را فراگرف��ت و م��ن خيلي 
ناراحت ش��دم كه چرا با حرف و عملم 
مجلس به آن شادي را تلخ كردم. )همان، 

ص ٢٠(

در موارد اصولي تحت تأثير نبودند
امام در مورد اموري كه »نه« مي گفتند 
براي هميشه بود و غيرممكن بود تحت 
تأثير محبت پدري و فرزندي و شوهري 
قرار گيرند. البته اين سخت گيري ها در 

زمينه ه��اي اصولي زندگ��ي بود. بعضي 
قيدهايي كه داشتند براي ما سخت بود 
كه زير بار برويم، ولي هيچ وقت نتوانستيم 
ايش��ان را قانع كنيم ك��ه كاري را كه با 
آن مخالف بودند انجام دهيم و هميشه 
حرفش��ان يكي بود. توق��ع چنداني از ما 
نداش��تند و ما خيلي آزاد بزرگ شديم. 

)همان، ص ٤٤(

خانواده اي پر از رفاقت و صميميت
امام در منزل با بچه ها خيلي مهربان و 
صميمي بودند و كاًل محيط خانواده ما پر 
از رفاقت و صميميت بود. البته در عين 
حال خيلي هم قاط��ع و جدي بودند. ما 
مي دانستيم و عماًل اين طور به ما تفهيم 
ك��رده بودند )نه اينكه لفظاً به ما بگويند 
كه اگر من يك حرفي مي زنم نبايد شما 
برخالف آن رفتار كنيد( كه اگر چيزي 
مخالف ميلشان باشد، نبايد آن را انجام 
دهيم و ما ه��م انج��ام نمي داديم. البته 
ايش��ان هم نسبت به فروعات ما را آزاد 
مي گذاشتند، خيلي سخت نمي گرفتند ولي 
راجع ب��ه اصول كه خيلي به آن ها مقيد 
بودند، هيچ كس قدرت مخالفت نداشت. 

)همان، ص ٣٧ـ٣٨(

مقّيد بودند حجابمان را حفظ كنيم
امام مقيد بودند كه ما از بچگي حجاب 
ش��رعي مان را حفظ كنيم. در منزل حق 
انجام هيچ گونه معاصي، از جمله غيبت، 
دروغ، بي احترام��ي به بزرگ تر و توهين 
به مس��لمان را نداشتيم � خصوصاً روي 
معصيت توهين به مسلمان، حساسيت 
زيادي داش��تند. ضمناً ايش��ان هميشه 
تأكيد مي نمودند ك��ه بندگان خدا هيچ 
امتيازي، جز از نظر تقوي و پرهيزكاري، 
بر هم ندارند و اين مس��ئله را از بچگي 

ايام

ت
س
دو
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به ما گوشزد مي نمودند. ايشان هميشه 
مي گفتند: »بين ش��ما و كارگري كه در 
منزل كار مي  كند هيچ فرقي نيس��ت«. 

)همان، ص 1٣٧(

تأثير رفتار امام در خانواده
امام به جز در مسائل شرعي، در بقيه 
مسائل خيلي س��خت گيري نمي كردند. 
ايش��ان هميش��ه مقي��د بودن��د كه ما 
دستورات خدا را انجام بدهيم، تا بتوانيم 
از معاصي دور باشيم. كارهاي ديني به ما 
ديكته نمي شد. در خانواده وقتي ما رفتار 
امام را مي ديديم، خود به خود در ما تأثير 

مي گذاشت. )همان، ص٣٧(

هيچ گونه سخت  گيري نمي كردند
امام در زندگ��ي داخلي بچه ها و حتي 
خانمش��ان هيچ گونه دخالتي نمي  كردند 
و هم��ه را آزاد مي گذاش��تند. تا زماني 
كه خالف ش��رع پيش نمي آمد ايشان 
هم هيچ كاري نداش��تند. در معاشرت، 
لباس پوش��يدن و رفت و آمد هيچ گونه 
سخت گيري نمي كردند. )برداشت هايي از سيره 

امام خميني)س(، ج 1، ص٣1(

كمك از بهشت آمده است
امام هميش��ه در كارهاي منزل كمك 
مي كنند و به ما نيز مي گويند كه كمك از 
بهشت آمده است. مثاًل خودشان چايي 
مي ريزند. حتي وقتي ليوان آبي بخواهند 
به كس��ي دس��تور نمي دهند، خودشان 
به آش��پزخانه مي روند و لي��وان را آب 
مي كنند. وقتي مي  گويي��م كه چرا به ما 
نگفتيد؟ ام��ام مي گويند: خودم بايد كار 

كنم. )همان، ص5٨(

شما كه فردا مي رويد
امام از كار خيلي ساده مثل نماز جمعه 
رفتن، وقت��ي مي بينند م��ا رفتيم اظهار 
رضاي��ت مي كنند و اي��ن رضايت را در 
صورتشان مي بينيم. يا تظاهراتي كه پيش 
مي آيد به طور غير مس��تقيم مي گويند: 
»شما كه فردا مي رويد«. و به اين صورت 

عنوان مي كنند اين چيزها ايشان را خيلي 
خوشحال مي كنند. )همان، ص٤٢(

از ما اجازه مي گرفتند
اگر زماني وارد اتاق مي شديم و ايشان 
مش��غول خواندن ق��رآن بودن��د؛ از ما 
اجازه مي گرفتند كه خواندن آن صفحه 
را تمام كنند و بالفاصل��ه آن صفحه را 
تمام مي كردند و بعد به ما اظهار محبت 

مي   فرمودند. )همان، ص1٠(

به همه به يك اندازه
 محبت مي كردند

ام��ام با اف��راد خانواده بس��يار گرم و 
مهربان بودند و در عين اينكه ما به خاطر 
جذبه اي كه داشتند حساب مي برديم ولي 
در همان حال خيلي با پدر، گرم و مهربان 
و صميمي بوديم. امام همه اوالدشان را به 
ي��ك نظر نگاه مي كنند و به همه به يك 
اندازه محبت دارند به طوري كه بعد از 
اين همه سال، ما هنوز متوجه نشديم امام 
كدام فرزندشان را بيشتر دوست دارند. 

)همان، ص11و1٢(

با بچه ها روراست باشيد
ام��ام به دختر م��ن كه از 
شيطنت بچة خود گله مي كرد، 

مي گفتن��د: »م��ن حاضرم كه 
ثوابي را كه تو از تحمل شيطنت 

حسين مي بري با ثواب تمام عبادات 
خودم عوض كنم«. عقيده داشتند: »بچه 
بايد آزاد باشد، تا وقتي كه بزرگ مي شود. 
آن وقت بايد برايش حدي تعيين كنند«. 

در مورد تربيت كودكان مي فرمودند: 
»با بچه ها روراست باشيد تا آن ها هم 
روراس��ت باشند. الگوي بچه پدر و مادر 
هس��تند. اگر با بچه درست رفتار كنيد 
بچه ها درست بار مي آيند. هر حرفي را 
كه به بچه ها مي زنيد خودتان به آن عمل 

 )كنيد.« )همان، ص ٢٣
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ش��هيد محمد جواد باهنر در سال 1312 
ش در »محله شهِر« كرمان ديده به جهان 
گش��ود. وی در پنج سالگی برای فراگيری 
ق��رآن به مكتب خانه رفت و از حدود 11 
سالگی، وارد مدرسه معصومّيه كرمان شد 
و تعلي��م دروس حوزوی را در آن جا آغاز 
كرد. هم چنين وی در كنار دروس رسمی 
ح��وزوی، به فراگي��ری تحصيالت جديد 
پرداخت و به صورت متفرقه، در امتحانات 
آن ش��ركت می كرد. شهيد باهنر در سال 
1332 ش، ب��رای ادامه تحصيالت دينی 
عازم شهر مقّدس قم گرديد و با سكونت 
در مدرسه فيضيه، از محضر اساتيدی چون 
آيت اللّ  سلطانی، آيت اللّ  مجاهدی و شيخ 
محمد جواد اصفهانی بهره ها برد. هم چنين 
وی ضم��ن بهره مندی از درس خارج فقه 
آيت اللّ  بروجردی، به مّدت هفت س��ال 
نيز از درس خارج فقه و اصول امام خمينی 
رحمه الل و شش سال نيز از فلسفه و تفسير 
عالمه طباطبايی رحم��ه الل بهره گرفت.

ايشان در تحصيالت دانشگاهی هم موفق 
بود و توانس��ت تا كارشناسی ارشد علوم 

تربيتی و دكترای الهّيات پيش رود.
***

شهيدباهنر در س��ال 1342 ش، علی رغم 
مخالفت س��اواک، به اس��تخدام آموزش 
و پرورش درآم��د. وی عالوه بر تدريس، 
با دفتر تبليغ��ات و برنامه ريزی آموزش 
و پ��رورش هم��كاری نزديك داش��ت و 
برنامه ه��ای تعليمات دين��ی كالس های 
مختلْف تحت نظر او تهيه و تنظيم می گرديد. 
هم چنين وی در زمينه علوم دينی، به تأليف 
كتاب های درسِی مورد نظر برای تدريس 
در س��طوح مختلف آموزشی اقدام كرد و 
در اين زمينه، حدود چهل كتاب و جزوه به 
رشته تحرير درآورد. حتی در زمانی كه به 
واسطه فعاليت های سياسی خويش، عالوه 

بر اصالح كتاب های درسی، از سخن رانی 
هم منع شده بود، با ياری خداوند و كمك 
و مس��اعدت هم فكران خ��ود، به تأمين و 
راه اندازی دفتر نش��ر و فرهنگ اسالمی، 
مدرس��ه رفاه، مدرس��ه راهنمايی مفيد و 
تعدادی ديگر از مراكز فرهنگی � مذهبی 

پرداخت.
***

وی پ��س از آزادی از زن��دان در س��ال 
1357، به همراه ش��هيد بهشتی و برخی 
ش��خصيت های ديگْر با تش��كيل حزب 
جمهوری اس��المی، رسما فعاليت خويش 
را آغاز كرد. شهيد باهنر پس از شهادت 
مظلومانه دكتر بهشتی، به دبير كلی حزب 
جمهوری اسالمی انتخاب گرديد و تا زمان 
پذيرش نخست وزيری، اين مسؤوليت مهم 
را بر عهده داش��ت. به اي��ن ترتيب، او تا 
لحظه شهادْت خدمات ارزنده قابل توّجهی 
را به مردم ايران ارائه كرد. روحش شاد و 

راهش پررهرو باد.
شهادت پرافتخار

به دنبال بركناری بنی صدر از مقام رياست 
جمهوی و انتخاب شهيد رجايی به عنوان 
رئيس جمهور، دكتر باهنر در سال 1360 

به نخست وزيری انتخاب شد.
متأسفانه كابينه ايشان مدت زمان زيادی 
نتوانس��ت به حيات خود ادامه دهد و در 
تاريخ هشتم شهريور سال 1360، منافقان، 
دفتر رياست جمهوری را منفجر كردند و 
در نتيجه، رئيس جمهور و نخس��ت وزير 
به شهادت رسيدند. به دنبال شهادت اين 
دو شخصيت برجسته انقالب، امام خمينی 
طی بياناتی در جمع اقشار مختلف مردم 
فرمودند: »آقای رجايی و آقای باهنر، هر 
دو شهيدی هستند كه با هم، در جبهه های 
 .»نبرد با قدرت های فاسد هم رزم بودند

سروقامتانديارعشق زري عباس زاده
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سروقامتانديارعشق
شهيد محمد علی رجايی، در سال 1312، در 
خانواده ای مذهبی در ش��هر قزوين ديده به 
جان گشود. وی پس از گذراندن تحصيالت 
ابتدايی، در 13 س��الگی به داليلی به تهران 

مهاجرت كرد.
در 17 س��الگی به آم��وزش گاه گروهبانی 
نيروی هوايی وارد ش��د و در طول پنج سال 
حضورش در آن جا، ب��ا بعضی از گروه ها و 
احزاب سياسی، از جمله فدائيان اسالم آشنا 
شد و با وجود خطرات فروانی كه برای يك 
ارتش��ی وجود داش��ت، به همكاری با آنان 

پرداخت.
پس از مدتی، فرماندهان نيروی هوايی كه 
از رابطه رجايی با فدائيان اس��الم آگاه شده 
بودند، وی را به نيروی زمينی تبعيد كردند 
و همين امر، موجب ش��د كه وی از ارتش 
اس��تعفا بدهد. البته شهيد رجايی در مدت 
اين پنج سال، با پش��تكار فراوان و استعداد 
خوبی كه داشت، به ادامه تحصيل پرداخت 

و موفق شد در سال 1332 ديپلم بگيرد.
***

ش��هيد رجايی پس از اس��تعفا از ارتش، به 
مدت يك سال به آموزگاری در شهر بيجار 
پرداخ��ت و پس از آْن با ش��ركت و قبولی 
در كنكور س��ال 1335، وارد دانشس��رای 
عالی ش��د. او ضمن تحصي��ل در آن جا، به 
همكاری با انجمن های اسالمی دانشجويان 
پرداخت و مدتی پس از فارع التحصيلی، در 
دبيرستان »كمال« مشغول به كار شد و هم 
زماْن به فعاليت های سياس��ی نيز پرداخت. 
همين فعاليت ها، به دستگيری هاِی متعّدد و 
شكنجه های طوالنی مّدت او توسط ساواک 

انجاميد.
***

شهيد رجايی در سال 1357، پس از آزادی 
از زن��دان س��اواک، به جمِع م��ردم مبارز 
پيوست و در جريان كميته استقبال از امام 

قرار گرف��ت. او پس از پيروی ش��كوه مند 
انقالب اسالمی، با عضويت در كميته بررسی 
مشكالت آموزش و پرورش، به همكاری با 
وزارت آموزش و پرورش پرداخت و پس از 
مدت��ی، با اثبات لياقت و كاردانی خوْد وزير 
آموزش و پرورش شد. شهيد رجايی با ارائه 
خدم��ات ارزنده به دانش آم��وزان محروم، 
گامی اس��توارتر از قبل در راه خودكفايی و 
شكوفايی استعدادهای نهفته اين مرز و بوم 
برداش��ت. وی در دوران نخس��ت وزيری 
خويش � كه هم زمان با شروع جنگ تحميلی 
بود � با كارش��كنی ها و مشكالت فراوانی از 
س��وی عناصر ضد انقالب داخلی و خارجی 
مواجه ش��د، ولی با توّكل به خداوند و سعه 
ص��در بس��يار، از ادامه خدمت گ��زاری به 
مردم مأيوس نشد و سرانجام پس از عزل 
بنی صدر از رياس��ت جمهوری، با اكثريت 
آرای مردم، به مس��ؤوليتی دشوارتر، يعنی 

رياست جمهوری رسيد.
***

توصيه شهيد رجايی به دانش آموزان 
ب��ا توّجه به عالقه ای كه ش��هيد رجايی به 
مقام واالی معلّمی داش��ت، خود نيز همواره 
به عنوان معلّم��ی خدمت گزاْر به باال بردن 

سطح آگاهی سياسی، فرهنگی و مذهبی 
فرزن��دان اي��ن م��رز و بوم 
می پرداخت. ايشان در پيامی 
ب��ه دانش آم��وزان گفته بود: 
»فرزن��دان عزي��ز، از كالس 
به عنوان س��نگری عليه ضد 
انقالْب در جه��ت باال بردن 
كيفيت آموزشی و برآوردن 
نيازهای علم��ی جامعه ماْن و 
رهايی ]از[ س��لطه تكنولوژی 
وابسته ]استفاده كنيد و در اين 

راه،[ تمام مساعی خود را به كار گيريد 
 .»و نقش خويش را ايفا نماييد
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طلوع ستاره درخشان
55 سال پيش از بعثِت رسول مكّرم 
اسالم، دختری ديده به جهان گشود كه 
»خديجه« نام گرفت. پدرش »ُخويْلَد« و 

مادرش »فاطمه دختر زائده« بود.

پسر عمو
گاه خديج��ه، پيامبر )ص( را پس��ر 
عمو خطاب می كرد؛ زيرا سلسله نسب 
حضرت خديج��ه )ع( از پ��در، در جّد 
چه��ارم ب��ا پيامبر اس��الم )ص( به هم 
می رس��د واز ط��رف مادر ني��ز در جّد 

هشتم با همديگر مشترک اند.

شخصيت ادبی حضرت خديجه )ع( 
از ويژگی ه��ای بارز حضرت خديجه 
)ع( بهره مندی از عقل، هوش و تدبيری 
سرشار بوده است. در عصر جاهليت كه 
جهل همه جا را ف��را گرفته بود و زنان 
از بيش تر مزايای زندگی محروم بودند، 
حضرت خديجه )ع( دارای كمال، عقل 
و ش��خصيت ادبی در سطح بااليی بود؛ 
چنان چه اشعار سرشار از ظرافت ادبی و 
معنوی او در شأن رسول خدا )ص( كه 
حدود پانزده سال پيش از بعثت سروده 

شده، شاهد گويايی بر اين مطلب است. 
او در يكی از اشعار خود در شأن رسول 
اكرم )ص( چنين گفته اس��ت: »اگر من 
روز را در ميان همه نعمت ها به ش��ب 
رس��انم و دنيا و سلطنت شاهان بزرگ 
ايران و كس��ری ها هميش��ه ب��رای من 
باش��د، اگر ديدگانم به تماشای چشمان 
تو نپردازند، تمامشان برای من به اندازه 

بال پشه ای ارزش ندارد«.

ماجرای ازدواج
امانت داری، راست گويی و ويژگی های 
الهی محمد )ص( زب��ان زد همه مّكيان 
شده بود؛ به اين جهت حضرت خديجه 
)ع( ، عالقه عجيبی به ايشان پيدا كرد. 

حضرت خديجه )ع( كه در آن زمان 
ثروت��ش را در تجارت ب��ه كار انداخته 
بود، به پيش��نهاد ابوطالب، محمد )ص( 
را با كاروان تجاری به شام فرستاد. پس 
از بازگشت كاروان به مكه، خديجه )ع( 
پيش��نهاد ازدواج به ايشان داد و محمد 
)ص( با مشورت عموهايش قبول كرد و 
به اين ترتيب، خطبه عقد محمد )ص( 
و خديجه )ع( توس��ط حضرت ابوطالب 

جاری شد.

نخستين زن مسلمان
پانزده س��ال از زندگی زيبا و سراسر 
صفا و صميميت حضرت محمد )ص( و 
خديجه )ع( می گذشت كه آن حضرت 
در »غار حرا« به پيامبری مبعوث شدند. 
حضرت خديج��ه )ع( اولين بانويی بود 
كه به ايش��ان ايمان آورد و رسالتش را 
پذيرف��ت؛ از اين رو رس��ول اكرم )ص( 
فرمودند: »پيشتاز زنان جهان در ايمان 
به خ��دا و محم��د )ص( ، خديجه )ع( 
است«. پس از آن، حضرت خديجه )ع( 
ياور رسول خدا )ص( در برپايی و رشد 
و توس��عه دين اسالم بود و آن حضرت 
را در س��ختی ها و مصاي��ب تبليغ دين 

همراهی می كرد.

منزلت خديجه )ع(
 نزد رسول اكرم )ص( 

پيامبر اكرم )ص( احت��رام و ارزش 
خاصی برای حضرت خديجه )ع( قائل 
بودند و بارها ش��أن و مق��ام ارزش مند 
و واالی ايش��ان را يادآوری می كردند. 
از جمل��ه می فرمودن��د: »برترين بانوان 
بهش��ت عبارتند از: مريم دختر عمران، 
آسيه دختر ُمزاِحم، خديجه دختر َخَويْلِد 

و فاطمه دختر محمد )ص( «.

نخستين 
زن مسلمان
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در تنگنای محاصره
هنگام��ی ك��ه پيامبر اس��الم )ص( 
پس از س��ه س��ال دع��وت پنهانی، به 
ام��ر خداوند مأمور به دعوت آش��كار 
و گس��ترش دامنه پيام الهی خود ش��د، 
ندای دعوتْش طوفان خش��ِم جاه طلبان 
و گردن كش��ان را برانگيخت از اين رو، 
كافراْن آنان را از ش��هر بيرون كرده و 
به »ِش��عِب ابی طالب« روانه ساختند و 
درتنگنای محاصره اقتصادی قرار دادند. 
ش��دت اين محاصره به قدری بود كه 
يا از گرس��نگی بميرند و يا به سوی بت 
پرستان و خدايانشان باز گردند. هنگامی 
كه رس��ول خدا )ص( با يارانش از شهر 
بيرون می رفتند، خديجه نيز بدون ذره ای 
ترديد با آنان همگام شد. او در طول اين 
س��ه سال، هزينه محاصره شدگان را به 
عهده گرفته بود و هراز چندگاه مايحتاج 
آنان، از اموال خديجه )ع( و مخفيانه به 

شعب ابی طالب می رسيد.

مباهات امامان
امامان معصوم عليهم السالم در موارد 
متعدد به وجود بان��وی ارج مند جهان، 
حضرت خديجه )ع( ، مباهات و افتخار 
كرده اند. مثاًل امام حس��ين عليه السالم 
روز عاشورا، در ضمن خطبه ای كه خود 
را به دشمن معرفی می كرد، فرمود: »شما 
را به خدا س��وگند، آيا می دانيدكه جده 
من خديجه )ع( دختر خويلد است«. يا 
امام سجاد عليه السالم در مجلس يزيد 
در دمش��ق، در فرازی از سخن رانی اش، 
خ��ود را چنين معرفی می كند كه: »من 
پسر خديجه بانوی بزرگ اسالم هستم«. 
هم چنين در دعای ندبه هنگامی كه امام 
عصرمان را ياد می كنيم، چنين می خوانيم: 
»كجاست پس��ر پيامبر برگزيده اسالم 
)ص( و پسر علی پسنديده عليه السالم 

و پسر خديجه واال مقام )ع( «.

حض�رت  الق�اب 
خديجه

حض��رت خديج��ه )ع( 
پي��ش از والدْت در كت��اب 
آسمانی انجيل كه بر حضرت 

عيسی نازل شد، به عنوان »بانوی 
مبارك��ه« و ه��م دم مري��م در 
بهشت ياد شده است. هم چنين 
درعصر جاهليت كه بسياری 
از زنان به انحراف های عصر 
جاهلی آلوده بودند، حضرت 

خديجه )ع( به خاطر قداس��ت وپاكی 
به عنوان »طاهره« يعنی پاک سرش��ت 
و پاک روش خوانده ش��د. از سويی نيز 
ش��خصيت خديجه )ع( آن چنان چشم 
گير بود كه اورا به عنوان »بانوی بانوان« 
و »سرور زنان« می خواندند. لقب ديگر 
آن حضرت »كبری« است كه به معنی 

»ارج مند و واال مقام« می باشد.

فرزندان
بنابر نقل مشهور، حضرت خديجه از 
پيامبر )ع( دارای شش فرزند به نام های 
قاسم، عبداللّ  � كه با لقب طيب و طاهر 
نيز خوانده می ش��د �، زين��ب، رقيه، ام 
كلثوم و فاطمه زهرا )ع( اس��ت. قاس��م 
پي��ش از بعثت در مك��ه از دنيا رفت و 
عبداللّ  نيز كه پس از بعثت به دنيا آمده 

بود، در مكه درگذشت.

رحلت
پس از پايان محاصره اقتصادی پيامبر 
)ص( و ياران��ش در ش��عب ابی طالب، 
چندی نگذشت كه ابوطالب و خديجه 
)ع( هر دو با فاصله چند روز در بس��تر 
بيماری افتادند. طبق پاره ای از روايات، 
ابوطالب عليه السالم دو ماه پس از آزادی 
ازمحاصره از دنيا رفت و پس از سه روز 
و به نقلی 35 روز، در دهم رمضان سال 
ده��م هجرت، حضرت خديجه )ع( نيز 

دار فانی را وداع گفت. مرقد مطهر آن 
حضرت در قبرس��تان َحجون در باالی 
ش��هر مكه قرار دارد كه ام��روز به نام 

»قبرستان ُمَعلّی« معروف است.

سال اندوه
در سال دهم هجرت و به فاصله چند 
روز، پيامبر اك��رم )ص( دو يار مخلص 
و توانای خود، حض��رت خديجه )ع( و 
ابوطالب عليه السالم را از دست داد ودر 
سوگ آن دو سخت گريست و احساس 
تنهاي��ی كرد. با رحلت دو ي��ار با وفا و 
پشتيبان خس��تگی ناپذير محمد )ص( ، 
حضرت آن س��ال را عاُم الُحزن يا سال 

 .غم واندوه ناميدند

منابع: 
ج 1۶، ص 1-٢-٣-٧-٨-1٢- ــوار،  1-بحاراالن

 .٧-٧٨-٨٠1-5۶-55-5٤
٢ـ زنان صدراسالم / به قلم محمد علي بحر العلوم 

/ ترجمه محمد علي اميني/ اسفند 5٨
٣ـ خديجه )س( )از زنان بزرگ اسالم 1(/ به قلم 
علي محمد علي دخيل / ترجمه دكتر فيروز حريرچي/ 

 1٣۶1
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از اول هم راضي نبود اينجا بيايد. تو رودربايس��تي گير كرد 
و آمد. حاال كه آمده بود، س��خت پشيمان بود. حتي از دست 
خودش عصباني بود كه چرا قاطعيت به خرج نداد و به امين 
»ن��ه« نگفت. اگر»ن��ه« مي گفت و نمي آمد، ح��اال داخل اتاق 
خودش بود ، روي تخت هميش��گي اش دراز كشيده بود. آنجا 
ديگر به اختيار خودش بود، هر كاري كه دلش مي خواس��ت، 
مي كرد، مي توانس��ت ح��رارت بخاري را به مي��ل خود كم و 
زي��اد كند. اگر از برنامه هاي تلويزيون خوش��ش آمد، يكي را 
انتخاب كند و تماش��ا كند، و يا موس��يقي گوش كند و سيگار 
بكشد. بخوابد، نخوابد، راه برود، بنشيند، خالصه هر كاري كه 
داخل آن چهار ديواري اتاقش در پاريس دلش مي خواس��ت، 
انجام بدهد. احساس كند، در اختيار خودش است. داخل اتاق 
خودش،  همه چيز، همان هايي هس��تند كه از چند سال پيش 
داشته، مال خودش بوده، همان چهارديواري مألوف كه برايش 
ي��ك كارخانة مدرن رؤيابافي بود. رؤياهاي ش��يك. رؤياهاي 
امروزي، رؤياهاي آخرين مد، همراه با تازه ترين نوار موس��يقي 

خوانندگاِن روز فرانسه.
حاال نه تنها آن اتاق و آن اشياي آشنا را از دست داده بود، 
بلكه در واقع از دنياي خود كنده شده بود و به جاي ديگر آمده 
بود. يعني از يك شهر به يك روستا، مجبور بود با امين زير يك 
پتو، در هواي سرد اين اتاقك روستايي سر كند. امين را دوست 
داشت،  پسر خوبي بود. راست و درست و باصفا. چند سالي بود 
كه از ايران آمده بود. تو دانشگاه با هم آشنا شده بودند و بدون 
قرار قبلي از يكديگر خوششان آمده بود. بعدها، امين هم اين 
مطلب را پيش او اعتراف كرده بود؛ اما يك فرق كلي ميان او 
و امين بود. امين قرص و محكم به نماز و روزه هاش چسبيده 

بود، ول كن نبود.
با انجمن اسالمي دانشجويان ايراني هم رابطه داشت، گاهي 
در ش��هرهاي مختلف در جلس��ه هاي سخنراني شان شركت 
مي كرد و جزوه هايش��ان را براي او هم مي آورد. اما او اهل اين 

حرف ه��ا نبود. به قول خودش اه��ل هيچ فرقه اي نبود، 
از همان تهران، دور سياس��ت را خط قرمز كشيده بود و 
طرفش نمي رفت، حوصله اش را هم نداشت. مي خواست 
درسش را بخواند و مدركش را بگيرد و به ايران برگردد. 

آنجا هم تا رسيد، بهترين ش��غل را از نظر درآمد و موقعيت 
اجتماعي انتخاب كند و زندگي بكند. كاري به كار هيچ حزب و 
گروهي هم نداشته باشد. اما امين مثل او فكر نمي كرد،  كله اش 
داغ ب��ود. مدام از نهضت و انقالب و رژيم حرف مي زد. براي 
خودش نقشه مي كشيد، آيندة سياسي ايران را طراحي مي كرد،  
نظام شاهي را كنار مي گذاشت و به جاي آن يك نظام اسالمي 
مي نش��اند و بعد ش��روع مي كرد به تعريف خصوصيات يك 

حكومت اسالمي. او حوصله اش سر مي رفت و مي پرسيد: 
� خيلي خوب،  اين ها را گفتي همه اش درس��ت، تو حكومت 

شما موسيقي هم هست؟
� موس��يقي!؟ به! بهترين موسيقي ها، سالم ترين آهنگ ها تو 

حكومت اسالمي هست. 
�  سينما چي، سينما هم داريد؟

� بله كه داريم. اما سينماي مطلوب و پاک.
� پ��ارک و گ��ردش و تفري��ح و اين جور چيزه��ا هم پيدا 

مي شود!؟
� ت��ا دلت بخواهد! خداوند كه صاحب تمام اين زيبايي ها و 

زندگي است، همه را دعوت به لذت بردن از آن ها مي كند.
مي دانست كه دارد بدجنس��ي مي كند و مي خواهد امين از 

كوره در برود.
� خيال بافي چطور؟ يعني همين كه من دوس��ت دارم، توي 
اتاق، روي تختم دراز بكشم، نم نمك سيگار بكشم و هي خيال 

ببافم.
� گفتم كه زندگي به معناي واقعي و سالم خودش مورد تأييد 

اسالم است. اصاًل اسالم، دين انسان سازي است، فهميدي؟
� حاال كه اين طور است، كاري به كار من نداشته باشيد، من 

مالقات با آفتاب
داستان

ت
س
دو

توسط  فردي  حسين  امير  نوشته  آفتاب«  با  »مالقات  قصه  مجموعه 
نشر عروج ، در تيراژ ٣٠٠٠ جلد با قيمت ۶5٠تومان چاپ شده است .  

داستاني از اين مجموعه  را مي خوانيم.

اميرحسين فردي 
تصويرگر: طاهر شعباني
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حاضرم تو جامعه اسالمي شما زندگي كنم. اما يادت باشد، وقتي 
حكومت دست ش��ما افتاد و تو كاره اي شدي، براي من قيافه 

نگيري ها. فراموش نكن كه روزگاري ما با هم دوست بوديم.
امين آن روز، وقتي اين را شنيد، لبخند قشنگي زد و چشم هايش، 

مثل چشم هاي يك نوزاد درخشيد و گفت: 
� تو دعا كن حكومت اس��المي بشود، آن وقت من حاضرم 
بيايم شاگردي تو را بكنم. براي يك مسلمان كه پست و مقام 
مطرح نيس��ت، من فقط دلم مي خواهد در فضايي كه احساس 
مي كنم، زير چتر قوانين اسالم و قرآن هستم، نفس بكشم. اين 
بزرگ ترين آرزوي زندگي ام است. از خدا خواسته ام آن قدر به 

من عمر بدهد تا چنين روزي را ببينم و بعد بميرم.
� اي بابا، اينكه نش��د، پس تكليف زن گرفتنت چي مي شود، 

آدم زن نگرفته بميرد كه خيلي بي مزه مي شود!
امين آن روز ديگر حرفي نزد، براي اينكه اشك تو چشم هايش 
حلق��ه زده بود و معلوم بود بغض س��نگيني به گلويش چنگ 
انداخته. هنوز خيلي از اين صحبت ها نگذش��ته بود كه ناگهان 
رس��انه هاي فرانس��ه اعالم كردند امام خميني، رهبر مذهبي 
ايراني ها به فرانسه آمده و در نزديكي پاريس، در دهكده اي به 
نام نوفل لوش��اتو، اقامت كرده است. امين ديگر پرواز مي كرد. 
شور و شوقي وصف ناپذير از خود نشان مي داد. در همان روزهاي 
اول آمدن امام به نوفل لوش��اتو،  به او اصرار كرد كه با هم به 
ديدن امام خميني بروند. او حوصله اش را نداشت. شوقي براي 

اين ديدار در وجود خود احساس 
نمي كرد. از آن گذشته تلويزيون 
فرانس��ه تقريباً هر شب از امام 
خميني خب��ر پخش مي كرد و 

روزنامه ها درباره اش مطلب مي نوشتند. او مثل هميشه دوست 
نداشت قاطي جريان هاي سياسي بش��ود، پدرش چه در دورة 
دانش آموزي و چه در اين زمان، دانشجويي، سفارش كرده بود 
كه سرش را پايين بيندازد و به درس و مشقش مشغول باشد. او 
گفته بود كارهاي سياسي در ايران ناپايدار و بي اعتبار است و به 
عنوان مثال به روز 28 مرداد سال 1332 اشاره مي كرد كه آن  
وقت ها خودش هم بدش نمي آمد فعاليت سياسي داشته باشد،  
اما با كمال تعجب ديده بود، مردم صبح 28 مرداد فرياد زدند؛ 
ي��ا مرگ يا مصدق، اما هنوز آفتاب غ��روب نكرده داد زدند: 
مرگ بر مصدق. با همين عمل،  كار مصدق تمام ش��د. پدرش 
از اين واقعه به عنوان تجربة تلخ كارهاي سياسي در ايران ياد 

مي كرد و او را از گرايش هاي سياسي برحذر مي داشت.
در يكي از يكشنبه ها، امين اصرار كرد كه با هم به نوفل لوشاتو 
بروند و امام را ببينند. اينجا بود كه او در برابر شور و شوق خارج 
از حّد امين نتوانست مقاومت كند. با بي ميلي پذيرفت و همراه 
او به نوفل لوشاتو آمد. اما آن روز، مالقات ممكن نشد،  گفتند: 
امروز امام نمي تواند مالقات داشته باشد. او خيلي ناراحت شد.

امين با آش��ناهايي كه آنجا پيدا ك��رده بود، گرم گرفته بود. 
اما او بيكار و بي حوصله در كوچه ها و خيابان نوفل  لوشاتو قدم 
مي زد؛ امين مشغول جمع آوري روزنامه ها و مجله هايي بود كه 
در فرانسه دربارة امام مطلب نوشته بودند. او مي خواست، آن 
مطالب را پيدا كند، آن ها را از مجله و روزنامه ها دربياورد و به 
ترتيب تاريخ با اسم هر نش��ريه آرشيو كند. امين گاهي دوان 
دوان مي آمد و خودش را به او مي رساند و كلي معذرت خواهي 
مي كرد و مي رف��ت، يك بار كه امين براي 
معذرت خواهي آمد، او به شوخي و طعنه 
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گفت: 
� حاال ديدي اگر در حكومت خودتان كاره اي شدي، به من 

محل نمي گذاري؟
امين دستپاچه گفته بود:

� يك دنيا معذرت، باور كن دست خودم نبود، كار الزمي پيش 
آمد و از من خواستند كه انجامش بدهم، خوب مي توانستم قبول 
نكنم؛ ولي اين كمترين خدمتي بود كه در حال حاضر از دستم 
برمي آمد، در عوض فردا صب��ح اول وقت امام ديدار عمومي 

دارد.
او جا خورده بود:

� منظورت اين است كه امشب هم بنده بايد توي همين ِده، 
ويالن و سرگردان بمانم؟ خير، من مي روم حوصله ماندن هم 

ندارم.
� نه، من نمي گذارم بروي، حسابي از تو دلخور مي شوم. يك 
كم دندان روي جگر بگذار، االن شام مي خوريم و مي خوابيم، به 

خاطر من، يك امشب را هم تحمل كن.
� آخر چرا من بايد تحمل كنم، من كه كاري با شما ندارم. توي 

اين ده چي پيدا مي شود كه براي شام بخوريم، كجا بخوابيم؟
� نگران نباش، تو منزل امام شام و جا پيدا مي شود، بيرونمان 
ك��ه نمي كنند. باالخ��ره دو نفري يك جايي گي��ر مي  آوريم و 

مي خوابيم، در عوض فردا صبح با دست پر برمي گرديم.
***

آن ها كنار هم خوابيده بودند و تنها يك پتو 
به هر دوي آن ها رس��يده بود. امين از زور 
خستگي تا پاشنة سرش را بر زمين گذاشت، 
به خواب رفت. آن هم چه خوابي! سنگين و 
عميق، گويا روي پر قو دراز كشيده است، نه 

روي موكت. اما او همه اش از اين پهلو به 
آن پهلو مي شد. به رختخواب خودش 
عادت كرده بود. در جاي غريب دير 
به خواب مي رفت. اينجا هم خواب از 
او گريزان شده بود. دقيقه ها و ساعت ها 
مي گذشتند، اما او همچنان با بي خوابي 
كلنجار مي رف��ت. فراموش كرده بود 
كه به كج��ا آمده اس��ت، تمام نظم 
فكري اش به هم خ��ورده بود. كالفه 

بود. گاهي به خودش نهيب مي زد كه بلند شود و بي خبر از امين 
به پاريس برگردد؛ اما باز هم به خودش دلداري مي داد، خود را 
به صبر دعوت مي كرد، تا آن چند ساعت هم بگذرد. در همين 
فكرها بود كه احساس كرد، كسي در يكي از اتاق ها را باز كرد و 
آهسته و ماليم از كنار كساني كه خوابيده بودند، گذشت، وقتي 
به آن ها رسيد، كمي درنگ كرد. سپس به همان اتاق برگشت 
و اين بار با يك پتو آمد. آن را آرام به روي او كشيد. از روزنه 
باريك ميان پلك هايش، نگاهش كرد، پيرمردي با محاسن سفيد 
و بلند، چهره اي گشاده و نوراني باالي سرش ايستاده بود. بعد از 
آنكه پتو را خوب روي او كشيد، با همان ماليمت و آرامش از 
آنجا دور شد. چيزي نگذشته بود، كه خوابي عميق به سراغش 
آمد و بدون آنكه او بتواند به كسي كه پتو را رويش كشيده بود، 

فكر كند، به خواب رفت.
ديگر چيزي به ظهر نمانده بود. جمعيت اندكي كه توي چادر 
نشسته بودند، با اشتياق چشم به راه امام بودند. همه دست خوش 
التهابي ناش��ناخته و ش��يرين بودند و لحظه شماري مي كردند. 
ناگهان كسي بال چادر را باال زد و چهرة نوراني امام خميني، با 
آن محاسن سفيد و عمامه سياه و پيشاني بلند ظاهر شد. گويا 
ناگهان چادر روشن ش��د. همه صلوات فرستادند و به احترام 
امام بلند شدند. در آنجا بود كه او، با ديدن آن چهرة نوراني به 
ياد شب گذشته افتاد. او اين چهرة مهربان را ديشب ديده بود. 
همان وق��ت كه با مالطفت 
و دلسوزي پدرانه اي، پتويي 
رويش كشيد تا او به خوابي 
شيرين فروبرود. با ديدن چهرة 
ام��ام و ش��نيدن آهنگ صداي 
گيراي��ش، حس��ي در وجود او 
جوانه زد، ش��وري از جنس 
عش��ق قلب��ش را 
به تپش واداشت. 
خ��وش،  حالت��ي 
آن قدر كه ديگر 
دلش نمي خواست 
به پاريس برگردد و 
به آن چهار ديواري تنگ پناه 

 .ببرد
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نمون��ه  ايتالياي��ی  دانش��مندان 
آزمايش��ی اولين توربين بادی بدون 
ملخ دنيا به ن��ام تورنادو اليك را در 

شهر فلورانس رونمايی كردند
 اي��ن توربين بادی بدون ملخ كه 
Tornado Like ن��ام دارد در چند 
ماه آينده در اس��تان توسكانی ايتاليا 
نصب خواهد ش��د. اين توربين حتی 
قادر است در مناطقی كه سرعت باد 
در آنها بسيار ضعيف )حتی با سرعت 
دو متر بر ثانيه( اس��ت نيز به خوبی 

عمل كند. 
از  گروه��ی  را  الي��ك  تورن��ادو 
وسترن  ايتاليايی شركت  مهندس��ان 
كو متخص��ص در تولي��د فناوريهای 
نوآورانه ساخته اند و آن را در اجالس 
رهبران احزاب سبز اروپا در فلورانس 

رونمايی كردند. 

عالوه ب��ر عملكرد مطلوب 
تورنادو اليك حتی در بادهای 
ضعيف يكی ديگ��ر از مزايای 
اين توربين ارتفاع كم آن است. 
به طوری كه ارتفاع يك توربين 

بادی عادی به طور متوس��ط بين 20 
تا 30 متر اس��ت در حالی كه ارتفاع 
تورنادو بيش از 2 متر نيس��ت و در 
مدلهای آينده نيز اي��ن ارتفاع كمتر 

خواهد شد. 
ارتفاع كم اين توربين می تواند به 
هوا شتاب دهد و در محيط پيرامون 
خود ي��ك اثر گردب��ادی ايجاد كند. 
اثر گردب��ادی برای حركت توربين و 
توليد انرژی از اهميت بس��يار بااليی 
برخوردار اس��ت. توليد ان��رژی اين 
توربين بي��ش از توربين ه��ای بادی 
عادی اس��ت و در عي��ن حال هزينه 

توليد ان��رژی آن 30 درصد كمتر از 
توربين های بادی فعلی است. 

اين توربين ش��بيه ب��ه يك قيف 
بوده و به اين ترتيب هوا می تواند در 
ستون قيف نفوذ كند و داخل دستگاه 
اين جريان هوا به يك گردباد بس��يار 
قوی تبديل ش��ود و انرژی الكتريكی 

توليد كند.
آزمايشات اوليه اين توربين بادی 
بدون ملخ ظرف چن��د ماه آينده در 
فلوران��س آغاز خواهد ش��د و اولين 
دس��تگاه های تورنادو اليك برای راه 
اندازی يك نيروگاه بادی در نيمه اول 

 .سال 2010 ساخته می شوند

محققان بر روي هوش س��گ ها تحقيق كرده و به يافته هاي شگفت آوري دست 
يافته اند.

روزنامه آلماني دي ولت گزارش داد، اين موجود چهارپا از باهوش ترين حيوانات 
روي زمين است. سگ ها مي توانند بشمارند و به طور متوسط دستكم 165 لغت را 

درک كنند.
سگ هاي باهوش تر مي توانند حدود 250 لغت و عالمت را بفهمند. اين در سطح 
هوش يك كودک دو س��ال و نيم اس��ت. البته با اين گنجينه لغات قطعا نمي توان با 

سگ ها صحبت كرد، اما اين حويان ژست ها و لغات را درک مي كند.
به همين خاطر كارشناسان عقيده دارند حد درک اين حيوان به اندازي هست 
كه بتواند تفاوت انس��ان و حيوان را تش��خيص دهد و بتواند كاري كند كه مستحق 

پاداش باشد. 
به گفته محققان، س��گ هايي كه با انس��ان ها زندگي مي كنند از هوش بيشتري 
برخوردار مي شوند. زماني كه براي مثال با دست به گرگ اشاره شود، سگ دنباله 

انگشت اشاره را گرفته و بر محلي كه نشان داده مي شود، متمركز مي شود.
در كل، ميزان موفقيت سگ هاي مختلف در درک انسان ها به سه معيار بستگي 

 .دارد: غريزه، هوش تطبيقي و احساس تعلق به صاحب خود
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توربين بادی 
بدون ملخ 

هوش سگ ها را دست كم نگيريد

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

آن ش��ب، اولين شبي بود كه در كهكشان آلفا بودم. خواب 
ناآرامي داش��تم. خواب ديدم تنهاي��ي در فضا پرواز مي كنم. 
جايي بين ترمينال زميني »وياكد« و ترمينال آن در آلفا، منتظر 
بدنم بودم. فضاپيماها از كنارم مي گذش��تند و مردم از پشت 
پنجره هاي روش��ن نگاهم مي كردن��د. در واقع به من زل زده 
بودند. من بايد منتظر بدنم مي ماندم. بعد ناگهان خودم را بر 
ميزي ديدم و پرستاري با روپوش سفيد به من گفت كه جك، 
دردش فقط چند ثانيه اس��ت! بعد تو دوباره خودت هستي!« 
آين��ه اي آورد و روبه رويم نگه داش��ت و گفت: »حاال خودت 
را ن��گاه كن.« من نگاه كردم و در آينه پش��ت خودم صورت 
فرانك را ديدم با چشمان ريز و گردش و لبخند مصنوعي روي 
لبش. همين كافي بود تا هر كس��ي از خواب بپرد. همين كه 
از خواب بيدار شدم توجه كردم كه آيا بر معده ام خوابيده ام 
ي��ا نه! چون پدر مي گفت اگر بر مع��ده ات بخوابي خواب بد 
نمي بيني. ممكن است اين گفته روي زمين درست باشد ولي 
در آلفا همه چيز امكان پذير اس��ت. مي خواستم مطمئن شوم 
كه هنوز در آلفا هستم، براي همين هر دو دستم را به پشت 
بردم و آن را لمس كردم. هنوز آنجا بود. برجس��تگي نازک 
روي پوس��تم را مي گويم، يعني شكافي كه برنامة كامپيوتري 
از آنجا وارده ش��ده بود. بله من در آلفا بودم. من يعني مدل 
برنامه ريزي ش��دة من كه قرار بود من باش��د! فكر مي كردم 
بايد به عمه كاترين براي بستن چمدان هايش كمك كنم ولي 
رفتار او خيلي عجيب و غريب بود. رفتارش طوري بود انگار 
مهم ترين دليل سفر من براي اهداي آن معادن به آربوها بوده 
اس��ت. فكر كردن به آربوها اشتباه بود چون نگذاشت دوباره 
بخوابم. نمي  خواستم دوباره خواب فرانك آربو را ببينم. پس با 
چشماني باز دراز كشيدم به صداهاي شبانة خانة عمه كاترين 
گوش سپردم. در خانة خودمان درها در همة طبقه ها جيرجير 
مي كردند و هميش��ه صداي وير يكنواخت بستة نيروي اتمي 
را در زيرزمين مان مي ش��د شنيد. ولي اينجا ساكت بود و به 

جز يك جور صداي تلق  و تلوق مس��خره صدايي نمي آمد. آيا 
اين صدا مربوط به سيس��تم قدرتي آلفا مي شد؟! صدايش از 
قسمت وسط خانه مي آمد. از تختخوابم برخاستم و در را باز 
كردم. صداي تلق تل��وق از مركز كنترل عمه كاترين يا بهتر 
است بگويم از مركز كنترل آربوها مي آمد. پاورچين پاورچين 

به سالن رفتم. مركز كنترل با نور آبي روشن شده بود.
دو نف��ر آهس��ته حرف مي زدن��د. ص��داي روت و فرانك 
ب��ود. يعني بايد مع��ادن دوونتر را در تمام طول ش��ب اداره 

مي كردند؟
فرانك داشت مي گفت: »ما بايد همين برنامه ريزي را حفظ 

كنيم. نبايد بگذاريم عقب بماند!«
روت گفت: »خيلي نگرانم. فكر نمي كنم دادة دروني ما كافي 

باشد!«
� مسئله دادة دروني نيست! مسئله مخالفت با برنامه ريزي 

شدن است.
� ما به قدر كافي نمي دانيم!

� به هر حال ما بايد نگهش داريم!
مثل اينكه فرانك دكمه هايي را فشار داد چون صداي تلق 
و تلوق بيش��تر شد و ديدم كه المپ هاي قرمز و سبز روشن 
خاموش شدند و بعد كارت هاي كامپيوتري ميان شكاف هاي 
مخصوصي افتادند. آلفا پر از راز بود! به اتاقم برگش��تم، انگار 
ص��داي در را ش��نيدند. چون روت گف��ت: »فرانك صدايي 

نشنيدي؟« 
� نه، فقط صداي همين كامپيوترها مي آيد!

يخ كردم. چرايش را نمي دانم. آربوها فقط كارشان را انجام 
مي دادند. فقط معادن را مي گرداندند. و چه فرقي مي كرد اگر 
من با آن ها در اين موقع شب برخورد مي كردم؟ عمه كاترين 
گفته بود كه آن ها هميشه اضافه كاري مي كنند و خيلي خيلي 
وفادارند. ولي چيزي در درونم مي گفت آن ها نبايد بفهمند كه 

من به حرف هاشان گوش مي كنم.

ماجراي سفر به»آلفا 1«
قسمت  پنجم
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س��رانجام روت گفت: تصورم اين است فرانك 
وقتي كار همه چيز تمام بشود احساس خوشبختي 

مي كنم!
فرانك گفت: »تقريبا ً كارش تمام است. ما بدتر از 

اين ها را گذرانده ايم!«
گيج شده بودم آن ها بدتر از چه را گذرانده بودند. ديگر به 

اين مسئله فكر نكردم، پاورچين به تختم برگشتم.
��� بيدار شو. موجود زميني خوش خواب!

ص��داي عمه كاترين بود كه س��ايبان ها را كن��ار زد و نور 
خورش��يد را به اتاقم آورد. به نظرم يكي از روزهاي گرم آلفا 

شروع شد.
� صبح به خير عمه كاترين.

� منظورت ظهر به خير اس��ت؟ ديگر چ��ون تقريبا ً ظهر 
است! سفر به آلفا بشتر از آنچه فكرش را مي كردي خسته ات 
كرد. تفريح امروز برادرزادة عزيزم چيست؟ چه دوست دارد 

بكند؟
� برادر زاده تان مي خواهد شما را براي سفر به زمين كمك 

كند.
� چرند نگو. امروز خيلي گرم اس��ت بايد چيزي بخوري و 

در استخر شنا كني.

 �
شما هم براي شنا مي آييد؟

انگار بدترين پيشنهاد دنيا را به او دادم.
� مسلّم است كه نه. من از شنا متنفرم.

� ها؟
حيرت كردم. پدر گفته بود او عاش��ق شناست، اصال ً چرا 

استخر شنا ساخته است!؟
� در ضم��ن، من كاره��اي زيادي دارم ك��ه بايد به آن ها 

برسم.
و ب��ا ظاه��ري آزرده اتاق را ترک كرد. دلم مي خواس��ت 
خواه��رم ژان اينجا بود تا كمي با هم ح��رف مي زديم. همه 
چيز خيلي غير عادي و عجيب به نظر مي رسيد. منظورم اين 
است كه من اين همه راه نيامده بودم كه در استخر شيرجه 
بزنم، آمده بودم به برگش��تن عمه كاترين كمك كنم. ولي او 
انگار خيال ترک كردن آلفا را نداشت. لباس پوشيدم و رفتم 
چيزي بخورم. روبوت هاي خدمتكار از من پذيرايي كردند و 
بعد همه چيز را تميز كرده و باغباني كردند. خبري از آربوها 
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نبود. خوب، آن ها بايد جايي خوابيده باشند.
نمي دانستم چه كار بايد مي كردم. سرانجام به پيشنهاد عمه 
كاترين عمل كردم و به شنا رفتم. حتي يك لباس شنا در اتاقم 
آوي��زان بود. عمه كاترين فكر همه چي��ز را كرده بود. نگران 
بودم كه آب به شكاف ورودي كامپيوترم نفوذ كند ولي نفوذ 
نكرد. ش��كاف ضد آب بود! هرچند وقت يك بار ش��كاف را 

لمس مي كردم.
احس��اس برجستگي روي پوستم به من مي گفت كه خواب 

نيستم و واقعا ً دارم در آلفا شنا مي كنم.
حدود ساعت س��ه بعد از ظهر عمه كاترين از خانه بيرون 

آمد. به نظر خسته مي رسيد.
فرياد زدم: »بيا، عمه كاترين. آب عاليه! بيا شنا كنيم.«

عمه كاترين مس��تقيم به خانه برگشت. آن شب آربوها با 
ما ش��ام نخوردند. آن ها در مركز كنترل با كامپيوترهايشان 
مش��غول كار بودند. عمه كاترين روبه روي من س��ر ميز شام 

نشست. به نظرم دوباره خسته رسيد.
� عمه كاترين حالتان خوب است؟

�� البته كه خوبم!
� به نظر مي آيد چندان حالتان خوب نيست.

� من خوبم!
� ببخش��يد عمه، ما كي اينج��ا را ترک مي كنيم و به زمين 

مي رويم؟
س��ؤالم س��اده و منطقي بود. ولي ان��گار از او روزمرگش را 

پرسيدم.
حرفم را تكرار كرد: به »زمين برويم؟«

� بل��ه. من به همين علت اينجا آمده ام. آمده ام كه كمكتان 
كنم برگرديد. پدر گفت: »به همين علت شما مرا خواسته ايد 

مگر نمي خواهيد به زمين برگرديد؟«
ترديد داش��ت و بعد گفت: »جك، تصميم گرفتم سفرم را 

براي مدتي به تعويق بيندازم.«
� چرا؟

با ترديد بيشتر گفت: »من هنوز آمادة سفر نيستم!«
� آه، عمه كاترين فكر مي كنم شما آماده ايد. خيلي آماده ايد. 
چه چيزي شما را اينجا نگه مي دارد؟ شما كه همة معادن را به 

آربوها منتقل كرده ايد. ديگر چه نيازي است اينجا بمانيد؟
او حرفش را تكرار كرد: »من هنوز  آمادة رفتن نيستم.«

� چرا؟
براي سومين بار گفت: من هنوز آماده نيستم.

� عمه كاترين به من نگاه كنيد. موضوع چيست؟
طوري به نظر مي رس��يد انگار از درون در حال فروپاش��ي 

است.
� عمه كاترين مي دانم يك چيزتان هس��ت. اگر پدر اينجا 
بود مي دانس��ت چه كار كند. من جوانم ولي مي توانم كمكتان 
كنم. موضوع چيست؟ اينجا دارد چه اتفاقي مي افتد؟ احساس 
خوبي ندارم. آربوها به نظرم آن  طور كه شما مي  گوييد خوب 

نيستند. اين علت ناراحتي شماست؟
وحشت در نگاهش موج مي زد. دستانش با تكان هاي نامنظم 
حركت مي كردند. انگار كسي آن ها را با طناب مي كشيد. بلند 
ش��دم. ميز را دور زدم. دستانم را به دور گردنش انداختم و 

سرانجام او را در آغوش گرفتم.
كاري كه بايد در ترمينال وياكد مي كردم.

� عمه كاترين. من مي توانم كمكتان كنم. من مي توانم...
خشكم زد. دست راستم پشتش را لمس كرد و من چيزي 
را حس كردم كه عجيب و آشنا بود. كمي از پوستش حدود 

پنج اينچ باال آمده بود. عقب رفتم.
� شما عمه كاترين نيستيد؟!

و بغضش تركيد.                                )ادامه دارد(
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پيش از آنكه خسته شويد  مكرر استراحت كنيد
كار سخت به تنهايي به ندرت باعث خستگي مي شود. نگراني، 
هيجان و التهابات روحي سه عامل مهم و بزرگ خستگي هستند. 
اين س��ه عامل در اغلب موارد علت خستگي هايي است كه ما 
به ظاهر كارهاي بدني و فكري را باعث آن مي دانيم. به خاطر 
داش��ته باشيد كه وقتي عضله اي را منقبض مي كنيم مانند اين 
است كه آن را به كار وامي داريم، پس عضالت خود را سست 

كرده و نيروي خود را براي انجام وظايف مهم نگه داريد.
آيا فراگرفتن فن رفع خستگي آسان است؟ خير! شايد شما 
مجبور باش��يد كه براي اين كار تمام عادات ايام عمر خود را 
ترک كنيد، اگر اين گونه باشد سؤال اين است كه چگونه شروع 
مي كنيد؟ به شما گفته مي شود بايد از چشم خود شروع كنيد. به 
اين صورت كه تكيه داده و پلك هاي خود را روي هم بگذاريد. و 
به چشمان خود بگوييد: آزاد باش! به خود فشار نياور! اخم نكن! 
اين جمله را يك دقيقه تكرار كنيد. حاال از ش��ما مي پرسيم آيا 
عضالت چشم كم كم امر شما را اطاعت نكردند؟ آيا احساس 

نكرديد كه گويي دست مرموزي 
تمام فشارها و به هم رفتگي هاي 
عضالت را برطرف ساخت. گرچه 
باورنكردني به نظر مي رسد ولي 
در همان يك دقيقه به تمام رموز 
و فنون استراحت واقف شده ايد. 
شما مي توانيد نظير اين عمل را 
درباره تمام اعضا بدن انجام دهيد 
ولي مهم ترين عضو همان چشم 
است. استراحت عبارت است از 
آرامش عضالت و هيچ گونه تقال 

نكردن، اين كار را بايد از عضالت چش��م خود ش��روع كنيد و 
كراراً بگوييد. آرام باش! آزاد باش و استراحت كن. چنين خيال 
كنيد كه انرژي از عضالت صورت به مركز بدنتان جريان پيدا 
مي كند. به خاطر داشته باشيد فشار آوردن بي دليل به عضالت 

بدن باعث درد شانه و خستگي عصبي مي شود.
روزي چند بار خود را بررس��ي كنيد و از خود بپرسيد آيا 
من كار خود را مشكل تر ساخته ام؟ آيا من عضالتي را به كار 
مي اندازم كه با كارم هيچ ارتباطي ندارند؟ اين تلقينات شما را 

در راه ُشل كردن عضالت بدن كمك مي كند.

ــتگي و اضطراب به سراغ شما  ــتور خس با اين چهار دس
نمي آيد.

1. نظم بايد اولين قانون كار و زندگي باشد. در تمام كارها 
كاماًل منظم باشيد. ميز كار خود را از تمام وسايل و كاغذها، جز 

آن هايي كه مربوط به كارهايتان است، پاک و تميز كنيد.
2. هر وقت با مش��كلي روبه رو شديد چنانچه داليل كافي 
براي اتخاذ تصميم داش��تيد خيلي س��ريع عمل كنيد و هرگز 

بي دليل اتخاذ تصميم را به تأخير نيندازيد.
3. كارها را به ترتيب اهميتشان انجام دهيد.

4. طرز س��ازمان دادن و واگذار كردن كار و مسئوليت به 
ديگران و نظارت در امور را فرابگيريد.

هم رفع خستگي و هم حفظ نشاط و شادابي
بهترين درمان براي تسكين و تخفيف غم و نگراني اين است 
كه مشكالت و گرفتاري هاي خود را با شخصي كه مورد اعتماد 
شما باشد در ميان بگذاريد؛ چراكه عقده از دل درآوردن يك 

تسكين فوري به همراه دارد.
فكر كردن درب��اره نگراني ها 
و پنهان داشتن آن ها از اطرافيان 
قاب��ل اعتمادمان باع��ث هيجان 
عصبي مي شود. همه ما در صورت 
امكان بايد شريك مطمئن و قابل 
اعتماد و با وفاي��ي براي غم خود 
پيدا كني��م. بايد احس��اس كنيم 
در دنيا كس��ي هست كه مايل به 
گوش دادن شرح گرفتاري هاي ما 
و قادر به درک آن ها اس��ت. يك 
دفترچه تهيه كنيد و در آن دعا، شعر و جمالت جالبي كه مورد 
پسندتان است را جمع آوري كنيد و هر وقت كه كسل  شديد 
به اين يادداشت ها مراجعه كنيد. شايد در اين روش نسخه اي 

براي رفع گرفتگي خود بيابيد.
دربارة عيوب ديگران سخت نگيريد.

نسبت به دوستان خود عالقه به خرج دهيد.
امشب پيش از رفتن به رختخواب برنامه اي براي كارهاي 

فردا تهيه كنيد.
 .از فشار وارد آوردن و خسته كردن خود بپرهيزيد

سهيال اشراقياستراحت مشاور

ت
س
دو
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شبكةنوجوانتقديمميكند!
طنز

ت
س
دو

دو سه تا نوجوان كامالً كم حرف! البه الي خرت و پرت هاي يك مغازه سمساري... نه ببخشيد مثل اينكه دكور برنامه 
است نه مغازه محترم سمساري )جا دارد ما در همين جا از صنف گرامي سمسار عذرخواهي بكنيم!(... بله! عرض مي كردم 
خدمتتان... دو سه تا نوجوان كامالً كم حرف البه الي خرت و پرت هاي دكور برنامه وول مي خورند و يك بند حرف مي زنند 

يكي با خودشـ  يكي با در و ديوارـ  آن يكي هم مثالً با ما. 

اولي: آه خداي من چقدر احساس خوشبختي مي كنم... االن 
بال درمي آورم و از شدت خوشحالي اشك مي ريزم... نه اشك 
براي چه؟ دور از جان! زبانم الل!... از ش��دت خوشحالي هرهر 

مي خندم... چقدر خوشحالي خوب است...
دومي: س��الم در و ديوارها... صداي من را مي شنويد؛ االن 
توي دلتان مي گوييد چه نوجوان لوس��ي... به جان خودتان من 
لوس نيس��تم فقط حوصله ام س��ر رفته بود گفتم بروم با در و 
ديوارها صحبت كنم... حال ش��ما خوب اس��ت؟! خانم بچه ها 
چطورند؟!... ممنون ما هم خوبيم اين دو تا رفيقمم خوب هستند 
و سالم مي رس��انند... بينندگان توي خانه هم خوب هستند... 

قربان شما! لطف داريد شما!
سومي: نوجوان هاي گل و سنبل خوب و خوش و سالمت 
هستيد؟! من االن كه از پشت شيشه تلويزيون توي چشم هاي 
ش��ماها زل مي زنم مي بينم همه تان س��رحال و خوب و خوش 
هستيد... اِاِاِ شما نوجوان محترم چرا كله ات را مي خاراني؟! چند 
هفته اس��ت حمام نرفتي؟! شش هفته؟!... جلبك نزدي شما؟! 
مطمئن هستم كه نزدي چون نوجوان هاي ما خيلي بهداشتي تر 
و محترم تر از آن هستند كه جلبك  بزنند، حتي اگر شش سال 
حمام نروند... راس��تي شما فكر مي كنيد چرا چمن ها سرخابي 

نيستند؟! هان چرا؟!
اول�ي: م��ن االن صداي مولكول قلبم را مي ش��نوم كه به 
هم��كارش مي گويد تندتر كار كنيد تا نوج��وان مورد نظر در 
دسترس نيست... ِد نوجوان نُو ريسپانسبِل! ... چرا؟ چرا؟ آخر 
چرا من نوجوان بايد نُو ريسپانسبِل باشم؟!... نه حتماً من اشتباه 
شنيدم ِد نوجوان ايز ريسپانسبِل... پاشو نوجوان! پاشو هيجان زده 
ش��و و از در و پنچره باال برو... ت��و مي تواني... تو كودک درون 

داري...!
دومي: ديوار جان دوست داري شما نوجوان بودي؟!... اگر 
دوست داري يك ميس كال بينداز روي گوشي  من... )زي لينگ 
زي لينگ( آخ جون بچه ها! آقاي ديوار يك ميس كال انداخت 

كه يعني دوست دارد نوجوان باشد!
سومي: به نظر شما چي مي شد كه كالغ ها به جاي قارقار، 
جيك جيك كنند؟!... چي مي ش��د كولر انس��ان را گرم كند و 
بخاري سرد؟!... اصاًل چرا خورشيد دور زمين نمي چرخد و ما 

بايد دور آن بچرخيم؟!...
و اين سه نوجوان محترم آن قدر حرف مي زنند كه ضعف 
مي كنند و فشارشان مي افتد بدون اينكه شما دقيقاً بفهميد با چه 
زباني حرف مي زدند؟ مريخي پشتو؟!... رنسانس سانسكريت؟!... 

سرخ پوستي پُست مدرن؟!...

مسابقه
مجري )با كله توي كادر دوربين ش��يرجه مي رود(: سالم 
بچه ها! اي ول!!... در خدمتتان هس��تيم با يك مس��ابقه باحال 
نوجوان پسند... آن نقطة آبي كه روي مانيتور كنار من مي بينيد 
يك آدم فضايي اس��ت كه براي ي��ك مأمويت خيلي مهم به 
زمين آمده و مأموريتش اين است كه از جنگل هويج جمع كند 
و بين صنف خرگوش ها توزيع كند. هر سؤالي كه شما درست 

مي گوييد يعني يك هويج به اين خرگوش مي دهيد...
يك نوجوان شركت كننده )از پشت تلفن(: آقا جان خودتان 

بيشتر راهنمايي كنيد.
مجري: چشم! خرگوش ها عالوه بر هويج كاهو و كلم بروكلي 

هم مي خورند.

م. شيرازي
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نوجوان: پاندا نيست؟
مجري: نه. اول اس��مش مثل يك فحش بي ادبي مي ماند و 

بقيه اش اسم يك عضو بدن انسان است!
نوجوان: اول آن فحش چيست؟ ديوانه نيست؟

مجري: نه اولش بالنسبت »خر« است...
نوجوان: خرپشته نيست؟

مجري: همكاران پش��ت صحنه به من اش��اره مي كنند كه 
جواب سؤال را به شما بدهيم و وقت  برنامه را نگيريم... خرگوش 
مي شود آقاجان... ولي با اين حال اطالعات عمومي شما عالي بود 
و ما خيلي خوش��مان آمد و به همين مناسبت تصميم گرفتيم 
مبلغ هزار و پانصد ريال جايزه تقديم شما كنيم!... اما يك سؤال 
بسيار ساده و آسان: محلول اسيد سولفوريك غليظ در شرايط 
بي وزني با كلريد آلومينوم چه واكنش��ي مي دهد و رنگ بخار 

حاصله چه رنگي است؟
نوجوان: مي شود راهنمايي كنيد؟

مجري: اين س��ؤال كه بسيار ساده است و نياز به راهنمايي 
ندارد!

نوجوان: كپك مي زند؟
مجري: يك چيزي در همين مايه ها... بخار مي شود.

نوجوان: بخار مي شود!
مجري: هزار آفرين بر هوش سرشار شما... من گفتم كه اين 
عزيز ما اطالعات عمومي بسيار عالي و خوبي دارند و جا دارد ما 
در همين جا از ايشان تشكر كنيم و مبلغ هزار و هفت صد ريال 

ديگر به جوايز ايشان اضافه كنيم.

گزارش
دو عدد نوجوان كنار س��احل دريا نشس��ته اند و شن بازي 
مي كنند. گزارش��گر از پش��ت س��ر مي رود و چشم هايشان را 

مي گيرد و مي گويد: اگر گفتيد من كي هستم؟!
نوجوان ها هم به شيوه اي كه اصاًل تابلو نيست: شما گزارشگر 

شبكه نوجوان هستيد!
گزارشگر: آفرين، صدآفرين به شما دو عزيز نابغه... داريد 

چكار مي كنيد؛
يكي از نوجوان ها: داريم شن بازي مي كنيم!

گزاشگر: آن سطل قرمز چيه كه دست شماست؟!
همان نوجوان: سطل قرمز است!

گزارشگر: نظرتان راجع به شن بازي چيه؟
يك�ي از نوجوان ها: خوبه، فقط وقتش را زيادتر كنيد بهتر 

است.
گزارشگر: توصيه تان به نوجوان هاي ديگر چيست؟
يكي از نوجوان ها: بيايند كنار دريا و شن بازي كنند!

استوديو
)دوباره آن سه تا نوجوان مي آيند و بيست ساعت ديگر با 
زبان مريخي پش��تو و سرخ پوستي پُست مدرن حرف مي زنند. 
يكي شان از پشت خرت و پرت ها سرک مي كشد و با دوربين 
ح��رف مي زند. يكي ديگر روي خرت و پرت ها دراز كش��يده 
است و به سقف نگاه مي كند و با سقف حرف مي زند و آن يكي 
هم چند تا از خرت  و پرت هاي دكور را بغل كرده اس��ت و با 

خودش زمزمه مي كند.

و باالخ��ره به لطف وقت و زمان كه ثابت نيس��ت و هدر 
مي رود وقت برنامه تمام مي شود.

اولي: آه! چقدر من خوش��حالم  كه نوجوان ها گوني گوني 
نامه مي فرس��تند و از برنامه خوب و بسيار حرفه اي ما تشكر 

مي كنند...
دومي: سقف عزيز امروز تو شاهد بودي كه چقدر نوجوان ها 
به ما زن��گ زدند و از ما تعريف كردند! ولي اجازه بده قبل از 
آن! ي��ك كارتون تام و جري پخ��ش كنيم و بعد از نوجوان ها 

خداحافظي كنيم.
سومي: به نظر شما اگر من جاي شما همكار اولي ام بودم و 
همكار دومي جاي من بود و همكار اولي جاي سومي چه اتفاقي 

 !مي افتاد؟
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تاريخچه كشتي 
ورزش كشتي يكي از باسابقه ترين رشته هاي ورزشي است 
كه در نزد ملل گيتي از دوران باستان به شكل هاي مختلف 
برگزار مي ش��ده و تقريب��اً در هيچ ايل و قبيله و روس��تا و 
ش��هري نيس��ت كه اين ورزش براي مردم آشنا نباشد . با 
اطمين��ان مي توان گفت كه زور آزمايي و كش��تي گرفتن از 
دورانهاي نخس��تين ظهور انس��ان بر روي كره زمين مورد 
توجه بوده و در اوغات فراقت يا در جنگها و نزاعها به شكلي 

طبيعي و غريزي اجرا مي شده است . 
انس��ان شايد نخس��تين درس راه و رسم كش��تي گرفتن و 
زورآزمايي كردن را از حيوانات آموخته باشد . وقتي انسان 
نخستين دريافت كه به كمك قدرت بدني و زوربازوي خود 
ميتواند بهتر بر حريفان و حيوانات مهاجم چيره شود بيشتر 
به اهميت كش��تي پي برد . بنابراين بخشي از اوغات فراغت 
انس��انهاي اوليه با كشتي گرفتن سپري مي شد تا مهارت و 
آمادگ��ي الزم را در اين فن پي��دا كنند و در وقت نياز بكار 

ببرند . 

كشتي در طول تاريخ 
بس��ياري از كتيبه هايي ك��ه از روزگاران قديم و در حدود 
پنج هزار س��ال پيش به جاي مانده و توسط باستان شناسان 
كش��ف شده است ثابت ميكند كه كشتي در ميان مصريان 
و آش��وريان رواج بس��يار داش��ته و داراي قاعده و مقررات 

مخصوصي بوده است .
از بين النهرين و مصر فنون كشتي به مناطق دور و نزديك 
آس��يا و روم و يون��ان راه پي��دا كرد و در هر جا گس��ترش 
و تكامل بيش��تري يافت . مربيان كش��تي در يونان باستان 
مراحل اجراي هر فن كش��تي را به صورت چند نقاش��ي در 
حاالت مختلف بر روي صفحات كاغذ پاپيروس نقاش��ي مي 

كردند و به كمك آنها شاگردان خود را تعليم مي دادند . 
با رواج كش��تي در يونان مسابقات مربوط به آن نيز از سال 
704 قبل از ميالد به مواد پنجگانه بازيهاي المپيك باستان 
افزوده ش��د . مس��ابقات پنجگانه در بازيهاي المپيك يونان 
باس��تان كه پنتاتلون گفته مي ش��د عبارت بود از دويدن – 

پريدن – پرتاب نيزه – پرتاب ديسك و كشتي گرفتن . 

كشتي
آشناييباورزش

ورزش

ت
س
دو
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قوانين اوليه كش��تي در يونان 
باستان چنين بود كه هر كسي 
سه بار زمين بخورد مغلوب به 
حساب مي آيد . ولي در بيشتر 
كشتيهاي باستاني رسم بر اين 
بود كه اگر هر قس��مت از بدن 
البته به ج��ز كف پاها با زمين 
تماس پيدا كند آن كشتي گير 

بازنده اعالم شود . 
از مشهورترين پهلوانان و كشتي 

گيران يونان در قرن ششم پيش از ميالد پهلواني بود به نام 
ميل��و از اهالي كروتون . در 6 دوره پياپي از بازيهاي المپيك 
به مقام قهرماني رس��يد و در 32 مسابقه بزرگ پهلواني هم 
حريفان خود را شكس��ت داد تا بلند آوازه ترين كشتي گير 

زمان خود باشد . 

كشتي در ايران 
در ايران قديم كش��تي گرفت��ن و زور آزمايي كردن اهميت 
بس��يار داشته اس��ت و اين ورزش در زندگي و سنتهاي ما 
ايرانيان به قدري ريشه دوانده كه تبديل به يك ورزش ملي 

شده است . 
درباره كلمه كش��تي بايد گفت 
كه زرتشتيان و پارسيان باستان 
هنگام غروب آفتاب بندي به 
كمر خود مي بستند و در برابر 
كان��ون آتش به دع��ا خواندن 
كمربن��د  آن   . مي  پرداختن��د 
كستي ناميده مي شد و كشتي 
گرفتن هم از اين كلمه آمده به 
معني كمر يكديگ��ر را گرفتن 
. البته واژه كس��تي هم در طي 

زمان تبديل به كشتي شده است 
و امروزه براي ناميدن اين ورزش كه زورگري و زور آزمايي 

است به كار ميرود . 
تاريخ پهلواني ايران سرش��ار از نامهاي آش��نايي اس��ت كه 
قدرت بدني و ني��روي خود را در راه مبارزه با بي عدالتي و 
دفاع از مظلومان بكار برده اند . از پهلوانان قديم پورياي ولي 
– عبدالرزاق – مفرد قلندر – فيله همداني – ش��مس محمد 
– محمد ماالني و يوس��ف ساوي شهرت و محبوبيت بيشتر 
دارند و از پهلوانان دوره معاصر ميتوان به نامهاي مشهوري 
همچون ابراهيم يزدي – اكبر خراساني – حاج محمد صادق 

بلور فروش و حاج سيد حسن رزاز 
اشاره كرد . 

كشتي هاي محلي در ايران
در نق��اط مختلف ايران متناس��ب 
با ش��رايط آب و هواي��ي و آداب و 
رس��وم مردم كشتي هاي مختلف و 
متنوعي رواج دارد كه مشهورترين 

آنها عبارتند از :
كشتي پهلواني ) در زور خانه ها ( – 
كشتي باچوخه ) سراسر اس��تان خراسان ( – كشتي لوچو ) 
روس��تاهاي مازندران ( – كشتي گيله مردي ) استان گيالن 
(– كش��تي زوران پاتوله ) كردستان (... و ديگر انواع كشتي 

در ميان ايلها و عشاير و مناطق روستايي ايران . 

معروفترين كشتي گيران جهان 
جورج هاكن اشميدت روسي،ياشار دوغو كشتي گير معروف 
تركيه ، تديا ش��ويلي ) ش��وروي ( ،حميد كاپالن ) تركيه ( ، 
الكس��اندر مدويد ) ش��وروي ( و واتانابه ) ژاپن ( تنها كشتي 
گير بدون شكست جهان و قهرمان المپيك و دنيا در سالهاي 

. 1962 – 1964

كشتي ايران 
ايران از سال 1948 ) المپيك لندن ( 
قدم به صحنه هاي بين المللي نهاد و 
به عنوان يك قدرت قابل حساب و 
درجه اول مطرح شد . درخشانترين 
پي��روزي اي��ران 2 بار كس��ب مقام 
قهرماني جهان در سالهاي 1961 ) 
يوكوهاما ژاپن ( و 1965 ) منچستر 
انگلس��تان ( بوده است . ضمن آنكه 
در قاره آسيا هم كشتي ايران همواره 
درخشش داشته و اغلب به مقام قهرماني دست يافته است . 

مشهورترين كشتي گيران ايران 
از ميان پهلوانان و كش��تي گيران آزاد و فرنگي ايران كه در 
مسابقات قهرماني جهان و بازيهاي المپيك مدال گرفته اند 

مي توان به اين نام هاي آشنا اشاره كرد :
جه��ان پهلوان غالمرضا تخت��ي – عباس زندي – حبيبي – 
س��يف پور... رضا س��وخته س��رايي – محمد حسين محبي 
– مجيد تركان – عس��كري محمديان – عليرضا س��ليماني 

 ... برادران خادم و –
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داستان

ت
س
والوحضرتيونسدو

م��ردم جلوي پله هاي كش��تِي بزرِگ 
بادباني جمع ش��دند. بِريوس كه دس��ت 
پ��درش را محكم گرفته ب��ود، همراه بقية 
مس��افران از پله ها باال رفت و سواِر كشتي 

شد.
آنجا، همه بر كِف چوبي كشتي نشستند 
و منتظر ماندند تا لحظة حركت فرا برسد. 
بريوس به ملوانان نگاه كرد: آن ها مشغول 
باز كردن و باالكش��يدِن بادبان هاي سفيد 
كش��تي بودند. بعد لنگر را باال كشيدند؛ و 

كشتي، آرام  آرام، از ساحل دور شد.
پلك هاي بِريوس س��نگين ش��ده بود: 
آن روز او و پ��درش، فاصل��ة طوالني بين 
چادرهايشان � در صحرا � تا ساحل را پياده 
طي كرده بودند. چون اگر با شتر مي آمدند، 
كسي نبود كه شترها را برگرداند. به همين 

سبب، او خيلي خسته شده بود.
بِريوس س��رش را به ب��ازوي پدرش 

تكيه داد، و در همان حال به خوابي عميق 
فرورفت. او در خواب ديد كه والي، كشتي 

را بلعيد.
با ترس از خواب بيدار ش��د. دستي به 
چشمانش كشيد و ُدور و بََرش را نگاه كرد: 
َكشتي وسط دريا بود، و از همه طرف، جز 

دريا، چيزي ديده نمي شد.
بِري��وس به ي��اد ماجراي��ي افتاد كه 
مادربزرگ��ش برايش تعريف كرده بود: او 
از والي گفت��ه بود ك��ه در آن دريا بود، و 

َكشتي ها را غرق مي كرد.
با به ي��ادآوردِن اين ماجرا، ترس��ش 
بيشتر ش��د، و خودش را محكم به پدرش 

چسباند.
در گوشه و كناِر عرشة كشتي، مسافران 
ديگر، مشغول صحبت كردن با هم بودند. 
جز يكي، همه از سفرشان خوشحال بودند. 
او هم مرِد مسّني بود، كه در گوشه اي، تنها 

داستان حيواناتي كه اسمشان در 
قرآن آورده شده است، همراه با 
تصويرگري زيبا و متن ساده و جذاب 
مناسب كودكان و نوجوانان در 10 جلد 
نوشته ي »عبدالودود امين« و ترجمه و 
بازنوشته» محمد رضا سرشار«،  توسط 
انتشارات »منادي تربيت« ، در سه هزار 
نسخه چاپ و منتشر شده است.
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نشسته بود و سر به آسمان بلند كرده بود 
و آهسته چيزهايي مي گفت.

بريوس، با ديدن م��رد در آن حالت، 
احساس آرامش كرد؛ وقتي به چهرة آرام 
و نوران��ي اش نگاه كرد، ترس، به كلي از او 

دور شد.
از پدرش راجع به آن مرد پرسيد، پدر 
گفت: مي گوين��د اين مرد ادعاي پيامبري 
دارد. او م��ردم را به عب��ادت خداي يكتا 
دع��وت مي كند. گويا اس��مش هم يونس 

است.
بريوس پرس��يد: پدر! او حاال دارد چه 

كار مي كند؟
پدر گفت: براي خدايش نماز مي خوانَد، 
و دعا مي كند... او بت هاي ما را قبول ندارد؛ 

و مي گويد: اين ها شايستة عبادت نيستند.
بريوس مدت��ي به فكر فرو رفت، بعد 
گفت: پ��در...! يعني ممكن نيس��ت كه او 

راست بگويد؟
پدرش عصباني ش��د. لگد محكمي به 
او زد و فرياد كش��يد: ديگر نشنوم كه اين 

حرف هاي ُمَزخَرف را به زبان بياوري!
بريوس، كه انتظار اي��ن برخورد را از 
پدر نداش��ت، گريه اش گرفت. اما پدرش 

اعتنايي به درد و ناراحتي او نكرد. بعد هم 
بُقچه اش را زير سرش گذاشت و همان جا 

دراز كشيد؛ وبه خوابي عميق فرورفت.
وقتي ُخّروپُِف پدر بلند شد، بريوس كه 
هنوز از درد و ناراحتي اشك مي ريخت، به 
حضرت نگاه كرد. حضرت هم، در حالي كه 
اشك، ريش هاي بلند و سفيدش را خيس 
كرده ب��ود، او را نگاه مي ك��رد. به عكس 
مردم ديگري كه ت��ا اين وقت بريوس با 
آنان روبه رو شده بود، چشم هاي اين مرد، 

پُر از محّبت و صفا بود.
بريوس، پدرش را در همان حاِل خواب 
ترک كرد و ب��ا احتياط  به كنار حضرت 

يونس رفت.
حض��رت او را در آغ��وش گرف��ت و 
اشك هايش را پاک كرد و گفت: ناراحت 
نباش، پسرم. اميدوارم خداوند پدرت را هم 
ببخشد! بريوس، وقتي آرام گرفت، گفت: 
چرا پدرم، از ش��ما كه اين قدر خوش قلب 

هستيد � خوشش نمي آيد؟!
حضرت يونُس ج��واب داد: قّصة من 
و علت دش��مني امثال پدرت با من، دراز 
است. خالصه اش اين است كه من، پيام آوِر 
خداي يگانه اي هس��تم ك��ه خالق زمين و 

آسمان هاست. خداوند مرا مأمور كرد كه 
مردم را به راه راس��ت هدايت كنم و آنان 
را از پرس��تيدن آن سنگ هايي كه به آن 
بت مي گويند، منع كنم. من، سي سال در 
ميان ايشان بودم و راهنمايي شان مي كردم 
و آنان را به پرستش و بندگي خداي يكتا 
مي خوان��دم. ولي مردم نه تنها دعوت مرا 
قبول نكردند، بلكه با من به دش��مني هم 

برخاستند.
سرانجام بعد از آن همه زجر و آزار كه 
از ايش��ان ديدم، اميدم را به هدايت آن ها 
از دس��ت دادم. آن  گاه تركش��ان كردم و 
س��وار اين كشتي شدم. اّما حاال از اين كار 
پشيمان شده ام. چون نگران آنم كه خداوند، 
خشمش را بر آن مردم فروبياورد. در حالي 
كه من، هنوز آن ها را دوس��ت مي دارم، و 

دلم نمي خواهد ُدچاِر باليي بشوند.
با گفتن اين حرف ها، حضرت يونس، 
باز دست ها را به آسمان بلند كرد و از خدا 
خواست كه قومش را ببخشد و هدايتشان 

كند.
بعد رو به بِريوس كرد و گفت: پسرم! 
بيا همراهِ من نماِز خداي بخشنده و مهربان 
را به جا بياور؛ تا خدا تو را در پناه خودش 
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بگيرد، و ترس از تو دور شود.
بري��وس، آن ط��ور ك��ه 
حضرت يونس ب��ه او ياد داد 
� ب��راي اّولين بار در عمرش � 
نماز خواند. نماز كه تمام شد، 
آرامش و سرور، قلب كوچكش 
را پُر كرد. احس��اس كرد كه 
دوستي خدا، چه قدر چيزها را 

دلپذير و زيبا مي كند!
در اي��ن وقت خورش��يد 
در حاِل غ��روب كردن بود، و 
ش��عاع هاي آن، آسمان و دريا 
را به رنگ ارغوان��ي درآورده 
بود. اّما زير آب هاي دريا هم،  
ماجراهايي بس��يار عجيب، در 

حال شكل گرفتن بود:
آنجا والي ب��زرگ زندگي 

مي كرد، كه اسمش »غول پيكر« 
بود.

سال ها پيش از اين سفِر دريايي بريوس، 
غول پيكر، والي كوچك به رنگ خاكستري 
مايل به س��ياه بود. او روزها ش��اد بود و با 
آب دريا و موج هاي آن بازي مي كرد و به 
شكار ماهي ها مي رفت. اّما از تاريكي شب 
مي ترس��يد. در عوض، رنگ سفيد شّفاف 
مادرش، به او احس��اس امنّيت مي داد. به 
همين سبب، غروب ها، وقتي كه خورشيد 
مي رفت تا در انتهاي دريا فرو برود، و شب، 
آرام آرام، پردة سياهش را پايين بياورد، واِل 
كوچ��ك، به ت��ه دريا ف��رو مي رفت و در 

آغوش مادرش مي خوابيد.
وال مادر، بسيار زيبا بود؛ و از دور، مثل 
يك كوه يخ به نظر مي رسيد. مادر و پسر، 

يكديگر را خيلي دوست مي داشتند.
ي��ك روز غروب، وقت��ي واِل كوچك 
پيش مادرش برگشت، مادر با مهرباني او 
را در آغوش گرفت و گفت؛ تا به حال كجا 
بودي پسرم؟ چرا دير كردي، عزيزم؟ تو 
كه مي داني كه بعد از مرگ پدرت، كسي 
نيست كه در مقابل دشمنان از تو حمايت 
كند، باي��د خيلي مواظب خودت باش��ي. 

نمي داني چه  قدر دلواپست بودم!
واِل كوچ��ك گفت: از چه مي ترس��ي، 

مادر؟! آي��ا فراموش ك��رده اي كه پدرم 
فرمانرواي همة حيوان هاي دريا بود؟! وقتي 
كه من كوچك تر از حاال بودم، او به من ياد 

داد كه چطور از خودم دفاع كنم.
مادر! خواهش مي كنم باز هم از جنگ ها 
و شجاعت هاي پدرم تعريف كن! بگو كه 

چطور شد كشته شد؟
واِل مادر، آهي كشيد و گفت: درست 
است، پسرم! تو در ساية پدرت، در آسايش 
و خوش��ي ب��زرگ ش��دي. او روش هاي 
جنگيدن و كش��تي گرفت��ن را به بهترين 
ش��كل ممكن به ياد تو داد. و از اين نظر، 
خيلي خوب تربيتت ك��رد. يادم نمي رود، 
هر وقت مي توانس��ت، پهل��وان پچه هاي 
حيوان هاي ديگ��ر را مي آورد. آن وقت تو 
با آن ها ُكشتي مي گرفتي و بر ايشان پيروز 

مي شدي. 
پ��درت به تو افتخار مي كرد و تو را به 
پش��ت مي گرفت و با آن صداي خشنش 
مي گفت: وحشي كوچك من! يك روز هم 
تو فرمانرواي اين دريا خواهي ش��د و همة 
حيوان هاي آن از تو حساب خواهند برد؛ اما 

تو جز از خدا، از كسي نخواهي ترسيد.
وال مادر آهي كش��يد و ساكت شد؛ و 
غم،  چهرة زيبايش را پُر كرد. بعد هم، اشك، 
مثل چشمه اي، از چشم هايش جوشيد و بر 

صورتش سرازير شد.
وال كوچ��ك، كه از گريه 
كردن م��ادرش تعّجب كرده 
بود، گفت: »م��ادر، ادامه بده! 

بعد چه شد؟«
وال مادر، با لحني شكسته 
و غمگين گفت: از وقتي پدرت 
فرمانرواي دريا شد، روزبه  روز 
بيشتر به قدرتش غّره مي شد. 
عاقبت كار به آنجا رسيد كه 
ديگر به هيچ چيز اعتنا نمي كرد، 
و حّتي قدرت و خواست خدا را 

هم اصاًل به حساب نمي آورد.
هر چه سعي كردم او را به 
بود.  بي نتيجه  بياورم،  خودش 
يك بار، وقتي نصيحتش كردم 
و ب��ه او گفتم كه اي��ن تكّبر، 
س��رانجام نابودش خواهد كرد، 
ب��ا دُمش چنان به كمرم زد، كه به طرفي 

پرت شدم و از حال رفتم.
به اين ترتيب، پدرت همچنان در غرور 

و سركشي و ُخشونتش باقي ماند.
در اين مّدت، چه قدر از خدا خواستم 
كه او را ببخش��د و به راه راست برگرداند! 
اما ناداني، چنان دل او را كور كرده بود كه 

حقيقت آشكار را نمي ديد.
يكي از رفتارهاي بد او اين بود كه هر 
كشتي اي را سر راه خودش مي ديد، غرق 
مي كرد. سرانجام، انس��ان ها برايش دامي 
گذاشتند: آن ها بدن گاوي را به َسم آغشته 
كردند و آن را مثل يك طعمه، س��ر راه او 
گذاشتند. پدرت، ندانسته، آن را خورد. بعد 
هم سرش گيج رفت و چشمانش آن قدر 
تار شد كه ديگر چيزي را نديد. آن وقت، 
آن ها نيزه هاي بلند و بسيار تيز را به طرف 
او پرتاب كردند. نيزه ها، در بدن پدرت فرو 

رفت؛ و خونِ  او، دريا را رنگين كرد...

... اي��ن قس��متي از داس��تان »وال و 
حضرت يون��س« بود ك��ه خوانديد. اگر 
به داس��ت�انهاي قرآني عالقه داريد، مي 
تواني��د اي��ن كت��اب را به به��اي 1800 

تومان تهيه كنيد.
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شعر

ت
س
دو دست هاي گرم آفتاب

معصومه مالمحمدي

علي گرفت
دست هاي گرم آفتاب را   

كه مهرباني اش زبانزد تمام مردمان شهر بود
كسي كه راست گو، بزرگ

امين و ساده بود و پاک
و با پليدي و دروغ

قهر بود   
علي گرفت

دست هاي آفتاب عشق را   
كه آخرين پيام را از آسمان

گرفته بود    
همان كسي

كه خوانده بود آنچه را كه آفريدگار كعبه گفته بود
علي گرفت

دست سبز مهر را   
كه خلق كرده بود  آفريدگار اين جهان

به خاطر وجود او
زمين و كهكشان و هر چه بود

همان كسي
كه شعر تازه  اي از اين جهان سرود   

علي گرفت
دست هاي مهربان آب را   

كه حرف هاي آسماني  اش
براي دشت هاي تشنه چشمه سار بود

همان كسي
كه دست هاي آسماني اش
ميان دست آفريدگار بود.
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ــي را يكي از  ــمند ايتالياي ــه، دانش گاليل
بزرگ ترين دانشمندان تاريخ جهان مي دانند. 
وي در شهر »والومبُرسا« از شهرهاي كوچك 
ايتاليا در نزديكي فلورانس، به دنيا آمد و در 

همان شهر به مدرسه رفت.

گاليله

بزرگان

ت
س
دو

امين صدري
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وي خيلي كوش��يد كه در مدرسه »علوم« بياموزد ولي آن 
مدرس��ه را مطابق دلخواهش نيافت و از آن خوشش نيامد تا 
اين كه وارد »دانشگاه پيزا« شد و در آن جا بود كه توانست واقعًا 
در علم مطالعه و تحقيق كند و مخصوصاً آزمايش معروف خود 
را، درباره ي آونگ ها، انجام دهد؛ آزمايش��ي كه مي توان آن را 

يكي از آزمايش هاي مهم در تاريخ علم دانست.
گاليله يك »دانش��مند« به معني واقعي كلمه بود. او عقيده 
داش��ت كه نظر دانشمند وقتي پذيرفتني است كه با آزمايش 

اثبات ش��ود و اين كه دانشمندي 
در دانشگاه بنشيند و نظريه بدهد 
و س��خنراني كند نتيج��ه ندارد. 
دانشمند بايد علم خود را در عمل 
نشان دهد، نه در حرف يا نظريه ي 
تنها؛ و بعد ه��م آن را در مجامع 
علمي عرضه كند تا همه ببينند و 
بشنوند و درباره ي آن اظهارنظر 
كنند؛ تنها در اين صورت اس��ت 
كه علم رو به پيش مي رود. جالب 
اس��ت بدانيد ك��ه در آن زمان، 
يعني عصري كه گاليله مي زيست 
اعتقاد عمومي و قديمي دانشمندان 
اين بود كه زمين س��اكن است و 
خورشيد و سّيارات ديگر به دور 
آن مي گردن��د، ب��ه همين دليل 
هم زمين را مركز جهاني هس��تي 

مي دانستند.
قبل از اين ك��ه گاليله به دنيا 
بيايد دانش��مندي لهستاني به نام 
نيكوال كپرنيك )1543 – 1573( 
در قرن ش��انزدهم مي زيس��ت. 
كپرنيك اخترش��ناس ب��ود و در 
احوال ستاره ها و ثوابت و گردش 
آن ها مطالعه مي كرد. كپرنيك به 
اين نتيجه رسيده بود كه، برخالف 

نظر همه، زمين ساكن نيست، برعكس، خورشيد ثابت است و 
زمين به دور خورشيد مي گردد.

گاليله كه خود يك اخترش��ناس بود نظ��رات كپرنيك را 
تصديق كرد؛ يعني او هم معتقد شد كه زمين به دور خورشيد 
مي چرخد، اما وقتي نظر خود را فاش كرد كسي نتوانست حرفش 
را باور كند و بسياري را عصباني كرد. مخالفان گاليله مي گفتند: 
»زمين خيلي مهم تر از آن است كه بچرخد! به نظرشان زمين 

مركز جهان هس��تي بود. در هر ص��ورت حرف گاليله برايش 
دردسر درست كرد.

داس��تان محاكمه ي گاليله در دادگاه تفتيش عقايد قرون 
وسطي به خاطر اين عقيده ي تازه ي او، كه از نظر ارباب كليسا 
كفر به حس��اب مي آمد، شنيدني است. مختصر اين كه گاليله 
مجبور ش��د در دادگاه اعتراف كند كه نظريه اش اشتباه بوده 
است و حرفش را پس بگيرد. اما او خود مي دانست و امروز هم 

حّتي بچه هاي دبستاني مي دانند كه حق با گاليله بوده است.
گاليل��ه ب��ه جز اع��الم نظر 
درباره ي س��قوط اجسام و كروي 
ب��ودن زمي��ن و گ��ردش زمين 
به دور خورش��يد و رّد نظريه ي 
جهاْن مرك��زي، كارهاي ديگري 
ه��م انج��ام داد. مث��الً چند نوع 
تلسكوپ يا دوربين نجومي اختراع 
كرد و توانس��ت با آن ستارگان 
را دقيق تر مش��اهده كند. وقتي او 
براي اّولين بار در يك شب مهتابي 
دوربين خ��ود را روي كره ي ماه 
متمركز كرد توانست وجود »كوه« 
را ب��ر روي ماه تش��خيص دهد. 
همچنين گاليله بعضي از ميليون ها 
ستاره ي آسمان را براي اّولين بار 
كش��ف كرد. مي گوين��د وقتي او 
براي اّولين بار توانست با دوربين 
خود آسماِن شب را نگاه كند، از 
مشاهده ي »اين سقف بلند ساده ي 
بس��يار نقش« چنان به وجد آمد 
كه همان جا به خاک افتاد و خدا را 
شكر كرد كه به او چنين موفقّيتي 

را اعطا كرده است.
گاليله عمر نسبتاً درازي كرد، 
اما در س��ال هاي آخر چش��م او 
ضعيف شد و ديگر نتوانست در 
آس��مان شب نگاه كند و از اين نعمت بزرگ محروم شد. وي 
در سال 1642 ميالدي درگذشت و بدين ترتيب، جهان يكي از 

بزرگ ترين مردان علم را از دست داد.
ش��گفت اين كه در همان س��الي كه گاليله در گذشت در 
گوشه اي ديگر از اروپا، يعني انگلستان، كودكي به دنيا آمد كه او 
هم به زودي يكي از دانشمندان بزرگ جهان گشت. او اسحاق 

 .منبع: ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ انتشارات تربيتنيوتن بود
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امروزه روح براي ما آدم ها تقريباً يك مسئله جا افتاده است 
يعني ممكن نيس��ت شما آدمي را پيدا كنيد كه تا به حال واژه 
روح به گوش��ش نرس��يده و در مورد آن كنجكاو نشده باشد. 
صرف  نظر از قصه ها و افسانه هايي كه در مورد روح شنيده ايم 
و يا ماجراهاي عجيب و غريبي كه در مورد آن برايمان تعريف 
كرده ان��د و فيلم هاي تخّيلي و هيجان برانگيزي كه راجع به آن 
ديده ايم، قضيه روح در زمان حاضر نه تنها يك قضيه اعتقادي 
اس��ت و ما آن را از طريق تعاليم پيامبرانمان باور داريم بلكه 
اين مقوله به يك رش��ته مباحث علمي هم تبديل شده است 
و با برهان هاي عقلي و استداللي بعضاً پيچيده اي كه فالسفه و 
دانشمندان ديني از زمان گذشته تاكنون ارائه داده اند مسئله روح 
جنبه علمي پيدا كرده اس��ت. اكثريت قريب به اتّفاق آدم هاي 
معاصر مي دانند كه زندگي ما تنها به اين دنيا منحصر نمي شود 
و وجود ما عالوه بر اينكه يك جنبة مادي و جسمي دارد از يك 
بُعد روحي و متعالي هم برخوردار اس��ت. اما سؤالي كه ممكن 
است براي خيلي از شما پيش آمده باشد اين است كه آدم ها 

چند سال پيش پي بردند روح 
وج��ود دارد؟! يعني اين وجود 
مرم��وز و اس��رارآميز چطور 
كش��ف ش��ده و آدم ها براي 
اّولين بار چطور متوجه ش��دند 
»َمِن ديگري«هم به اس��م روح 

هس��ت؟!... آيا المپ هاي خانه هايشان الكي خاموش و روشن 
مي ُس��د؟!... وقتي هيچ كس خانه نبود درهاي خانه يشان باز و 
بسته مي شود و از خانه هاي خالي شان صداي رفت و آمد و پا به 
گوش مي رسيد؟!... نه! خيلي قبلي  تر... قبل از اينكه برق اختراع 
بش��ود و خانه به وجود بيايد... اصالً مگر آدم هاي خيلي خيلي 
خيلي قديمي هم به روح اعتقاد داش��تند؟!... نمي دانيد؟... مهم 

نيست ما به شما مي گوييم...
اهرام مصر، مقبره هاي بزرگ و كوه مانند فرعون هايي بودند 
كه در حدود پنج � شش هزار سال پيش در مصر فرمانروايي 
مي كردند. وقتي باستان شناسان وارد اين مقبره هاي بزرگ شدند 
صحنه هاي عجيبي ديدند... ديوارهاي پر از نقاشي، ظرف هاي 
غذا و نوش��يدني، لباس و لوازم زندگي و مجسمه فرد متّوفي... 
جالب است مگر آدم اين چيزها را توي قبر مي گذارد؟!... اصالً، 
يك ُمرده چه نيازي به اين وس��ايل دارد؟!... چه احتياجي دارد 
ك��ه ديوارهاي درون قبرش را برايش پُر از نقاش��ي و تزئينات 
كنند؟! آن هم ديوارهايي كه از ديد زند ه ها دور بوده اس��ت!... 
واي اينجا را ببينيد درون تابوت، جناب فرعون... 
مصري هاي قديم سعي كردند حّتي ُمرده شان را 
هم س��الم نگه دارند و با موميايي كردنش او را 
از پوسيدگي حفظ كنند... اين كارهاي مصريان 
باس��تان چه معني مي دهد؟! اين اولين سئوالي 
بود كه باستان شناسان كنجكاو شدند جوابش را 
بدانند و سرانجام... آن ها فهميدند كه مصريان 
قديم همه اين كارها را انجام مي دادند چون به 
نوعي به روح اعتقاد داشتند. آن ها اسم ارواح را 
»كا« گذاشته بودند و مي گفتند همراه با تولد هر 
انسان جفت ديگري به اسم »كا« نيز با او متولد 
مي شود. وقتي انس��ان مي ميرد »كا«ِي او زنده 
مي ماند و به حياتش ادامه مي دهد. اما ش��رط 
ادام��ه حيات »كا« اين اس��ت كه تا حّد ممكن 
جس��د متّوفي سالم بماند. براي همين آن ها به 
موميايي كردن ُمرده هايشان اقدام مي كردند و 
براي احتياط و نيز با احتمال از بين رفتن جسد 
ُمرده مجسمه اي را كه دقيقاً شبيه به فرد ُمرده 
بود، مي ساختند و درون مقبره اش مي گذاشتند تا 
اگر مؤميايي از بين رفت »كا« در مجسمه حلول 
كند و بدون هيچ مشكل خاصي به زندگي اش 

ارواحاّوليه! م. شيرازي
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ادامه بده��د! آن ها براي »كا« غذا و آش��اميدني هاي مختلف 
مي گذاشتند و لباس و ساير وسايل ضروري مورد نيازش را هم 
همراه ُمرده دفن مي كردند. نقاش��ي هاي درون مقابر نيز عمدتًا 
صحنه هايي از زندگي روزمره متوفّي بود و مي توانس��ت باعث 

تجديد خاطرات و لذت »كا« بشود. 
اما آيا انس��ان هاي قديمي تر از پنج � شش هزار سال قبل 

هم روح را مي شناختند و از وجودش باخبر 
بودن��د؟! بياييد يكي � دو هزار س��ال به 
عقب تر برگرديم... گورهاي هفت � هشت 
هزار ساله سيلك كاشان و شهداد كرمان 
و هفت تپة شوش و... وقتي باستان شناسان 
اليه ه��اي تاريخ��ي گوره��اي باس��تاني 
كش��ورمان را كنار زدند تا پرده از دنياي 
اسرارآميز آن ها بردارند متوجه شدند در 
اين گورهاي هفت � هش��ت هزار ساله هم 
ظرف ه��ا و لوازم زندگي زيادي با ُمرده ها 
دفن شده است... كوزه هاي سفالي، جام ها 
و جواهر آالت، نيزه و ابزار جنگي، سوزن و 
درفش!... پس آدم هاي هفت � هشت هزار 

سال قبل نيز از وجود روح باخبر بودند!
ام��ا چند هزار س��ال ديگ��ر به عقب 

برگرديم؟! بيست هزار سال؟!... سي هزار سال؟!... ما به )پنجاه 
� س��يصد و پنجاه هزار سال( قبل برمي گرديم يعني زماني كه 
انسان نئاندرتال بر سّيارة زمين زندگي مي كرد. )انسان نئاندرتال 
گونه اي از انس��ان هاي خيلي قديمي بودند كه دست و پاهايي 
كوتاه تر از ما داشتند و صاحب جمجمه هايي بزرگ و بيني هاي 
پهن بودند. متوس��ط عمر اين انسان ها بسيار كوتاه و در حدود 

بيست و پنج س��ال بود. نسل بعدي اين 
انسان ها، انسان هايي بودند كه از لحاظ جثه 
و اس��كلت و فيزيك بدني شباهت بسيار 
زيادي به انس��ان هاي معاصر داش��تند.( 
شواهدي وجود دارد مبني بر اينكه انسان 
نئاندرتال نيز مي دانس��ته است كه روح 
وجود دارد... )پنجاه � سيصد و پنجاه( هزار 
سال قبل؟!... يعني چطور ممكن است كه 
اين انسان خيلي خيلي خيلي قديمي فهميده 

باشد كه روح وجود دارد؟ 
مردم شناسان براي پاسخ به اين سؤال 
مي گوين��د وقتي يكي از اعضاي خانواده و 
يا نزديكان بش��ر اوليه مي مرد احتماالً او 
در خواب،  فرد متّوفي را مي ديد كه مثل 
زند ه ه��ا با او حرف مي زن��د و يا كارهايي 
را انجام مي دهد كه افراد زنده انجام مي دهند. بنابراين انس��ان 
اوليه به فكر فرورفت و با خودش اين احتمال را داد كه متّوفي 
نمرده است! و اگرچه جسم او از بين رفته است اما خود او در 
جايي ديگر وجود دارد و به زندگي اش ادامه مي دهد. اينجا بود 
كه انسان بين جسم و ماهّيت اصلي انسان تفكيك قائل شد و 
نتيجه گرفت كه با ُمردن و از بين رفتن 
جسمش، خود او نمي ميرد و به زندگي اش 
ادامه مي دهد و به عبارتي ديگر: وجودي 
مس��تقل از جسم انسان هست كه ما به 
آن وج��ود مس��تقل روح مي گوييم. اين 
اولين گام ها براي پرده برداشتن از دنياي 
شگفت انگيز و پرابهام ماوراي زمين بود. 
اولين گام ها براي كشف دنيايي كه ديده 
نمي شد. بعدها فالسفه با كمك گرفتن 
از عقل و منطق داليل متعدد و پيچيده 
ديگري را ابراز كردن��د تا وجود روح را 
اثب��ات كنند. گرچه هن��وز هم اين عالم 
سرتاسر رمز و راز و ناديدني، ناگفته هاي 
بسياري دارد كه باعث مي شود هنوز هم 
مس��ئله روح براي ما جذاب و شنيدني 
باشد، ولي همان  طور كه گفتيم ما انسان هاي معاصر تا آن اندازه 
به اين دنياي اسرارآميز قدم گذاشته ايم كه نتوانيم به راحتي هم 

منكرش بشويم.
باز هم به عوالم شگفت انگيز و سرشار از راز گذشته مان نقب 

 ...مي زنيم
منابع: كتاب خالصه تاريخ هنر؛ نوشته پرويز مرزبان 

كتاب مقدمه اي بر مردم شناسي؛ نوشته دكتر رحيم فرخ نيا
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فرانت��س بكن  بائر در 11 س��پتامبر 
1945 در موني��خ به دني��ا آمد و از 9 
سالگی در تيم دسته نوجوانان» اس سی 

مونيخ 6« بازی كرد.
 مردم و مطبوعات به وی لقب قيصر 
دادند. او اس��طوره ورزش  آلمان است. 
وي اولين بازی خود در بايرن مونيخ را 
در 6 ژوئن 1964 انجام داد. بازی های 
ش��گفتی آور او در باي��رن باعث ترقی 
و ش��كوفايی هرچه بيش��ترش در اين 
ورزش گرديد ك��ه باعث دعوت او به 
تيم ملی شد. او اولين بازی ملی خود را 
در 26سپتامبر 1965يعنی 1سال پس 

از رفتن به تيم بايرن مونيخ انجام داد.
بكن بائر ج��وان در اولين فينال جام 
جهانی بازيگری اش در س��ال1966 به 
ميدان رف��ت ولی با آنكه تمام س��عی 
خود را ك��رد ولی تيم ملی انگلس��تان 
با اس��تفاده از امتي��از داوری، در بازی 
فين��ال تي��م آلمان غربی را از بدس��ت 
آوردن ج��ام جهانی مح��روم كرد. وي 
در اين مس��ابقات در اولين بازی مقابل 
سوييس 2گل زد كه در نهايت 5 بر0 

سوييس را شكست دادند.
 آلمان ها در جام جهانی بعدی ديگر 
ش��تابزده عمل نكردند و توانستند اين 
بار به قهرمانی برس��ند. در فينال جام 
1974توانس��تند بر تيم قدرتمند هلند 
ب��ا نتيجه 2 بر1غلبه كنن��د و بكن بائر 
توانس��ت برای اولين بار جام جهانی را 

لمس كند.
او در س��ال1977از تيم بايرن مونيخ 
به تيم كاس��موس نيويورک انتقال داده 
ش��د و توانس��ت با اين تيم چندين بار 

قهرمانی جام آمريكا را تكرار كند.
او در س��ال 1982دوباره به بوندس 
لي��گا بازگش��ت ول��ی اين بار ب��ه تيم 
هامبورگ رف��ت و مجموعا در بوندس 
ليگا توانست 44 گل بزند كه برای يك 
دفاع پوششی ركورد خوبی است  و در 
نهايت در سال 1984از بازيكنی فوتبال 

كناره گيری كرد.
بكن بائر در سال 1984مربيگری تيم 
ملی آلمان را برعهده گرفت و توانست 
تيم آلمان را به فينال جام جهانی س��ال 
1986 ك��ه در مكزيك بود برس��اند. 
ولی در آنجا مغل��وب قدرت آرژانتين 
ش��دند و با نتيجه 3بر 2 نايب قهرمان 
ش��دند.اما درست جام جهانی بعد بود 
كه توانس��تند انتقام گي��ری كنند و تيم 
آرژانتين را در فينال مسابقات با نتيجه 

1بر صفر شكست دهند.
آنج��ا بود ك��ه بكن بائر احساس��ی 
بس��يار غرور آميز داش��ت چون كه او 
هم در دوران بازيگری و هم در دوران 
مربيگری توانس��ته ب��ود قهرمان جام 
جهانی ش��ود. پ��س از آن بود كه او از 

مربيگری تيم ملی كناره گيری كرد.
او پس از اين به مربيگری تيم بايرن 
مونيخ پرداخت و توانست اين تيم را 1 
بار قهرمان بوندس  ليگا در سال1994 
و1 ب��ار هم نايب قهرمان باش��گاه های 

آلمان در سال1996 بكند.
پس از س��ال 1996 او از مربيگری 

ورزش

ت
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بكنبائر
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هم كناره گيری كرد و در سال1998به 
عن��وان رييس باش��گاه باي��رن مونيخ 

انتخاب شد.

دوران  در  بائ�ر  بك�ن  موفقيت ه�ای 
بازيگری:

Õ 1 بار قهرمانی جهان در سال 1974با 
آلمان 

1Õ ب��ار نايب قهرمان جهان در س��ال 
1966 با آلمان 

1Õ ب��ار مقام س��ومی جهان درس��ال 
1970با آلمان 

1Õ بار قهرمان اروپا درس��ال 1972با 
آلمان 

در  اروپ��ا  قهرم��ان  ناي��ب  ب��ار   1Õ

سال1976با آلمان 
3Õ بار قهرمان جام باش��گاه های اروپا 
در سال های1974،1975،1976با تيم 

بايرن مونيخ 
1Õ بار قهرمان جام يوفا با تيم هامبورگ 

در سال1982 
1Õ بار قهرمان جام در جام باشگاه های 
اروپا درسال1967با تيم بايرن مونيخ 

1Õ بار قهرمان جام باشگاه های جهان 
در سال1976باتيم بايرن مونيخ

حذف��ی  ج��ام  قهرم��ان  ب��ار   4  Õ
آلم��ان ب��ا تي��م باي��رن موني��خ در 

سال های1971.1969.1967.1966 
5Õ بار قهرمان باش��گاه های آلمان در 
سال های 1974.1973.1972.1969به 

همراه بايرن مونيخ و درس��ال1982با 
هامبورگ 

در  آلم��ان  قهرم��ان  بارناي��ب   3Õ
س��ال های1971،1972 ب��ا تيم بايرن 
مونيخ و در سال1981با تيم هامبورگ

موفقيت های بكن بائر در دوران 
مربيگری:

1Õ بار قهرمان جهان در سال1990با 
آلمان 

جه��ان  قهرم��ان  ناي��ب  1Õب��ار 
درسال1986با آلمان 

1Õ بار قهرمان جام يوفا درسال1996با 
تيم بايرن مونيخ 

1Õ بار قهرمان باش��گاه های آلمان در 
سال1994با تيم بايرن مونيخ 

1Õبار نايب قهرمان باشگاه های آلمان 
 با تيم بايرن مونيخ
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تيم ملي بسكتبال ايران با پيروزي مقابل تيم ملي چين قهرمان جام ملت هاي آسيا شد.
تيم ملي بسكتبال ايران كه در اين دوره از مسابقات تمام رقيبان خود را مغلوب كرده بود با پيروزي مقابل تيم ملي چين در خانه 

اين تيم در شانگهاي توانست براي مرتبه دوم به قهرماني جام ملت هاي آسيا برسد.
تيم ايران در طول اين بازي قدرت خودر را به حريف تحميل كرد و سرانجام توانست با نتيجه 70 بر 52 از سد چين بگذرد.

 بسكتبال ايران در اين دوره از بازي ها توانست مجوز حضور در مسابقات جهاني را كسب كند. پيش تر ايران دوبار در مسابقات 
المپيك حاضر شده بود اما براي نخستين بار است كه جام جهاني راه مي يابد.

گزارشتصويري
ازقهرمانيبسكتبالايراندرآسيا
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تذكر: اين جدول شرح عمودي ندارد. پس از پاسخ گويي 
به سؤاالت افقي كه تماما ً نام كتاب است، ستون رنگي را از باال 
به پايين بخوانيد تا به پيام جدول كه سخني گهربار از موالي 

متقيان حضرت علي)ع( دربارة كتاب است، دست يابيد. ابراهيم زارعي

جدولكتاب
١. كتاب نثر عطار نيش��ابوري كه در آن شرح 

حال عرفا نوشته شده است.
٢. كتاب ش��عر سعدي كه به س��عدي نامه نيز 

معروف است.
٣. كتاب آس��ماني مسلمانان كه معجزة جاويد 

پيامبر اسالم)ص( محسوب مي شود.
٤. كتاب��ي از عنصرالمعال��ي كيكاووس  
بن اسكندر كه براي پسرش گيالن شاه 

نوشته شده است.
حض��رت  آس��ماني  كت��اب   .٥

داوود)ع(
٦. كتاب آسماني كليميان كه بر 

حضرت موسي)ع( نازل شد.
٧. كتابي مشتمل بر سخنان ارزشمند حضرت 

ام��ام س��جاد)ع( كه لق��ب اخت القرآن 
گرفته است.

٨. كتابي از جامي شاعر قرن نهم 
هجري كه آن را به تقليد گلستان 

سعدي نوشته است.
٩. كتاب شعر حافظ شيرازي

١٠. كتابي مش��تمل بر نامه ها، س��خنراني ها 
و س��خنان حضرت علي)ع( ك��ه به اخ القرآن 

مشهور است.
١١. كتابي از عبيد زاكاني كه در آن حكايت هاي 

طنز نوشته شده است.
١٢. كتاب��ي مش��تمل ب��ر س��خنان حضرت 

محمد)ص( 
١٣. كتاب آس��ماني مس��يحيان كه بر حضرت 

عيسي)ع( نازل گشت.
١٤. نام مجموعه كتب سهراب سپهري كه در 

يك مجلد گرد آمده است.
١٥. نام كتاب مش��هور مول��وي كه به صورت 

داستان هايي در قالب شعر نوشته شده است.
١٦. كتابي از خواجه عبداهلل انصاري كه مشتمل 

بر راز و نيازهاي او با خداوند است.
١٧. نام كتابي مش��هور از سنايي غزنوي كه به 

شعر و در قالب مثنوي سروده شده است.

١٨. نام كتابي از سعدي كه نثر آميخته به نظم 
است.

١٩. نام كتابي مش��هور از عطار نيش��ابوري كه 
به ش��عر در قالب مثنوي س��روده شده است و 

داستان سيمرغ و سي مرغ است.
٢٠. كتاب حماسي و مشهور فردوسي كه براي 

سرودنش سي سال رنج كشيد.
٢١. كتابي از استاد مرتضي مطهري كه شامل 

داستان هايي از صدر اسالم است.
٢٢. كتاب��ي از ابوالفضل بيهقي كه موضوع آن 

تاريخ زمان نويسنده است.

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

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

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

واحداشتراكمجلهدوستآمادهدريافتپيشنهاداتوانتقاداتشمااست.

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

فرماشتراك:

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 ٨٨۶ 

نشريه »دوست نوجوانان« ارسال فرماييد.

سخن

ت
س
دو
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امام خمینی رحمه اهلل به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمودند: 
برای  که  ملتی  عالم،  قدرت های  همه  مقابل  در  است  کرده  قیام  که  »ملتی 
اسالم قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قیام 
کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند؛...گرچه خود واقعه و 
خود این افرادی که شهید شده اند، در نظر همه ما عزیز و ارجمندند.آقای 
با  نبرد  در جبهه های  هم  با  که  هستند  دو شهیدی  هر  باهنر  آقای  و  رجایی 
قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند. مرحوم رجایی به من گفتند که 
من بیست سال است که با آقای باهنر همراه بودم و خدا خواست که با هم از 

این دنیا به سوی او هجرت کنند«.



معضالت شهری
دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور

با استفاده از کتاب

کنستانتین سیوسو/ رومانی
Consatantin Ciosu / Romania


