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هر کس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

حكايت
ت

س
دو

داناترين 
کودك

امام حسن)ع( وقتي كودك خردسالي بود، هر روز همراه 
پدربزرگش حضرت محمد)ص( به مسجد مي رفت. پيامبر 
اسالم براي مردم صحبت مي كرد و آياتي را كه از طرف 
خداوند به او نازل شده بود براي آن ها مي خواند. مردم از 
پيامبر سؤال مي كردند و حضرت محمد)ص( نيز با حوصله 

به سوال هايشان جواب مي داد.
امام حسن)ع( با دقت به حرف هاي پيامبر گوش مي داد. 
وقتي كه به خانه مي آمد، با خوش��حالي كودكانه اي پيش 
مادرش حضرت فاطمه)س( مي دويد و حرف هاي پيامبر 

را براي او نقل مي كرد. 
يك روز حضرت علي)ع( با همس��رش فاطمه)س( در 
حال صحبت كردن بود. حضرت فاطمه، يكي از گفته هاي 
پدرش را ب��راي امام علي)ع( نقل ك��رد. امام علي)ع( با 
تعجب فرمود: »اين يكي از فرموده هاي پيامبر)ص( است. 

تو كه در مسجد نبودي! چطور اين جمله را شنيده اي؟!«
حضرت فاطمه گفت: »اين سخن را فرزندمان حسن از 
قوِل پيامبر)ص( برايم نقل كرده اس��ت. او هر روز همراه 
پدرم به مسجد مي رود و هنگامي كه برمي گردد، سخنان 

او را براي من هم نقل مي كند!« 
امام علي)ع( بيشتر تعجب كرد. يعني كودك خردسال 
او چگونه مي تواند سخنان رسول خدا را در ذهن خودش 

بسپارد و آن را براي مادرش بازگو كند؟ 
امام علي)ع( خيلي دلشان مي خواست كه اين موضوع را 

با چشم خود ببيند؟ 
روز بعد، باز هم حسن به مسجد رفت. امام علي)ع( هم 
در مس��جد بود. وقتي كه نماز و سخنان پيامبر)ص( تمام 
شد. امام علي)ع( زودتر از حسن خودش را به خانه رساند 

تا حرف هاي كودك خردسالش را بشنود. 
امام حس��ن به خانه آم��د. او از آمدن پدرش به خانه 
خبر نداش��ت. همين كه خواست حرف هاي پدربزرگش 
را به م��ادرش بگويد، زبانش به لُكنت افتاد! نتوانس��ت 
راحت حرف هايش را بزند. مثل اينكه از كس��ي خجالت 

مي كشيد.
فاطمه)س( با تعجب پرس��يد: »چ��را حرف نمي زني؟! 
امروز چه ش��ده اس��ت كه نمي تواني راحت، مثل هر روز 

برايم از سخنان رسول خدا بگويي؟!« 
حس��ن گفت: »مادر جان! االن احساس مي كنم كه در 
برابر شخص خيلي بزرگي ايستاده ام. احساس مي كنم كه 
آن شخص به حرف هايم گوش مي دهد! به همين خاطر 

خجالت مي كشم و نمي توانم به راحتي حرف بزنم!« 
در همين هنگام امام علي )ع( وارد ش��د. حس��ن را در 

آغوش كشيد و او را غرق در بوسه كرد...
»دوست نوجوانان« والدت با سعادت امام دوم شيعيان، حضرت امام حسن )ع( را تبريك و تهنيت عرض مي نمايد.
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فرزندان

فريده مصطفوي

درگوشماندعاميخواندند
امام خيلي صميمي، خودماني و مهربان 
هس��تند. مخصوص��اً با مادرم��ان كه از 
همه جهت احترام ايشان را دارند. رفتار 
ايشان از زمان طلبگي تا كنون هيچ فرقي 
نكرده است. از موقعي كه به خاطر دارم 
همي��ن برخوردها را با ما داش��ته اند. ما 
)فرزندانش��ان( از اول نس��بت به ايشان 
احترام خاصي قايل بوديم و مقيد بوديم 
كه كاري خالف ميل ايشان انجام ندهيم. 
هم اكن��ون نيز امام با م��ا چنين رفتاري 
دارند و با اين همه گرفتاري هايي ايشان و 
اجتماعي، ايشان هيچ فاصله اي با خانواده 
نگرفته اند. اآلن مثل گذشته به خدمتشان 
مي رويم و در موقع خداحافظي، مثل اكثر 
پدرهاي مقيد، دعا به گوشمان مي خوانند. 

)پدر مهربان، ص 82(

دوايمرابده
امام با نوه هايش خيلي صميمي و خيلي 
مهربان بودند. شايد چون آن ها بچه سال 
و بعضاً جوان بودند، ايشان با آن ها خيلي 
رفيق تر و مهربان تر بودند. مثالً وقتي كه 

ما خدمتش��ان بوديم به ما كاري واگذار 
نمي  كردند. اما مث��الً به نوه ها مي گفتند: 
»اين ليوان را آب كن« يا »آن دواي مرا 
بده« يا »آن اس��تكان را بردار« خالصه 
ب��ا آن ها صميمي تر و خودماني تر بودند، 

آن ها هم شيفتة آقا بودند. )همان، ص ٥٦(

انسانبايدخودكفاباشد
در جم��ع ك��ه نشس��ته بودي��م يك 
مرتب��ه مي ديديم كه آقا دارند به طرف 
آشپزخانه مي روند. از ايشان سؤال كرديم 
كجا تشريف مي بريد، مي گفتند: »مي روم 

آب بخورم«.
مي گفتي��م: »به ما بگوييد ت��ا برايتان 
آب بياوريم«. مي فرمودند: »مگر خودم 
نمي توانم اي��ن كار را انجام بدهم؟« بعد 
با خنده مي گفتند: »انس��ان بايد خودكفا 

باشد«. )همان، ص ٥٤(

كسيجرئتغيبتنداشت
ياد ندارم كسي جرئت كرده باشد در 
منزل، نزد امام به شوخي هم غيبت بكند 
چون آقا بس��يار ناراحت مي شوند. )همان، 

ص ٥٠(

بهقمكهرسيديتلفنكن
من س��اكن قم ب��ودم. ه��ر وقت كه 
مي رفتم با ام��ام خداحافظي كنم به من 
مي فرمودن��د: »ب��ه مجردي ك��ه به قم 

رسيدي تلفن كن«.
و قيد مي كردند كه: 

»تلفن كه مي كني به حاج عيس��ي بگو 
ك��ه بيايد به من بگويد. همين طور تلفن 
نكن كه من رسيده ام. اين ها نمي آيند به 
من بگويند. فكر نمي كنند كه من دلواپسم، 
تو قيد كن به حاج عيسي كه برو به آقا 

بگو«.
من پيش خودم فكر مي كردم كه آقا 
چقدر دلواپس من هستند. در صورتي كه 
خيلي ها هم بودند، ولي هيچ كس به من 
چنين حرفي نمي زد و ديگر بعد از ايشان 
هم هيچ كس به من چنين حرفي نزد. اين 
سخن آقا باعث مي شد كه من فكر كنم 
البد آقا خيلي نس��بت به من عالقه مند 

 )بودند. )آرشيو مؤسسه

ايام

ت
س

دو

خاطراتي از امام خميني )ره(
در گفتاري از نزديكان ايشان
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فرزندان

زهرا مصطفوي

ابدًاسختگيرينميكردند

حضرت امام از نظر عمل به مباح 
اما از  افراد را،  خيلي آزاد مي گذارند 
نظر برخورد با عمل حرام خيلي سخت 
و محكم اند؛ حاال شما در خانه هر جور 
كه  هم  دوراني  از  باشيد.  مي خواهيد 
يادم است ايشان از همان زمان هم با 
خيلي ها فرق داشتند. آن موقع آقايان، 
مي پوشيدند،  چاقچور  خانم هايشان 
و  حرف ها  اين  از  و  مي زدند  روبنده 
سخت گيري  ابداً  ايشان  و  رسم ها 

نمي كردند. )آرشيو مؤسسه(

بههمهفرزندانآزاديميدادند

يادم  كه  آنچه  بچگي  دوران  در 
است آن آزادي كاملي است كه امام 
به بچه ها مي دادند. به همة فرزندانشان 
آزادي خيلي زياد در رفت و آمدها، 
در خوابيدن ها، بلند شدن ها و در هر 
چه. اگر خانواده اي را كه رفت و آمد 
مي كرديم و ايشان قبول داشتند و مورد 
تأييد بود ديگر به بقيه مطالب كاري 
نداشتند كه مثاًل چه وقت برويم، چه 
وقت برگرديم، چند روز بمانيم؛ حتي 
باعث  آزادي  اين  دوستان.  منزل 
مي شد كه ما روحاً خيلي آزاد پرورش 
پيدا كنيم. )برداشت هايي از سيره امام خميني 

)س(، ج١، ص ٣٥(

آزاديمطلقبهماميدادند

امام، دوران بچگي آزادي مطلق به 
ما مي دادند و به هيچ يك از كارهاي 
ما كاري نداشتند، اما در دوراني كه ما 
به سن بلوغ رسيديم و بزرگ تر شديم، 
نظارت  ما  مسائل  بعضي  بر  ايشان 

مي  كردند. )همان، ص ٣١(

زدندرويدستمن

وقتي كه بچه بودم نانم را داخل 
كاسه ماست زدم و خوردم. همين كه 
مي خواستم بزنم توي ماست، انگشتم 
به ماست خورد. آقا زدند روي دست 
من. خيلي كوچك بودم، ٥�٦ سالم بود؛ 
يعني آقا متوجه شدند كه من ناراحت 
شدم و دستم را كشيدم كنار، دست 
مرا گذاشتند توي دهانشان و گفتند: 
»من از دست تو بدم نمي آيد، اما بايد 
سر سفره اي كه جمع نشسته اند دقت 
براي  قاشق هست  كه  باشيم  داشته 
ماست«. يعني در نظافت خيلي رعايت 

مي كنند، در عين سادگي )همان، ص ٣٣(

بيااينشيشههاراجمعكن

تابستان بود، در دوران طفوليت ما، 
كه امام در حياط با مادرم مشغول گل 
كاشتن بودند؛ يعني امام بعد از نماز 
مغرب و عشا بود كه با كارد آشپزخانه 
باغچه را آماده مي كرد و مادرم نشاء را 

مي كاشتند و خاك مي ريختند.
ما بچه ها توي اتاق مشغول بازي 
همين  سال  ده  سال،  هشت  بوديم. 
حدود بوديم با بچه هاي همسايه. پشت 
تا  بود  شده  چيده  رختخواب  پنجره 
باال. يكي از دخترها را خواهر من بلند 

كرد و محكم نشاند روي رختخواب، 
به طوري كه پشت اين بچه خورد به 
شيشه و شيشه از باال تا پايين خرد شد 
و ريخت درست آنجايي كه مادرم و 
بودند،  گل ها  كاشتن  مشغول  ايشان 
ما هم خيلي آماده بوديم براي اينكه 
اينكه  با  ولي  بكنند،  اعتراض  ايشان 
دستشان زخمي شد و خون آمد هيچ 
چيزي به ما نگفتند. فقط كارگري را 
كه توي منزل بود صدا كردند كه بيا 

شيشه ها را جمع كن. )همان، ص ١٣٠(

ميدانيدغيبتچقدرحراماست

يك بار آقا همة اهل خانه را صدا 
كردند و گفتند: »من بنا داشتم يك دفعه 
كه همه با هم جمع هستيد چيزي براي 
شما بگويم«. بعد گفتند: »شما مي دانيد 
غيبت چقدر حرام است؟« گفتيم بله. 
بعد گفتند: »شما مي دانيد آدم كشتن 
عمدي چقدر گناه دارد؟« گفتيم بله. 
فرمودند: »غيبت بيشتر!« بعد گفتند: 
»شما مي دانيد فعل نامشروع و عمل 
خالف عفت )زنا( چقدر حرام است؟« 
گفتيم بله. فرمودند: »غيبت بيشتر«. 

)همان، ص ٥٠(

خودشانوسايلچايراميشستند

امام خودشان چايي شان را درست 
مي كنند و خودشان قوري و استكان 
خود را مي شويند. حتي براي ما هم 
اگر به ديدنشان برويم، چاي مي ريزند 
و مي  آورند. هنوز ايشان با اين سن و با 
اين مقام، به من كه اوالد كوچكشان 
هم هستم نمي گويند پاشو يا مثالً اين 

كار را بكن و يا آن چيز را بياور.
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على )ع( پس از خاتمه جنگ نهروان 
و بازگش��ت به كوفه در صدد حمله به 
شام بر آمد و حكام اياالت نيز در اجراى 
فرمان آن حضرت تا حد امكان به بسيج 
پرداخته و گروه هاى تجهيز ش��ده را به 

خدمت وى اعزام داشتند.
تا اواخر ش��عبان سال چهلم هجرى 
نيروه��اى اعزامى از اط��راف وارد كوفه 
ش��ده و به اردوگاه نخيله پيوستند، على 
عليه الس��الم گروه هاى فراهم ش��ده را 
س��ازمان رزمى داد و با كوش��ش شبانه 
روزى خود در مورد تأمين و تهيه كسرى 
س��از و برگ آنان اقدام��ات الزمه را به 
عمل آورد، فرماندهان و سرداران او هم 
ك��ه از رفتار و كردار معاويه و مخصوصا 
از نيرنگ ه��اى عمرو عاص دل پر كينه 
داشتند در اين كار مهم حضرتش را يارى 

نمودند و باالخره در نيمه دوم ماه مبارك 
رمضان از سال چهلم هجرى على)ع( پس 
از ايراد يك خطابه غراء تمام س��پاهيان 
خود را به هيج��ان آورده و آنها را براى 
حركت به سوى شام آماده نمود ولى در 
اين هنگام تقدير، سرنوش��ت ديگرى را 
براى او نوشته و اجراى طرح وى را عقيم 

گردانيد.
فراريان خوارج، مكه را مركز عمليات 
خود قرار داده بودند و سه تن از آنان به 
اسامى عبدالرحمن بن ملجم و برك بن 
عبداهلل و عمرو بن بكر در يكى از شب ها 
گ��رد هم آمده و از گذش��ته مس��لمين 
صحبت مى كردن��د، در ضمن گفتگو به 
اين نتيجه رس��يدند كه باعث اين همه 
خونريزى و برادر كشى، معاويه و عمرو 
عاص و على)ع( مى باشند و اگر اين سه 

نفر از ميان برداش��ته شوند مسلمين به 
كلى آسوده شده و تكليف خود را معين 
مى كنند، اين سه نفر با هم پيمان بستند 
و آن را به س��وگند مؤكد كردند كه هر 
يك از آنها داوطلب كش��تن يكى از اين 
سه نفر باشد. عبدالرحمن بن ملجم متعهد 
قتل على)ع( شد، عمرو بن بكر عهده دار 
كش��تن عمرو عاص گردي��د، برك بن 
عبداهلل نيز قتل معاويه را به گردن گرفت 
و هر يك شمشير خود را با سم مهلك، 
زهر آلود نمودند تا ضربتشان مؤثر واقع 
گردد نقشه اين قرار داد به طور محرمانه 
و س��رى در مكه كشيده شد و براى اين 
كه هر سه نفر در يك موقع مقصود خود 
را انجام دهند ش��ب نوزدهم ماه رمضان 
را كه شب قدر بوده و مردم در مساجد 
ت��ا صبح بيدار مى مانند براى اين منظور 

نداى 
آسمانى

بزرگان

ت
س

دو

سوگند به پروردگار كعبه 
كه رستگار شدم

٦
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انتخ��اب كردند و هر ي��ك از آنها براى 
انجام ماموريت خود به سوى مقصد روانه 

گرديد.
***

 عم��رو بن بكر براى كش��تن عمرو 
ع��اص به مصر رفت و برك بن عبداهلل 
جهت قتل معاويه رهسپار شام شد ابن 

ملجم نيز راه كوفه را پيش گرفت.
برك بن عبد اهلل در شام به مسجد 
رفت و در ليله نوزدهم در صف اول نماز 
ايستاد و چون معاويه سر بر سجده نهاد 
برك شمشير خود را فرود آورد ولى در 
اثر دستپاچگى شمش��ير او به جاى فرق 

معاويه بر ران وى اصابت نمود.
معاويه زخم ش��ديد برداشت و فورا 
ب��ه خانه خود منتقل و بس��ترى گرديد 
و ض��ارب را نيز نزد او حاضر س��اختند، 
معاويه گفت تو چه جرأتى داش��تى كه 

چنين كارى كردى؟
برك گف��ت امير مرا مع��اف دارد 
ت��ا مژده دهم: معاوي��ه گفت مقصودت 
چيست؟ برك گفت همين االن على را 
هم كشتند: معاويه او را تا تحقيق اين خبر 
زندانى نمود و چ��ون صحت آن معلوم 
گرديد او را رها نمود و به روايت بعضى 
)مانند شيخ مفيد( همان وقت دستور داد 

او را گردن زدند.
***

عمرو بن بكر نيز در همان ش��ب در 
مصر به مس��جد رفت و در صف اول به 
نماز ايستاد اتفاقا در آن شب عمرو عاص 
را تب شديدى رخ داده بود كه از التهاب 
و رنج آن نتوانسته بود به مسجد برود و 
به پيشنهاد پسرش قاضى شهر را براى 
اداى نماز جماعت به مس��جد فرستاده 

بود!
پس از ش��روع نم��از در ركعت اول 
كه قاضى سر به سجده داشت عمرو بن 
بكر با يك ضربت شمشير او را از پا در 
آورد، همهمه و جنجال در مس��جد بلند 
شد و نماز نيمه تمام ماند و قاتل بدبخت 

دست بسته به چنگ مصريان افتاد، چون 
خواستند او را نزد عمرو عاص برند مردم 
وى را به عذابهاى هولناك عمرو عاص 
تهديدش مى كردند عمرو بن بكر گفت 
مگر عمرو عاص كشته نشد؟ شمشيرى 
ك��ه من ب��ر او زده ام اگر وى از آهن هم 
باشد زنده نمى ماند مردم گفتند آن كس 
كه تو او را كش��تى قاضى شهر است نه 

عمرو عاص!!
بيچ��اره عمرو آن وق��ت فهميد كه 
اش��تباها قاضى بى گناه را به جاى عمرو 
عاص كشته اس��ت لذا از كثرت تأسف 
نس��بت به مرگ قاضى و ع��دم اجراى 
مقصود خود شروع به گريه نمود و چون 
عمرو عاص علت گريه را پرسيد عمرو 
گفت من به جان خود بيمناك نيس��تم 
بلكه تأس��ف و اندوه من از مرگ قاضى 
و زنده ماندن تس��ت كه نتوانستم مانند 
رفقاى خود مأموريتم را انجام دهم! عمرو 
عاص جريان امر را از او پرسيد عمرو بن 
بكر مأموريت س��رى خود و رفقايش را 
براى او ش��رح داد آنگاه به دستور عمرو 
عاص گردن او هم با شمشير قطع گرديد 
بدين ترتيب مأمورين قتل عمرو عاص 
و معاويه چنانكه بايد و ش��ايد نتوانستند 
مقصود خود را انجام دهند و خودشان نيز 

كشته شدند.
***

اما سرنوشت عبدالرحمن بن ملجم: 
اين مرد نيز در اواخر ماه شعبان سال چهلم 
به كوفه رسيد و بدون اين كه از تصميم 
خود كسى را آگاه گرداند در منزل يكى 
از آش��نايان خود مسكن گزيد و منتظر 
رسيدن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان 
شد، روزى به ديدن يكى از دوستان خود 
رفت و در آنجا زن زيباروئى به نام قطام 
را كه پدر و برادرش در جنگ نهروان به 
دست على)ع( كشته شده بودند مشاهده 
كرد و در اولين برخورد دل از كف داد و 
فريفته زيبائى او گرديد و از وى تقاضاى 

زناشوئى نمود.

قطام گفت براى مهريه من چه خواهى 
كرد؟ گفت هر چه تو بخواهى!

قطام گفت مهر من س��ه هزار درهم 
پول و يك كنيز و يك غالم و كشتن على 

بن ابيطالب است.
مق��ارن ورود اب��ن ملجم ب��ه كوفه 
على)ع( نيز جسته و گريخته از شهادت 
خود خبر مى داد حتى در يكى از روزهاى 
ماه رمضان كه باالى منبر بود دست به 
محاسن شريفش كشيد و فرمود شقى ترين 
مردم اين موى ها را با خون سر من رنگين 
خواهد نم��ود و به همين جهت روزهاى 
آخر عمر خود را هر شب در منزل يكى 
از فرزندان خويش مهمان مى ش��د و در 
شب ش��هادت نيز در منزل دخترش ام 

كلثوم مهمان بود.
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موقع افطار س��ه لقمه غ��ذا خورد و 
سپس به عبادت پرداخت و از سر شب 
تا طلوع فجر در انقالب و تش��ويش بود، 
گاهى به آسمان نگاه مى كرد و حركات 
س��تارگان را در نظر مى گرفت و هر چه 
طلوع فجر نزديكتر مى ش��د تشويش و 
ناراحتى آن حضرت بيش��تر مى گشت 
به طورى كه ام كلثوم پرسيد: پدر جان 
چرا امش��ب اين ق��در ناراحتى؟ فرمود 
دخترم من تمام عمرم را در معركه ها و 
صحنه هاى كارزار گذرانيده و با پهلوانان و 
شجاعان نامى مبارزه ها كرده ام، چه بسيار 
يك تنه بر صفوف دشمن حمله ها برده و 
ابطال رزمجوى عرب را به خاك و خون 
افكنده ام ترس��ى از چنين اتفاقات ندارم 
ولى امشب احساس مى كنم كه لقاى حق 

فرارسيده است.
باالخره آن ش��ب تاريك و هولناك 
به پايان رس��يد و على)ع( عزم خروج از 
خان��ه را نمود در اين موقع چند مرغابى 
كه هر شب در آن خانه در آشيانه خود 
مى خفتند پيش پاى امام جس��تند و در 
حال بال افشانى بانگ همى دادند و گويا 
مى خواستند از رفتن وى جلوگيرى كنند!

عل��ى)ع( فرم��ود اين مرغ ه��ا آواز 
مى دهند و پشت سر اين آوازها نوحه و 
ناله ها بلند خواهد شد! ام كلثوم از گفتار 
آن حضرت پريش��ان شد و عرض كرد 
پس خوبست تنها نروى. على)ع( فرمود 
اگر بالى زمينى باش��د من به تنهائى بر 
دفع آن قادرم و اگر قضاى آسمانى باشد 

كه بايد جارى شود.
على)ع( رو به س��وى مسجد نهاد و 
به پش��ت بام رفت و اذان صبح را اعالم 
فرمود و بعد داخل مسجد شد و خفتگان 
را بيدار نمود و سپس به محراب رفت و 
به نماز نافله صبح ايستاد و چون به سجده 
رفت عبدالرحمن بن ملجم با شمشير زهر 
آلود در حالى كه فرياد مى زد هلل الحكم 
ال لك يا على ضربتى به سر مبارك آن 
حضرت فرود آورد )1( و شمش��ير او بر 
محلى كه سابقا شمشير عمرو بن عبدود 
ب��ر آن خورده ب��ود اصابت نمود و فرق 
مباركش را تا پيشانى شكافت و ابن ملجم 

و همراهانش فورا بگريختند.
خون از س��ر مبارك على)ع( جارى 
شد و محاسن شريفش را رنگين نمود و 

در آن حال فرمود:
بسم اهلل و باهلل و على ملة رسول اهلل 

فزت و رب الكعبة.
) ( و سپس اين آيه شريفه را تالوت 

نمود:
منه��ا خلقناكم و فيها نعيدكم و منها 

نخرجكم تارة اخرى. )2(
)ش��ما را از خ��اك آفريدي��م و به 
خاك بر مى گردانيم و بار ديگر از خاك 
مبعوث تان مى كنيم( و شنيده شد كه در 

آن وقت جبرئيل ميان زمين و آسمان ندا 
داد و گفت:

به خدا سوگند ستون هاى هدايت در 
هم شكست و نشانه هاى تقوى محو شد و 
دستاويز محكمى كه ميان خالق و مخلوق 
بود گس��يخته گرديد پسر عم مصطفى 
صلى اهلل عليه و آله كش��ته ش��د، على 
مرتضى به شهادت رسيد و بدبخت ترين 

اشقياء او را شهيد نمود.
همهمه و هياهو در مسجد بر پا شد 
حسنين عليهما السالم از خانه به مسجد 
دويدند عده اى ه��م به دنبال ابن ملجم 
رفته و دستگيرش كردند، حسنين به اتفاق 
بنى هاشم على)ع( را در گليم گذاشته و به 
خانه بردند فورا دنبال طبيب فرستادند، 
طبيب باالى سر آن حضرت حاضر شد 
و چون زخم را مش��اهده كرد به معاينه 
و آزمايش پرداخت ولى با كمال تأسف 
اظهار نمود كه اين زخم قابل عالج نيست 
زيرا شمش��ير زهر آلود ب��وده و به مغز 
صدمه رسانيده و اميد بهبودى نمى رود .

على)ع( از ش��نيدن سخن طبيب بر 
خالف ساير مردم كه از مرگ مى هراسند 
با كمال بردبارى به حسنين عليهماالسالم 
وصيت فرمود. زي��را على)ع( را هيچگاه 
ترس و وحش��تى از مرگ نبود و چنانكه 
بارها فرموده بود او براى مرگ مشتاق تر 

از طفل براى پستان مادر بود!
***  

على)ع( پ��س از ضربت خوردن در 
سحرگاه شب 19 رمضان تا اواخر شب 
21 در خانه بسترى بود و در اين مدت 
عالوه بر خان��واده آن حضرت بعضى از 
اصحابش  نيز جهت عيادت به حضور وى 
مشرف مى ش��دند و در آخرين ساعات 
زندگ��ى او از كلمات گهربارش بهره مند 
مى گش��تند از جمله پندهاى حكيمانه او 
اين بود كه فرمود:  من ديروز مصاحب 
شما بودم و امروز وضع و حال من مورد 
عبرت شما است و فردا از شما مفارقت 

مى كنم.
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مقدارى ش��ير براى على)ع( حاضر 
نمودند كمى ميل كرد و فرمود به زندانى 
خود نيز از اين ش��ير بدهيد و او را اذيت 
و شكنجه نكنيد اگر من زنده ماندم خود، 
دانم و او و اگر درگذشتم فقط يك ضربت 
به او بزنيد زيرا او يك ضربت بيشتر به 
من نزده است و رو به فرزندش حسن)ع( 

نمود و فرمود:
پسر جانم پس از من تو ولى امرى و 
صاحب خون من هستى اگر او را ببخشى 
خود دانى و اگر به قتل رس��انى در برابر 
ي��ك ضربتى كه به من زده اس��ت يك 

ضربت به او بزن.
چون على)ع( در اثر سمى كه به وسيله 
شمش��ير از راه خون وارد بدن نازنينش 
شده بود بى حال و قادر به حركت نبود لذا 
در اين مدت نمازش را نشسته مى خواند 
و دائم در ذكر خدا بود، شب 21 رمضان 
كه رحلتش نزديك ش��د دستور فرمود 
براى آخرين ديدار اعضاى خانواده او را 
حاضر نمايند تا در حضور همگى وصيتى 

ديگر كند.

آخرينلحظاتموال
در اين هنگام على)ع( در س��كرات 
م��وت ب��ود و پس از لحظاتى چش��مان 
مبارك��ش بآهس��تگى فرو خف��ت و در 

آخرين نفس فرمود:
اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك 

له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
پس از اداى ش��هادتين آن لب هاى 
نيمه باز و نازنين به هم بسته شد و طاير 
روحش به اوج ملكوت اعال پرواز نمود و 
بدين ترتيب دوران زندگى مردى كه در 
تمام مدت  عمر جز حق و حقيقت هدفى 

نداشت به پايان رسيد.
هنگام شهادت سن شريف على)ع( 
٦3 س��ال و مدت امامتش نزديك سى 
س��ال و دوران خالفت ظاهريش نيز در 
حدود پنج س��ال بود. امام حسن)ع( به 
اتفاق حس��ين)ع( و چن��د تن ديگر پس 
از انجام تش��ريفات مذهبى جس��د آن 
حض��رت را در پش��ت كوف��ه در غرى 
كه امروز به نجف معروف اس��ت دفن 
كردن��د و همچن��ان كه خ��ود حضرت 
امير)ع( سفارش كرده بود براى اين كه 

دش��منان وى از بنى اميه و خوارج جسد 
آن جناب را از قبر خارج نسازند و بدان 
اهانت و جسارت ننمايند محل قبر را با 
زمين يكسان نمودند كه معلوم نباشد و 
قبر على)ع( تا زمان حضرت صادق)ع( 
از انظار پوشيده و مخفى بود و موقعى كه 
منصور دوانقى دومين خليفه عباسى آن 
حضرت را از مدينه به عراق خواس��ت 
هنگام رسيدن به كوفه به زيارت مرقد 
مطهر حضرت امير)ع( رفته و محل آن 

را مشخص نمود.
بارى حسنين عليهماالسالم و همراهان 
پ��س از دفن جن��ازه عل��ى)ع( به كوفه 
برگشتند و ابن ملجم نيز همان روز )21 
رمضان( به ضرب شمشير امام حسن)ع( 
 .مقتول و راه جهنم را در پيش گرفت

پى نوشت ها:
)١( بنا به روايت شيخ مفيد ابن ملجم و همراهانش 
در داخل مس��جد نزدي��ك در ورودى كمين كرده و به 
محض ورود على)ع( شمش��يرهاى خ��ود را غفلة بر آن 
حضرت فرود آوردند شمش��ير ش��بيب به طاق مسجد 
گرف��ت ولى شمش��ير عبدالرحمن به ف��رق مبارك وى 

اصابت نمود.
منبع : تبيان)2( سوره مباركه طه آيه ٥٥ .
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به اين مناسبت در شهر كازرون فارس مجالس قرائت قرآن 
را با پارچه هاى مشكى سياهپوش مى كنند و بعد از پايان شب 
بيس��ت و سوم پارچه ها را بر مى دارند. در اين شب ابن ملجم 
مرادى لعين را لعن مى كنند و قارى ها بعد از قرائت و تالوت 
جزو نوزدهم قرآن مجيد و دعاهاى وارده، مراسم الغوث و اعمال 
ش��ب قدر را به ج��ا مى آورند و به همين جهت اين ش��ب را 
عالوه بر "ش��و قدر" و "شو ضربت خوردن" ، "شو الغوث" هم 
مى گويند. اهالى كازرون در اين شب براى اموات خود خرما و 

پشمك و "زليبى" و كلوچه و شربت خيرات مى كنند.
در ش��ب نوزدهم نوحه و تعزيه و مصيبت ها همه راجع به 
ضربت خوردن حضرت على )ع( اس��ت و تعزيه ميان جمعيت 

حلقه بسته و نشسته گرفته مى شود.
اينك مجلس تعزيه در شب نوزدهم در كازرون فارس؛ ابتدا 

يكى از نوحه خوان ها پيش تعزيه را مى خواند:
پيشتعزيه: 

كس ديده در ايام كه يك روبه پيرى 
 در بيشه شيران كند آهنگ دليرى 

اين هم عجب آمد كه به محراب عبادت
 شمشير زند عبد ذليلى به اميرى 

هر روز بدى روزه و شبها به عبادت
 افطار على بود به يك قرص شعيرى 

 .....
پسازخواندنپيشتعزيهمجلستعزيهآغازمیشود:

- على )ع( براى نماز صبح به مسجد رفته به بالين ابن ملجم 
كه در زير منبر دمر خوابيده مى رود.

علی)ع(:
انبيا بر پشت خوابند اوليا بر دست راست

خواب شيطانى بود اى ملحد اين خفتن خطاست 
نيست مخفى از من آن قصدى كه دارى بهر من
 ظاهر است آن آلت ظلمى كه در زير عباست 

كس نجويد خصمى آل عبا اى بى حيا
جز خدا ناترس مردودى كه از نسل زناست 

با ولى نعمت به پاداش محبت اين كنند؟ 
آنچه مى خواهى بكن شاهد نبى، حاكم خداست  

  در اي��ن موق��ع على )ع( به نماز مى ايس��تد و ابن ملجم 
شمشير به دست به طرف امام مى رود: 

جبرئيل خطاب به ابن ملجم مى گويد : 
سنگ اين دم اى لعين از كين به جام جم مزن

تيغ بر فرق على آن مفخر عالم مزن 
....

على )ع( ركعت اول نماز را به جا آورده و به ركوع و سجود 

رمضان در 
فرهنگ مردم 

 تعزيه حضرت امير )ع( در شب نوزدهم ماه رمضان 
ش��ب نوزدهم ماه رمضان، ش��ب قدر و ضربت خوردن 
حضرت امير المومنان على )ع( اس��ت. يكى از سنت ها 
و مراس��م هايى كه در اين ايام در ش��هرها و روستاهاى 
ايران مشاهده مى شود، برپايى تعزيه است. آنچه مى آيد 
بخشى از مطلب "تعزيه در كازرون" از كتاب "رمضان 

در فرهنگ مردم" احمد وكيليان است. 
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مى رود و تا س��ر از س��جده برمى دارد 
شمش��ير ابن ملجم بر فرقش فرود مى 
آيد. در اين موقع از همه طرف صداى 

اذان بلند مى شود...
عل�ی )ع(: انا هلل و ان��ا اليه راجعون. و 
سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ال 

حول و ال قوه اال باهلل العلى العظيم 
جبرئیل:

 ابن ملجم اى هواداران، سر حيدر دريد
كاسه فرق على داماد پيغمبر دريد 

جبریل گوید: 
مالئكان مقرب، سياهپوش شويد

 ز بعد مرگ على جمله در خروش شويد 
امام را به خانه برده بسترى مى كنند 
و در اينجا مجلس ش��ب نوزدهم تمام 

مى  شود.
ش�ب بیس�تم – در این ش�ب مجالس 
مقابل�ه و دعا و نوحه و مصیبت برپاس�ت و 
آخر س�ر دنباله تعزیه امام علي )ع( برگذار 

مي شود .
تعزيهحضرتعلی)ع(درشببيستو

يکمماهرمضان
ش�ب بیس�ت و یک�م: ش��ب شهادت 
حضرت عل��ى )ع( اس��ت. در كازرون 
و در اين ش��ب اهالى براى اموات خود 
خرما، پش��مك، زليبى يا زولبيا، شربت، 
كلوچه، حلوا زرد يا شله زرد و رنگينك 
خيرات مى كنند و نيز هر كس نذر دارد 

"زبانگش" اميرالمومنين خير مى كند. 
مجالس مقابله هم مانند شب نوزدهم 
برگذار مى ش��ود. بع��د از قرائت جزو 
بيست و يكم قرآن مجيد، دعا و نوحه و 
مصيبت خوانده و دنباله تعزيه شهادت 
برپا مى شود. در مجالسى كه تعزيه نيست 
تابوت سياهپوش شده اى به وسيله چهار 
نفر حمل مى شود و پيشاپيش يك نفر 

مداح نوح��ه نادعلى 
مى خواند و بى اختيار 
وارد مجلس مى     شود 

و اهل مجلس گريه و شيون سر مى دهند. 
همچنين در اين ش��ب بعضى از واعظان 

خطبه امام زين العابدين در مجلس يزيد 
براى كسانى كه نذر دارند مى خوانند. در 
موقع خواندن خطبه چراغ هاى مسجد 
را خاموش مى كنن��د. آن گاه نوبت به 
قس��مت آخر تعزيه ش��هادت حضرت 
على )ع( مى رسد. مانند شب هاى قبل 

ابتدا پيش تعزيه خوانده مى شود: 
پيشتعزيه: 

آه و واويال كه حيدر كشته شد
شوهر زهراى اطهر كشته شد 

بى پدر گرديد ياران، مجتبى
... 

در وس��ط مجل��س تعزيه بس��ترى 
گس��ترده اس��ت و يك نفر كه ش��بيه 
حضرت على )ع( است در بستر خوابيده 
و كسى كه در نقش حضرت زينب )ع( 
اس��ت با چارقد و چادر مشكى و نيز دو 
نفر در نقش امام حسن )ع( و امام حسين 
)ع( در كنار بس��تر امام نشسته اند. در 
اين حال قنبر غالم حضرت على )ع( در 
حالى كه افسار اسبى در دست دارد وارد 
مجلس شده و جمعيت را مى شكافد و 

پيش مى آيد و چنين مى خواند. 

قنبر: 
آمده ام از حبش و زنگبار 

خدمت شاهنشه دلدل سوار 
تا به ركابش بدوم بنده وار

ناد عليا عليا يا على 
بندگى )نوكرى( خسرو واالتبار

 كرده ام از روز ازل اختيار 
تا به ركابش بدوم بنده وار

 ناد عليا عليا يا على 
زینب )ع( )از پشت در(: 

صاحب اين ناله سوزنده كيست 
آتش اندوه فروزنده كيست 

نغمه زنان بلبل گوينده كيست
 ناد عليا عليا يا على 

قنبر: 
حلقه به گوش در حيدر منم 

چاكر آن شاه غضنفر منم 
نوكر داماد پيمبر منم
 ناد عليا عليا يا على 

زینب )ع(: 
بار خدايا چه فغان )صدا( ديگر است

 صاحب اين ناله يقين قنبر است 
ورد زبانش همه دم حيدر است

 ناد عليا عليا يا على 
قنبر: 

خادم درگاه على قنبرم 
عشق وى افتاده بسى بر سرم 
كاش كه بودى شه دين دربرم

 ناد عليا عليا يا على 
مى روم اين لحظه من بينوا 

تا به در خانه شير خدا 
اشك فشان ناله كنان با نوا 

نادعليا عليا يا على 
و پيوسته مى خواند و حلقه در را مى 

كوبد و كسى در را نمى گشايد: 
اى كه تورا نام على ولى ست

 اى كه ز نور تو جهان منجلى ست 
نام تو زينت ده هر محفلى ست

 ناد عليا عليا يا على 
يا على اى باب شبير و شبر

 يا على اى صاحب تيغ دو سر 
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»...پاشو ديگه پسرم! مجيد دم در باهات 
كار داره، نيم ساعته كه منتظرته.«

مادرم بود كه داشت با عجله صدايم 
مى كرد. از جا بلند ش��دم و با عجله به 
طرف حياط دويدم. اصال يادم نبود كه 
مسابقه فوتبال داشتيم. مجيد كه ديده 
ب��ودم دير كرده ام و س��ر ق��رار حاضر 
نشده ام، آمده بود دنبالم. داشتم وسايلم 
را برمى داشتم كه ناگهان يادم آمد قرار 
بود امروز روزه بگيرم. دو دل ش��دم كه 
چه كار كنم. تازه يادم آمد كه سحر هم 
بيدارم نكرده اند. شب قبل دير خوابيده 
ب��ودم و حدس م��ى زدم كه هيچ كس 

نتوانسته بود بيدارم كند.
شيطان رفت تو جلدم كه: »حاال امروز 
را بى خيال شو بعدا مى گيرى. براى تو كه 

هنوز واجب نشده!«
ت��وي حي��اط، آقا ب��زرگ مثل همه 
تابس��تانها روى تخت چوبى، زير سايه  
درختان تبريزى نشسته بود و كنارش 
قرآن و مفاتيح و ديوان حافظ به چش��م 
مى خورد. چند تا كتاب ديگر هم بود كه 
من ازشان س��ر درنمى آورم. سالم كه 
كردم،  آقا بزرگ جواب س��المم را داد 
و بدون اين كه سرش را از كتابى كه در 
دستش بود بلند كند، با صداى مهربانى 
گفت: »داداش��ى! اگه امروز با دوستات 
ق��رار دارى، يه چي��زى  بخور، بعد برو 

بيرون.«
آقا بزرگ هميشه من را داداشى صدا 

مى زد، تا آخر هم دليلش را نفهميدم.
گفتم: »آخه آقا جون ....«

گفت: »مى دونم داداشى! اما هوا گرمه 

و اگه تو اين آفتاب دنبال توپ 
بدوى، گرمازده مى ش��ى و 
درست نيست كه تو اين 
حال روزه بگيرى. ديشب 
هم كه براى سحرى بلند 
نش��دى. روز بيست و 
يكم بگير كه شهادت 

حضرت اميره.«
ب��راى اين ك��ه كم 

نياورده باشم گفتم: »چشم 
آقا جون! از دختر بچه ها كه كمتر 
نيستم! اگه وسط بازى حالم بد شد، 

يه چيزى مى خورم.«
اي��ن را از اي��ن جه��ت گفتم كه 

خواهرم نرگس كه س��ه سال از من 
كوچكتر بود، از س��ه سال پيش تا حاال 
تمام روزه هايش را گرفته بود. حاال من 

نمى خواستم جلوش كم بياورم.
***

بيرون از خانه آت��ش مى باريد. انگار 
خورش��يد لج كرده بود و مى خواس��ت 

مردم را از كوچه و خيابان فرارى دهد.
وقتى به محل مسابقه رسيديم، قبل از 
اين كه كسى چيزى بگويد، با صداى بلند 
داد زدم كه: »من امروز تو دروازه ام. مرد 

مى خوام به من گل بزنه!«
سعيد با تعجب پرسيد: »جدى مى گى 
حس��ين؟ اگه تو توى دروازه باشى پس 
كى مى خواد جلو بازى كنه؟ اين جورى 

كه دخلمونو مى آرن!«
گفتم: »نگران نباش! بازى رضا از من 
بهتره. فقط بايد تك��روى نكنه. اگه اونو 

مجيد پاسكارى كنن، حتما مى بريم!«

ب��ا اين كه هيچ وقت 
دوست نداش��تم توى دروازه 
بايس��تم، از ت��رس اي��ن كه 
تشنه ام بشود، خودم داوطلب 

دروازه شدم تا كمتر بدوم و خسته 
نشوم.

آفتاب كم كم داش��ت خ��ودش را به 
وس��ط آسمان مى كشاند. پنج دور بازى 
ك��رده بوديم و تنها دو مس��ابقه را برده 
بوديم. وسط دور ششم بود كه داد بچه ها 
درآمد: »حس��ين دروازه رو ول كن و بيا 

جلو.«
چاره اى نبود. فرهاد را فرستاديم توى 
دروازه و من رفتم جلو. ده دقيقه از بازى 
نگذشته بود كه ديدم از شدت تشنگى 
نفسم درنمى آيد. سال گذشته هم سه روز 
روزه گرفته بودم، اما اين طورى سختى  
نكشيده بودم. تمام بدنم خيِس عرق بود. 
انگار دو ليتر آب از بدنم رفته بود. قلبم 

روز مسابقه داستان

ت
س

دو

عباسملکي
تصويرگر:طاهرشعباني
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به شدت مى زد. با هر جان كندنى بود، تا 
آخر بازى خودم را نگهداشتم. با پنج برد 
و س��ه باخت به مرحله بعدى مسابقات 
رفته بوديم. بچه ها كه خيلى خوش��حال 
بودند، بعد از بازى حمله كردند به شير 
آبى كه همان نزديكى ها بود دويدند و تا 
مى توانستند آب خوردند. اما من درازكش 
روى زمين افتاده بودم و ناى بلند شدن 
نداشتم. مجيد و محسن كه حال و روزم 
را ديده بودند، به طرفم آمدند و گفتند: 
پاشو ديگه، چرا اين طورى ولو شدى روى 

زمين. يه كم آب بخور حالت جا 
مى آد.

با ه��زار بدبختى از جا بلند 
ش��دم و به طرف ش��ير آب 
رفت��م. آبى به س��ر و صورتم 
زدم. بد جورى وسوس��ه شده 
بودم كه آب بخورم. اگر مادرم 
مى فهميد ك��ه با اين وضع چند 
ساعت زير آفتاب دويده ام، خيلى 
عصبانى مى شد. داشتم خودم 

را راضى مى كردم كه چند قُلپ 
آب بخ��ورم ولى ه��ر بار قيافه 
نرگس جلو چشمهايم مجسم 

مى شد.
هر ط��ورى بود از خير آب 
خوردن گذشتم  و با بچه ها به 

طرف خانه برگشتيم.
وس��ط راه نزديك مس��جد 
محل، سيد رضا خادم پير مسجد در 
حالى كه دو تا گونى بزرگ روى دوشش 
بود، جلومان سبز شد. حسابى خسته بود. 
تا نگاهش به ما افتاد، چشمهايش برقى 
زد و با صورت پر از خنده گفت: »تا حاال 

كجا بودين! خدا شما رو فرستاده!«
چند نفرى گونيها را كه پر از قند بود 
به مس��جد برديم. داشتم از پا مى افتادم. 
مى خواستم برگردم كه سيد رضا گفت: 
»كجا مى ريد؟ يه ربع ديگه اذانه. امروز 

كسى نيست تكبير بگه.«
بچه ه��ا نگاهش��ان را به ط��رف من 
برگرداندند كه يعنى كار خودت است. 

گاهى وقتها توى مسجد مكبر شده بودم. 
صدايم بد نبود. حاال هم قرعه به نام من 

افتاده بود.
نماز ظه��ر كه تمام ش��د، ح��اج آقا 
رفت ب��االى منبر. ظهرهاى ماه رمضان،  
آقا معموال يك ربع بين دو نماز مس��اله 
مى گفت. گوشه اى نشسته بودم و داشتم 
به منبر نگاه مى كردم كه كم كم احساس 
كردم صداى حاج آقا را نمي شنوم. خيال 
كردم بلندگو قطع ش��ده است. خواستم 
بلند ش��وم، ديدم نمى توانم تكان بخورم. 
بعد هم چشمهايم س��نگين شد و ديگر 

چيزى نفهميدم.
***

چش��م كه باز كردم، دور و برم شلوغ 
بود. م��ادرم با آقا ب��زرگ و حاج آقا و 
س��يد رضا و چند نفر ديگ��ر دور تخت 
درمانگاه حلقه زده بودند. به دستم سرم 
وصل كرده بودند. هنوز سرم سنگين بود. 
مادرم با خوشحالى و در حالى كه با گوشه 
چادر اشكهايهايش را پاك مى كرد گفت: 
»الحمدهلل به هوش اومد... خدا رو شكر.« 
سيد رضا هم با خنده هميشگى اش گفت: 
»آخه بابا جون، تو ك��ه روزه بودى چرا 
نگفتى. مگه من مى ذاشتم اون همه بارو 

بلند كنى!«
اتاق خالى شده بود. مادرم دستهايم را 
در دستان الغرش مى فشرد. آقا بزرگ 
هم كه مى خواس��ت برود،  سرش را جلو 
آورد و پيش��انى ام را بوس��يد. در همان 
حال آهسته دِر گوش��م گفت: »داداشى 
آدم روزه  رو ب��راى رضاى خدا مى گيره، 
نه براى چيزى ديگه. بقيه كارها هم بايد 
براى خدا باش��ه و گرنه ارزش��ى نداره و 

فقط سختى اش براى آدم مى مونه.«
در حالى ك��ه نگاه خجال��ت زده ام را 
از ص��ورت آقا ب��زرگ برمى گرداندم، 
چش��مهايم را به نشانه تاييد حرفهايش 
بس��تم. بعد نگاه��ى به ِس��ُرم انداختم. 
آخري��ن قطره ه��ا آرام آرام در ح��ال 

 .حركت بودند
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هنر رزمى جودو كه بر خاسته از 
ژاپن است جزء هنر هاى رزمى مثل 

كاراته ، تكواندو و كونگ فو مى باش��د 
با اين وجود بس��يار متفاوت از ساير هنرهاى 
رزمى مى باش��د چرا كه در آن مشت زدن و 

لگد زدن ممنوع است . 
جودو هنرى رزمى است كه اساسا 
گالوي��ز ش��دن در آن زياد بوده و 
هدف آن زمين زدن ، گير انداختن   ، 
مه��ار كردن و حتى از كار انداختن 
بازوان حريف مى باشد به گونه اى 
كه منتهى به تسليم شدن وى شود 
. تاكيد اصلى جودو روى توانايى به 
كار بردن نيروى حريف مى باشد به 

گونه اى كه منتهى به تسليم شدن وى 
ش��ود . جودو تنها يك مبارزه فيزيكى نمى 

باش��د بلكه يك مبارزه فكرى نيز هست بدين 
گونه كه يك جودو كار موفق بايد قادر باشد حركات 

حريف را از قبل پيش بينى كرده و با عكس العمل خود 
پاسخ مناسبى به آن بدهد . 

بس��يارى از اف��راد جودو را از س��نين 
خردس��الى و در س��نين ٥ يا ٦ س��الگى 
ش��روع مى كنند و برخ��ى اين هنر را تا 
سنين باال و در حدود سنين ٦0 يا 70 

سالگى ادامه مى دهند . جودو باعث 
بهبود س��طح آمادگى عمومى بدن 
همراه با افزايش ق��درت بدنى مى 

شود . در برخى افراد جودو باعث به وجود 
آمدن حس اعتماد به نفس ، نظمى درونى و 
خويشتن دارى مى شود كه همگى آنها مهارت 

هاى الزم در زندگى مى باش��ند . پدر و مادر ها اغلب 
اين ورزش را دوست دارند چرا كه اين ورزش به كودكان آنها 
انضب��اط و احترام مى آموزد . اين ورزش عالوه بر اينكه باعث 
حفظ آمادگى و آراس��تگى هنر آموزش مى شود مهارت هاى 

دفاع انفرادى خارق العاده اى را نيز به همراه دارد . 
جودو اولين هنر رزمى بود كه به دليل شهرت جهانى آن براى 
اولين بار در المپيك توكيو در سال 19٦4 وارد بازيهاى المپيك 
شد . در حال حاضر در حدود 17٥ كشور در اين رقابت ورزشى 
حضور دارند و اين امر باعث ش��ده تا اين ورزش در بازيهاى 

المپيك تبديل به دومين ورزش جنجال بر انگيز شود

جودو
آشنايي با ورزش

ورزش

ت
س

دو
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منشاجودو
لغت جوجيتس��و در قرن 1٦ مي��الدى در ژاپن به وجود 
آمد  . اين كلمه به همه هنرهاى رزمى كه با دست خالى انجام 

مى گرفت اطالق مى شد .
جودو قبل از آنكه در المپيك س��ال 19٦4 به عنوان يك 
رشته ورزشى پذيرفته شود سيستمى از دفاع شخصى بود كه 

توسط جيگوروكانو بنيانگذارى شده بود . 
جودو ريشه در هنرهاى رزمى سامورايى دارد كه با دست 
خالى مبارزه مى كردند و بر اس��اس دست به يقه شدن مى 

باشد . 
اولي��ن مزي��ت ج��ودو ايجاد 
آمادگى جسمانى فوق العاده در 
فرد است .از اين طريق فرد مى 
تواند هم انعط��اف پذيرى و هم 

قدرت بدنى خود را باال ببرد .
تمرين فنون مربوط به جودو 
باعث مى شود بدن قوى تر شده 
و مقاومت دس��تگاه هاى قلبى _ 

عروقى بيشتر گردد . 
هنر آم��وزان جودو مى توانند 
قدرت تمركز خ��ود را باال برده 
و داراى حافظه قوى شوند . اين 
قابليت ها نه تنها در تمرين جودو 
تاثير دارند بلكه در تحصيل و در 
شغل افراد نيز تاثير مثبت دارند .  
هنر آموزان از طريق تعليم ذهنى 
جودو ياد م��ى گيرند چگونه در 
زير فش��ار هاى زندگى آرامش 

خود را حفظ كنند .
اين توانايى در همه چيز از رانندگى گرفته تا امتحان و از 
كسب درآمد گرفته تا ارتقاء سطح زندگى و غيره تاثير مثبت 

دارند .
***

ضرورى ترين وسيله براى آموزش جودو تشك جودو مى 
باشد .

تش��ك جودو بايد به اندازه كافى ضخيم باشد تا در موقع 
پرت شدن حريف صدمه اى به وى نرسد .

همه فنون جودو را مى توان روى تش��ك انجام داد توجه 
داشته باشيد كه هرگز با كفش روى تشك جودو نرويد زيرا 
ممكن اس��ت نوك كفش شما بلوك هاى كوچك تشك را 

از جا بكند و يا چيزهاى ديگر از كف كفش ش��ما به تشك 
بچسبد در نتيجه پا يا بدن افرادى كه روى تشك تمرين مى 

كنند را مجروح سازد . 
وسيله ديگرى كه براى آموزش جودو الزم است جودوگى 
ي��ا همان لباس جودو اس��ت . انواع مختلفى از اين لباس ها 
مورد استفاده قرار مى گيرند لباس جودو بايد به اندازه كافى 
ضخيم باشد تا در موقع كشيده شدن پاره نشود . نام ژاكت 
جودو اوواگى و نام ش��لوار جودو زوبون اس��ت .  جودو كار 
بايد طرف چپ لباس را روى طرف راس��ت آن گذاشته و 
با كمربند ) ابى ( آن ار محكم كند همان گونه كه قبال گفته 
شد رنگ كمربند نشان دهنده 
رتبه جودو كار اس��ت . كمربند 
بايد محكم باشد و به آسانى پاره 

نشود . 
***

مبتديان با كمربند سفيد شروع 
به كار مى كنند اما در برخى از 
باشگاه هاى جودو از كمربند هاى 
زرد ، سبز ، ارغوانى ، آبى يا ساير 
رنگ ها براى ساير سطوح كيو 

نيز استفاده مى شود . 
ج��ودو كاران در پنج دان اول 
معموال از كمربند مشكى استفاده 
مى كنند و از دان ششم تا هشتم 
از كمربند با قس��متى س��فيد و 
قسمتى قرمز استفاده مى كنند و 
در نهايت آنهايى كه به رتبه نهم 
و دهم دان رسيده اند از كمربند 

قرمز استفاده مى كنند .
افرادى كه پنجمين دان مشكى يا باالتر از آن را گرفته اند 

به كودانشا معروف هستند . 
***

در ورزش جودو، محيط كل تش��ك ه��ا 14 در 14 متر 
مى باشد و فاصله انتهاى تشك قرمز از انتهاى تشك 3 متر 
است. تش��ك قرمز )تاتامى( داراى ابعاد 8 در 8 متر است 
كه جنس آن از اسفنج فشرده با روكش پالستيك نرم مى 

باشد. 
تع�داد داوران: هر مس��ابقه جودو زير نظ��ر 3 داور انجام 
مى ش��ود كه 2 داور در كنار يك داور در وسط تشك قرار 
دارند. همچنين يك منشى و يك وقت نگهدار، داوران را در 
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امر قضاوت يارى مى كنند. صدور رأى 
به اين ش��كل است كه داورهاى كنار، 
نظرشان را در مورد فن اجرا شده مى 
دهند كه چه امتيازى به آن تعلق مى 
گيرد و در نهايت داور وس��ط با توجه 
به نظ��رات داورها نظر نهايى را اعالم 

مى كند.
ادای احت�رام: اداى احت��رام ب��ه دو 
ص��ورت انجام مى ش��ود: ايس��تاده و 

نشسته.
او که می: ش��يوه هاى زمين خوردن 

در جودو را »او كه مى« مى گويند.
کوم�ی کاتا: گرفت��ن گارد در جودو 

»كومى كاتا« نام دارد.
تای س�اباکی: تغيي��ر جهت دادن و 

تغيير وضعيت دادن جودوكار، با حفظ 
تعادل كامل »تاى ساباكى« ناميده مى شود. 

ران��ه وازا: فعاليت ج��ودوكاران را در حالت غير ايس��تاده 
گويند.

تکنيکهایجودو
تكنيكهاى جودو در سه گروه اصلى 

تقسيم مى شوند:
1- ناگه وازا يا تكنيكهاى پرتابى كه 

به ٥ دسته 8 تايى تقسيم مى شود.
2- گاتام��ه وازا )ن��ه وازا( يا فنون 

درگيرى در خاك
3- آته مى وازا يا فنون مرگ

ان��واع فن��ون پرتابى )ناگ��ه وازا( 
شامل:

الف: تاچى وازا كه شامل سه بخش 
زير است:

1- ت��ه وازا ش��امل 1٥ فن )فنون 
دست(.

2- كوشى وازا شامل 11 فن )فنون 
كمر(.

3- آشى وازا شامل 22 فن )فنون 
پا(.

ب: استمى وازا يا سدتمى وازا.
انواع فن��ون كار در خاك )نه وازا( 

شامل:
1- اوساى كومى وازا يا گاتامه وازا 
ش��امل 10 فن )فن��ون چنگ زدن و 

نگهداشتن(.
2- شيمه واز شامل 11 فن )فنون 

فشردن و خفه كردن(.
3- كانستسو وازا شامل 9 فن )فنون 

اهرم كارى بر روى مفاصل(.
وزن هاى جودو

م��ردان: ٦0- ، ٦٦- ، 73- ، 80- ، 
90- ، 100- ، 100+ كيلوگرم.

زن��ان: 48- ، ٥2- ، ٥7- ، ٦3- ، 
70- ، 78- ، 78+ كيلوگرم.

- سقف مكان مسابقه جودو نبايد 
كمتر از 4 متر باشد.

- مدت زمان مس��ابقه براى زنان 
4 دقيقه، نوجوانان 3 دقيقه، جوانان 4 

دقيقه و براى مردان ٥ دقيقه است.
- لباس جودوكاران در مسابقه يكى به رنگ سفيد و ديگرى 

 .به رنگ آبى مى باشد
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آيا مى دانيد ايده  تعيين سرنوشت بازى توسط ضربات پنالتى 
در چه زمانى متولد شده است؟

تعيين سرنوش��ت بازى با ضربات پنالتى، پايانى پرهيجان و 
دراماتي��ك در رقابت  هاى فوتبال اس��ت. در جري��ان آن، هم 
قهرمانان زاده مى شوند و هم ناكامان. ايده  ضربات پنالتى براى 
تعيين نتيجه  مس��ابقه، از يك داور آلمانى فوتبال به نام »كارل 

والد« است. 
 وى كه زاده  ايالت بايرن )باواريا( است، اكنون 90 سال سن 
دارد و براى نخس��تين بار در س��ال 1970 با ايده  خود، جهان 
فوتبال را دگرگون س��اخت. كارل والد هنوز از ايده  پيشنهادى 
خود احس��اس غ��رور مى كند و مى گويد: »تنه��ا از اين طريق 

مى توان برنده  مسابقه را ورزشكارانه تعيين كرد«. 
 

راهحلعادالنهوورزشی
 تا پيش از اين قاعده، گاه مسابقات حساسى را كه به تساوى 

مى انجاميدن��د، پ��س از 48 س��اعت تكرار 
مى كردند. اين كار از نظر سازماندهى مشكل 
 ساز بود. سپس ايده  تعيين برنده با قرعه كشى 
يا چرخش سكه )شير يا خط( به ميان آمد 
كه بيش��تر راه حلى اضطرارى و غيرورزشى 
بود. كارل والد معتقد است: »اين كه پيروزى 
نبود. هيچ ارزشى نداشت چون عادالنه نبود. 

من دنبال يك راه حل ورزشى بودم«.
كارل والد، هنگامى كه ايده  خود را با اتحاديه  فوتبال بايرن در 
ميان گذاشت، نخست با مخالفت مقامات اين اتحاديه روبه رو 
شد. ولى كارل والد دست از تالش برنداشت و در سال 1970 
قاعده  تازه را رسما پيشنهاد كرد. البته هدف او متقاعد ساختن 
مقامات فوتبال محلى بود، ولى ايده  او به سرعت گسترش يافت. 
نخست فدراسيون فوتبال آلمان و سرانجام فدراسيون جهانى 

فوتبال )فيفا( اين قاعده را پذيرفتند. بدين سان نام كارل والد در 
تاريخ فوتبال ثبت شد.

آلمان،نخستينقربانی
ضربات پنالتى براى تعيين سرنوش��ت بازى، نخس��تين بار 
در ج��ام ملت هاى اروپا در س��ال 197٦ به كار گرفته ش��د و 
شگفت آور اين كه تيم ملى فوتبال آلمان، نخستين قربانى بزرگ 

اين قاعده بود.
در ديدار نهايى آن دوره از مسابقات كه در بلگراد، پايتخت 
يوگسالوى سابق برگزار شد، تيم ملى فوتبال چكسلواكى توانست 

در ضربات پنالتى بر آلمان غلبه كند.
در عوض تيم ملى آلمان توانس��ت در ديدار نيمه نهايى جام 
جهانى سال 1982 در اسپانيا، در ضربات پنالتى بر فرانسه غلبه 
كند و به ديدار نهايى راه يابد. تا كنون حتي دوبار قهرمان فوتبال 

جهان با ضربات پنالتى تعيين شده است.
در س��ال 1994 در آمري��كا، برزيل با ضربات 
پنالتى بر ايتاليا غلبه كرد و در سال 200٦ اين ايتاليا 
بود كه توانست حريف خود فرانسه را با ضربات 

پنالتى شكست دهد و قهرمان جهان شود.
امروزه تعيين سرنوشت بازى با ضربات پنالتى 
عادى شده، ولى از هيجان آن ذره اى كاسته نشده 
اس��ت. اين قاعده در طى س��ال هاى گذشته هيچ 
تغييرى نكرده است. نخست پنج بازيكن از هر تيم براى ضربات 
پنالتى تعيين مى شوند و اگر باز هم نتيجه مساوى ماند، ضربات 

پنالتى آن قدر ادامه مى يابند تا برنده تعيين گردد.
و نكت��ه  آخر اين كه كارل والد، مبتكر اين قاعده، خود هرگز 
ضربه  پنالتى نزده اس��ت. او عليرغم عش��ق به فوتبال، بازيكن 

 .موفقى نبود و به ناچار به داورى روى آورد
منبع: دويچه وله

تاريخچهتعيين
سرنوشتبازیبا

 ضربات پنالتی 

سال پنجم  / شماره 21 پياپي 233/  14  شهريور1388 
17



داستاندنبالهدار

داستان

ت
س

دو

نويسنده:آلفرداسُتل
مترجم:رامكنيكطلب
تصويرگر:طاهرشعباني

اولين واكنشم دوباره در آغوش گرفتنش 
بود. تا آرام ش��ود. ولي چه فايده او كه عمه 
كاترين نبود. منظورم اين است كه همان قدر 
خودش بود كه من بودم. دومين واكنشم اين 
بود كه بپرسم بدن اصلي اش كجاست؟ ولي 
او نمي دانست. سومين كاري كه مي توانستم 
بكنم اين بود كه كسي را پيدا بكنم و كشفم 
را به او بگويم. ولي غير از آربوها كسي آنجا 
نبود و احتماال ً آربوها خ��ود از اين موضوع 
خبر داشتند. لرزيدم. من مي بايست آرام و 
با دقت باش��م. كنار ميز نشستم تا راه حلي 
بياب��م. ش��كاف ورودي كامپيوتر! به همين 
علت هن��گام ورودم اج��ازه ن��داد او را در 
آغوش بگيرم و باز به همين علت لباس شنا 
نپوشيد. او يك مدل بود. همان طور كه من 
بودم. ولي مدل درست كار نمي كرد. كسي 
برنامه ريزي اش را دست كاري و به احتمال 
زياد به صورت غير قانوني برنامه ريزي كرده 
ب��ود. به هر حال او به عن��وان يك مدل به 
صورت قانوني نمي تواند در سيارة وطن خود 
وجود داشته باشد. مدل ها براي سيارة مقصد، 
كه هر كسي قصد سفر به آنجا را دارد تهيه 
مي شوند. داشتم به اين چيزها فكر مي كردم 

كه عمه كاترين دست از گريه كردن كشيد 
و آرام گفت: »من خيلي عذر مي خواهم !«

گفتم: »تقصير شما نيست. به هر حال همه 
چيز درست خواهد شد.«

گف��ت: »من اين طور فكر نمي كنم. خيلي 
نگرانم!«

� عمه كاترين خود ِ واقعي ِ شما كجاست؟
سرش را تكان داد.

� يعني هيچ چيز يادتان نمي آيد؟
لحظ��ه اي فكر كرد... ي��ادم مي آيد جاي 
ديگري بودم. جايي كه با اينجا فرق داشت...

� كجا بود؟
� نمي دانم. يك جاي بسته اي بود. بعد، من 
از آنجا به اينجا آورده شدم. آه خيلي گيج و 
خسته ام. هر شب يك برنامة جديد در من 
مي گذراند. اطالع��ات جديد! من عصبي و 

خسته ام و حاال از توان افتاده ام!
� چه كساني عمه كاترين؟ چه كساني اين 

كار را با شما كرده اند؟
لحظه اي درنگ كرد. انگار از اينكه اسمي 

ببرد مي ترسيد.
پرسيدم: »كار ِ آربوهاست؟«

با تكان سرش حرفم را تأييد كرد.

� طوري م��را برنامه ري��زي كرده اند كه 
دوستشان داشته باشم و معادنم را به آن ها 
بدهم. ولي اطالعات كافي نيس��ت و برنامه 
هميشه درس��ت كار نمي كند و براي همين 

عصباني و فرسوده مي شوم.
فكر ك��ردم پس براي همين اس��ت كه 
فران��ك و روت ش��ب ها به مرك��ز كنترل 
مي روند. آن ها مراقب شركت معادن دوونتر 
نبوده اند، بلكه در حال دزديدن معادن بوده  اند 
و ديوانه وار سعي مي  كردند مدل عمه كاترين 
را برنامه ريزي ش��ده نگاه دارن��د. فقط افراد 
»و يا كد« به صورت صحيح مي توانند برنامه 
وارد مدل ه��ا كنند؛ چون خودش��ان مدل را 
طبق خود ِ واقعي در سيارة مبدأ مي ساختند. 
آربوها تخصص اين كار را نداشتند و آن را 
به بدترين شكل ممكن انجام داده بودند. ولي، 
مدل عمه كاترين كامال ً به خودش شبيه بود، 
ش��ايد افراد »وياكد« مدل عم��ه كاترين را 
ساخته اند، معني اش اين است كه عمه كاترين 
برنامة سفري از طريق »وياكد« داشته است. 
شايد براي ديدن ما به زمين مي آمده است. 
ش��ايد هم مدل به زمين رسيده بوده و آنجا 
تا رسيدن برنامة كامپيوتري اش از آلفا نگه 

ماجراي سفر به»آلفا1«
قسمتششم
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داشته شده است.
آن وقت آربوها با سفينه به زمين رفته اند 
و م��دل عمه كاتري��ن را از انبار يا كارخانه 
»وياكد« دزديده براي رس��يدن به اهداف 
خود به آلف��ا آورده اند و همة اين  ها به اين 
معناست كه... مي توانستم هيجان دروني ام را 
احساس كنم... عمه كاترين واقعي همين  جا 

در آلفا است.
شايد در مخزن خواب آلفا � زمين!

كمي نشستم تا قطعات اكتشافي ام درست 
در جاي خود قرار گيرند. همه چيز با هم جور 
درمي آمد. آربوها برنامه ريزي هاي »وياكد« 
را با برنامه هاي خود عوض كرده اند. يعني 
طوري به او برنامه داده اند تا امتياز شركت 
معادن دوونتر را به آن ها بدهد. بعد از من 
به عنوان شاهد فاميل دعوت كرده  بودند. 
از من چون از همه كم س��ن ترم. و كمتر با 
عمه كاترين آش��نا بوده ام و ش��ايد چون از 
بقيه س��اده ترم، براي گول خوردن! چه زوج 

باهوش و بدذاتي بودند!
... خيلي خوب، آفرين ولي شما هنوز جك 

استيونسن را نمي شناسيد!...
من باي��د اول بدن عم��ه كاترين را پيدا 
مي ك��ردم و ب��ه اف��راد »وياك��د« ماجرا را 
مي گفت��م... چطور اي��ن كار را بايد بكنم؟... 
نمي دانس��تم، فكرش از عملش آس��ان تر 

است.
عم��ه كاترين گف��ت: »جك خس��ته ام. 

نمي توانم چشمانم را باز نگه دارم.«
انگار از كار افتاده بودم.

� برو بخواب عمه كاترين. ش��ما را فردا 
خواهم ديد.

ديگر آنجا نماندم. نمي خواستم با آربوها 
روبه رو شوم. شايد از موضوع باخبر مي شدند. 
و به من مي گفتند كه من چيزي را فهميده ام 
كه نبايد مي فهميدم. بهترين كار اين بود، كه 
به اتاق خوابم مي  رفتم و نقشه  مي كشيدم كه 
چطور عمل كنم! چ��راغ را خاموش كردم، 
دراز كش��يدم و به س��قف خيره ش��دم از 
مركز كنترل ص��داي تلق و تلوق ديوانه وار 
كامپيوترها به گوش مي رس��يد. آن ها بايد 

مدل را برنامه ريزي شده نگه مي داشتند. 
تا من ب��ه زمين برگردم. بع��د مدل در 
بستر بيماري مي خوابيد و بدن واقعي عمه 

كاترين در مخزن »وياكد« تا هميش��ه باقي 
مي ماند. روشن بود كه بايد در اولين فرصت 
به مخزن »وياكد« مي رفتم و بايد مدلش را 
با خودم مي بردم. قبل از اينكه خوابم ببرد به 
دلي��ل احمقانه اي كه هر دوي ما را به اينجا 

كشانده بود لبخند زدم:
***

صبح كن��ار ميز صبحانه عم��ه كاترين 
نب��ود، ولي آربوه��اي خن��دان آن دور و بر 

مي چرخيدند.
فرانك سرحال و بانشاط پرسيد: »امروز 

چطوريد ارباب جك؟
�  خوبم، ممنون.

روت پرسيد: »ارباب جك، مقداري آب 
پرتقال در ليوانتان بريزم؟«

� نه، تش��كر. عمه كاترين با ما صبحانه 
نمي خورد؟

فرانك گفت: »ببخشيد عمة شما حالشان 
چندان خوب نيست. برايشان بهتر است كه 

استراحت بكنند!«
صدايش را صاف كرد: »به هر حال ارباب 
جك، به شما متذكر شده اند كه براي سفر به 

زمين آماده نيستند!؟«
گفتم: »بله گفته اند.«

و وانمود كرده ام كه عمه كاترين چه بيايد 
و چه نيايد برايم مهم نيست.

� من واقعا ً بايد به خانه برگردم. نمي  توانم 
منتظر شوم كه عمه كاترين تصميم بگيرد. 
من كاپيتان ِ تيم بس��كتبال مدرسه هستم و 
بايد براي تمرين بروم. اشكالي ندارد امروز 

برگردم؟
از خدا مي خواس��تند، از بي تابي من براي 
رفتن به خانه ذوق كردند. ولي وانمود كردند 

كه تصميم من ناراحتشان كرده است.
روت گفت: »ارباب جك، متأس��فيم كه 

قصد داريد اينجا را ترك كنيد.«
در دل گفتم: »ش��رط مي بندم متأس��ف 

مي شويد.«
گفتم: »ام��كان دارد عمه كاترين مرا به 

ترمينال »وياكد« ببرد؟«
نگاهي بينش��ان رد ّ و بدل شد. نقشه شان 
اين بود كه عمه كاترين را در بستر بيماري 
بخوابانند، تا وقتي كه از دس��ت من به كلي 

خالص شوند.

فرانك گفت: »مطمئن نيس��تم عمة شما 
حال آمدن به ترمينال را داشته باشد!«

� آه، پس بهتر اس��ت تا وقتي بهتر نشده 
اينجا را ترك نكنم. نمي توانم او را با اين حال 
مريض اينجا بگذارم و بروم. پدرم هرگز مرا 

نمي بخشد!
نگاه هاي بيشتري بينشان رّد و بدل شد.

فرانك گفت: »خوب، شايد تا بعد از ظهر 
حالشان بهتر شود!«

� امي��دوارم. چ��ون حتما   ً باي��د به خانه 
برگردم.

روت با لبخن��دي گفت: »من برايتان جا 
رزرو مي كنم. مطمئنم خانم دوونتر پرواز شما 
را خواهند ديد!« پس از صبحانه، روت براي 
بازگشتم به زمين جا رزرو كرد. عمه كاترين 

قبل از ظهر از اتاقش بيرون آمد. 
چشمانش مي درخشيد. احتماال ً درونش 
اطالعات اضط��راري گذاش��ته بودند، كه 
امي��دوار بودم، تا رس��يدن ب��ه ترمينال و 

پيدا كردن بدن واقعي اش دوام بياورد.
� عمه كاترين چطوريد؟

با احتياط گفت: »خيلي بهترم جك. بايد 
از فرانك و روت عزيز تشكر كنم كه از من 

مراقبت مي كنند!«
فرانك گفت: »آه خانم دوونتر شما با ما 

خيلي مهربانيد...«
حرف ه��اي  »دوب��اره  گفت��م:  دل  در 

تكراري!«
وسط حرفش پريدم: »مي دانيد عمه كاترين 

قرار است امروز به زمين برگردم؟«
� بله جك، روت و فرانك به من گفته اند. 
مي خواهم به پدرت بگويي، چقدر سپاسگزارم 
كه اجازه داد تو به آلفا بيايي، لطفا ًَ به او بگو 

اميدوارم به زودي به زمين بيايم.
يك سخنراني خوب برنامه ريزي شده كه 
از كارت هاي كامپيوتري با شتاب تهيه شده 

مي آمد.
� بله، خواهم گفت. شما آماده ايد كه مرا 

به ترمينال ببريد؟
� بله.

� پ��س ح��اال باي��د ب��ا روت و فرانك 
خداحافظي كنم.

� فرانك با همان لبخند هميشگي گفت: 
»نه هنوز! من و روت هم با شما مي آييم!
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� ها؟
روت گف��ت: »البت��ه ارب��اب ج��ك. ما 

مي خواهيم پرواز شما را ببينيم!«
نااميد ش��ده بودم: »نيازي نيست اين كار 

را بكنيد!«
فرانك گفت: »ما مي آييم!«

و رفت تا س��فينه را روشن كند. ساكت و 
سريع به ترمينال »وياكد« رسيديم. ساكت 
بود، چون بر ف��راز هزاران المپ بزرگ كه 
تأسيسات شركت معادن دوونتر را تشكيل 
مي دادن��د، پرواز كرديم و چش��م آربوها به 
دارايي هاي جديدش��ان روشن ش��ده بود و 
سريع بود چون آن ها مي خواستند در اولين 
فرصت از دستم خالص شوند. عمه كاترين 
كنارم در عقب سفينه نشسته بود؛ با چشماني 
نيمه باز، شايد اطالعاتش در حال خالي شدن 
ب��ود و اميد داش��تم تا رس��يدن به ترمينال 
طاقت بياورد. بدون مدل نمي توانس��تم بدن 
واقع��ي اش را نج��ات دهم، نقش��ة خاصي 
نداشتم. فقط مي دانستم كه آنجا همه چيز به 
پايان مي رسد ولي نمي دانستم چطور خودم 
را به مخزن برسانم. برج هاي طاليي و پلكان 
متحرك ناتينگهام پيش رويمان ظاهر شد. 

بايد عمه كاترين را پيدا مي كردم... 
فرانك گفت: »ما به ناتينگهام رسيديم.«

بايد تا حد ّ امكان دوست باقي مي مانديم. 
در سمت راس��ت من فرودگاه ابر موشك ها 
انديش��يدم...  دي��دم.  را 
مطمئن ترين راه سفر، هيچ 
ك��س ب��ا مدلش اش��تباه 

نمي ش��ود... باالي شهر، سفينه هاي شخصي 
آسمان را پر كرده بودند. 

به زمين نشستيم و فرانك كليد خاموش 
را زد و سفينه متوقف شد. روبوتي از ترمينال 
بي��رون آمد و كارت پاركينگ به ما داد. به 
منطقة پذيرش رفتيم. فرانك آربو پش��ت 
ميكروفن رفت: »ارباب جك استيونس��ن به 

زمين برمي گردد.«
صدايش سيستم كامپيوتري را فعال كرد. 
اول صدايي شبيه بيم بيم آمد و بعد كامپيوتر 
گفت: »س��طح پن��ج � اتاق. پن��ج ب. آلفا � 

زمين.«
فرانك با خوش��حالي گفت: »ارباب جك 

منتظر شما هستند.«
روت گفت: »سفر خوبي داشته باشيد.«

عمه كاترين چيزي نگفت، مثل خواب گردها 
راه مي رفت. در دلم از او مي خواس��تم كه از 

حال نرود...
� به تو نياز دارم... دختر پير!

سطح پنج از مسافران به ديگر سياره ها و 
تازه رسيده ها پُر بود. كنار اتاق مركزي مغازة 

هديه فروشي قرار داشت.
به مغازه خيره ش��دم. همين راهش بود. 
مي دانستم چه كار بايد بكنم. مثل كودكي به 

ويترين زل زدم.
فرانك گفت: »بيا ارباب. سفر شما براي ده 

دقيقه زمان بندي شده است.«
� داشتم فكر مي كردم كه دوست دارم از 

آلفا يادگاري ببرم.
حيرت زده ب��ه نظر مي رس��يدند. حرفم 

احمقانه بود.
فرانك خنديد: »ارباب غير ممكن است 

بتوانيد چيزي با خود ببريد چون ش��ما واقعا ً 
نمي روي��د. خود واقعي ِ ش��ما زمين را ترك 
نكرده است. شما توسط اعداد سفر كرده ايد.

لجبازانه گفتم: »مهم نيست. من فقط يك 
يادگاري مي خواهم كه به دوس��تانم نش��ان 

بدهم كه در آلفا بوده ام!«
� اين مغازه براي از راه  رسيده هاس��ت كه 
اگر مي خواهند هدايايي براي ميزبانانش��ان 

بخرند.
� من يك يادگاري مي خواهم!

گاهي ارزشش را دارد كه آدم كوچك تر 
از خودش رفتار كند. فرانك به عمه كاترين 
رو كرد: »به برادرزاده تان بگوييد اين كار غير 

ممكن است.«
در حقيقت، به عمه  كاترين دستور مي داد. 
عمه كاترين آن چنان ماشين گونه گفت: »اين 
كار غير ممكن اس��ت« كه آربوها ترسيدند 
مبادا من متوجه چيزي شوم. من هم ترسيده 
ب��ودم، چرا كه م��دل عمه كاتري��ن انرژي 
چنداني نداشت و وقت به سرعت از دست 

مي رفت.
فرانك به ساعتش نگاه كرد و بعد تندتند 

به روت چيزهايي گفت.
روت گفت: »خيلي خوب، ارباب ما برايت 
يكي از سنگ هاي يادگاري آلفا را مي خريم، 

كه آن را هنگام سفر با خودت نگه داري.
گفتم: »متشكرم.«

فرانك گفت: »ما زود برمي گرديم.«
هر دو سريع به مغازة هديه فروشي ديگري 
در انتهاي س��الن رفتند. صبر كردم تا مردم 

بين ما و آن ها قرار گرفتند. 
بعد سريع دست عمه كاترين را گرفتم.

� بايد عجله كنيم.
با تعجب پرس��يد: »براي چه بايد عجله 

كنيم؟«
� بايد بدن اصلي ش��ما را پيدا كنيم. بايد 

جايي در همين ساختمان باشد. بيا!
� جك، من دارم از حال مي روم.

� عمه شما مي توانيد، بياييد.
دس��تش را كشيدم، به ناچار با من همراه 
ش��د. داش��ت آخرين ذرات ان��رژي اش را 
اس��تفاده مي كرد. با اين حال همراهم دويد. 

مدل پير، عالي بود!
                             )ادامه دارد(
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سوغات

ت
س

دو
انس��ان از آغاز روي س��ياره زمين ب��راي محافظت بدن 
خوي��ش در برابر تغييرات جوي به فكر اس��تفاده از تن پوش 
بوده است. پوس��ت حيواناتي كه انسان هاي عهد كهن شكار 
مي كردند به عنوان مناس��ب ترين وسيله براي اين منظور به 
كار گرفته مي شد. با اهلي كردن گاو و گوسفند و بز در شش تا 
هشت هزار سال ق. م در مصر، آسياي ميانه و هند و چين، به 
تدريج دامداري رواج پيدا كرد و از آن به بعد پوست گوسفند 

به عنوان تن پوش مورد استفاده قرار گرفت.
اما ديري نمي گذرد كه انس��ان به فكر ريس��يدن پش��م 
حيوان��ات اهل��ي اش مي افت��د و بافندگي را ش��روع مي كند. 
دانشمندان معتقدند كه انسان شيوه و فن بافندگي را سال ها 
قبل از ريسيدن پشم بلد بوده است. ممكن است انسان هاي 
عهد كهن بافت را با گره زدن و درهم تنيدن ساقه ها  اليافت 
گياهان � كه در نهايت به س��بدبافي و حصيربافي ختم شد � 
شروع كرده و بعدها اين فن را با الياف حيواني و پشم رسيده 
ش��ده ادامه داده باشند. از اينجاست كه فن بافندگي رسماً به 

عنوان يكي از رش��ته  فعاليت هاي بشر در مي آيد و تا سطح 
زيباترين هنرها ارتقا پيدا مي كند.

اما شما فكر مي كنيد بافت كدام يك زودتر از بقيه شروع 
شده باشد: پارچه؛ قالي و يا گليم؟

همان طور كه مي دانيد مواد اوليه منسوجات )بافته ها( كه 
همان نخ و پش��م اس��ت در مقابل گذر زمان و شرايط جّوي 
بس��يار آسيب پذير بوده و به سرعت از بين مي رود، بنابراين 
براي فهميدن اين گونه موارد نمي توانيم به كشف منسوجات 
قديمي و تخمين قدمت از روي آن ها خيلي اميدوار باش��يم. 
باستان شناسان در اين گونه مواقع با مطالعه بقاياي باقي مانده 
از منسوجات قديمي، مطالعه  نقاشي ها و تصاوير حك شده روي 
ظروف س��فالي و فلزي، مهرها و وسايل و ادوات بافندگي به 

جاي مانده، جواب اين سؤاالت را پيدا مي كنند.
آن ها با مطالعه شيوه بافت قالي در مقايسه با شيوه بافت 
گليم فهميده اند كه قالي به لحاظ پيچيدگي و پيشرفته تر بودن 
نوع بافتش از گليم جوان تر بوده و بافت آن بعد از بافت گليم 

سرگذشت يك هنر كهن سال

گليم
م.شيرازي
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شروع شده است.
آن ها همچنين در مورد گليم و پارچه بافي 
اعتماد دارند كه چون دارهاي گليم  ساده تر 
و ابتدايي ت��ر از دارهاي پارچه بافي اس��ت 
بنابراين گليم زودتر از ساير منسوجات در 
ميان انسان ها ظهور پيدا كرده و بشر اوليه 
بافندگي را بعد از حصيربافي و سبدبافي با 

بافت گليم شروع كرده است.
جالب اس��ت بدانيد ك��ه گليم در آغاز 
به عنوان لباس و ب��راي محافظت بدن در 
مقابل سرما مورد استفاده قرار گرفت گليم 
هنوز هم در ميان پاره اي از قبايل ساكن در 
افغانستان به عنوان لباس به كار برده مي شود 
و شب ها موقع خواب نقش روانداز را برايشان 

باز مي كند.
با تكامل و رواج تدريجي بافندگي، كم كم 
نخ هاي ظريفت تر و دس��تگاه هاي پيچيده تر 
بافت به وج��ود مي آيند و ف��ن پارچه بافي 
اختراع مي شود. با اختراع پارچه، گليم نقش 
لباس بودن خودش را از دست مي دهد و به 

عنوان زيرانداز و كف پوش مطرح مي شود.
 با بافت قالي، خانه هاي ش��هري قالي به 
عنوان زيرانداز انتخاب مي كنند اما روستاييان 

و عشاير همچنان گليم را براي زيراندازشان 
م��ورد مصرف ق��رار مي دهند. بافت س��اده 
و چش��م نواز گليم ها و رنگ هاي درخش��ان 
و ش��اد به كار رفته در آن ه��ا يك بار ديگر 
توجه شهرنشينان را جلب مي كند و گليم به 
عنوان يكي از زيباترين انواع صنايع دس��تي 
به خانه هاي ش��هري راه پيدا مي كند. امروزه 
گلي��م نه  تنها به عنوان يك كاالي مصرفي و 
كف پوش به حس��اب مي آيد بلكه به عنوان 
يك هنر، حس زيباشناسي انسان ها را به كار 
گرفته و در حد يك فعاليت خالقانه و تجلي 

ذوق  هنري انسان ها لحاظ مي شود.
در اي��ران گليم بافي بيش��تر بين زنان و 
دختران عشاير مرسوم و متداول است. آن ها 
در زمان فراغت از پخت نان و غذا و رسيدگي 
به دام ها، به بافت گليم مي پردازند. گليم بافي 
آن چنان در ميان ايالت و عشاير رواج دارد 
كه تمام دختران كوچك ايل از همان دوران 
طفوليت با نحوه بافت گليم و كارهاي جنبي 

آن آشنا مي شوند.
عشاير پش��م مصرفي در توليد گليم را 
از گوس��فندان ايل تأمي��ن مي كنند و بعد از 
شست وش��و و رنگرزي مورد اس��تفاده قرار 
مي دهند. امروزه روس��تاييان هم عالوه بر 

عشاير كار گليم بافي را انجام مي دهند.
دارهاي گليم بافي عشاير بيشتر از نوع 
افقي )خوابيده( است. آن ها براي بافت گليم 
بر روي دار مي نشينند و كار بافت را انجام 
مي دهند. دارهاي افقي قابليت جمع ش��دن 
را دارند به همين جهت سهولت بيشتري 
براي حمل و نقل آن ها وجود دارد كه اين 
نوع داره��ا براي زندگي كوچ رو عش��اير 

متناسب تر است.
دارهاي گليم بافي روس��تاييان بيشتر از 
نوع دارهاي عمودي )ايس��تاده( و شبيه به 

دارهاي قالي بافي است.
بافن��دگان گليم براي بافت��ن نقوش و 

نحوه بافت گليم
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طرح هاي گليم از هيچ نقش��ه اي اس��تفاده 
نمي كنند و تمام طرح هاي روي گليم را به 
صورت ذهني مي بافند. بافت گليم از روي 
طرح هاي ذهني و خالقانه، يكي از مهم ترين 
داليلي اس��ت ك��ه گليم را ب��ه عنوان يك 
هنر مطرح مي كن��د. بافت گليم كار تقريبًا 
ساده اي اس��ت و تنها با عبور دادن نخ هاي 
رنگين از البه الي تارها و محكم كردن آن ها 
بافته مي ش��ود. )تار همان نخ هايي است كه 
به صورت موازي و عمودي از باال به پايين 

دارهاي گليم بافي بسته مي شود.(
گليم هاي ايراني بر اساس شيوه و روش 

بافتشان به دو دسته تقسيم مي شوند:
1. گليم هاي ساده يا  دورو كه به گليم هاي 
تخت معروف اند. اين گليم ها از هر دو طرف 
پشت و رو قابل استفاده هستند و طرح هاي 
روي آن ش��امل اش��كال هندس��ي است. 
گليم هاي بافت ايالت قش��قايي، كردستان، 
كرمانشاه و استان هاي اردبيل و آذربايجان 

شرقي از اين دسته گليم ها هستند.
2. گليم هاي يك رو و گليم  »سوماگ«: 
اي��ن ن��وع گليم ها تنها از ي��ك طرف قابل 

استفاده هستند. براي بافت اين نوع گليم ها معموالً نخ هاي 

رنگ��ي را دور نخ هاي تار مي پيچين��د و اضافه نخ رنگين را 
پشت گليم مي برند و مخفي مي كنند.

از سوماك هاي مشهور ايراني مي توان به گليم هاي اردبيل 
و آذربايجان شرقي كه با نام »ورني« شناخته مي شود اشاره 
كرد. »ورني ها« نقوشي از نوع حيوانات اهلي و وحشي دارند. 
� گليم هاي معروف به »شيركي پيچ« كه در استان كرمان 

بافته مي شود و حيوانات اهلي و ُگل، نقوشش 
را تش��كيل مي دهند � گليم هاي موس��وم به 
»رندي« كه در استان فارس و خوزستان بافته 

مي شود و نقش پرنده و ُگل دارد.
گليم برخالف قالي پرز و گوشت ندارد، به 
عبارت ساده تر آن چيزي كه باعث مي شود 
شما بتوانيد انگشتتان را درون قالي فرو كنيد 
وجود همين پرزها و گوش��ت قالي است ولي 
در مورد گليم ش��ما نمي توانيد انگش��تتان را 
درون گليم فرو كنيد چ��ون گليم پرز ندارد. 
همچنين گليم برخالف قالي طرح و نقش هاي 
بسيار ساده اي دارد كه حتي گاهي ممكن است 
كودكانه به نظر برسد! البته همان طور كه اشاره 
شد زيبايي خيره كنننده گليم ها به همين سادگي 
و خلوص رنگ  و طرح هايش اس��ت. سادگي 
بافت، نقش و رنگ هاي ش��اد و درخشاني كه 
حكايت از باطن باصفا و بي غل و غش بافندگان 
هنرمند گليم ها دارد. مگر نه اين است كه هر 
اثر هنري راوي درون هنرمندش است؟! اين 
سادگي و صفا نيز ساده به دل هر بيننده گليم 
مي نشيند و تركيب رنگ هاي شاد و زيباي آن، 

آدمي را به وجد و اشتياق مي آورد.
استفاده از گليم به عنوان كف پوش خانه ها باعث مي شود 
حس صميمت و نشاط به محيط خانه منتقل شود. 
و در آخر اينكه، از قديمي ترين گليم جهان كه يك 
گليم هشت هزار ساله است )متعلق به شش هزار 
س��ال ق. م( و از جزيره آناتولي تركيه به دست 
آمده، تا امروز كه گليم ها حكم سوغاتي و صنايع 
دستي را پيدا كرده اند، زمان درازي بر اين بافتة 
كهن سال گذشته است. اما آنچه باعث مي شود 
كه اين هنر قديمي و س��اير هنرهاي كهن سال 
ديگر، همچنان تازه و جوان به نظر برسند و به ژرفاي دل ما 
رسوخ كنند زبان رازآلودي است كه در متن هر هنر نفيس 
و گران بها پنهان شده، زباني كه تنها اعماق جان و روح آدمي 

 .الفباي آن را مي فهمند و تشخيص مي دهد

تمبرهايى با نقش گليم كه در سال 2٠٠٦ توسط اداره پست امريكا به چاپ رسيد
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غار مير ُمالسدو
نمايشگاه نقاشي دوازده هزار ساله

درختان سبز و گل هاي رنگارنگ، مزارع گندم و جو كه با وزش 
باد به اين س��و و آن سو آشفته مي شوند و رشته كوهي در شمال و 
شمال غرب دشت كه در محاصره درختان درهم فشرده بلوط قرار 
گرفته است... اينجا كوهدشت در استان لرستان است و ما به دنبال 
يك منطقه پر رمز و راز تاريخي هستيم كه در دل دره هاي وسيع و 

طوالني رشته كوه هاي هميان جا خوش كرده اند...
راه پرپيچ و خمي اس��ت و اطراف آن را گل هاي وحش��ي زيبا 
پوشانده اس��ت. راهي كه به »دره ميرمالس« در كوه »سرسرخن« 
مي رس��د، و باالخره... به س��ايباني بزرگ مي رسيم كه چهرة درهم 
ريخته و از بين رفته غاري باس��تاني اس��ت؛ غار ميرمالس... تصور 
كنيد اجداد ما دوازده هزار سال قبل در اين غار زندگي مي كردند. 
ش��گفت انگيز است! اينجا سرش��ار از خاطره هاي دوازده هزار ساله 
اجداد ماس��ت. اين كوه سرش��ار از طنين صداه��ا و گفت وگوهاي 
آن هاست وقتي كه شب هنگام، خسته از شكار دسته جمعي دورتادور 
آتشي افروخته مي نشستند و كباب گوشت شكارشان را به دندان 
مي كشيدند. سرشار از روياها و آرزوها... راستي شما فكر مي كنيد 
اجدادم��ان راجع به چه موضوعاتي با هم حرف مي زدند؟! رنج ها و 
دغدغه هاش��ان چه بود؟ از چه چيزهايي خوشحال مي شدند؟ چه 
چيزهايي غمگينش��ان مي كرد؟ و... اما اين كوه و اين دشت صداي 
آن ها را به خاطر مي آورد و اين غار هنوز پُر از صحنه هاي روزمرة 
اجداد ماست و شايد روزي فرابرسد كه از دل همين منطقه رازهاي 

بيشتري از زندگي اجدادمان را بيرون بكشيم.
به دنبال آثار و نش��انه هايي ك��ه اجدادمان در اين مكان به جا 
گذاشته اند از جنوب غار شروع مي كنيم و به سمت شمال مي رويم. 
بر روي بستر سنگي ديواره هاي غار نقاشي هاي زيادي از آن ها وجود 
دارد. نقش هايي به رنگ قرمز و س��ياه. اين نقش ها حيواناتي مثل 
گوزن، س��گ، روباه و بيشتر اسب را نشان مي دهند و آدم هايي كه 

سوار يا پياده در حال تيراندازي و شكار هستند.
اين نقاشي ها با امكاناتي بسيار كم و در شرايطي دشوار به دست 
اجداد ما روي ديواره سخت و سنگي غارها خلق شده است. آن ها 
براي كشيدن اين نقاشي ها ديوار سنگي غارها را به شكل نقش مورد 
نظرشان كنده كاري مي كردند و درون قسمت هاي َكنده شده را با 
دوده زغال يا سوخته استخوان مخلوط با پيه )چربي( جانوران و يا 
با مواد رنگيني نظير ُگل اُخرا و خاك سرخ پُر مي كردند تا نقاشي ها 
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واضح و پررنگ برسند.
فك��ر مي كنيد چ��را اجداد ما در اين ش��رايط س��خت بر بدنة 
سنگي غارهايشان نقاشي كشيده اند؟! آيا آن ها قصد داشتند محل 
زندگي ش��ان را تزيين كنند؟ بعيد اس��ت، چراكه اين نقاشي ها در 
غارهاي بس��يار تاريك ايجاد شدند كه افراد به زحمت يكديگر را 
مي ديدند چه برس��د به اينكه تزيينات ديواره ها را هم ببينند! پس 
هدف آن ها از كشيدن اين نقاشي ها چه بوده است؟! بياييد يك بار 
ديگر نقش ها را مرور كنيم شايد چيز دستگيرمان شد. گوزن هاي در 
حال دويدن، عده اي هم با نيزه به دنبال آن ها مي دوند، مردان سوار 
بر اسب و در حال تعقيب يك شكار سگ، روباه و.. باز هم آدِم نيزه 
به دست...! موضوع بيشتر اين نقاشي ها راجع به شكار است. اما چرا 
آن ها صحنه هاي شكار را با سختي تمام بر روي ديوارة غارهايشان 

ترسيم مي كردند؟ منظور آن ها چه مي تواند باشد.
باستان شناسان با مطالعه نقاشي هاي اين غار و غارهاي قديمي 
ديگري نظير »الس��كو«، در فرانس��ه و »آلتاميرا« در اسپانيا نتيجه 
گرفته اند كه بيشتر اين نقاشي ها، انسان هاي در حال شكار و يا رقص 
دسته جمعي و گله هاي حيوانات را نمايش مي دهد. آن ها در جواب به 
اين سؤال كه هدف انسان هاي اوليه از كشيدن اين نقاشي ها چه بوده 
است مي گويند: »اين نقاشي ها به دليل تأثير رواني كه بر انسان هاي 
اوليه مي گذاشته برايشان حالت جادويي و مقدس پيدا مي كرده است. 
به اين معنا كه آن ها با اين نقاشي ها اعتمادبه نفس و مهارت بيشتري 
در شكار به دست مي آوردند، بنابراين تصور مي كردند نقاشي هايشان 

جادويي است!
اجداد ما با ترسيم دقيق پيكره هاي حيواني و پرتاب نيزه به سمت  
آن ها مهارت خود را در ش��كار و انداختن نيزه تقويت مي كردند. با 
افزايش مهارت در شكار و نيز احساس اعتمادبه نفسي كه موقع پرتاب 
نيزه به سمت نقاشي ها به دست مي آوردند حس چيرگي و تسلط بر 
طبيعت در آن ها زيادتر مي شد و خود را قوي تر و نيرومندتر تصور 
مي كردند. آن ها اين موفقيت ها را مديون نقاشي هايشان مي دانستند و 

براي نقاشي ها احترام و تقدس قائل بودند.
يكي از ن��كات جالبي كه در مورد نقاش��ي هاي غار ميرمالس 
لرس��تان وجود دارد شباهت بس��يار زياد نقاشي ها با مجسمه هاي 
مفرغي )برنزي( است كه بعدها از مناطق باستاني لرستان به دست 
آمده و امروزه جزء زيباترين ش��اهكارهاي هنري جهان به حساب 

مي آيد.
اين سبك و شيوه يكسان در تجسم و ترسيم پيكره هاي انساني 
و حيواني مثل امضايي مي ماند كه آثار باستاني سرزمين لرستان را 
از ساير آثار باستاني جدا مي كند. به طوري كه كارشناسان فرهنگي 
و هنرشناسان با ديدن اين نحوة ترسيم و تجسم اشكال مي توانند به 
راحتي بفهمند كه كدام ش��يء يا نقشي باستاني متعلق به سرزمين 

لرستان است.
نكتة جالب ديگر اينكه در ميان نقاشي هاي غار ميرمالس نقش 
اس��ب به وفور پيدا مي شود و همان طور كه گفته شد در ميان اين 
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نقاشي ها آدم هايي سوار بر اسب 
نيز ديده مي شود.

خوب است بدانيد كه مردمان 
لرس��تان از ديرباز به پرورش و 
اهلي كردن اسب مشغول بودند. 
اين مسئله را از البه الي نقاشي ها 
دوازده هزار ساله غار ميرمالس  
هم مي ش��ود فهميد. تا اينجا كه 
با يك��ي از زيباتري��ن مكان هاي 
باستاني كش��ورمان آشنا شديد 
برايت��ان خيل��ي هيجان برانگيز 
خواه��د بود ك��ه از نزديك هم 

اين غار و نقاشي هاي اجدادمان را 
ببينيد، پس در اولين فرصت ممكن سفر به لرستان و بازديد از غار 

ميرمالس را به بزرگ ترهايتان پيشنهاد بدهيد.
اما يك نكته خيلي غم انگيز در مورد اين غار ارزشمند تاريخي؛ 
اينكه متأس��فانه تعدادي از افراد ناآگاه كه شعور فرهنگي پاييني 
دارد و ارزش هاي فرهنگي و تاريخي كشورمان را درك نمي كنند 
با وسايلي نظير اسپرهاي رنگ پاش اقدام به نوشتن يادگاري روي 
ديوارهاي اين غار و نقاش��ي هاي  نفيس كرده اند كه اين كار آن ها 
باعث از بين رفتن و تخريب نقاشي هاي دوازده هزار ساله مان شده 
است. اين در حالي است كه فرانسوي ها و اسپانيايي ها از غارهاي 
باستاني ش��ان كه تقريباً هم س��ن غار ميرمالس ماست با دقت 

زيادي نگهداري مي كنند. آن ها 
اين نقاشي ها را درون محفظه هاي 
شيش��ه اي ق��رار داده ان��د ك��ه 
حت��ي رطوبت بخ��ار نفس هاي 
بازديدكنندگان هم باعث آسيب 

رسيدن به نقاشي هايشان نشود.
م��ا در اينجا از مس��ئوالن 
محترم سازمان ميراث فرهنگي 
لرس��تان خواه��ش مي كنيم كه 
بيش��تر مراقب غ��ار ميرمالس 
باشند و از شما نيز مي خواهيم كه 
تا حّد ممكن سعي كنيد به آثار 
ارزشمند و گران بهاي تاريخي مان 

كه ديگر هرگز تكرارپذير نيستند آسيب نرسانيد.
به بچه هاي لرستاني هم كه اين مطلب را مي خوانند پيشنهاد 
مي كنيم براي حفاظت بيشتر از اين اثر گران بها و باستاني شهرستان 
تالش بيش��تري كنند و با كمك بزرگ ترها، با س��ازمان ميراث 
فرهنگي، مركز صدا و سيما و مطبوعات لرستان تماس بگيرند و 
در مورد وضعيت غار ميرمالس به مسئوالن فرهنگي شهرستان 
هشدار بدهند و از آن ها بخواهند كارهاي بهتري براي حفاظت از 
نقاش��ي هاي غار ميرمالس انجام بدهند و تدابير امنيتي بيشتري 

 .براي مراقبت از اين غار باستاني به كار بگيرند

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 پيشنهادات و انتقادات شما است .

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

نشاني: تهران  ، 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 :  

نقاشى شبيه به مفرغ ميرمالس
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ابراهيمزارعي

جدولكتاب

افقي:
١. پايتخت لبنان ـ قارة سبز

٢. كاشف ايراني الكلـ  پادشاه ستمگري 
كه بهشتي به نام ارم ساخت

٣. پسر عربـ  بالكنـ  حيواني كه مظهر 
ناداني است

ــين ـ آموختة   ــادر ورزش ها ـ جانش ٤. م
لقمان

٥. جزيره اي در جنوب ايران ـ بزرگ
ــي كه كرة زمين را به دو  ٦. خطي فرض
نيمكرة شمالي و جنوبي تقسيم مي كندـ  

روز اول فروردين
٧. مشهور ـ از شهرهاي آذربايجان غربي

٨. هم از فلزات است و هم به معناي صورت ـ خانة زنبور عسل ـ رودي در اروپا
٩. سوداي ناله ـ دردناك ـ غذاي تزريقي

ــال در قرن  ــيعه مذهب كه حدود ١٢٠ س ١٠. محل پخت نانـ  خانداني ايراني و ش
چهارم تا اوايل قرن پنجم در ايران حكومت كردند.

١١. علم شناخت پيشينيان ـ از وسايل مخصوص درس رياضي

عمودي:
١. سازندگان هواپيماي ساده
٢. حيوان باركش ـ شهر انار

٣. شهر استان همدان ـ نوعي گل با خاصيت دارويي ـ خيس
٤. او ـ سرباز نيروي دريايي ـ لحظه اي

٥. نامي دخترانه به معناي ستاره ـ گل خشك شده
٦. همدست ـ اجسامي كه از خود نور توليد مي كنند

٧. جمع ادب ـ پشيمان
٨. واحد شمارش گوسفند ـ هم نوعي پرنده است و هم نوعي غذا ـ خشكي

٩. دوستي ـ سايبان چشم ـ عزا
١٠. پادشاه ـ رودها به آن مي ريزند

١١. آتشكده اي باستاني در شهر مقدس مشهد
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جدول
عمومي

سال پنجم  / شماره 21 پياپي 233/  14  شهريور1388 
27



مشاور

ت
س

دو

نوجواني دوران دش��واري است. پدر و مادرتان توقع زيادي از شما دارند، به تازگي در آزمون زيست شناسي مردود 
شده ايد، بهترين دوستتان ُمدام مدرسه اش را عوض مي كند و امروز قرار است كه در حضور هم شاگري هاي خود گزارشي 
بدهيد. ضربان قلبتان تندتر از معمول مي زند. كف دستتان عرق مي كند. وضع معده تان اندكي به هم خورده است. چه 

اتفاقي دارد مي افتد؟ حدس بزنيد قضيه چيست؟ شايد با فشار روحي )استرس( دست به گريبانيد.

فشارروحي،خوباستيابد؟
مادرتان تحت فشار اجراي طرح عظيم 
كاري بوده و برانگيخته شده است. پدر شما 
به علت مراقبت از مادربزرگتان و مشكالت 
ناشي از كار دچار فشار رواني گشته است. آيا 

چنين فشاري مطلوب است يا ناپسند؟
»در چن��د ماه گذش��ته خيلي س��ختي 
كش��يدم، در اين مدت پدر و مادرم ُمدام با 
يكديگر دعوا مي كردند. آزمون هاي استعداد 
تحصيلي  در حال نزديك شدن است. اصاًل 
به فكر آن ها نيس��تم. حاال با دوستانم دارم، 

موسيقي گوش مي دهم و آرام مي گيرم.«
هر كسي در طول دورة زندگاني اش، گاه 
هر روزه، فشار روحي را حس مي كند. فشار 
ياد ش��ده )كه احساس برانگيخته يا نگرش 
عجيب و غريبي اس��ت( واكنش بدن شما 
به چيزي است كه مي خواهيد انجام بدهيد 
يا نه. اين ح��س، بهنجار و گاه خوب بوده و 
س��بب مي شود كه هدفمند ش��ويد و كارها 
را به بهترين نحو به پايان برسانيد: همچون 
هيجان پيش از بازي يا آمادگي جهت اجراي 
حركات م��وزون. ولي برخي اوقات فش��ار 
رواني ناخوش��ايند به نظر مي آيد. خواب از 
چشمانتان ربوده مي ش��ود و احساس اندوه 
و تنهايي مي كنيد. اين احساس��ات را ناديده 
نگيريد. فش��ار روح��ي را در كان��ون توجه 
خويش قرار دهيد. از خودتان مراقبت كرده 

و ياري بجوييد.

فشانههايفشارروحي
طبيعتاً ش��ما در مورد مس��ائل، تقريبًا 
خون سرديد. اما بعضي روزها خودتان را هم 
دوست نداريد. مادرتان مي پرسد: »چته؟« و 
صميمي ترين دوستتان به شما مي گويد: »بر 
مش��كالتت غلبه كن!« آيا نگرانيد؟ بدن يا 

عواطفتان به شما خبر مي دهد.

� آيا به هيچ دليل موجهي احساس خستگي 
مي كنيد؟

� سردرد يا پشت درد نامعلومي داريد؟
� كمتر يا بيشتر از معمول مي خوريد؟

� خوابتان مختل است؟
� بيش از معمول، سرما مي خوريد؟

� جرقه ناگهاني خش��م يا س��تيز با اعضاي 
خان��واده و دوس��تانتان در دل ش��ما زبانه 

مي كشد؟
� مسائل جزئي شما را مي آزارد؟

� احس��اس غمگين��ي، بدخلق��ي و تنهايي 
مي كنيد؟

� از لحاظ تفكر واضح، آن گونه كه بر طبق 
معمول مي  انديشيديد، دچار مشكل هستيد؟

اگر پاسخ شما به هر كدام از پرسش هاي باال 
مثبت است، امكان دارد تحت فشار باشيد.

پس از چه رو پريشان هستيد؟
اي��ن وضع براي هر ف��ردي تفاوت مي كند، 
ليكن در زير شماري از شرايط پُرتنش عادي 
را آورده ايم. فهرست زير را بخوانيد، آيا هيچ 

يك از آن ها به شما مربوط نمي شود؟ 
� مشكالت خانوادگي، اين مشكالت شامل 
مس��ائلي همچون جدايي پدر و مادرتان از 
يكديگر، معضالت مالي، خش��ونت خانگي، 
مشكالت ناشي از مصرف مشروبات الكلي يا 
مواد مخدر، بيماري يا درگذشت عضوي از 

خانواده يا دوستي يكدل و... مي شود.
� فشار همساالن، آيا دوستتان از شما انجام 
اموري را مي خواهند كه خالف ميلتان است؟ 
همانند استعمال مواد مخدر يا باده گساري، 
آميزش جنسي يا رفتن به جاهايي كه مايل 

نيستيد و...
� اعتماد به نفس، شيوه اي كه از نظر عاطفي 
يا جسماني راجع به خويشتن حس مي كنيد، 
آي��ا فكر مي كنيد آن گونه كه بايد به اندازه 

كافي باهوش و دوست داشتني نيستيد؟

� نمرات شما، احساستان اين است كه نتيجه 
يك آزمون، زندگيتان را دگرگون مي كند؟

� تالش هاي فراوان در زندگي شما، كوشش 
در انج��ام كاره��اي متع��دد ام��كان دارد 
سرگرمي شمرده ش��ود، ليكن ممكن است 
فرصت مناسب را در اختيارتان نگذارد كه 

استراحت كنيد.
� تغييراتي در امور روزمره شما، نظير تغيير 
مدرسه، نقل مكان به محل جديد، ارتقاي به 

كالس باالتر.
� بي��م از خش��ونت، احس��اس ناامن��ي در 
همس��ايگي، محل يا آموزش��گاه قادر است 

تقريباً فشار رواني ثابت پديد آورد.

چگونهميتوانيدبرفش�اررواني
چيرهگرديد؟

استراحت كنيد و آرام بگيريد. پيرامون 
آنچه در زندگي تان رخ مي دهد، بينديشيد. 
به ياد داشته باشيد كه تحت نظريد. شايد از 
عهده آن برنياييد كه دنياي بيرون را عوض 
كنيد، اما مي توانيد فرابگيريد كه با آن كنار 
بياييد. در زير رهنمودهايي جهت چيرهگي 
بر فش��ار روحي آورده شده است. )آن ها را 
با والدين خود در ميان بگذاريد. امكان دارد 

چاره ساز باشد.(
� بپذيري��د كه مس��ئول فش��ار رواني 
خويشتن هستيد. شمار زيادي از تالش هايتان 
را تحت نظر داريد. مي توانيد تصميم بگيريد 
كه به منظور كاهش فشار رواني تان، تغييراتي 

در زندگي خويش بدهيد.
� بكوشيد اهميت موقعيتي را مشخص 
سازيد. مثال: اگر به مهماني خاصي دعوت 
نشده ايد، فكر نكنيد كه دنيا به آخر رسيده 
است. شايد چنين به نظرتان برسد، اما اين 
طور نيس��ت. هنوز ميهماني هاي ديگري در 

پيش است.

فشار رواني در  نوجوانان ترجمه:ابوالفضلاميرديواني
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� با خودتان مدارا كنيد. هيچ كس كامل 
نيست و پيوس��ته به خواسته اش نمي رسد. 
چنانچه مي كوش��يد و نهايت سعي تان را به 
كار مي بنديد، اين تمام آن چيزي است كه 
همه مي توانند از شما انتظار داشته باشند. به 

خود اعتبار ببخشيد.
� وقتتان را عاقالنه تنظيم كنيد. به عنوان 
مثال: در صورتي كه روز پنجشنبه دو امتحان 
س��خت داريد، مطالعه تان را به چهارشنبه 
شب موكول نسازيد. اندكي برنامه ريزي. در 

كاهش تنش تأثير بسزايي دارد.
� مراقب خود باش��يد. غذاهاي س��الم 
بخوريد. مص��رف كافئي��ن را تقليل دهيد 
و اس��تراحت كاف��ي كني��د. م��واد مخدر و 
مي گساري، مشكلي را حل نمي كند و چه بسا 

به معضالت بيشتري مي انجامد.
� مرتباً ورزش كنيد. فعاليت جس��ماني 
خاصي را كه واقعاً دوست داريد، برگزينيد، 
ن��ه آن چيزي را كه تصور مي كنيد ديگران 

انجامش را از شما توقع دارند.
� كم��ي بخنديد يا بگرييد. اين عمل به 
طور حتم باعث تسكين احساساتتان شده و 

ديدگاه شما را بهبود مي بخشد.
� خود را س��رگرم سازيد. به فعاليتهاي 
آموزش��گاهي، عبادتگاهي يا مركز تفريحي 

بپيونديد.
� بيارامي��د. تن آرايي جهت بهداش��ت 
جسمي و روحي فرد ضروري است و كيفيت 
زندگي را غنا مي بخش��د. پي ببريد كه چه 
عاملي واقعاً به شما ياري مي كند تا آرامش 

يابيد و دست كم روزانه نيم 
ساعت را صرف انجام آن كنيد. شايد خواندن 
كتاب خوب يا دوچرخه سواري يا گوش دادن 

به موسيقي مورد عالقه تان ثمربخش باشد.
� خود را طوري مجسم كنيد كه از عهده 
تالش يا وضعيتي برمي آييد كه شما را تحت 

فشار قرار مي دهد.
ذهنت��ان را به كار گيريد ت��ا »ببينيد« 
پيشاپيش چطور از پِس وضع بالقوه تنش زا 
برمي آييد. خواه نمايش و رونمايي عظيم يا 
رخداد ورزش��ي هيجان انگيز در ميان باشد، 
ممكن اس��ت دريابيد كه تمري��ن ديداري، 
اعتماد ب��ه نفس را تقويت كرده و به ميزان 
كامياب��ي مي افزايد، به ويژه زماني كه خود را 

بزرگ مي انديشيد!
� در س��كوت رنج نكشيد. گفت وگوي 
صميمانه با كسي كه مورد اطمينانتان است، 
مي تواند به شما كمك كند كه از احساسات 
فروخورده رها ش��ويد و ياري مي رساند كه 
در پرت��وي نُو به امور بنگري��د. در مراجعه 
به رايزن مدرسه يا بزرگ سالي امين جهت 
كمك، درنگ نكنيد. ش��ناخت زمان ياري، 

نشانه قدرت است نه ضعف.

برنامهعملياتيشما
هنگام��ي كه نش��انه هاي فش��ار رواني 
خودتان به شما آگاهي مي دهد كه خيلي زياد 
احساس تنش مي كنيد، بكوشيد اين چهار گام 

مشكل گشا را به كار بنديد:
1. معي��ن كني��د عام��ل واقعي فش��ار 

روحي تان چيست؟
»بي اختي��اري   .2
دلي��ل  ب��ه  روان��ي« 
راه حل ها، تا سرحّد امكان در اين 
باره بينديشيد، مهم نيست كه آن ها چقدر 
احمقانه به نظر بياين��د. امكان دارد عضوي 
مورد اعتماد خانواده ، معلم يا مشاور مدرسه 

نيز ايده هاي مفيدي داشته باشند.
3. در زمين��ه آنچه ك��ه روي مي دهد، 
انديشه كنيد، مسائل خوشايند و ناخوشايند، 

راه حل هاي شما خواهند بود.
4. عمل كنيد. بهترين تصميماتي را كه 

قادريد، بگيريد و آن ها را پي گيري نماييد.
در صورتي كه مؤثر واقع نشدند، دفعه 
بع��د راه حل ديگ��ري را ب��ه كار بگيريد. از 
شكست نهراس��يد. همه اش��تباه مي كنند. 
ممكن اس��ت از اينكه راه حلت��ان عيناً طبق 
آنچه كه مي خواستيد، درنيامده باشد، نااميد 
يا سراسيمه ش��ويد. احتمال دارد اين وضع 
آرامش بخش نباش��د، ولي يك روزي براي 
همه پيش مي آيد. شما كامياب خواهيد شد!

اگرهمچناننيازمندياريهستيد،به
چهچيزمتوسلميشويد؟

الزم به يادآوري اس��ت كه مشكالتتان 
هر چ��ه مي خواهد باش��د، اف��راد و منابعي 
براي مددرساني به ش��ما وجود دارد. موقع 
آش��فته حالي سعي كنيد با دوست  صميمي، 
عضو امين خانواده، معلم يا مشاور آموزشگاه 
صحبت كنيد. به اين ترتيب، گفت وگو درباره 
مشكلتان نه تنها كمك شمرده مي شود بلكه 
احتماالً از وجود افراد دلس��وزي اطالع پيدا 
مي كنيد كه تمايل دارن��د ياري تان كرده و 

پشتيبانتان باشند.
به خاطر داشته باش��يد اگر هر روزه تا 
چند هفته احساس اضطراب و فشار روحي 
مي كنيد، احتماالً دارد دچار مشكل يا وضع 
وخيمي ش��ده باش��يد. بنابراين فوراً با پدر و 
مادر يا شخص بزرگ س��ال ديگري سخن 
بگوييد. ياري جويي، نش��انه ضعف نيست. 
براي كمك خواهي هرگز نه زياد جوان و نه 

 .زياد پير هستيد
منبع:

دفترك )بروشور(
National Mental Health Association 

فشار رواني در  نوجوانان
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»... خودم را كش��يدم پشت تخته سنگ 
و منتظر ش��دم تا خ��رس عصباني نزديك 
بشود. به بيست قدمي ام كه رسيد، از پشت 
تخته س��نگ بيرون آمدم و پيش��اني اش را 
نشانه گرفتم و گذاشتم تا كمي جلوتر بيايد. 
حاال خرس ه��م مرا ديده بود و غرش كنان 
به طرفم مي آم��د. ديگر معطل نكردم؛ تق! 
ش��ليك ك��ردم، اما تير در نرفت، فش��نگ 
گي��ر كرده بود. مرا مي گويي؟ يخ كردم! اي 
بخشكي شانس! حاال چكار كنم؟ تنها كاري 
كه توانس��تم بكنم اين بود كه زود بپرم و از 
تخته س��نگ باال بروم. خالصه، قبل از اينكه 
دس��ت خرس به من برس��د، خودم را باال 
كشيدم. خرس با عصبانيت، دور تخته سنگ 
گشت و گشت، اما نتوانست باال بيايد. حاال 
من ش��ده بودم شكار و او شكارچي. درست 

برعكس چند دقيقه قبل!...«
ب��از هم مش قادر ش��روع كرده اس��ت 
به تعري��ف كردن از خاطرات ش��كارش و 
اينكه چط��ور به علت خواب بودن تفنگش، 
مجبورش��ده تمام طول يك ش��ب را باالي 
تخته س��نگ بماند تا دس��ت خ��رس به او 

نرسد. 
مش ق��ادر، فامي��ل دور باباس��ت؛ توي 
مشكين شهر شكاربان است. يعني بايد جلوي 
ش��كار غير قانوني حيوان ه��ا را بگيرد، ولي 
نمي دانم چ��را هر وقت كه مي آيد پيش ما، 
فقط از شكار آن ها حرف مي زند، آن هم به 

دست خودش!
همين  طور گوش��م به مش قادر اس��ت 
كه صداي در بلند مي ش��ود. مام��ان و بابا، 
برمي گردند و من و داداش را نگاه مي كنند. 

داداش مي گويد: »علي! بپر ببين كيه.« 
دلم مي خواهد بقية حرف هاي مش قادر 
را بشنوم و ببينم آخرش چطوري از دست 

خرس خالص شده است، ولي مجبورم بروم 
و در را باز كنم. با ناراحتي بلند مي شوم و از 
اتاق بيرون مي روم. از همان توي راهرو داد 

مي زنم: »كيه؟« 
صداي آشنايي مي گويد: »باز كن! منم.« 

در را باز مي كنم. قاس��م اس��ت؛ دوست 
داداش. سالم مي كنم. 

مي گوي��د: »چطوري عل��ي؟ محمد خانه 
هست؟« مي گويم: »بله، قاسم آقا!« مي گويد: 
»پ��س صدايش كن، يك تُ��ك پا بيايد دم 

در.« 
رو مي  كن��م ط��رف ات��اق و داد مي زنم: 

»داداش!... داداش، با تو كار دارند.« 
داداش مي آيد بيرون. قاسم مي گويد: »تيز 

بپر لباس هايت را بپوش برويم.« 
داداش لبخندي مي زند و مي پرس��د: »باز 
هم خبري ش��ده؟« قاس��م مي گوي��د: »اي، 

همچين!« 
بعد هم نگاهي به من مي كند و سرش را 
مي برد دِم گ��وش داداش. وقتي دارد پچ پچ 
مي كند، چش��م هاي داداش برق مي زند. هر 
وقت ك��ه اين جور صحب��ت مي كنند، من 
مي فهمم كه چه خبر ش��ده و آن ها به كجا 
مي خواهن��د بروند. نمي دانم چ��را اين جور 

چيزها را از من قايم مي كنند؟!
تا داداش حاضر بش��ود، من هم يواشكي 
لباس هايم را مي پوش��م و كاله كش��ي ام را 
مي گذارم س��رم. مامان مي گويد: »تو ديگر 

كجا!« 
با انگشت اشاره مي كنم كه ساكت باشد 
و چيزي نگوي��د. داداش كه بيرون مي رود، 
رو مي  كن��م به مام��ان و مي گويم: »من هم 

مي خواهم با آن ها بروم بيرون.« 
با تعجب نگاهم مي كن��د و مي  گويد: »وا! 

داداشت كه رفت!«

مي گوي��م: »ط��وري نيس��ت، ب��ه آن ها 
مي رسم.«

و مامان همين ج��ور دارد نگاهم مي كند 
كه مي زنم بي��رون. داداش و قاس��م، دارند 
به س��ر كوچه مي رس��ند. باد، توي پالتوي 
بزرگ داداش افتاده و دارد هي تكان تكانش 

مي دهد.
به دو، خودم را مي رسانم سِر كوچه. داداش 
و قاس��م مي پيچند توي خيابان و همان طور 
كه گرم صحبت هستند، تندتند راه مي روند. 
بالفاصله، پشت سرش��ان مي روم. با خودم 

مي گويم: »اين بار ديگر موفق مي شوم!«
فلك��ه را دور مي زني��م. روي باج��ة تلفن 

نوشته اند: »بختيار، بختيار نوكر بي اختيار« 
ماشين قرمزي از كنارم مي گذرد. نزديك 
به آن ها كه مي رسد، سرعتش را كم مي كند 
و خودش را مي كش��د كنار خيابان تا پارك 

كند. 
در همين موقع داداش با شنيدن صداي 
ماشين به عقب برمي گردد؛ مرا كه مي بيند، 
س��رجا خش��كش مي زند، من كم��ي هول 
مي ش��وم، نمي دانم كه چكار كنم. داداش و 
قاس��م، راه مي افتند طرفم. از آمدن داداش 
معلوم است كه خيلي عصباني است. از همان 
دور، داد مي زند: »دهه! باز هم كه مثل گربة 

دزد، دنبال ما راه افتادي!«
با لجاجت مي گويم: »من هم مي خواهم با 

شما بيايم.«
قاس��م لبخن��دي مي زن��د و مي گوي��د: 
»مي خواه��ي با ما بيايي؟ ول��ي ما كه جايي 
نمي رويم. همين جوري داريم قدم مي زنيم!« 
مي گويم: »نمي  خواهد از من قايم كني، قاسم 

آقا! خودم مي دانم كه كجا مي رويد...«
قاس��م، با تعجب داداش را نگاه مي كند، 
داداش، همان طور كه نزديك تر مي آيد، داد 

داستان

ت
س

دو

تفنگ
تصويرگر:فرهادجمشيدي

محمدرضابايرامي

 »روز تولد« نام مجموعه داستاني از دوران 

پر شكوه انقالب اسالمي است .الف . امانتدار، 

محمدر ضا بايرامي ، عبدارحيم موگهي ، محمد 

ناصري و علي اكبر وااليي ازنويسندگان اين 

مجموعه داستان هستند.  اين كتاب در تيراژ سه 

هزار نسخه، توسط نشر عروج  به چاپ رسيد ه. 

با هم قصه ي »تفنگ« به نويسندگي »محمد رضا 

بايرامي« را از اين مجموعه را  مي خوانيم.
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مي زند: »ياهلل بزن به چاك! حرف زيادي هم 
نزن! اگر تا پنج دقيقة ديگر، خانه نباشي، من 

مي دانم و تو!«
پاهاي��م را مي كوبم زمي��ن و در حالي كه 
بغض كرده ام، مي گويم: »به من چه! من هم 

مي خواهم بيايم. من هم مي خواهم بيايم!«
داداش، خيز برمي دارد طرفم؛ داد مي زند: 
»ده��ه! باز ه��م مي گويد! بيخ��ود مي كني 
كه مي خواه��ي بيايي، مگر دس��ت خودت 

است؟!« 
قبل از اينكه دس��تش به من برس��د، در 

مي روم و كمي آن طرف تر مي ايستم. 
داداش كم��ي ن��رم مي ش��ود، مي گويد: 
»ببين علي جان! اين كارها، كار تو نيس��ت. 
زير دس��ت و پا، له مي شوي... اصالً، ممكن 
است گم بشوي... برگرد برو خانه... به مامان 
هم نگو كه ما كج��ا رفتيم. قول مي دهم كه 
برايت يك كتاب قصة خوب بگيرم. باش��د 

داداش؟«
سرم را مي اندازم پايين و چيزي نمي گويم. 
داداش مي گوي��د: »خوب! ب��رو علي جان،  

آفرين!«
با ناراحتي برمي گردم و راه مي افتم طرف 
محله. كمي ك��ه مي روم، فك��ري به نظرم 
مي رسد. براي همين به عقب برمي گردم و 
مي ايس��تم تا داداش و قاسم، در پيچ خيابان 
گم بش��وند، بعد شروع مي كنم به دويدن و 
وقتي آن ها را مي بينم، مي پرم پشت يك تير 

چراغ برق.
***

گ��روه اول داد مي زن��د: »ت��وپ، تانك، 
مسلسل، ديگر اثر ندارد!«

و گروه دوم جواب مي دهد: »به مادرم بگو 
كه، ديگر پسر ندارد!«

من قاطي گروه دوم هس��تم. دل توي دلم 
نيست. جمعيت هي زياد و زيادتر مي شود، 
سر هر كوچه و خياباني، چند نفر به جمعمان 
اضافه مي ش��ود. ح��اال از خان��ه خيلي دور 
افتاده اي��م. ديگر اگر هم بخواه��م برگردم، 

نمي توانم؛ چون راه خانه را بلد نيستم!
هر وقت ك��ه داداش را گم مي كنم، هول 
بََرم مي دارد. اين طرف و آن طرف مي روم 
و دنبالشان مي گردم تا پيدايشان كنم، و وقتي 
دوباره آن ها را البه الي جمعيت مي بينم، دلم 

قرص مي شود و خودم را مي كشم عقب 
تا نتوانند مرا ببينند. 

وقتي به خيابان پهن تري مي رسم، 
شعار عوض مي شود:

»واي ب��ه روزي ك��ه مس��لح 
شويم... واي به روزي كه...«

همراه با جمعيت، س��رعتم را 
زيادتر مي   كنم. آن طرف خيابان، 

ديوار كوتاهي ديده مي شود. باالي ديوار نرده 
كش��يده اند؛ روي نرده ها هم سيم خاردار. در 
حالي كه از جلوي نرده ها رد مي ش��ويم، به 
دري مي رسيم؛ در بزرگي كه چند تا سرباز 
تفنگ به دس��ت، جلويش ايستاده اند و ما را 
نگاه مي كنند. از ميان جمعيت به زور مي توانم 
آن ها را ببينم. تازه مي فهمم كه آنجا پادگان 
اس��ت. با خودم مي گويم: »يعني چه؟ مردم 

چرا آمده اند اينجا؟!«
در همين موقع، ش��عارها قطع مي ش��ود 
و س��روصداهايي به گوش مي رس��د. انگار، 
آن جلو خبري ش��ده است. مرد جواني داد 
مي زند: »نبايد از آن ها بترس��يم. هيچ كاري 

نمي توانند بكنند!«
مرد ديگري كه نزديك ايستاده، مي گويد: 

»ديگر تيغشان نمي برد!«
از بغل دس��تي ام مي پرس��م: »چي ش��ده 

آقا؟«
قبل از اينكه جوابم را بدهد، صداي تيري 
بلند مي ش��ود و م��ردم، كمي خودش��ان را 
عقب مي كش��ند. حاال جلوي صف، حسابي 
ش��لوغ ش��ده اس��ت. نگاهم را روي مردم 

مي چرخان��م، اما از داداش خبري نيس��ت. 
خودم را از الي جمعيت جلو مي كش��م و به 
اول صف مي رسم. چند سرباز دارند با مردم 
صحبت مي كنند و مي خواهند آن ها را راضي 
كنند كه برگردند و از آنجا دور ش��وند، اما 

كسي گوش به حرفشان نمي دهد.
همه ساكت مي ش��وند. مرد داد مي زند: 
»پنج دقيقه... فقط پنج دقيقه به شما فرصت 
مي دهم كه از جلوي پادگان دور شويد، وگرنه 

هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد!«
بعد نگاهي به ساعت روي دستش مي كند 

و مي گويد: »از همين حاال شروع شد!« 
با اين ح��رف، دوباره جمعيت به جنب و 
جوش مي افتد و كمي جلوتر مي رود. دوباره 

شعارها شروع شده است: 
»توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد..«

صدايم را باالتر مي كش��م. مرد ستاره دار، 
با ترس مردم را ن��گاه مي كند. انگار انتظار 
نداشته كه آن ها را، اين طور ببيند. البد فكر 
مي كرده تا بگويد: »از همين حاال شروع شد!« 
همه در مي روند و هيچ  كس آنجا نمي ماند، 
ول��ي حاال مي بيند كه با اين كارش مردم را 
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بيشتر عصباني كرده است. 
همين طور چشمم به مرد ستاره دار است 
كه او با دس��ت ب��ه آدم هايي كه همراهش 
هستند، اشاره مي كند. آن ها هم چيزهايي سر 
تفنگ هايشان مي گذارند و بعد تفنگ هايشان 

را به طرف مردم مي گيرند.
دوباره صداي بلندگو به گوش مي رس��د: 

»براي آخرين بار مي گويم، متفرق بشويد!«
كسي گوش به حرفش نمي دهد. مرد كه 
اين طور مي بيند، به تفنگ دار ها اشاره مي كند. 
آن ه��ا هم يكي يكي ش��ليك مي كنن��د، اما 
هيچ كس روي زمين نمي افتد. تازه مي فهمم 

كه آن چيزها، كسي را نمي كشد؟
با خودم مي گويم: »يعني چه؟ پس آن ها را 

براي چه پرت مي كنند؟!
توي همين فكر هستم كه يكي از همان ها، 
به سينة مرد كنار دستي ام مي خورد، مي افتد 
زمين و دود مي كند. مرد، از درد، داد مي كشد. 
من وضع بدي پيدا مي كنم و مي بينم كه دارد 
حال��م به هم مي خورد. بعد هم چش��م هايم 
مي سوزد و آب مي افتد و سرفه ام مي گيرد. 
نمي دانم چرا اين طور شده ام، اما معلوم است 

كه هر چه هست زير سر آن دودهاست. 
حاال، جمعيت درهم ريخته اس��ت و هر 

كس به طرفي مي دود!
� كاغذ! كاغذ بياوريد! 

� بايد آتش روشن كرد!
گلولة ديگري شليك مي شود. همان طور 
كه سرفه نفسم را بريده است و از چشم هايم 
اشك مي ريزد، يك لحظه، جمعيت را مي بينم 
كه ب��ه طرف مرد س��تاره دار و همراهانش 
حمله مي كنند و آن ها هم، عقب عقب توي 
پادگان مي روند. بعد در پشِت سرشان بسته 
مي شود. حاال، مرد و تمام سربازها، آن طرف 
در و پشت نرده ها هستند و فقط ماشينشان 
اين طرف مانده. چشمم به ماشين است كه 
پاره آجري به شيش��ة جلويي آن مي خورد. 
شيشه خرد مي شود و بالفاصله، ماشين توي 
س��ياهي مردم گم مي شود و ديگر نمي توانم 

ببينمش.
همي��ن طور دارم اش��ك مي ريزم و توي 
مردم وول مي خورم كه چش��مم مي افتد به 
داداش. ديگ��ر نمي توان��م جلوي خ��ودم را 
بگيرم و  طرفش مي دوم: »داداش!... داداش 

محمود!«
صداي��م توي ص��داي مردم و ماش��يني 
كه چپه ش��ده و چرخ هاي��ش رفته هوا، گم 
مي شود. دوباره صدا مي زنم. اين بار، داداش 
برمي گردد طرفم و مرا كه مي بيند، حسابي 
جا مي خورد: »تو اينجا چكار مي كني علي؟! 

باالخره كار خودت را كردي!«
مردم از ماشين مي گذرند  و به طرف در 
مي روند و شروع به هل دادن آن مي كنند. 

نمي دانم در جواب داداش چه بگويم كه 
دس��تم را مي گيرد و از توي شلوغي، بيرون 
مي كشد... من هم بدون اينكه چيزي بگويم، 
دنبال��ش مي روم. از خيابان رد مي ش��ويم و 
آن طرف مي رويم. داداش كمي كاغذ جمع 
مي كند و مي آورد نزديك درخت و مي گويد: 

»بنشين!«
مي نشينم. جلوي چشم هايم تار شده است. 
حاال به زور مي توانم مردم را ببينم كه براي 
يكديگر قالب مي گيرند و از باالي در داخل 
پادگان مي پرند. از مرد ستاره دار و آدم هاي 
عجيب و غريب و س��ربازهاي ديگر، خبري 
نيس��ت؛ معلوم نيس��ت كه كج��ا رفته اند. 
داداش، كبريت��ي از جيب��ش در م��ي آورد، 
كاغذها را آتش مي زند و مي گويد: »از پاي 
اي��ن درخت تكان نخور! تا من برگردم. اگر 
كاغذ پيدا كردي، باز هم بريز روي آتش؛ اين 

جوري اثر گاز اشك آور از بين مي رود.«
صدايش عصباني نيست. معلوم است كه 

تا آخر، زياد ناراحت نشده است. 
مي پرسم: »مگر تو كجا مي روي؟«

هم��ان طور كه مي دون��د و از من فاصله 
مي گيرد، مي  گويد: »تو كاري نداش��ته باش! 
االن برمي گردم!« و تا من بفهمم چي به چيه، 
خودش را به آن خيابان مي رساند و از باالي 
نرده ها مي پرد تو پادگان و از جلوي چشمم 

دور مي شود. حاال من مانده ام و تنهايي. 
جلوي پادگان ديگر هيچ كس نيست، همه 
داخل رفته اند. از پادگان، پش��ِت س��ِر هم، 
صداي تيراندازي مي آيد. با خودم مي گويم: 
»يعني داداش رفت داخل پادگان كه چكار 

كند؟«
وضع چشم هايم، كم كم دارد بهتر مي شود. 
حاال مي توانم همه جا را خوب ببينم تكه مقوايي 
گير مي آورم و روي آتش مي اندازم. هوا سرد 

است. مقوا 

كه 
ت��ش  آ

مي گيرد، دست هايم را مي گيرم رويش و بعد 
كه حسابي گرم شدند، آن ها را مي ِكشم روي 
گشو هايم؛ اين جوري گوش هاي يخ زده ام هم 

گرم مي شوند.
نمي دانم، چقدر منتظر ش��ده ام كه سر و 
كلة داداش پيدا مي ش��ود. با خوشحالي داد 
مي زنم: »باالخره آمدي داداش؟ پس قاسم 
كو؟« مي گويد: »نمي دانم! توي پادگان گمش 

كردم.«
جلوتر كه مي آي��د، لوله اي را مي بينم كه 
از زير پالتويش بيرون زده اس��ت. با تعجب 

مي پرسم: »اين ديگر چيست؟«
انگش��تش را مي گذارد روي لب هايش و 
مي گويد: »هيس!« هيچي نگو! ش��تر ديدي، 

نديدي! خوب؟!«
***

مش  قادر مي گويد: »ام � يك خوش دستي 
اس��ت؛ حرف ندارد! به سنگ بزني، سنگ 
را مي تركان��د. من توي س��ربازي با آن كار 

كرده ام.« 
بابا، پكي به سيگارش مي زند و رو مي كند 
به داداش و مي گويد: »آخر، براي چه اين را 

آوردي خانه! به چه دردمان مي خورد!«
داداش مي گوي��د: »ب��ه هي��چ دردم��ان 
نمي خ��ورد، ولي اينجا بودن��ش، بهتر از آن 
است كه دس��ت آن نامردها باشد و با آن 

مردم را به گلوله ببندند.« 
بابا مي گويد: »الحمداهلل، ديگر شاخش��ان 
شكست! س��گ كي باش��ند كه بعد از اين 

32
سال پنجم  / شماره 21 پياپي 233/  14  شهريور1388 



بخواهند كس��ي را بكش��ند. حاال، همه شان 
دارند دنبال س��وراخ م��وش مي گردند. آن 

مرغ توفانشان را هم كه باد برد!«
داداش مي خن��دد و مي گويد: »آره، خيلي 
قدقد مي كرد. خي��ال كرده بود كه مي تواند 

مردم را گول بزند.«
مي دانم كه منظورش��ان از م��رغ توفان، 
همان شاهپور بختيار است كه نخست وزير 
ب��ود و مثل اينكه ديروز� پريروز، فرار كرده 
است. بي اختيار، به ياد شعاري كه بچه هاي 
محله مان ساخته اند، مي افتم: »ما مي گيم خر 

نمي خواهيم، پالون خر عوض مي شه.
ما مي گيم ش��اه نمي خواهيم، نخست وزير 

عوض مي شه.«
صداي مش  قادر، مرا به خودم مي آورد: 
حاال، چ��را توي ذوقش مي زني��د؟ به خدا، 
جوان هاي اين دور و زمانه، خيلي جس��ارت 
دارند. زمان ما تو ش��هرمان، هاوارخان، يك 
ش��راپنل  از روس ها غنيمت گرفت. هنوز 
كه هنوز است، كارش ضرب المثل خيلي از 
مجالس است. آن وقت يك جوان پانزده � 
ش��انزده ساله تك و تنها رفته و يك اسلحه 
آورده، شما هم به جاي اينكه تشويقش كنيد، 

مي گوييد كه چرا آورده.«
باب��ا مي گوي��د: »آخ��ر حاال وض��ع فرق 
مي كند مش قادر. نه دوره، دورة ماس��ت و 
نه اينكه اين ها روس هستند. هرچند كه روي 
روس هاي آن موقع را هم سفيد كرده اند. ولي 
موضوع اينجاست كه ديگر فاتحة اين رژيم 
خوانده است و اين چيزها، بيت المال حساب 

مي شود.«
مش قادر مي گويد: »برو پدر آمرزيده! چه 

بيت المالي؟!«
چهرة بابا توي هم مي رود. معلوم اس��ت 
كه خيلي ناراحت شده، اما نمي خواهد چيزي 
بگويد. حتماً به دليل مهمان بودن مش قادر 

است كه چيزي نمي گويد. 
داداش رفته است توي فكر. بابا مي پرسد: 
»خوب، حاال مي خواهي با اين تفنگ چه كار 

كني!«
داداش مي خندد و مي گويد: »باالخره يك 

كاريش مي كنم ديگر!«
***

توي اتاق، فقط من هس��تم و مش قادر و 

داداش محمود. مش ق��ادر مي گويد: »فردا 
بايد بروم گاراژ و ببينم كه مي توانم بليت گير 
بياورم يا ن��ه، ديگر كم كم بايد رفع زحمت 

بكنم.« 
داداش مي گويد: »وضع بليت خيلي ناجور 

است. خيلي سخت مي تواني گير بياوري.«
مش قادر مي گويد: »گير مي آورم. مي روم 
سراغ »سخاوت«؛ با ما آشناست به من بليت 

مي دهد.«
بعد، صدايش را مي آورد پايين و يواشكي 
مي گويد: »گوش كن محمود! من مي خواهم 

با تو يك معامله اي بكنم.«
داداش، ب��ا تعج��ب نگاه��ش مي كند و 

مي پرسد: »چه معامله اي؟!«
مش قادر مي گويد: »مي دانم كه تابستان ها 
مجب��وري صبح تا ش��ب كار كن��ي تا پول 
تحصيل و خرج مدرس��ه ات را در بياوري. 

درست است؟«
داداش مي گويد: »بله، درست است، ولي 

منظورت از اين حرف ها چيست؟«
مش قادر، كاله لبه دارش را روي سرش 
جابه جا مي كند و مي گويد: »من مي خواهم از 
كار كردن راحتت كنم. مي خواهم كاري كنم 
كه تابستان ها مجبور نباشي اين در و آن در 

بزني.«
داداش، كه معلوم اس��ت تعجبش بيشتر 
شده است، مي پرسد: »جّدي مي گويي؟! چه 

طوري؟!«
مش ق��ادر لبخندي مي زن��د و مي گويد: 
»ببين! مي داني كه من ش��كاربانم و هميشه 
احتياج به اس��لحه دارم. اينجا هم كه خوب، 
اسلحه به درد تو نمي خورد؛ چون كوه و جنگل 
كه نيست كه بتواني با آن راحت تيراندازي 
كني و هيچ كس هم نبيند. براي همين هم من 
فكر كردم كه بتوانيم يك جوري با هم كنار 
بياييم. مي توانم براي آن اسلحه جواز بگيرم. 
براي رد كردنش هم سخاوت كمكم مي كند. 
خالصه، من حاضرم ده هزار تومان بدهم و 

اسلحه ات را بگيرم. چطور است؟«
لب هاي داداش مي لرزد، با ناراحتي مي گويد: 
»چه داري مي گويي مش قادر؟! فكر كردي 
كه من، براي فروختن، اسلحه را آورده ام. تو 

مثل اينكه هنوز مرا نشناخته اي!«
مش قادر مي گويد: »نه... نه... من كي اين 

حرف را زدم؟ زبانم الل بش��ود. اگر چنين 
قصدي داشته باش��م. اين فقط پول زحمت 
توس��ت. پول اينكه توي آن همه شلوغي و 
با آن خطرهايي كه ب��وده، همت كرده اي و 

رفته اي...«
داداش ديگر نمي نشيند تا بقية حرف هاي 
مش قادر را بش��نود، بلند مي شود و از اتاق 
بيرون مي رود. مش قادر، با تعجب برمي گردد 

و مرا نگاه مي كند. 
***

نزديك غروب اس��ت و هوا س��رِد سرد، 
صداي زنگ كه بلند مي شود، مي روم تا در 
را باز كنم، ولي داداش نمي گذارد و مي گويد: 

»نمي خواهد تو  بروي، خودم مي روم!«
با تعجب، س��ِر جايم مي نش��ينم. صداي 
داداش از جل��وي در ب��ه گوش مي رس��د: 

»سالم! تويي قاسم؟ االن مي آيم.«
بعد هم برمي گردد ت��وي اتاق؛ پالتويش 
را مي پوش��د، چيزي از پشت رختخواب ها 
برم��ي دارد و مي زند زير آن. بعد هم بيرون 

مي رود. 
حس��ابي كنجكاو ش��ده ام، لباس هايم را 
مي پوشم. كاله كش��ي ام را سرم مي گذارم و 
بيرون مي آيم و يواش��كي مي افتم دنبالشان، 
اما هنوز چيزي نرفته اند كه نمي دانم چطور 
مي ش��ود كه داداش به عق��ب برمي گردد. 
مي خواهم خودم را جايي قايم كنم، اما ديگر 
دير ش��ده اس��ت. داداش، از همان دور داد 
مي زند: »اي ناكس! باز هم كه داري زاغ مرا 

چوب مي زني!«
اين بار، برخالف هميش��ه، اصالً عصباني 
نيست. همين مسئله به من جرئت مي دهد 
كه خودم را برسانم به آن ها و بپرسم: »كجا 

مي رويد؟«
داداش مي گويد: »مس��جد!« مي پرس��م: 
»مس��جد؟! مس��جد براي چه؟« مي گويد: 
»براي تحويل دادن اسلحه. امام گفته كه هر 

كسي اسلحه دارد، تحويل بدهد.«
با دودلي مي پرس��م: »مي گذاري من هم 
با ش��ما بياي��م؟« داداش لبخندي مي زند و 

مي گويد: »باشد، تو هم بيا!«
 .سه تايي راه مي افتيم طرف مسجد
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شبقدر 
 

»ش��ب ق��در« واژه اى قرآنى اس��ت. اين ش��ب 

در ق��رآن، در س��وره قدر، با صف��ت »مباركه« ياد 

شده و بهتر از هزار ماه دانسته شده است. » انا انزلنه فى 

ليله مباركه، ليله القدر خير من الف شهر « 

)ما قرآن را در شب مبارك فرو فرستاديم. شب قدر از هزار ماه برتر 
است.( 

در ش��ب قدر، همه امورات عالم اندازه گيرى مى شود و به تصويب حجت خدا در هر 

زمان مى رسد. دقيقًا معلوم نيست شب قدر كدام شب است؛ گروهى آن را در طول سال 

محتمل مى دانند و گروهى در ماه رمضان، گروهى يكى از 12 شب آخر اين ماه و گروهى 

يكى از شب هاى بيست و يكم، بيست و سوم و نوزدهم ماه رمضان را شب قدر مى دانند. 

شيعيان نيز عمومًا شب بيست و سوم را شب قدر مى دانند. 

اين شب داراى اعمال فراوانى است كه در كتب دعايى مذكور 

مستحب است. است. خوابيدن در شب قدر مذموم و شب زنده دارى در آن 

بنا بر روايات، روز قدر هم به اندازه شب قدر ارجمند 

اس��ت. دعا و استغفار در شب قدر، وظيفه دانسته شده 

است و رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله و سّلم بر دعا در 

آن و طلب عافيت از خداوند تأكيد فرموده است.  

بقدر
فضيلتش  

س و متبرك اسالمى است. خداوند در قرآن 
شب قدر از ش��ب هاى مقد

مجيد از آن به بزرگى ياد كرده و سوره اى نيز به نام »سوره قدر« نازل فرموده 
است. 

در تمام سال، شبى به خوبى و فضيلت شب قدر نمى رسد. اين شب شب نزول قرآن، شب 

فرود آمدن مالئكه و روح نيز نام گرفته است. 

ن ها و روزى ها، 
ت. در اين شب، مقدرات يك سال انسا

ر از عبادت هزار ماه اس
عبادت در شب قدر برت

و امور ديگر مشخص مى شود. 
عمرها 

 امام زمان)ع( مى روند و آنچه را براى بندگان مقدر 
مالئكه در اين شب بر زمين فرود مى آيند، نزد

شده بر ايشان عرضه مى دارند. 

ت و عبادت در اين شب، بسيار توصيه و تأكيد شده است. 
شب زنده دارى و تالوت قرآن و مناجا

در بعضى از تفاسير آمده است كه روزى پيامبر اكرم فرمود:»يكى از بنى اسرائيل لباس جنگ پوشيد 

هلل بود.« 
ه جهاد فى سبيل ا

ل يا آماد
ورد و پيوسته مشغو

زار ماه )هشتاد سال( از تن بيرون نيا
و ه

و آرزو كردند چنين فضيلت و افتخارى 
ي��اران پيامبر تعجب كردند 

ام بود كه سوره قدر نازل 
ود؛ در اين هنگ

ى آنها نيز ميس��ر ش
برا

ماه عبادت و جهاد برتر 
شد و بيان شد كه » شب قدر از هزار 

است.« 

منابع :

الميزان، ج ١8، ص ١٣8 - مفاتيح الجنان اعمال شبهاى قدر.  

تفسير نمونه ج 27 ص ١8١، مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٠٥، مفاتيح الجنان 
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بقدر
فضيلتش  

س و متبرك اسالمى است. خداوند در قرآن 
شب قدر از ش��ب هاى مقد

مجيد از آن به بزرگى ياد كرده و سوره اى نيز به نام »سوره قدر« نازل فرموده 
است. 

در تمام سال، شبى به خوبى و فضيلت شب قدر نمى رسد. اين شب شب نزول قرآن، شب 

فرود آمدن مالئكه و روح نيز نام گرفته است. 

ن ها و روزى ها، 
ت. در اين شب، مقدرات يك سال انسا

ر از عبادت هزار ماه اس
عبادت در شب قدر برت

و امور ديگر مشخص مى شود. 
عمرها 

 امام زمان)ع( مى روند و آنچه را براى بندگان مقدر 
مالئكه در اين شب بر زمين فرود مى آيند، نزد

شده بر ايشان عرضه مى دارند. 

ت و عبادت در اين شب، بسيار توصيه و تأكيد شده است. 
شب زنده دارى و تالوت قرآن و مناجا

در بعضى از تفاسير آمده است كه روزى پيامبر اكرم فرمود:»يكى از بنى اسرائيل لباس جنگ پوشيد 

هلل بود.« 
ه جهاد فى سبيل ا

ل يا آماد
ورد و پيوسته مشغو

زار ماه )هشتاد سال( از تن بيرون نيا
و ه

و آرزو كردند چنين فضيلت و افتخارى 
ي��اران پيامبر تعجب كردند 

ام بود كه سوره قدر نازل 
ود؛ در اين هنگ

ى آنها نيز ميس��ر ش
برا

ماه عبادت و جهاد برتر 
شد و بيان شد كه » شب قدر از هزار 

است.« 

منابع :

الميزان، ج ١8، ص ١٣8 - مفاتيح الجنان اعمال شبهاى قدر.  

تفسير نمونه ج 27 ص ١8١، مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٠٥، مفاتيح الجنان 



لحظة محال گريه
پدرامپاكآيين

نامه را بگير مالك
چشم ها در انتظارند

زود مي رسي اگرچند
جاده ها نمي گذارند

كوفه كوفه از عبايم
خستگي تكاندي امشب
بوي غربِت مرا داشت

نامه  اي كه خواندي امشب

شهري از غريب، مالك
مانده بي نصيب، مالك
تا به كي سخن نگويم
از غم، از فريب مالك

لحظه هاي هجرت تو
مانده در ادامة من
اي نگاه مهربانت

در خطوط نامة من

بر نهالي از گلويم
ميوه هاي كال گريه ست
اي شكوه بغض! نشكن

لحظة محال گريه ست...

سجاده گشته رنگين 
حميدسبزواری

محراب كوفه امشب در موج خون نشسته
يا عرش كبريا را سقف و ستون شكسته
سجاده گشته رنگين از خون سرور دين

يا خاتم النبيين، يا خاتم النبيين
از تيغ كينه امشب فرقى دو نيم گرديد

رفت آن يتيم پرور، عالم يتيم گرديد
ديگر نواى تكبير از كوفه بر نيامد
نان آور يتيمان ديگر ز در نيامد

غمخوار دردمندان امشب شهيد گرديد
امشب جهان ز فيض حق نااميد گرديد

تنها نه خون به محراب از فرق مرتضى ريخت
امشب شرنگ بيداد در كام مجتبى ريخت

امشب به كوفه بذر كفر و ضالل ِكشتند
مرغان كربال را امشب به خون كشيدند

تيغ نفاق امشب بر فرق وحدت آمد
امشب به نام سجاد خط اسارت آمد

امشب به محو خادم، خائن دلير گرديد
آرى برادر امشب زينب اسير گرديد

باب عدالت امشب مسدود شد بر انسان
امشب بناى وحدت در كوفه گشت ويران

امشب جهان ز فيض حق نااميد گرديد
امشب بنام قرآن، قرآن شهيد گرديد

سجاده گشته رنگين از خون سرور دين
يا خاتم النبيين، يا خاتم النبيين


