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ضربات پنالتی

دوست

حكايت

داناترين
كودك

امام حسن(ع) وقتي كودك خردسالي بود ،هر روز همراه
پدربزرگش حضرت محمد(ص) به مسجد ميرفت .پيامبر
اسالم براي مردم صحبت ميكرد و آياتي را كه از طرف
خداوند به او نازل شده بود براي آنها ميخواند .مردم از
پيامبر سؤال ميكردند و حضرت محمد(ص) نيز با حوصله
به سوالهايشان جواب ميداد.
امام حسن(ع) با دقت به حرفهاي پيامبر گوش ميداد.
وقتي كه به خانه ميآمد ،با خوش��حالي كودكانهاي پيش
مادرش حضرت فاطمه(س) ميدويد و حرفهاي پيامبر
را براي او نقل ميكرد.
يك روز حضرت علي(ع) با همس��رش فاطمه(س) در
حال صحبت كردن بود .حضرت فاطمه ،يكي از گفتههاي
پدرش را ب��راي امام علي(ع) نقل ك��رد .امام علي(ع) با
تعجب فرمود« :اين يكي از فرمودههاي پيامبر(ص) است.
تو كه در مسجد نبودي! چطور اين جمله را شنيدهاي؟!»
حضرت فاطمه گفت« :اين سخن را فرزندمان حسن از
ِ
قول پيامبر(ص) برايم نقل كرده اس��ت .او هر روز همراه
پدرم به مسجد ميرود و هنگامي كه برميگردد ،سخنان
او را براي من هم نقل ميكند!»
امام علي(ع) بيشتر تعجب كرد .يعني كودك خردسال
او چگونه ميتواند سخنان رسول خدا را در ذهن خودش

بسپارد و آن را براي مادرش بازگو كند؟
امام علي(ع) خيلي دلشان ميخواست 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 حرفهاي كودك خردسالش را بشنود.
امام حس��ن به خانه آم��د .او از آمدن پدرش به خانه
خبر نداش��ت .همين كه خواست حرفهاي پدربزرگش
را به م��ادرش بگويد ،زبانش به لُكنت افتاد! نتوانس��ت
راحت حرفهايش را بزند .مثل اينكه از كس��ي خجالت
ميكشيد.
فاطمه(س) با تعجب پرس��يد« :چ��را حرف نميزني؟!
امروز چه ش��ده اس��ت كه نميتواني راحت ،مثل هر روز
برايم از سخنان رسول خدا بگويي؟!»
حس��ن گفت« :مادر جان! االن احساس ميكنم كه در
برابر شخص خيلي بزرگي ايستادهام .احساس ميكنم كه
آن شخص به حرفهايم گوش ميدهد! به همين خاطر
خجالت ميكشم و نميتوانم 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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دوست

ايام

خاطراتي از امام خميني (ره)

در گفتاري از نزديكان ايشان
فرزندان

فريده مصطفوي
در گوشمان دعا ميخواندند

امام خيلي صميمي ،خودماني و مهربان
هس��تند .مخصوص�� ًا 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��تهاند .ما
(فرزندانش��ان) از اول نس��بت به ايشان
احترام خاصي قايل بوديم و مقيد بوديم
كه كاري خالف ميل ايشان انجام ندهيم.
هماكن��ون نيز امام با م��ا چنين رفتاري
دارند و با اينهمه گرفتاريهايي ايشان و
اجتماعي ،ايشان هيچ فاصلهاي با خانواده
نگرفتهاند .اآلن مثل گذشته به خدمتشان
ميرويم و در موقع خداحافظي ،مثل اكثر
پدرهاي مقيد ،دعا به گوشمان ميخوانند.
(پدر مهربان ،ص )82

دواي مرا بده

امام با نوههايش خيلي صميمي و خيلي
مهربان بودند .شايد چون آنها بچهسال
و بعض ًا جوان بودند ،ايشان با آنها خيلي
رفيقتر و مهربانتر بودند .مث ً
ال وقتي كه
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ص )٥٠

ما خدمتش��ان بوديم به ما كاري واگذار
نميكردند .اما مث� ً
لا به نوهها ميگفتند:
به قم كه رسيدي تلفن كن
«اين ليوان را آب كن» يا «آن دواي مرا
من س��اكن قم ب��ودم .ه��ر وقت كه
بده» يا «آن اس��تكان را بردار» خالصه
ب��ا آنها صميميتر و خودمانيتر بودند ،ميرفتم با ام��ام خداحافظي كنم به من
ميفرمودن��د« :ب��ه مجردي ك��ه به قم
آنها هم شيفتة آقا بودند( .همان ،ص )٥٦
رسيدي تلفن كن».
و قيد ميكردند كه:
انسان بايد خودكفا باشد
«تلفن كه ميكني به حاج عيس��ي بگو
در جم��ع ك��ه نشس��ته بودي��م يك
مرتب��ه ميديديم كه آقا دارند به طرف ك��ه بيايد به من بگويد .همين طور تلفن
آشپزخانه ميروند .از ايشان سؤال كرديم نكن كه من رسيدهام .اينها نميآيند به
كجا تشريف ميبريد ،ميگفتند« :ميروم من بگويند .فكر نميكنند كه من دلواپسم،
تو قيد كن به حاج عيسي كه برو به آقا
آب بخورم».
ميگفتي��م« :به ما بگوييد ت��ا برايتان بگو».
من پيش خودم فكر ميكردم كه آقا
آب بياوريم» .ميفرمودند« :مگر خودم
نميتوانم اي��ن كار را انجام بدهم؟» بعد چقدر دلواپس من هستند .در صورتي كه
با خنده ميگفتند« :انس��ان بايد خودكفا خيليها هم بودند ،ولي هيچ كس به من
چنين حرفي نميزد و ديگر بعد از ايشان
باشد»( .همان ،ص )٥٤
هم هيچ كس به من چنين حرفي نزد .اين
سخن آقا باعث ميشد كه من فكر كنم
كسي جرئت غيبت نداشت
ياد ندارم كسي جرئت كرده باشد در البد آقا خيلي نس��بت به من عالقهمند
بودند( .آرشيو مؤسسه) 
منزل ،نزد امام به شوخي هم غيبت بكند
چون آقا بس��يار ناراحت ميشوند( .همان،

فرزندان

آزادي مطلق به ما ميدادند

امام ،دوران بچگي آزادي مطلق به
زهرا مصطفوي
ما ميدادند و به هيچ يك از كارهاي
ما كاري نداشتند ،اما در دوراني كه ما
ابد ًا سختگيري نميكردند
به سن بلوغ رسيديم و بزرگتر شديم،
حضرت امام از نظر عمل به مباح ايشان بر بعضي مسائل ما نظارت
خيلي آزاد ميگذارند افراد را ،اما از ميكردند( .همان ،ص )٣١
نظر برخورد با عمل حرام خيلي سخت
و محكماند؛ حاال شما در خانه هر جور
زدند روي دست من
ميخواهيد باشيد .از دوراني هم كه
وقتي كه بچه بودم نانم را داخل
يادم است ايشان از همان زمان هم با
كاسه ماست زدم و خوردم .همين كه
خيليها فرق داشتند .آن موقع آقايان،
ميخواستم بزنم توي ماست ،انگشتم
خانمهايشان چاقچور ميپوشيدند،
به ماست خورد .آقا زدند روي دست
روبنده ميزدند و از اين حرفها و
من .خيلي كوچك بودم٥ ،ـ ٦سالم بود؛
رسمها و ايشان ابدا ً سختگيري
يعني آقا متوجه شدند كه من ناراحت
نميكردند( .آرشيو مؤسسه)
شدم و دستم را كشيدم كنار ،دست
مرا گذاشتند توي دهانشان و گفتند:
«من از دست تو بدم نميآيد ،اما بايد
به همه فرزندان آزادي ميدادند
در دوران بچگي آنچه كه يادم سر سفرهاي كه جمع نشستهاند دقت
است آن آزادي كاملي است كه امام داشته باشيم كه قاشق هست براي
به بچهها ميدادند .به همة فرزندانشان ماست» .يعني در نظافت خيلي رعايت
ميكنند ،در عين سادگي (همان ،ص )٣٣
آزادي خيلي زياد در رفت و آمدها،
در خوابيدنها ،بلند شدنها و در هر
چه .اگر خانوادهاي را كه رفت و آمد
ميكرديم و ايشان قبول داشتند و مورد
تأييد بود ديگر به بقيه مطالب كاري
نداشتند كه مث ً
ال چه وقت برويم ،چه
وقت برگرديم ،چند روز بمانيم؛ حتي
منزل دوستان .اين آزادي باعث
ميشد كه ما روح ًا خيلي آزاد پرورش
پيدا كنيم( .برداشتهايي از سيره امام خميني

(س) ،ج ،١ص )٣٥

بيا اين شيشهها را جمع كن

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
ايشان مشغول كاشتن گلها بودند،
ما هم خيلي آماده بوديم براي اينكه
ايشان اعتراض بكنند ،ولي با اينكه
دستشان زخمي شد و خون آمد هيچ
چيزي به ما نگفتند .فقط كارگري را
كه توي منزل بود صدا كردند كه بيا
شيشهها را جمع كن( .همان ،ص )١٣٠
ميدانيد غيبت چقدر حرام است

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 ميدانيد
غيبت چقدر حرام است؟» گفتيم بله.
بعد گفتند« :شما ميدانيد آدم كشتن
عمدي چقدر گناه دارد؟» گفتيم بله.
فرمودند« :غيبت بيشتر!» بعد گفتند:
«شما ميدانيد فعل نامشروع و عمل
خالف عفت (زنا) چقدر حرام است؟»
گفتيم بله .فرمودند« :غيبت بيشتر».
(همان ،ص )٥٠

تابستان بود ،در دوران طفوليت ما،
كه امام در حياط با مادرم مشغول گل
كاشتن بودند؛ يعني امام بعد از نماز خودشان وسايل چاي را ميشستند
امام خودشان چاييشان را درست
مغرب و عشا بود كه با كارد آشپزخانه
باغچه را آماده ميكرد و مادرم نشاء را ميكنند و خودشان قوري و استكان
خود را ميشويند .حتي براي ما هم
ميكاشتند و خاك ميريختند.
ما بچهها توي اتاق مشغول بازي اگر به ديدنشان برويم ،چاي ميريزند
بوديم .هشت سال ،ده سال همين و ميآورند .هنوز ايشان با اين سن و با
حدود بوديم با بچههاي همسايه .پشت اين مقام ،به من كه اوالد كوچكشان
پنجره رختخواب چيده شده بود تا هم هستم نميگويند پاشو يا مث ً
ال اين
باال .يكي از دخترها را خواهر من بلند كار را بكن و يا آن چيز را بياور.
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دوست

بزرگان

نداى
آسمانى
سوگند به پروردگار كعبه
كه رستگار شدم

على (ع) پس از خاتمه جنگ نهروان
و بازگش��ت به كوفه در صدد حمله به
شام بر آمد و حكام ایاالت نیز در اجراى
فرمان آن حضرت تا حد امكان به بسیج
پرداخته و گروههاى تجهیز ش��ده را به
خدمت وى اعزام داشتند.
تا اواخر ش��عبان سال چهلم هجرى
نیروه��اى اعزامى از اط��راف وارد كوفه
ش��ده و به اردوگاه نخیله پیوستند ،على
علیهالس�لام گروههاى فراهم ش��ده را
س��ازمان رزمى داد و با كوش��ش شبانه
روزى خود در مورد تأمین و تهیه كسرى
س��از و برگ آنان اقدام��ات الزمه را به
عمل آورد ،فرماندهان و سرداران او هم
ك��ه از رفتار و كردار معاویه و مخصوصا
از نیرنگه��اى عمرو عاص دل پر كینه
داشتند در این كار مهم حضرتش را یارى
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نمودند و باالخره در نیمه دوم ماه مبارك
رمضان از سال چهلم هجرى على(ع) پس
از ایراد یك خطابه غراء تمام س��پاهیان
خود را به هیج��ان آورده و آنها را براى
حركت به سوى شام آماده نمود ولى در
این هنگام تقدیر ،سرنوش��ت دیگرى را
براى او نوشته و اجراى طرح وى را عقیم
گردانید.
فراریان خوارج ،مكه را مركز عملیات
خود قرار داده بودند و سه تن از آنان به
اسامى عبدالرحمن بن ملجم و برك بن
عبداهلل و عمرو بن بكر در یكى از شبها
گ��رد هم آمده و از گذش��ته مس��لمین
صحبت میكردن��د ،در ضمن گفتگو به
این نتیجه رس��یدند كه باعث این همه
خونریزى و برادر كشى ،معاویه و عمرو
عاص و على(ع) میباشند و اگر این سه

نفر از میان برداش��ته شوند مسلمین به
كلى آسوده شده و تكلیف خود را معین
مىكنند ،این سه نفر با هم پیمان بستند
و آن را به س��وگند مؤكد كردند كه هر
یك از آنها داوطلب كش��تن یكى از این
سه نفر باشد .عبدالرحمن بن ملجم متعهد
قتل على(ع) شد ،عمرو بن بكر عهدهدار
كش��تن عمرو عاص گردی��د ،برك بن
عبداهلل نیز قتل معاویه را به گردن گرفت
و هر یك شمشیر خود را با سم مهلك،
زهر آلود نمودند تا ضربتشان مؤثر واقع
گردد نقشه این قرار داد به طور محرمانه
و س��رى در مكه كشیده شد و براى این
كه هر سه نفر در یك موقع مقصود خود
را انجام دهند ش��ب نوزدهم ماه رمضان
را كه شب قدر بوده و مردم در مساجد
ت��ا صبح بیدار میمانند براى این منظور

انتخ��اب كردند و هر ی��ك از آنها براى
انجام ماموریت خود به سوى مقصد روانه
گردید.
***
عم��رو بن بكر براى كش��تن عمرو
ع��اص به مصر رفت و برك بن عبداهلل
جهت قتل معاویه رهسپار شام شد ابن
ملجم نیز راه كوفه را پیش گرفت.
برك بن عبد اهلل در شام به مسجد
رفت و در لیله نوزدهم در صف اول نماز
ایستاد و چون معاویه سر بر سجده نهاد
برك شمشیر خود را فرود آورد ولى در
اثر دستپاچگى شمش��یر او به جاى فرق
معاویه بر ران وى اصابت نمود.
معاویه زخم ش��دید برداشت و فورا
ب��ه خانه خود منتقل و بس��ترى گردید
و ض��ارب را نیز نزد او حاضر س��اختند،
معاویه گفت تو چه جرأتى داش��تى كه
چنین كارى كردى؟
برك گف��ت امیر مرا مع��اف دارد
ت��ا مژده دهم :معاوی��ه گفت مقصودت
چیست؟ برك گفت همین االن على را
هم كشتند :معاویه او را تا تحقیق این خبر
زندانى نمود و چ��ون صحت آن معلوم
گردید او را رها نمود و به روایت بعضى
(مانند شیخ مفید) همان وقت دستور داد
او را گردن زدند.
***
عمرو بن بكر نیز در همان ش��ب در
مصر به مس��جد رفت و در صف اول به
نماز ایستاد اتفاقا در آن شب عمرو عاص
را تب شدیدى رخ داده بود كه از التهاب
و رنج آن نتوانسته بود به مسجد برود و
به پیشنهاد 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 یك ضربت شمشیر او را از پا در
آورد ،همهمه و جنجال در مس��جد بلند
شد و نماز نیمه تمام ماند و قاتل بدبخت

دست بسته به چنگ مصریان افتاد ،چون
خواستند او را نزد عمرو عاص برند مردم
وى را به عذابهاى هولناك عمرو عاص
تهدیدش میكردند عمرو بن بكر گفت
مگر عمرو عاص كشته نشد؟ شمشیرى
ك��ه من ب��ر او زدهام اگر وى از آهن هم
باشد زنده نمىماند مردم گفتند آن كس
كه تو او را كش��تى قاضى شهر است نه
عمرو عاص!!
بیچ��اره عمرو آن وق��ت فهمید كه
اش��تباها قاضى بیگناه 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 گریه نمود و چون
عمرو عاص علت گریه را پرسید عمرو
گفت من به جان خود بیمناك نیس��تم
بلكه تأس��ف و اندوه من از مرگ قاضى
و زنده ماندن تس��ت كه نتوانستم مانند
رفقاى خود مأموریتم را انجام دهم! عمرو
عاص جریان امر را از او پرسید عمرو بن
بكر مأموریت س��رى خود و رفقایش را
براى او ش��رح داد آنگاه به دستور عمرو
عاص گردن او هم با شمشیر قطع گردید
بدین ترتیب مأمورین قتل عمرو عاص
و معاویه چنانكه باید و ش��اید نتوانستند
مقصود خود را انجام دهند و خودشان نیز
كشته شدند.
***
اما سرنوشت عبدالرحمن بن ملجم:
این مرد نیز در اواخر ماه شعبان سال چهلم
به كوفه رسید و بدون این كه از تصمیم
خود كسى را آگاه گرداند در منزل یكى
از آش��نایان خود مسكن گزید و منتظر
رسیدن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان
شد ،روزى به دیدن یكى از دوستان خود
رفت و در آنجا زن زیباروئى به نام قطام
را كه پدر و برادرش در جنگ نهروان به
دست على(ع) كشته شده بودند مشاهده
كرد و در اولین برخورد دل از كف داد و
فریفته زیبائى او گردید و از وى تقاضاى
زناشوئى نمود.

قطام گفت براى مهریه من چه خواهى
كرد؟ گفت هر چه تو بخواهى!
قطام گفت مهر من س��ه هزار درهم
پول و یك كنیز و یك غالم و كشتن على
بن ابیطالب است.
مق��ارن ورود اب��ن ملجم ب��ه كوفه
على(ع) نیز جسته و گریخته از شهادت
خود خبر میداد حتى در یكى از روزهاى
ماه رمضان كه باالى منبر بود دست به
محاسنشریفشكشیدوفرمودشقىترین
مردم این مویها را با خون سر من رنگین
خواهد نم��ود و به همین جهت روزهاى
آخر عمر خود را هر شب در منزل یكى
از فرزندان خویش مهمان میش��د و در
شب ش��هادت نیز 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��ویش بود،
گاهى به آسمان نگاه میكرد و حركات
س��تارگان را در نظر میگرفت و هر چه
طلوع فجر نزدیكتر میش��د تشویش و
ناراحتى آن حضرت بیش��تر میگشت
به طوری كه ام كلثوم پرسید :پدر جان
چرا امش��ب این ق��در ناراحتى؟ فرمود
دخترم من تمام عمرم را در معركهها و
صحنههاى كارزار گذرانیده و با پهلوانان و
شجاعان نامى مبارزهها كردهام ،چه بسیار
یك تنه بر صفوف دشمن حملهها برده و
ابطال رزمجوى عرب را به خاك و خون
افكندهام ترس��ى از چنین اتفاقات ندارم
ولى امشب احساس میكنم كه لقاى حق
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فرارسیده است.
باالخره آن ش��ب تاریك و هولناك
به پایان رس��ید و على(ع) عزم خروج از
خان��ه را نمود در این موقع چند مرغابى
كه هر شب در آن خانه در آشیانه خود
میخفتند پیش پاى امام جس��تند و در
حال بال افشانى بانگ همى دادند و گویا
میخواستند از رفتن وى جلوگیرى كنند!
عل��ى(ع) فرم��ود این مرغه��ا آواز
میدهند و پشت سر این آوازها نوحه و
نالهها بلند خواهد شد! امكلثوم از گفتار
آن حضرت پریش��ان شد و عرض كرد
پس خوبست تنها نروى .على(ع) فرمود
اگر بالى زمینى باش��د من به تنهائى بر
دفع آن قادرم و اگر قضاى آسمانى باشد
كه باید 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 بیدار نمود و سپس به محراب رفت و
به نماز نافله صبح ایستاد و چون به سجده
رفت عبدالرحمن بن ملجم با شمشیر زهر
آلود در حالی كه فریاد میزد هلل الحكم
ال لك یا على ضربتى به سر مبارك آن
حضرت فرود آورد ( )1و شمش��یر او بر
محلى كه سابقا شمشیر عمرو بن عبدود
ب��ر آن خورده ب��ود اصابت نمود و فرق
مباركش را تا پیشانى شكافت و ابن ملجم
و همراهانش فورا بگریختند.
خون از س��ر مبارك على(ع) جارى
شد و محاسن شریفش را رنگین نمود و
در آن حال فرمود:
بسم اهلل و باهلل و على ملة رسول اهلل
فزت و رب الكعبة.
( ) و سپس این آیه شریفه را تالوت
نمود:
منه��ا خلقناكم و فیها نعیدكم و منها
()2
نخرجكم تارة اخرى.
(ش��ما را از خ��اك آفریدی��م و به
خاك بر میگردانیم و بار دیگر از خاك
مبعوثتان میكنیم) و شنیده شد كه در

آن وقت جبرئیل میان زمین و آسمان ندا
داد و گفت:
به خدا سوگند ستونهاى هدایت در
هم شكست و نشانههاى تقوى محو شد و
دستاویز محكمى كه میان خالق و مخلوق
بود گس��یخته گردید پسر عم مصطفى
صلى اهلل علیه و آله كش��ته ش��د ،على
مرتضى به شهادت رسید و بدبختترین
اشقیاء او را شهید نمود.
همهمه و هیاهو در مسجد بر پا شد
حسنین علیهما السالم از خانه به مسجد
دویدند عدهاى ه��م به دنبال ابن ملجم
رفته و دستگیرش كردند ،حسنین به اتفاق
بنىهاشم على(ع) را در گلیم گذاشته و به
خانه بردند فورا دنبال طبیب فرستادند،
طبیب باالى سر آن حضرت حاضر شد
و چون زخم را مش��اهده كرد به معاینه
و آزمایش پرداخت ولى با كمال تأسف
اظهار نمود كه این زخم قابل عالج نیست
زیرا شمش��یر زهر آلود ب��وده و به مغز
صدمه رسانیده و امید بهبودى نمیرود .
على(ع) از ش��نیدن سخن طبیب بر
خالف سایر مردم كه از مرگ میهراسند
با كمال بردبارى به حسنین علیهماالسالم
وصیت فرمود .زی��را على(ع) را هیچگاه
ترس و وحش��تى از مرگ نبود و چنانكه
بارها فرموده بود او براى مرگ مشتاقتر
از طفل براى پستان مادر بود!
***
على(ع) پ��س از ضربت خوردن در
سحرگاه شب  19رمضان تا اواخر شب
 21در خانه بسترى بود و در این مدت
عالوه بر خان��واده آن حضرت بعضى از
اصحابشنیز جهت عیادت به حضور وى
مشرف میش��دند و در آخرین ساعات
زندگ��ى او از كلمات گهربارش بهرهمند
میگش��تند از جمله پندهاى حكیمانه او
این بود كه فرمود :من دیروز مصاحب
شما بودم و امروز وضع و حال من مورد
عبرت شما است و فردا از شما مفارقت
میكنم.

مقدارى ش��یر براى على(ع) حاضر
نمودند كمى میل كرد و فرمود به زندانى
خود نیز از این ش��یر بدهید و او را اذیت
و شكنجه نكنید اگر من زنده ماندم خود،
دانم و او و اگر درگذشتم فقط یك ضربت
به او بزنید زیرا او یك ضربت بیشتر 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
ی��ك ضربتى كه به من زده اس��ت یك
ضربت به او بزن.
چون على(ع) در اثر سمى كه به وسیله
شمش��یر از راه خون وارد بدن نازنینش
شده بود بیحال و قادر به حركت نبود لذا
در این مدت نمازش را نشسته میخواند
و دائم در ذكر خدا بود ،شب  21رمضان
كه رحلتش نزدیك ش��د دستور فرمود
براى آخرین دیدار اعضاى خانواده او را
حاضر نمایند تا در حضور همگى وصیتى
دیگر كند.

آخرین لحظات موال

در این 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
آخرین نفس فرمود:
اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریك
له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
پس از اداى ش��هادتین آن لبهاى
نیمه باز و نازنین به هم بسته شد و طایر
روحش به اوج ملكوت اعال پرواز نمود و
بدین ترتیب دوران زندگى مردى كه در
تمام مدتعمر جز حق و حقیقت هدفى
نداشت به پایان رسید.
هنگام شهادت سن شریف على(ع)
 63س��ال و مدت امامتش نزدیك سى
س��ال و دوران خالفت ظاهریش نیز در
حدود پنج س��ال بود .امام حسن(ع) به
اتفاق حس��ین(ع) و چن��د تن دیگر پس
از انجام تش��ریفات 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
امیر(ع) سفارش كرده بود براى این كه

دش��منان وى از بنى امیه و خوارج جسد
آن جناب را از قبر خارج نسازند و بدان
اهانت و جسارت ننمایند محل قبر را با
زمین یكسان نمودند كه معلوم نباشد و
قبر على(ع) تا زمان حضرت صادق(ع)
از انظار پوشیده و مخفى بود و موقعی كه
منصور دوانقى دومین خلیفه عباسى آن
حضرت را از مدینه به عراق خواس��ت
هنگام رسیدن به كوفه به زیارت مرقد
مطهر حضرت امیر(ع) رفته و محل آن
را مشخص نمود.
بارىحسنینعلیهماالسالموهمراهان
پ��س از دفن جن��ازه عل��ى(ع) به كوفه
برگشتند و ابن ملجم نیز همان روز (21
رمضان) به ضرب شمشیر امام حسن(ع)
مقتول و راه جهنم را در پیش گرفت .
پىنوشتها:
( )1بنا به روایت شیخ مفید ابن ملجم و همراهانش
در داخل مس��جد نزدی��ك در ورودى كمین كرده و به
محض ورود على(ع) شمش��یرهاى خ��ود را غفلة بر آن
حضرت فرود آوردند شمش��یر ش��بیب به طاق مسجد
گرف��ت ولى شمش��یر عبدالرحمن به ف��رق مبارك وى
اصابت نمود.
( )2سوره مباركه طه آیه . 55
منبع  :تبيان
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به این مناسبت در شهر کازرون فارس مجالس قرائت قرآن
را با پارچه های مشکی سیاهپوش می کنند و بعد از پایان شب
بیس��ت و سوم پارچه ها را بر می دارند .در این شب ابن ملجم
مرادی لعین را لعن می کنند و قاری ها بعد از قرائت و تالوت
جزو نوزدهم قرآن مجید و دعاهای وارده ،مراسم الغوث و اعمال
ش��ب قدر را به ج��ا می آورند و به همین جهت این ش��ب را
عالوه بر "ش��و قدر" و "شو ضربت خوردن" " ،شو الغوث" هم
می گویند .اهالی کازرون در این شب برای اموات خود خرما و
پشمک و "زلیبی" و کلوچه و شربت خیرات می کنند.
در ش��ب نوزدهم نوحه و تعزیه و مصیبت ها همه راجع به
ضربت خوردن حضرت علی (ع) اس��ت و تعزیه میان جمعیت
حلقه بسته و نشسته گرفته می شود.
اینک مجلس تعزیه در شب نوزدهم در کازرون فارس؛ ابتدا
یکی از نوحه خوان ها پیش تعزیه را می خواند:
پیش تعزیه:

کس دیده در ایام که یک روبه پیری
در بیشه شیران کند آهنگ دلیری
این هم عجب آمد که به محراب عبادت
شمشیر زند عبد ذلیلی به امیری
هر روز بدی روزه و شبها به عبادت
افطار علی بود به یک قرص شعیری
.....

پس از خواندن پیش تعزیه مجلس تعزیه آغاز می شود:

 علی (ع) برای نماز صبح به مسجد رفته به بالین ابن ملجمکه در زیر منبر دمر خوابیده می رود.

رمضان در
فرهنگ مردم
تعزیه حضرت امیر (ع) در شب نوزدهم ماه رمضان
ش��ب نوزدهم ماه رمضان ،ش��ب قدر و ضربت خوردن
حضرت امیر المومنان علی (ع) اس��ت .یکی از سنت ها
و مراس��م هایی که در این ایام در ش��هرها و روستاهای
ایران مشاهده می شود ،برپایی تعزیه است .آنچه می آید
بخشی از مطلب "تعزیه در کازرون" از کتاب "رمضان
در فرهنگ مردم" احمد وکیلیان است.
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علی (ع ):

انبیا بر پشت خوابند اولیا بر دست راست
خواب شیطانی بود ای ملحد این خفتن خطاست
نیست مخفی از من آن قصدی که داری بهر من
ظاهر است آن آلت ظلمی که در زیر عباست
کس نجوید خصمی آل عبا ای بی حیا
جز خدا ناترس مردودی که از نسل زناست
با ولی نعمت به پاداش محبت این کنند؟
آنچه می خواهی بکن شاهد نبی ،حاکم خداست
در ای��ن موق��ع علی (ع) به نماز می ایس��تد و ابن ملجم
شمشیر به دست به طرف امام می رود:
جبرئیل خطاب به ابن ملجم می گوید :
سنگ این دم ای لعین از کین به جام جم مزن
تیغ بر فرق علی آن مفخر عالم مزن
....
علی (ع) رکعت اول نماز را به جا آورده و به رکوع و سجود

می رود و تا س��ر از س��جده برمی دارد
شمش��یر ابن ملجم بر فرقش فرود می
آید .در این موقع از همه طرف صدای
اذان بلند می شود...
عل�ی (ع) :انا هلل و ان��ا الیه راجعون .و
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ال
حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم

خطبه امام زین العابدین در مجلس یزید
برای کسانی که نذر دارند می خوانند .در
موقع خواندن خطبه چراغ های مسجد
را خاموش می کنن��د .آن گاه نوبت به
قس��مت آخر تعزیه ش��هادت حضرت
علی (ع) می رسد .مانند شب های قبل
ابتدا پیش تعزیه خوانده می شود:

ابن ملجم ای هواداران ،سر حیدر درید
کاسه فرق علی داماد پیغمبر درید

آه و واویال که حیدر کشته شد
شوهر زهرای اطهر کشته شد
بی پدر گردید یاران ،مجتبی
...
در وس��ط مجل��س تعزیه بس��تری
گس��ترده اس��ت و یک نفر که ش��بیه
حضرت علی (ع) است در بستر خوابیده
و کسی که در نقش حضرت زینب (ع)
اس��ت با چارقد و چادر مشکی و نیز دو
نفر در نقش امام حسن (ع) و امام حسین
(ع) در کنار بس��تر امام نشسته اند .در
این حال قنبر غالم حضرت علی (ع) در
حالی که افسار اسبی در دست دارد وارد
مجلس شده و جمعیت را می شکافد و
پیش می آید و چنین می خواند.

جبرئیل:

جبریل گوید:

مالئکان مقرب ،سیاهپوش شوید
ز بعد مرگ علی جمله در خروش شوید
امام را به خانه برده بستری می کنند
و در اینجا مجلس ش��ب نوزدهم تمام
میشود.

ش�ب بيس�تم – در اين ش�ب مجالس
مقابل�ه و دعا و نوحه و مصيبت برپاس�ت و
آخر س�ر دنباله تعزيه امام علي (ع) برگذار
مي شود .
تعزیه حضرت علی(ع) در شب بیست و
یکم ماه رمضان
ش�ب بیس�ت و یک�م :ش��ب شهادت

حضرت عل��ی (ع) اس��ت .در کازرون
و در این ش��ب اهالی برای اموات خود
خرما ،پش��مک ،زلیبی یا زولبیا ،شربت،
کلوچه ،حلوا زرد یا شله زرد و رنگینک
خیرات می کنند و نیز هر کس نذر دارد
"زبانگش" امیرالمومنین خیر می کند.
مجالس مقابله هم مانند شب نوزدهم
برگذار می ش��ود .بع��د از قرائت جزو
بیست و یکم قرآن مجید ،دعا و نوحه و
مصیبت خوانده و دنباله تعزیه شهادت
برپا می شود .در مجالسی که تعزیه نیست
تابوت سیاهپوش شده ای به وسیله چهار
نفر حمل می شود و پیشاپیش یک نفر
مداح نوح��ه نادعلی
می خواند و بی اختیار
وارد مجلس میشود
و اهل مجلس گریه و شیون سر می دهند.
همچنین در این ش��ب بعضی از واعظان

پیش تعزیه:

قنبر:

آمده ام از حبش و زنگبار
خدمت شاهنشه دلدل سوار
تا به رکابش بدوم بنده وار
ناد علیا علیا یا علی
بندگی (نوکری) خسرو واالتبار
کرده ام از روز ازل اختیار
تا به رکابش بدوم بنده وار
ناد علیا علیا یا علی

زینب (ع) (از پشت در):

صاحب این ناله سوزنده کیست
آتش اندوه فروزنده کیست
نغمه زنان بلبل گوینده کیست
ناد علیا علیا یا علی
قنبر:

حلقه به گوش در حیدر منم
چاکر آن شاه غضنفر منم
نوکر داماد پیمبر منم
ناد علیا علیا یا علی
زینب (ع):

بار خدایا چه فغان (صدا) دیگر است
صاحب این ناله یقین قنبر است
ورد زبانش همه دم حیدر است
ناد علیا علیا یا علی

قنبر:

خادم درگاه علی قنبرم
عشق وی افتاده بسی بر سرم
کاش که بودی شه دین دربرم
ناد علیا علیا یا علی
می روم این لحظه من بینوا
تا به در خانه شیر خدا
اشک فشان ناله کنان با نوا
نادعلیا علیا یا علی
و پیوسته می خواند و حلقه در را می
کوبد و کسی در را نمی گشاید:
ای که تورا نام علی ولی ست
ای که ز نور تو جهان منجلی ست
نام تو زینت ده هر محفلی ست
ناد علیا علیا یا علی
یا علی ای باب شبیر و شبر
یا علی ای صاحب تیغ دو سر 
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دوست

داستان

روزمسابقه

«...پاشودیگهپسرم!مجیددمدرباهات
کار داره ،نیم ساعته که منتظرته».
مادرم بود که داشت با عجله صدایم
میکرد .از جا بلند ش��دم و با عجله به
طرف حیاط دویدم .اصال یادم نبود که
مسابقه فوتبال داشتیم .مجید که دیده
ب��ودم دیر کردهام و س��ر ق��رار حاضر
نشدهام ،آمده بود دنبالم .داشتم وسایلم
را برمیداشتم که ناگهان یادم آمد قرار
بود امروز روزه بگیرم .دو دل ش��دم که
چه کار کنم .تازه یادم آمد که سحر هم
بیدارم نکردهاند .شب قبل دیر خوابیده
ب��ودم و حدس م��یزدم که هیچ کس
نتوانسته بود بیدارم کند.
شیطان رفت تو جلدم که« :حاال امروز
را بیخیال شو بعدا میگیری .برای تو که
هنوز واجب نشده!»
ت��وي حی��اط ،آقا ب��زرگ مثل همه
تابس��تانها روی تخت چوبی ،زیر سای ه
درختان تبریزی نشسته بود و کنارش
قرآن و مفاتیح و دیوان حافظ به چش��م
میخورد .چند تا کتاب دیگر هم بود که
من ازشان س��ر درنمیآورم .سالم که
کردم ،آقا بزرگ جواب س�لامم را داد
و بدون این که سرش را از کتابی که در
دستش بود بلند کند ،با صدای مهربانی
گفت« :داداش��ی! اگه امروز با دوستات
ق��رار داری ،یه چی��زی بخور ،بعد برو
بیرون».
آقا بزرگ همیشه من را داداشی صدا
میزد ،تا آخر هم دلیلش را نفهمیدم.
گفتم« :آخه آقا جون »....
گفت« :میدونم داداشی! اما هوا گرمه
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و اگه تو این آفتاب دنبال توپ
بدوی ،گرمازده میش��ی و
درست نیست که تو این
حال روزه بگیری .دیشب
هم که برای سحری بلند
نش��دی .روز بیست و
یکم بگیر که شهادت
حضرت امیره».
ب��رای این ک��ه کم
نیاورده باشم گفتم« :چشم
آقا جون! از دختر بچهها که کمتر
نیستم! اگه وسط بازی حالم بد شد،
یه چیزی میخورم».
ای��ن را از ای��ن جه��ت گفتم که
خواهرم نرگس که س��ه سال از من
کوچکتر بود ،از س��ه سال پیش تا حاال
تمام روزههایش را گرفته بود .حاال من
نمیخواستم جلوش کم بیاورم.
***
بیرون از خانه آت��ش میبارید .انگار
خورش��ید لج کرده بود و میخواس��ت
مردم را از کوچه و خیابان فراری دهد.
وقتی به محل مسابقه رسیدیم ،قبل از
این که کسی چیزی بگوید ،با صدای بلند
داد زدم که« :من امروز تو دروازهام .مرد
میخوام به من گل بزنه!»
سعید با تعجب پرسید« :جدی میگی
حس��ین؟ اگه تو توی دروازه باشی پس
کی میخواد جلو بازی کنه؟ این جوری
که دخلمونو میآرن!»
گفتم« :نگران نباش! بازی رضا از من
بهتره .فقط باید تک��روی نکنه .اگه اونو
مجید پاسکاری کنن ،حتما میبریم!»

عباس ملكي

تصویرگر :طاهر شعباني

ب��ا این که هیچ وقت
دوست نداش��تم توی دروازه
بایس��تم ،از ت��رس ای��ن که
تشنهام بشود ،خودم داوطلب
دروازه شدم تا کمتر بدوم و خسته
نشوم.
آفتاب کمکم داش��ت خ��ودش را به
وس��ط آسمان میکشاند .پنج دور بازی
ک��رده بودیم و تنها دو مس��ابقه را برده
بودیم .وسط دور ششم بود که داد بچهها
درآمد« :حس��ین دروازه رو ول کن و بیا
جلو».
چارهای نبود .فرهاد را فرستادیم توی
دروازه و من رفتم جلو .ده دقیقه از بازی
نگذشته بود که دیدم از شدت تشنگی
نفسم درنمیآید .سال گذشته هم سه روز
روزه گرفته بودم ،اما این طوری سختی
نکشیده بودم .تمام بدنم ِ
خیس عرق بود.
انگار دو لیتر آب از بدنم رفته بود .قلبم

زمین .یه کم آب بخور حالت جا
میآد.
با ه��زار بدبختی از جا بلند
ش��دم و به طرف ش��یر آب
رفت��م .آبی به س��ر و صورتم
زدم .بد جوری وسوس��ه شده
بودم که آب بخورم .اگر مادرم
میفهمید ک��ه با این وضع چند
ساعت زیر آفتاب دویدهام ،خیلی
عصبانی میشد .داشتم خودم

بهشدت میزد .با هر جان کندنی بود ،تا
آخر بازی خودم را نگهداشتم .با پنج برد
و س��ه باخت به مرحله بعدی مسابقات
رفته بودیم .بچهها که خیلی خوش��حال
بودند ،بعد از بازی حمله کردند به شیر
آبی که همان نزدیکیها بود دویدند و تا
میتوانستند آب خوردند .اما من درازکش
روی زمین افتاده بودم و نای بلند شدن
نداشتم .مجید و محسن که حال و روزم
را دیده بودند ،به طرفم آمدند و گفتند:
پاشو دیگه ،چرا این طوری ولو شدی روی

را راضی میکردم که چند قُلپ
آب بخ��ورم ولی ه��ر بار قیافه
نرگس جلو چشمهایم مجسم
میشد.
هر ط��وری بود از خیر آب
خوردن گذشتم و با بچهها به
طرف خانه برگشتیم.
وس��ط راه نزدیک مس��جد
محل ،سید رضا خادم پیر مسجد در
حالی که دو تا گونی بزرگ روی دوشش
بود ،جلومان سبز شد .حسابی خسته بود.
تا نگاهش به ما افتاد ،چشمهایش برقی
زد و با صورت پر از خنده گفت« :تا حاال
کجا بودین! خدا شما رو فرستاده!»
چند نفری گونیها را که پر از قند بود
به مس��جد بردیم .داشتم از پا میافتادم.
میخواستم برگردم که سید رضا گفت:
«کجا میرید؟ یه ربع دیگه اذانه .امروز
کسی نیست تکبیر بگه».
بچهه��ا نگاهش��ان را به ط��رف من
برگرداندند که یعنی کار خودت است.

گاهی وقتها توی مسجد مکبر شده بودم.
صدایم بد نبود .حاال هم قرعه به نام من
افتاده بود.
نماز ظه��ر که تمام ش��د ،ح��اج آقا
رفت ب��االی منبر .ظهرهای ماه رمضان،
آقا معموال یک ربع بین دو نماز مس��اله
میگفت .گوشهای نشسته بودم و داشتم
به منبر نگاه میکردم که کمکم احساس
کردم صدای حاج آقا را نميشنوم .خیال
کردم بلندگو قطع ش��ده است .خواستم
بلند ش��وم ،دیدم نمیتوانم تکان بخورم.
بعد هم چشمهایم س��نگین شد و دیگر
چیزینفهمیدم.
***
چش��م که باز کردم ،دور و برم شلوغ
بود .م��ادرم با آقا ب��زرگ و حاج آقا و
س��ید رضا و چند نفر دیگ��ر دور تخت
درمانگاه حلقه زده بودند .به دستم سرم
وصل کرده بودند .هنوز سرم سنگین بود.
مادرم با خوشحالی و در حالی که با گوشه
چادر اشکهایهایش را پاک میکرد گفت:
«الحمدهلل به هوش اومد ...خدا رو شکر».
سید رضا هم با خنده همیشگیاش گفت:
«آخه بابا جون ،تو ک��ه روزه بودی چرا
نگفتی .مگه من میذاشتم اون همه بارو
بلند کنی!»
اتاق خالی شده بود .مادرم دستهایم را
در دستان الغرش میفشرد .آقا بزرگ
هم که میخواس��ت برود ،سرش را جلو
آورد و پیش��انیام را بوس��ید .در همان
حال آهسته د ِر گوش��م گفت« :داداشی
آدم روزه رو ب��رای رضای خدا میگیره،
نه برای چیزی دیگه .بقیه کارها هم باید
برای خدا باش��ه و گرنه ارزش��ی نداره و
فقط سختیاش برای آدم میمونه».
در حالی ک��ه نگاه خجال��تزدهام را
از ص��ورت آقا ب��زرگ برمیگرداندم،
چش��مهایم را به نشانه تایید حرفهایش
��رم انداختم.
بس��تم .بعد نگاه��ی به ِس ُ
آخری��ن قطرهه��ا آرام آرام در ح��ال
حرکت بودند .

13

سال پنجم  /شماره  21پياپي  14 /233شهريور1388

14

سال پنجم  /شماره  21پياپي  14 /233شهريور1388

ورزش

دوست

هنر رزمی جودو که بر خاسته از
ژاپن است جزء هنر های رزمی مثل
کاراته  ،تکواندو و کونگ فو می باش��د
با این وجود بس��یار متفاوت از سایر هنرهای
رزمی می باش��د چرا که در آن مشت زدن و
لگد زدن ممنوع است .
جودو هنری رزمی است که اساسا
گالوی��ز ش��دن در آن زیاد بوده و
هدف آن زمین زدن  ،گیر انداختن،
مه��ار کردن و حتی از کار انداختن
بازوان حریف می باشد به گونه ای
که منتهی به تسلیم شدن وی شود
 .تاکید اصلی جودو روی توانایی به
کار بردن نیروی حریف می باشد به
گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی
ش��ود  .جودو تنها یک مبارزه فیزیکی نمی
باش��د بلکه یک مبارزه فکری نیز هست بدین
گونه که یک جودو کار موفق باید قادر باشد حرکات
حریف را از قبل پیش بینی کرده و با عکس العمل خود
پاسخ مناسبی به آن بدهد .
بس��یاری از اف��راد جودو را از س��نین
خردس��الی و در س��نین  5یا  6س��الگی
ش��روع می کنند و برخ��ی این هنر را تا
سنین باال و در حدود سنین  60یا 70
سالگی ادامه می دهند  .جودو باعث
بهبود س��طح آمادگی عمومی بدن
همراه با افزایش ق��درت بدنی می
شود  .در برخی افراد جودو باعث به وجود
آمدن حس اعتماد به نفس  ،نظمی درونی و
خویشتن داری می شود که همگی آنها مهارت
های الزم در زندگی می باش��ند  .پدر و مادر ها اغلب
این ورزش را دوست دارند چرا که این ورزش به کودکان آنها
انضب��اط و احترام می آموزد  .این ورزش عالوه بر اینکه باعث
حفظ آمادگی و آراس��تگی هنر آموزش می شود مهارت های
دفاع انفرادی خارق العاده ای را نیز به همراه دارد .
جودو اولین هنر رزمی بود که به دلیل شهرت جهانی آن برای
اولین بار در المپیک توکیو در سال  1964وارد بازیهای المپیک
شد  .در حال حاضر در حدود  175کشور در این رقابت ورزشی
حضور دارند و این امر باعث ش��ده تا این ورزش در بازیهای
المپیک تبدیل به دومین ورزش جنجال بر انگیز شود

آشنايي با ورزش

جودو

منشاجودو

لغت جوجیتس��و در قرن  16می�لادی در ژاپن به وجود
آمد .این کلمه به همه هنرهای رزمی که با دست خالی انجام
میگرفت اطالق می شد .
جودو قبل از آنکه در المپیک س��ال  1964به عنوان یک
رشته ورزشی پذیرفته شود سیستمی از دفاع شخصی بود که
توسط جیگوروکانو بنیانگذاری شده بود .
جودو ریشه در هنرهای رزمی سامورایی دارد که با دست
خالی مبارزه می کردند و بر اس��اس دست به یقه شدن می
باشد .
اولی��ن مزی��ت ج��ودو ایجاد
آمادگی جسمانی فوق العاده در
فرد است .از این طریق فرد می
تواند هم انعط��اف پذیری و هم
قدرت بدنی خود را باال ببرد .
تمرین فنون مربوط به جودو
باعث می شود بدن قوی تر شده
و مقاومت دس��تگاه های قلبی _
عروقی بیشتر گردد .
هنر آم��وزان جودو می توانند
قدرت تمرکز خ��ود را باال برده
و دارای حافظه قوی شوند  .این
قابلیت ها نه تنها در تمرین جودو
تاثیر دارند بلکه در تحصیل و در
شغل افراد نیز تاثیر مثبت دارند .
هنر آموزان از طریق تعلیم ذهنی
جودو یاد م��ی گیرند چگونه در
زیر فش��ار های زندگی آرامش
خود را حفظ کنند .
این توانایی در همه چیز از رانندگی گرفته تا امتحان و از
کسب درآمد گرفته تا ارتقاء سطح زندگی و غیره تاثیر مثبت
دارند .
***
ضروری ترین وسیله برای آموزش جودو تشک جودو می
باشد .
تش��ک جودو باید به اندازه کافی ضخیم باشد تا در موقع
پرت شدن حریف صدمه ای به وی نرسد .
همه فنون جودو را می توان روی تش��ک انجام داد توجه
داشته باشید که هرگز با کفش روی تشک جودو نروید زیرا
ممکن اس��ت نوک کفش شما بلوک های کوچک تشک را

از جا بکند و یا چیزهای دیگر از کف کفش ش��ما به تشک
بچسبد در نتیجه پا یا بدن افرادی که روی تشک تمرین می
کنند را مجروح سازد .
وسیله دیگری که برای آموزش جودو الزم است جودوگی
ی��ا همان لباس جودو اس��ت  .انواع مختلفی از این لباس ها
مورد استفاده قرار می گیرند لباس جودو باید به اندازه کافی
ضخیم باشد تا در موقع کشیده شدن پاره نشود  .نام ژاکت
جودو اوواگی و نام ش��لوار جودو زوبون اس��ت  .جودو کار
باید طرف چپ لباس را روی طرف راس��ت آن گذاشته و
با کمربند ( ابی ) آن ار محکم کند همان گونه که قبال گفته
شد رنگ کمربند نشان دهنده
رتبه جودو کار اس��ت  .کمربند
باید محکم باشد و به آسانی پاره
نشود .
***
مبتدیانباکمربندسفیدشروع
به کار می کنند اما در برخی از
باشگاه های جودو از کمربند های
زرد  ،سبز  ،ارغوانی  ،آبی یا سایر
رنگ ها برای سایر سطوح کیو
نیز استفاده می شود .
ج��ودو کاران در پنج دان اول
معموال از کمربند مشکی استفاده
می کنند و از دان ششم تا هشتم
از کمربند با قس��متی س��فید و
قسمتی قرمز استفاده می کنند و
در نهایت آنهایی که به رتبه نهم
و دهم دان رسیده اند از کمربند
قرمز استفاده می کنند .
افرادی که پنجمین دان مشکی یا باالتر از آن را گرفته اند
به کودانشا معروف هستند .
***
در ورزش جودو ،محیط کل تش��ک ه��ا  14در  14متر
می باشد و فاصله انتهای تشک قرمز از انتهای تشک  3متر
است .تش��ک قرمز (تاتامی) دارای ابعاد  8در  8متر است
که جنس آن از اسفنج فشرده با روکش پالستیک نرم می
باشد.
تع�داد داوران :هر مس��ابقه جودو زیر نظ��ر  3داور انجام
میش��ود که  2داور در کنار یک داور در وسط تشک قرار
دارند .همچنین یک منشی و یک وقت نگهدار ،داوران را در
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تکنیکهای جودو

تکنیکهای جودو در سه گروه اصلی
تقسیم می شوند:
 -1ناگه وازا یا تکنیکهای پرتابی که
به  5دسته  8تایی تقسیم می شود.
 -2گاتام��ه وازا (ن��ه وازا) یا فنون
درگیری در خاک
 -3آته می وازا یا فنون مرگ
ان��واع فن��ون پرتابی (ناگ��ه وازا)
شامل:
الف :تاچی وازا که شامل سه بخش
زیر است:
 -1ت��ه وازا ش��امل  15فن (فنون
دست).
 -2کوشی وازا شامل  11فن (فنون
کمر).
 -3آشی وازا شامل  22فن (فنون
پا).
ب :استمی وازا یا سدتمی وازا.
انواع فن��ون کار در خاک (نه وازا)
شامل:
 -1اوسای کومی وازا یا گاتامه وازا
امر قضاوت یاری می کنند .صدور رأی
ش��امل  10فن (فن��ون چنگ زدن و
به این ش��کل است که داورهای کنار،
نگهداشتن).
نظرشان را در مورد فن اجرا شده می
 -2شیمه واز شامل  11فن (فنون
دهند که چه امتیازی به آن تعلق می
فشردن و خفه کردن).
گیرد و در نهایت داور وس��ط با توجه
 -3کانستسو وازا شامل  9فن (فنون
به نظ��رات داورها نظر نهایی را اعالم
اهرم کاری بر روی مفاصل).
می کند.
وزن های جودو
ادای احت�رام :ادای احت��رام ب��ه دو
م��ردان، -80 ، -73 ، -66 ، -60 :
ص��ورت انجام می ش��ود :ایس��تاده و
 +100 ، -100 ، -90کیلوگرم.
نشسته.
زن��ان، -63 ، -57 ، -52 ، -48 :
او که می :ش��یوه های زمین خوردن
 +78 ، -78 ، -70کیلوگرم.
در جودو را «او که می» می گویند.
 سقف مکان مسابقه جودو نبایدکوم�ی کاتا :گرفت��ن گارد در جودو
کمتر از  4متر باشد.
«کومی کاتا» نام دارد.
 مدت زمان مس��ابقه برای زنانتای س�اباکی :تغیی��ر جهت دادن و
 4دقیقه ،نوجوانان  3دقیقه ،جوانان 4
تغییر وضعیت دادن جودوکار ،با حفظ
دقیقه و برای مردان  5دقیقه است.
تعادل کامل «تای ساباکی» نامیده می شود.
 لباس جودوکاران در مسابقه یکی به رنگ سفید و دیگریران��ه وازا :فعالیت ج��ودوکاران را در حالت غیر ایس��تاده
به رنگ آبی می باشد .
گویند.
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هتعیین
تاریخچ 

سرنوشت بازی با

ضربات پنالتی

آیا میدانید ایده تعیین سرنوشت بازی توسط ضربات پنالتی فوتبال (فیفا) این قاعده را پذیرفتند .بدینسان نام کارل والد در
تاریخ فوتبال ثبت شد.
در چه زمانی متولد شده است؟
تعیین سرنوش��ت بازی با ضربات پنالتی ،پایانی پرهیجان و
آلمان ،نخستین قربانی
دراماتی��ک در رقابتهای فوتبال اس��ت .در جری��ان آن ،هم
ضربات پنالتی برای تعیین سرنوش��ت بازی ،نخس��تین بار
قهرمانان زاده میشوند و هم ناکامان .ایده ضربات پنالتی برای
تعیین نتیج ه مس��ابقه ،از یک داور آلمانی فوتبال به نام «کارل در ج��ام ملتهای اروپا در س��ال  ۱۹۷۶به کار گرفته ش��د و
شگفتآور اینکه تیم ملی فوتبال آلمان ،نخستین قربانی بزرگ
والد» است.
وی که زاده ایالت بایرن (باواریا) است ،اکنون  ۹۰سال سن این قاعده بود.
در دیدار نهایی آن دوره از مسابقات که در بلگراد ،پایتخت
دارد و برای نخس��تین بار در س��ال  ۱۹۷۰با ایده خود ،جهان
فوتبال را دگرگون س��اخت .کارل والد هنوز از ایده پیشنهادی یوگسالوی سابق برگزار شد ،تیم ملی فوتبال چکسلواکی توانست
خود احس��اس غ��رور میکند و میگوید« :تنه��ا از این طریق در ضربات پنالتی بر آلمان غلبه کند.
در عوض تیم ملی آلمان توانس��ت در دیدار نیمهنهایی جام
میتوان برنده مسابقه را ورزشکارانه تعیین کرد».
جهانی سال  ۱۹۸۲در اسپانیا ،در ضربات پنالتی بر فرانسه غلبه
کند و به دیدار نهایی راه یابد .تا کنون حتي دوبار قهرمان فوتبال
راه حل عادالنه و ورزشی
تا پیش از این قاعده ،گاه مسابقات حساسی را که به تساوی جهان با ضربات پنالتی تعیین شده است.
در س��ال  ۱۹۹۴در آمری��کا ،برزیل با ضربات
میانجامیدن��د ،پ��س از  ۴۸س��اعت تکرار
پنالتی بر ایتالیا غلبه کرد و در سال  ۲۰۰۶این ایتالیا
میکردند .این کار از نظر سازماندهی مشكل
بود که توانست حریف خود فرانسه را با ضربات
ساز بود .سپس ایده تعیین برنده با قرعهکشی
پنالتی شکست دهد و قهرمان جهان شود.
یا چرخش سکه (شیر یا خط) به میان آمد
امروزه تعیین سرنوشت بازی با ضربات پنالتی
که بیش��تر راهحلی اضطراری و غیرورزشی
عادی شده ،ولی از هیجان آن ذرهای کاسته نشده
بود .کارل والد معتقد است« :این که پیروزی
اس��ت .این قاعده در طی س��الهای گذشته هیچ
نبود .هیچ ارزشی نداشت چون عادالنه نبود.
تغییری نکرده است .نخست پنج بازیکن از هر تیم برای ضربات
من دنبال یک راه حل ورزشی بودم».
کارل والد ،هنگامی که ایده خود را با اتحادی ه فوتبال بایرن در پنالتی تعیین میشوند و اگر باز هم نتیجه مساوی ماند ،ضربات
میان گذاشت ،نخست با مخالفت مقامات این اتحادیه روبهرو پنالتی آنقدر ادامه مییابند تا برنده تعیین گردد.
و نکت�� ه آخر اینکه کارل والد ،مبتکر این قاعده ،خود هرگز
شد .ولی کارل والد دست از تالش برنداشت و در سال ۱۹۷۰
قاعده تازه را رسما پیشنهاد کرد .البته هدف او متقاعد ساختن ضرب ه پنالتی نزده اس��ت .او علیرغم عش��ق به فوتبال ،بازیکن
موفقی نبود و به ناچار به داوری روی آورد .
مقامات فوتبال محلی بود ،ولی ایده او به سرعت گسترش یافت.
منبع:دويچهوله
نخست فدراسیون فوتبال آلمان و سرانجام فدراسیون جهانی
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دوست

داستان

داستان دنبالهدار

ماجرايسفربه «آلفا »1
قسمت ششم

نويسنده :آلفرد استُل

مترجم :رامك نيكطلب
تصویرگر :طاهر شعباني

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 اصلياش كجاست؟ ولي
او نميدانست .سومين كاري كه ميتوانستم
بكنم اين بود كه كسي را پيدا بكنم و كشفم
را به او بگويم .ولي غير از آربوها كسي آنجا
نبود و احتما ال ً آربوها خ��ود از اين موضوع
خبر داشتند .لرزيدم .من ميبايست آرام و
با دقت باش��م .كنار ميز نشستم تا راهحلي
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 نميكرد .كسي
برنامهريزياش را دستكاري و به احتمال
زياد به صورت غير قانوني برنامهريزي كرده
ب��ود .به هر حال او به عن��وان يك مدل به
صورت قانوني نميتواند در سيارة وطن خود
وجود داشته باشد .مدلها براي سيارة مقصد،
كه هر كسي قصد سفر به آنجا را دارد تهيه
ميشوند .داشتم به اين چيزها فكر ميكردم
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كه عمه كاترين دست از گريه كردن كشيد
و آرام گفت« :من خيلي عذر ميخواهم!»
گفتم« :تقصير شما نيست .به هر حال همه
چيز درست خواهد شد».
گف��ت« :من اين طور فكر نميكنم .خيلي
نگرانم!»
ِ
ِ
ي شما كجاست؟
ـ عمه كاترين خو د واقع 
سرش را تكان داد.
ـ يعني هيچ چيز يادتان نميآيد؟
لحظ��هاي فكر كرد ...ي��ادم ميآيد جاي
ديگري بودم .جايي كه با اينجا فرق داشت...
ـ كجا بود؟
ـ نميدانم .يك جاي بستهاي بود .بعد ،من
از آنجا به اينجا آورده شدم .آه خيلي گيج و
خستهام .هر شب يك برنامة جديد در من
ميگذراند .اطالع��ات جديد! من عصبي و
خستهام و حاال از توان افتادهام!
ـ چه كساني عمه كاترين؟ چه كساني اين
كار را با شما كردهاند؟
لحظهاي درنگ كرد .انگار از اينكه اسمي
ببردميترسيد.
ِ
پرسيدم« :كا ر آربوهاست؟»
با تكان سرش حرفم را تأييد كرد.

ـ طوري م��را برنامهري��زي كردهاند كه
دوستشان داشته باشم و معادنم را به آنها
بدهم .ولي اطالعات كافي نيس��ت و برنامه
هميشه درس��ت كار نميكند و براي همين
عصباني و فرسوده ميشوم.
فكر ك��ردم پس براي همين اس��ت كه
فران��ك و روت ش��بها به مرك��ز كنترل
ميروند .آنها مراقب شركت معادن دوونتر
نبودهاند ،بلكه در حال دزديدن معادن بودهاند
و ديوانهوار سعي ميكردند مدل عمه كاترين
را برنامهريزيش��ده نگاه دارن��د .فقط افراد
«وياكد» به صورت صحيح ميتوانند برنامه
وارد مدله��ا كنند؛ چون خودش��ان مدل را
طبق خو د ِ واقعي در سيارة مبدأ ميساختند.
آربوها تخصص اين كار را نداشتند و آن را
به بدترين شكل ممكن انجام داده بودند .ولي،
ال ًبه خودش شبيه بود،
مدل عمه كاترين كام 
ش��ايد افراد «وياكد» مدل عم��ه كاترين را
ساختهاند ،معنياش اين است كه عمه كاترين
برنامة سفري از طريق «وياكد» داشته است.
شايد براي ديدن ما به زمين ميآمده است.
ش��ايد هم مدل به زمين رسيده بوده و آنجا
تا رسيدن برنامة كامپيوترياش از آلفا نگه

داشته شده است.
آن وقت آربوها با سفينه به زمين رفتهاند
و م��دل عمه كاتري��ن را از انبار يا كارخانه
«وياكد» دزديده براي رس��يدن به اهداف
خود به آلف��ا آوردهاند و همة اينها به اين
معناست كه ...ميتوانستم هيجان درونيام را
احساس كنم ...عمه كاترين واقعي همينجا
در آلفا است.
شايد در مخزن خواب آلفا ـ زمين!
كمي نشستم تا قطعات اكتشافيام درست
در جاي خود قرار گيرند .همه چيز با هم جور
درميآمد .آربوها برنامهريزيهاي «وياكد»
را با برنامههاي خود عوض كردهاند .يعني
طوري به او برنامه دادهاند تا امتياز شركت
معادن دوونتر را به آنها بدهد .بعد از من
به عنوان شاهد فاميل دعوت كرده بودند.
از من چون از همه كمس��نترم .و كمتر با
عمه كاترين آش��نا بودهام و ش��ايد چون از
بقيه س��ادهترم ،براي گول خوردن! چه زوج
باهوش و بدذاتي بودند!
 ...خيلي خوب ،آفرين ولي شما هنوز جك
استيونسن را نميشناسيد!...
من باي��د اول بدن عم��ه كاترين را پيدا
ميك��ردم و ب��ه اف��راد «وياك��د» ماجرا را
ميگفت��م ...چطور اي��ن كار را بايد بكنم؟...
نميدانس��تم ،فكرش از عملش آس��انتر
است.
عم��ه كاترين گف��ت« :جك خس��تهام.
نميتوانم چشمانم را باز نگه دارم».
انگار از كار افتاده بودم.
ـ برو بخواب عمه كاترين .ش��ما را فردا
خواهم ديد.
ديگر آنجا نماندم .نميخواستم با آربوها
روبهرو شوم .شايد از موضوع باخبر ميشدند.
و به من ميگفتند كه من چيزي را فهميدهام
كه نبايد ميفهميدم .بهترين كار اين بود ،كه
به اتاقخوابم ميرفتم و نقش ه ميكشيدم 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 ديوانهوار
كامپيوترها به گوش ميرس��يد .آنها بايد
مدل را برنامهريزيشده نگه ميداشتند.
تا من ب��ه زمين برگردم .بع��د مدل در
بستر بيماري ميخوابيد و بدن واقعي عمه

كاترين در مخزن «وياكد» تا هميش��ه باقي
ميماند .روشن بود كه بايد در اولين فرصت
به مخزن «وياكد» ميرفتم و بايد مدلش را
با خودم ميبردم .قبل از اينكه خوابم ببرد به
دلي��ل احمقانهاي 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 دو روبر
ميچرخيدند.
فرانك سرحال و بانشاط پرسيد« :امروز
چطوريد ارباب جك؟
ـ خوبم ،ممنون.
روت پرسيد« :ارباب جك ،مقداري آب
پرتقال در ليوانتان بريزم؟»
ـ نه ،تش��كر .عمه كاترين با ما صبحانه
نميخورد؟
فرانك گفت« :ببخشيد عمة شما حالشان
چندان خوب نيست .برايشان بهتر است كه
استراحتبكنند!»
صدايش را صاف كرد« :به هر حال ارباب
جك ،به شما متذكر شدهاند كه براي سفر به
زمين آماده نيستند!؟»
گفتم« :بله گفتهاند».
و وانمود كردهام كه عمه كاترين چه بيايد
و چه نيايد برايم مهم نيست.
ـ من واقعا ً بايد به خانه برگردم .نميتوانم
منتظر شوم كه عمه كاترين تصميم بگيرد.
ن ِ تيم بس��كتبال مدرسه هستم و
من كاپيتا 
بايد براي تمرين بروم .اشكالي ندارد امروز
برگردم؟
از خدا ميخواس��تند ،از بيتابي 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 ميبندم متأس��ف
ميشويد».
گفتم« :ام��كان دارد عمه كاترين مرا به
ترمينال «وياكد» ببرد؟»
نگاهي بينش��ان ر د ّ و بدل شد .نقشهشان
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!»
ـ آه ،پس بهتر اس��ت تا وقتي بهتر نشده
اينجا را ترك نكنم .نميتوانم او را با اين حال
مريض اينجا بگذارم و بروم .پدرم هرگز مرا
نميبخشد!
نگاههاي بيشتري بينشان ر ّد و بدل شد.
فرانك گفت« :خوب ،شايد تا بعد از ظهر
حالشان بهتر شود!»
حتما ً باي��د به خانه
ـ امي��دوارم .چ��ون 
برگردم.
روت با لبخن��دي گفت« :من برايتان جا
رزرو ميكنم .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 ميدرخشيد .احتما ال ً درونش
اطالعات اضط��راري گذاش��ته بودند ،كه
امي��دوار بودم ،تا رس��يدن ب��ه ترمينال و
پيداكردن بدن واقعياش دوام بياورد.
ـ عمه كاترين چطوريد؟
با احتياط گفت« :خيلي بهترم جك .بايد
از فرانك و روت عزيز تشكر كنم كه از من
مراقبتميكنند!»
فرانك گفت« :آه خانم دوونتر شما با ما
خيليمهربانيد»...
در دل گفت��م« :دوب��اره حرفه��اي
تكراري!»
وسطحرفشپريدم«:ميدانيدعمهكاترين
قرار است امروز به زمين برگردم؟»
ـ بله جك ،روت و فرانك به من گفتهاند.
ميخواهم 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 برنامهريزيشده كه
از كارتهاي كامپيوتري با شتاب تهيه شده
ميآمد.
ـ بله ،خواهم گفت .شما آمادهايد كه مرا
به ترمينال ببريد؟
ـ بله.
ـ پ��س ح��اال باي��د ب��ا روت و فرانك
خداحافظيكنم.
ـ فرانك با همان لبخند هميشگي گفت:
«نه هنوز! من و روت هم با شما ميآييم!

19

سال پنجم  /شماره  21پياپي  14 /233شهريور1388

ـ ها؟
روت گف��ت« :البت��ه ارب��اب ج��ك .ما
ميخواهيم پرواز شما را ببينيم!»
نااميد ش��ده بودم« :نيازي نيست اين كار
را بكنيد!»
فرانك گفت« :ما ميآييم!»
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
ميدادن��د ،پرواز كرديم و چش��م آربوها به
داراييهاي جديدش��ان روشن ش��ده بود و
سريع بود چون آنها ميخواستند در اولين
فرصت از دستم خالص شوند .عمه كاترين
كنارم در عقب سفينه نشسته بود؛ با چشماني
نيمهباز ،شايد اطالعاتش در حال خاليشدن
ب��ود و اميد داش��تم تا رس��يدن به ترمينال
طاقت بياورد .بدون مدل نميتوانس��تم بدن
واقع��ياش را نج��ات دهم ،نقش��ة خاصي
نداشتم .فقط ميدانستم كه آنجا همه چيز به
پايان ميرسد ولي نميدانستم چطور خودم
را به مخزن برسانم .برجهاي طاليي و پلكان
متحرك ناتينگهام پيش رويمان ظاهر شد.
بايد عمه كاترين را پيدا ميكردم...
فرانك گفت« :ما به ناتينگهام رسيديم».
بايد تا ح د ّ امكان دوست باقي ميمانديم.
در سمت راس��ت من فرودگاه ابرموشكها
را دي��دم .انديش��يدم...
مطمئنترين راه سفر ،هيچ
ك��س ب��ا مدلش اش��تباه
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نميش��ود ...باالي شهر ،سفينههاي 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 برميگردد».
صدايش سيستم كامپيوتري را فعال كرد.
اول صدايي شبيه بيمبيم آمد و بعد كامپيوتر
گفت« :س��طح پن��ج ـ اتاق .پن��ج ب .آلفا ـ
زمين».
فرانك با خوش��حالي گفت« :ارباب جك
منتظر شما هستند».
روت گفت« :سفر خوبي داشته باشيد».
عمهكاترينچيزينگفت،مثلخوابگردها
راه ميرفت .در دلم از او ميخواس��تم كه از
حال نرود...
ـ به تو نياز دارم ...دختر پير!
سطح پنج از مسافران به ديگر سيارهها و
تازه رسيدهها پُر بود .كنار اتاق مركزي مغازة
هديهفروشي قرار داشت.
به مغازه خيره ش��دم .همين راهش بود.
ميدانستم چه كار بايد بكنم .مثل كودكي به
ويترين زل زدم.
فرانك گفت« :بيا ارباب .سفر شما براي ده
دقيقه زمانبندي شده است».
ـ داشتم فكر ميكردم كه دوست دارم از
آلفا يادگاري ببرم.
حيرتزده ب��ه نظر ميرس��يدند .حرفم
احمقانه بود.
فرانك خنديد« :ارباب غير ممكن است

بتوانيد چيزي با خود ببريد چون ش��ما واقعا ً
ي ِ ش��ما زمين را ترك
نميروي��د .خود واقع 
نكرده است .شما توسط اعداد سفر كردهايد.
لجبازانه گفتم« :مهم نيست .من فقط يك
يادگاري ميخواهم كه به دوس��تانم نش��ان
بدهم كه در آلفا بودهام!»
ـ اين مغازه براي از راه رسيدههاس��ت كه
اگر ميخواهند هدايايي براي ميزبانانش��ان
بخرند.
ـ من يك يادگاري ميخواهم!
گاهي ارزشش را دارد كه آدم كوچكتر
از خودش رفتار كند .فرانك به عمه كاترين
رو كرد« :به برادرزادهتان بگوييد اين كار غير
ممكن است».
در حقيقت ،به عم ه كاترين دستور ميداد.
عمه كاترين آن چنان ماشينگونه گفت« :اين
كار غير ممكن اس��ت» كه آربوها ترسيدند
مبادا من متوجه چيزي شوم .من هم ترسيده
ب��ودم ،چراكه م��دل عمه كاتري��ن انرژي
چنداني نداشت و وقت به سرعت از دست
ميرفت.
فرانك به ساعتش نگاه كرد و بعد تندتند
به روت چيزهايي گفت.
روت گفت« :خيلي خوب ،ارباب ما برايت
يكي از سنگهاي يادگاري آلفا را ميخريم،
كه آن را هنگام سفر با خودت نگه داري.
گفتم«:متشكرم».
فرانك گفت« :ما زود برميگرديم».
هر دو سريع به مغازة هديهفروشي ديگري
در انتهاي س��الن رفتند .صبر كردم تا مردم
بين ما و آنها قرار گرفتند.
بعد سريع دست عمه كاترين را گرفتم.
ـ بايد عجله كنيم.
با تعجب پرس��يد« :براي چه بايد عجله
كنيم؟»
ـ بايد بدن اصلي ش��ما را پيدا كنيم .بايد
جايي در همين ساختمان باشد .بيا!
ـ جك ،من دارم از حال ميروم.
ـ عمه شما ميتوانيد ،بياييد.
دس��تش را كشيدم ،به ناچار با من همراه
ش��د .داش��ت آخرين ذرات ان��رژياش را
اس��تفاده ميكرد .با اين حال همراهم دويد.
مدل پير ،عالي بود!
(ادامه دارد)

سرگذشت يك هنر كهنسال
م .شيرازي

دوست

سوغات

انس��ان از آغاز روي س��ياره زمين ب��راي محافظت بدن
خوي��ش در برابر تغييرات جوي به فكر اس��تفاده از تنپوش
بوده است .پوس��ت حيواناتي كه انسانهاي عهد كهن شكار
ميكردند به عنوان مناس��بترين وسيله براي اين منظور به
كار گرفته ميشد .با اهليكردن 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 تنپوش مورد استفاده قرار گرفت.
اما ديري نميگذرد كه انس��ان به فكر ريس��يدن پش��م
حيوان��ات اهل��ياش ميافت��د و بافندگي را ش��روع ميكند.
دانشمندان معتقدند كه انسان شيوه و فن بافندگي را سالها
قبل از ريسيدن پشم بلد بوده است .ممكن است انسانهاي
عهد كهن بافت را با گرهزدن و درهم تنيدن ساقهها اليافت
گياهان ـ كه در نهايت به س��بدبافي و حصيربافي ختم شد ـ
شروع كرده و بعدها اين فن را با الياف حيواني و پشم رسيده
ش��ده ادامه داده باشند .از اينجاست كه فن بافندگي رسم ًا به

گليم

عنوان يكي از رش��ت ه فعاليتهاي بشر در ميآيد و تا سطح
زيباترين هنرها ارتقا پيدا ميكند.
اما شما فكر ميكنيد بافت كدام يك زودتر از بقيه شروع
شده باشد :پارچه؛ قالي و يا گليم؟
همان طور كه ميدانيد مواد اوليه منسوجات (بافتهها) كه
همان نخ و پش��م اس��ت در مقابل گذر زمان و شرايط ج ّوي
بس��يار آسيبپذير بوده و به سرعت از بين ميرود ،بنابراين
براي فهميدن اينگونه موارد نميتوانيم به كشف منسوجات
قديمي و تخمين قدمت از روي آنها خيلي اميدوار باش��يم.
باستانشناسان در اين گونه مواقع با مطالعه بقاياي باقيمانده
از منسوجات قديمي ،مطالع ه نقاشيها و تصاوير حكشده روي
ظروف س��فالي و فلزي ،مهرها و وسايل و ادوات بافندگي به
جاي مانده ،جواب اين سؤاالت را پيدا ميكنند.
آنها با مطالعه شيوه بافت قالي در مقايسه با شيوه بافت
گليم فهميدهاند كه قالي به لحاظ پيچيدگي و پيشرفتهتر بودن
نوع بافتش از گليم جوانتر بوده و بافت آن بعد از بافت گليم
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شروع شده است.
آنها همچنين در مورد گليم و پارچهبافي
اعتماد دارند كه چون دارهاي گلي م سادهتر
و ابتداييت��ر از دارهاي پارچهبافي اس��ت
بنابراين گليم زودتر از ساير منسوجات در
ميان انسانها 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 پارهاي از قبايل ساكن در
افغانستان به عنوان لباس به كار برده ميشود
و شبها موقع خواب نقش روانداز را برايشان
باز ميكند.
با تكامل و رواج تدريجي بافندگي ،كمكم
نخهاي ظريفتتر و دس��تگاههاي پيچيدهتر
بافت به وج��ود ميآيند و ف��ن پارچهبافي
اختراع ميشود .با اختراع پارچه ،گليم نقش
لباس بودن خودش را از دست ميدهد و به
عنوان زيرانداز و كفپوش مطرح ميشود.
با بافت قالي ،خانههاي ش��هري قالي به
عنوان زيرانداز انتخاب ميكنند اما روستاييان
نحوه بافت گليم
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و عشاير همچنان گليم را براي زيراندازشان
م��ورد مصرف ق��رار ميدهند .بافت س��اده
و چش��منواز گليمها و رنگهاي درخش��ان
و ش��اد به كار رفته در آنه��ا يك بار ديگر
توجه شهرنشينان را جلب ميكند و گليم به
عنوان يكي از زيباترين انواع صنايع دس��تي
به خانههاي ش��هري راه پيدا ميكند .امروزه
گلي��م ن ه تنها به عنوان يك كاالي مصرفي و
كفپوش به حس��اب ميآيد بلكه به عنوان
يك هنر ،حس زيباشناسي انسانها را به كار
گرفته و در حد يك فعاليت خالقانه و تجلي
ق هنري انسانها لحاظ ميشود.
ذو 
در اي��ران گليمبافي بيش��تر بين زنان و
دختران عشاير مرسوم و متداول است .آنها
در زمان فراغت از پخت نان و غذا و رسيدگي
به دامها ،به بافت گليم ميپردازند .گليمبافي
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 ميشوند.
عشاير پش��م مصرفي در توليد گليم را
از گوس��فندان ايل تأمي��ن ميكنند و بعد از
شستوش��و و رنگرزي مورد اس��تفاده قرار
ميدهند .امروزه روس��تاييان هم عالوه بر
عشاير كار گليمبافي را انجام ميدهند.
دارهاي گليمبافي عشاير بيشتر از نوع
افقي (خوابيده) است .آنها براي بافت گليم
بر روي دار مينشينند و كار بافت را انجام
ميدهند .دارهاي افقي قابليت جمعش��دن
را دارند به همين جهت سهولت بيشتري
براي حمل و نقل آنها وجود دارد كه اين
نوع داره��ا براي زندگي كوچ رو عش��اير
متناسبتراست.
دارهاي گليمبافي روس��تاييان بيشتر از
نوع دارهاي عمودي (ايس��تاده) و شبيه به
دارهاي قاليبافي است.
بافن��دگان گليم براي بافت��ن نقوش و

بافته ميشود و حيوانات اهلي و ُگل ،نقوشش
طرحهاي گليم از هيچ نقش��هاي اس��تفاده
را تش��كيل ميدهند ـ گليمهاي موس��وم به
نميكنند و تمام طرحهاي روي گليم را به
«رندي» كه در استان فارس و خوزستان بافته
صورت ذهني ميبافند .بافت گليم از روي
ُ
ميشود و نقش پرنده و گل دارد.
طرحهاي ذهني و خالقانه ،يكي از مهمترين
گليم برخالف قالي پرز و گوشت ندارد ،به
داليلي اس��ت ك��ه گليم را ب��ه عنوان يك
عبارت سادهتر آن چيزي كه باعث ميشود
هنر مطرح ميكن��د .بافت گليم كار تقريب ًا
شما بتوانيد انگشتتان را درون قالي فرو كنيد
سادهاي اس��ت و تنها با عبور دادن نخهاي
وجود همين پرزها و گوش��ت قالي است ولي
رنگين از البهالي تارها و محكمكردن آنها
در مورد گليم ش��ما نميتوانيد انگش��تتان را
بافته ميش��ود( .تار همان نخهايي است كه
درون گليم فرو كنيد چ��ون گليم پرز ندارد.
به صورت موازي و عمودي از باال به پايين
همچنين گليم برخالف قالي طرح و نقشهاي
دارهاي گليمبافي بسته ميشود).
بسيار سادهاي دارد كه حتي گاهي ممكن است
گليمهاي ايراني بر اساس شيوه و روش
كودكانه به نظر برسد! البته همان طور كه اشاره
بافتشان به دو دسته تقسيم ميشوند:
شد زيبايي خيرهكنننده گليمها به همين سادگي
 .1گليمهاي ساده يا دورو كه به گليمهاي
و خلوص رنگ و طرحهايش اس��ت .سادگي
تخت معروفاند .اين گليمها از هر دو طرف
بافت ،نقش و رنگهاي ش��اد و درخشاني كه
پشت و رو قابل استفاده هستند و طرحهاي
حكايت از باطن باصفا و بيغل و غش بافندگان
روي آن ش��امل اش��كال هندس��ي است.
هنرمند گليمها دارد .مگر نه اين است كه هر
گليمهاي بافت ايالت قش��قايي ،كردستان،
اثر هنري راوي درون هنرمندش است؟! اين
كرمانشاه و استانهاي اردبيل و آذربايجان
سادگي و صفا نيز ساده به دل هر بيننده گليم
شرقي از اين دسته گليمها هستند.
مينشيند و تركيب رنگهاي شاد و زيباي آن،
 .2گليمهاي يكرو و گلي م «سوماگ»:
آدمي را به وجد و اشتياق ميآورد.
اي��ن ن��وع گليمها تنها از ي��ك طرف قابل
ً
استفاده از گليم به عنوان كفپوش خانهها باعث ميشود
استفاده هستند .براي بافت اين نوع گليمها معموال نخهاي
حس صميمت و نشاط به محيط خانه منتقل شود.
و در آخر اينكه ،از قديميترين 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 گليمها حكم سوغاتي و صنايع
دستي را پيدا كردهاند ،زمان درازي بر اين بافتة
تمبرهایی با نقش گلیم که در سال  2006توسط اداره پست امریکا به چاپ رسید كهنسال گذشته است .اما آنچه باعث ميشود
كه اين هنر قديمي و س��اير هنرهاي كهنسال
رنگ��ي را دور نخهاي تار ميپيچين��د و اضافه نخ رنگين را ديگر ،همچنان تازه و جوان به نظر برسند و به ژرفاي دل ما
رسوخ كنند زبان رازآلودي است كه در متن هر هنر نفيس
پشت گليم ميبرند و مخفي ميكنند.
از سوماكهاي مشهور ايراني ميتوان به گليمهاي اردبيل و گرانبها پنهان شده ،زباني كه تنها اعماق جان و روح آدمي
دهد .
و آذربايجان شرقي كه با نام «ورني» شناخته ميشود اشاره الفباي آن را ميفهمند و تشخيص مي
كرد« .ورنيها» نقوشي از نوع حيوانات اهلي و وحشي دارند.
ـ گليمهاي معروف به «شيركي پيچ» كه در استان كرمان
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درختان سبز و گلهاي رنگارنگ ،مزارع گندم و جو كه با وزش
باد به اين س��و و آن سو آشفته ميشوند 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 درههاي وسيع و
طوالني رشته كوههاي هميان جا خوش كردهاند...
راه پرپيچ و خمي اس��ت و اطراف آن را گلهاي وحش��ي زيبا
پوشانده اس��ت .راهي كه به «دره ميرمالس» در كوه «سرسرخن»
ميرس��د ،و باالخره ...به س��ايباني بزرگ ميرسيم كه چهرة درهم
ريخته و از بينرفته غاري باس��تاني اس��ت؛ غار ميرمالس ...تصور
كنيد اجداد ما دوازده هزار سال قبل در اين غار زندگي ميكردند.
ش��گفتانگيز است! اينجا سرش��ار از خاطرههاي دوازده هزار ساله
اجداد ماس��ت .اين كوه سرش��ار از طنين صداه��ا و گفتوگوهاي
آنهاست وقتي كه شب هنگام ،خسته از شكار دستهجمعي دورتادور
آتشي افروخته مينشستند و كباب گوشت شكارشان را به دندان
ميكشيدند .سرشار از روياها و آرزوها ...راستي شما فكر ميكنيد
اجدادم��ان راجعبه چه موضوعاتي با هم حرف ميزدند؟! رنجها و
دغدغههاش��ان چه بود؟ از چه چيزهايي خوشحال ميشدند؟ چه
چيزهايي غمگينش��ان ميكرد؟ و ...اما اين كوه و اين دشت صداي
آنها را به خاطر ميآورد و اين غار هنوز پُر از صحنههاي 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��انههايي ك��ه اجدادمان در اين مكان به جا
گذاشتهاند از جنوب غار شروع ميكنيم و به سمت شمال ميرويم.
بر روي بستر سنگي ديوارههاي غار نقاشيهاي زيادي از آنها وجود
دارد .نقشهايي به رنگ قرمز و س��ياه .اين نقشها حيواناتي مثل
گوزن ،س��گ ،روباه و بيشتر اسب را نشان ميدهند و آدمهايي كه
سوار يا پياده در حال تيراندازي و شكار هستند.
اين نقاشيها با امكاناتي بسيار كم و در شرايطي دشوار به دست
اجداد ما روي ديواره سخت و سنگي غارها خلق شده است .آنها
براي كشيدن اين نقاشيها ديوار سنگي غارها را به شكل نقش مورد
نظرشان كندهكاري ميكردند و درون قسمتهاي َكندهشده را با
دوده زغال يا سوخته استخوان مخلوط با پيه (چربي) جانوران و يا
با مواد رنگيني نظير ُگل اُخرا و خاك سرخ پُر ميكردند تا نقاشيها

نگاره های میر مالس

واضح و پررنگ برسند.
فك��ر ميكنيد چ��را اجداد ما در اين ش��رايط س��خت بر بدنة
سنگي غارهايشان نقاشي كشيدهاند؟! آيا آنها قصد داشتند محل
زندگيش��ان را تزيين كنند؟ بعيد اس��ت ،چراكه اين نقاشيها در
غارهاي بس��يار تاريك ايجاد شدند كه افراد به زحمت يكديگر را
ميديدند چه برس��د به اينكه تزيينات ديوارهها را هم ببينند! پس
هدف آنها از كشيدن اين نقاشيها چه بوده است؟! بياييد يك بار
ديگر نقشها را مرور كنيم شايد چيز دستگيرمان شد .گوزنهاي در
حال دويدن ،عدهاي هم با نيزه به دنبال آنها ميدوند ،مردان سوار
بر اسب و در حال تعقيب يك شكار سگ ،روباه و ..باز هم آد ِم نيزه
به دست !...موضوع بيشتر اين نقاشيها راجعبه شكار است .اما چرا
آنها صحنههاي شكار را با سختي تمام بر روي ديوارة غارهايشان
ترسيم ميكردند؟ منظور آنها چه ميتواند باشد.
باستانشناسان با مطالعه نقاشيهاي اين غار و غارهاي قديمي
ديگري نظير «الس��كو» ،در فرانس��ه و «آلتاميرا» در اسپانيا نتيجه
گرفتهاند كه بيشتر اين نقاشيها ،انسانهاي در حال شكار و يا رقص
دستهجمعي و گلههاي حيوانات را نمايش ميدهد .آنها در جواب به
اين سؤال كه هدف انسانهاي اوليه از كشيدن اين نقاشيها چه بوده
است ميگويند« :اين نقاشيها به دليل تأثير رواني كه بر انسانهاي
اوليه ميگذاشته برايشان حالت جادويي و مقدس پيدا ميكرده است.
به اين معنا كه آنها با اين نقاشيها اعتمادبهنفس و مهارت بيشتري
در شكار به دست ميآوردند ،بنابراين تصور ميكردند نقاشيهايشان
جادويي است!
ت
اجداد ما با ترسيم دقيق پيكرههاي حيواني و پرتاب نيزه به سم 
آنها مهارت خود را در ش��كار و انداختن نيزه تقويت ميكردند .با
افزايش مهارت در شكار و نيز احساس اعتمادبهنفسي كه موقع پرتاب
نيزه به سمت نقاشيها به دست ميآوردند حس چيرگي و تسلط بر
طبيعت در آنها زيادتر ميشد و خود را قويتر و نيرومندتر تصور
ميكردند .آنها اين موفقيتها را مديون نقاشيهايشان ميدانستند و
براي نقاشيها احترام و تقدس قائل بودند.
يكي از ن��كات جالبي كه در مورد نقاش��يهاي غار ميرمالس
لرس��تان وجود دارد شباهت بس��يار زياد نقاشيها با مجسمههاي
مفرغي (برنزي) است كه بعدها از مناطق باستاني لرستان به دست
آمده و امروزه جزء زيباترين ش��اهكارهاي هنري جهان به حساب
ميآيد.
اين سبك و شيوه يكسان در تجسم و ترسيم پيكرههاي انساني
و حيواني مثل امضايي ميماند كه آثار باستاني سرزمين لرستان را
از ساير آثار باستاني جدا ميكند .به طوري كه كارشناسان فرهنگي
و هنرشناسان با ديدن اين نحوة ترسيم و تجسم اشكال ميتوانند به
راحتي بفهمند كه كدام ش��يء يا نقشي باستاني متعلق به سرزمين
لرستان است.
نكتة جالب ديگر اينكه در ميان نقاشيهاي غار ميرمالس نقش
اس��ب به وفور پيدا ميشود و همان طور كه گفته شد در ميان اين

یک قسمت از غار متالشی شده میرمالس
نگاره های غار میرمالس
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زيادي نگهداري ميكنند .آنها
نقاشيها آدمهايي سوار بر اسب
اين نقاشيها را درون محفظههاي
نيز ديده ميشود.
شيش��هاي ق��رار دادهان��د ك��ه
خوباستبدانيدكهمردمان
حت��ي رطوبت بخ��ار نفسهاي
لرس��تان از ديرباز به پرورش و
بازديدكنندگان هم باعث آسيب
اهليكردن اسب مشغول بودند.
رسيدن به نقاشيهايشان نشود.
اين مسئله را از البهالي نقاشيها
م��ا در اينجا از مس��ئوالن
دوازده هزار ساله غار ميرمالس
محترم سازمان ميراث فرهنگي
هم ميش��ود فهميد .تا اينجا كه
لرس��تان خواه��ش ميكنيم كه
با يك��ي از زيباتري��ن مكانهاي
بيش��تر مراقب غ��ار ميرمالس
باستاني كش��ورمان آشنا شديد
باشند و از شما نيز ميخواهيم كه
برايت��ان خيل��ي هيجانبرانگيز
حد ممكن سعي كنيد به آثار
خواه��د بود ك��ه از نزديك هم
تا ّ
نقاشی شبیه به مفرغ میرمالس
ارزشمند و گرانبهاي تاريخيمان
اين غار و نقاشيهاي اجدادمان را
ببينيد ،پس در اولين فرصت ممكن سفر به لرستان و بازديد از غار كه ديگر هرگز تكرارپذير نيستند آسيب نرسانيد.
به بچههاي لرستاني هم كه اين مطلب را ميخوانند پيشنهاد
ميرمالس را به بزرگترهايتان پيشنهاد بدهيد.
اما يك نكته خيلي غمانگيز در مورد اين غار ارزشمند تاريخي؛ ميكنيم براي حفاظت بيشتر از اين اثر گرانبها و باستاني شهرستان
اينكه متأس��فانه تعدادي از افراد ناآگاه كه شعور فرهنگي پاييني تالش بيش��تري كنند و با كمك بزرگترها ،با س��ازمان ميراث
دارد و ارزشهاي فرهنگي و تاريخي كشورمان را درك نميكنند فرهنگي ،مركز صدا و سيما و مطبوعات لرستان تماس بگيرند و
با وسايلي نظير اسپرهاي رنگپاش اقدام به نوشتن يادگاري روي در مورد وضعيت غار ميرمالس به مسئوالن فرهنگي شهرستان
ي نفيس كردهاند كه اين كار آنها هشدار بدهند و از آنها بخواهند كارهاي بهتري براي حفاظت از
ديوارهاي اين غار و نقاش��يها 
باعث از بين رفتن و تخريب نقاشيهاي دوازده هزار سالهمان شده نقاش��يهاي غار ميرمالس انجام بدهند و تدابير امنيتي بيشتري
براي مراقبت از اين غار باستاني به كار بگيرند .
است .اين در حالي است كه فرانسويها و اسپانياييها از غارهاي
باستانيش��ان كه تقريب ًا هم س��ن غار ميرمالس ماست با دقت
بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

هفته نامه نوجوانان ايران

هر ماه  4شماره  ،با پست عادی هر شماره  4000ريال  /با پست سفارشی هر شماره  11000ریال
مبلغ اشتراك را به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره  0102070538002به نام موسسه تنظيم و نشر
آثار امام(س) واريز كنيد  ( .قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با
رسید بانکی به نشانی  :تهران  ،چهار راه حافظ  ،پالك  886امور مشتركان مجله «دوست» ارسال فرمائيد.

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

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  886توزيع و امور مشتركين :محمد رضا مال زاده
فكس 66712211 :تلفن66706833:
واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

فرم اشتراك :
			
نام خانوادگي:

			
نام :

تاريخ تولد:

13 / /

نشاني :

			
كد پستي :

			
تلفن :

		
شروع اشتراك از شماره :

26

					
تا شماره :

سال پنجم  /شماره  21پياپي  14 /233شهريور1388

امضاء

ميزان تحصيالت:

جدول
عمومي
ابراهيم زارعي

افقي:

 .١پايتخت لبنان ـ قارة سبز
 .٢كاشف ايراني الكل ـ پادشاه ستمگري
كه بهشتي به نام ارم ساخت
 .٣پسر عرب ـ بالكن ـ حيواني كه مظهر
ناداني است
 .٤م��ادر ورزشها ـ جانش��ين ـ آموخت ة
لقمان
 .٥جزيرهاي در جنوب ايران ـ بزرگ
 .٦خطي فرض��ي كه كرة زمين را به دو
نيمكرة شمالي و جنوبي تقسيم ميكند ـ
روز اول فروردين
 .٧مشهور ـ از شهرهاي آذربايجان غربي
 .٨هم از فلزات است و هم به معناي صورت ـ خانة زنبور عسل ـ رودي در اروپا
 .٩سوداي ناله ـ دردناك ـ غذاي تزريقي
 .١٠محل پخت نان ـ خانداني ايراني و ش��يعهمذهب كه حدود  ١٢٠س��ال در قرن
چهارم تا اوايل قرن پنجم در ايران حكومت كردند.
 .١١علم شناخت پيشينيان ـ از وسايل مخصوص درس رياضي

پا

سخ جدول شماره قبل

جدول كتاب

عمودي:

 .١سازندگان هواپيماي ساده
 .٢حيوان باركش ـ شهر انار
 .٣شهر استان همدان ـ نوعي گل با خاصيت دارويي ـ خيس
 .٤او ـ سرباز نيروي دريايي ـ لحظهاي
 .٥نامي دخترانه به معناي ستاره ـ گل خشكشده
 .٦همدست ـ اجسامي كه از خود نور توليد ميكنند
 .٧جمع ادب ـ پشيمان
 .٨واحد شمارش گوسفند ـ هم نوعي پرنده است و هم نوعي غذا ـ خشكي
 .٩دوستي ـ سايبان چشم ـ عزا
 .١٠پادشاه ـ رودها به آن ميريزند
 .١١آتشكدهاي باستاني در شهر مقدس مشهد
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ترجمه:

ابوالفضل امير ديواني

دوست

مشاور

نوجواني دوران دش��واري است .پدر و مادرتان توقع زيادي از شما دارند ،به تازگي در آزمون زيستشناسي مردود
شدهايد ،بهترين دوستتان ُمدام مدرسهاش را عوض ميكند و امروز قرار است كه در حضور همشاگريهاي خود گزارشي
بدهيد .ضربان قلبتان تندتر از معمول ميزند .كف دستتان عرق ميكند .وضع معدهتان اندكي به هم خورده است .چه
اتفاقي دارد ميافتد؟ حدس بزنيد قضيه چيست؟ شايد با فشار روحي (استرس) دست به گريبانيد.

فشار روحي ،خوب است يا بد؟
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 ميكردند .آزمونهاي استعداد
تحصيلي در حال نزديك شدن است .اص ً
ال
به فكر آنها نيس��تم .حاال با دوستانم دارم،
موسيقي گوش ميدهم و آرام ميگيرم».
هر كسي در طول دورة زندگانياش ،گاه
هر روزه ،فشار روحي را حس ميكند .فشار
ياد ش��ده (كه احساس برانگيخته يا نگرش
عجيب و غريبي اس��ت) واكنش بدن شما
به چيزي است كه ميخواهيد انجام بدهيد
يا نه .اين ح��س ،بهنجار و گاه خوب بوده و
س��بب ميشود 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 ميآيد .خواب از
چشمانتان ربوده ميش��ود و احساس اندوه
و تنهايي ميكنيد .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.
فشانههاي فشار روحي
طبيعت ًا ش��ما در مورد مس��ائل ،تقريب ًا
خونسرديد .اما بعضي روزها خودتان را هم
دوست نداريد .مادرتان ميپرسد« :چته؟» و
صميميترين دوستتان به شما ميگويد« :بر
مش��كالتت غلبه كن!» آيا نگرانيد؟ بدن يا
عواطفتان به شما خبر ميدهد.
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ـ آيا به هيچ دليل موجهي احساس خستگي
ميكنيد؟
ـ سردرد يا پشتدرد نامعلومي داريد؟
ـ كمتر يا بيشتر از معمول ميخوريد؟
ـ خوابتان مختل است؟
ـ بيش از معمول ،سرما ميخوريد؟
ـ جرقه ناگهاني خش��م يا س��تيز با اعضاي
خان��واده و دوس��تانتان در دل ش��ما زبانه
ميكشد؟
ـ مسائل جزئي شما را ميآزارد؟
ـ احس��اس غمگين��ي ،بدخلق��ي و تنهايي
ميكنيد؟
ـ از لحاظ تفكر واضح ،آن گونه كه بر طبق
معمول ميانديشيديد ،دچار مشكل هستيد؟
اگر پاسخ شما به هر كدام از پرسشهاي باال
مثبت است ،امكان دارد تحت فشار باشيد.
پس از چه رو پريشان هستيد؟
اي��ن وضع براي هر ف��ردي تفاوت ميكند،
ليكن در زير شماري از شرايط پُرتنش عادي
را آوردهايم .فهرست زير را بخوانيد ،آيا هيچ
يك از آنها به شما مربوط نميشود؟
ـ 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 ...ميشود.
ـ فشار همساالن ،آيا دوستتان از شما انجام
اموري را ميخواهند كه خالف ميلتان است؟
همانند استعمال مواد مخدر يا بادهگساري،
آميزش جنسي يا رفتن به جاهايي كه مايل
نيستيد و...
ـ اعتماد به نفس ،شيوهاي كه از نظر عاطفي
يا جسماني راجعبه خويشتن حس ميكنيد،
آي��ا فكر ميكنيد آن گونه كه بايد به اندازه
كافي باهوش و دوستداشتني نيستيد؟

ـ نمرات شما ،احساستان اين است كه نتيجه
يك آزمون ،زندگيتان را دگرگون ميكند؟
ـ تالشهاي 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
استراحتكنيد.
ـ تغييراتي در امور روزمره شما ،نظير تغيير
مدرسه ،نقل مكان به محل جديد ،ارتقاي به
كالس باالتر.
ـ بي��م از خش��ونت ،احس��اس ناامن��ي در
همس��ايگي ،محل يا آموزش��گاه قادر است
تقريب ًا فشار رواني ثابت پديد آورد.
چگونه ميتوانيد بر فش�ار رواني
چيرهگرديد؟
استراحت كنيد و آرام بگيريد .پيرامون
آنچه در زندگيتان رخ ميدهد ،بينديشيد.
به ياد داشته باشيد كه تحت نظريد .شايد از
عهده آن برنياييد كه دنياي بيرون را عوض
كنيد ،اما ميتوانيد فرابگيريد كه با آن كنار
بياييد .در زير رهنمودهايي جهت چيرهگي
بر فش��ار روحي آورده شده است( .آنها را
با والدين خود در ميان بگذاريد .امكان دارد
چارهساز باشد).
ـ بپذيري��د كه مس��ئول فش��ار رواني
خويشتن هستيد .شمار زيادي از تالشهايتان
را تحت نظر داريد .ميتوانيد تصميم بگيريد
كه به منظور كاهش فشار روانيتان ،تغييراتي
در زندگي خويش بدهيد.
ـ بكوشيد اهميت موقعيتي را مشخص
سازيد .مثال :اگر به مهماني خاصي دعوت
نشدهايد ،فكر نكنيد كه دنيا به آخر رسيده
است .شايد چنين به نظرتان برسد ،اما اين
طور نيس��ت .هنوز ميهمانيهاي ديگري در
پيش است.

يابيد و دستكم روزانه نيم
ساعت را صرف انجام آن كنيد .شايد خواندن
كتاب خوب يا دوچرخهسواري يا گوشدادن
به موسيقي مورد عالقهتان ثمربخش باشد.
ـ خود را طوري مجسم كنيد كه از عهده
تالش يا وضعيتي برميآييد كه شما را تحت
فشار قرار ميدهد.
ذهنت��ان را به كار گيريد ت��ا «ببينيد»
پيشاپيش چطور از ِ
پس وضع بالقوه تنشزا
برميآييد .خواه نمايش و رونمايي عظيم يا
رخداد ورزش��ي هيجانانگيز در ميان باشد،
ممكن اس��ت دريابيد كه تمري��ن ديداري،
اعتماد ب��ه نفس را تقويت كرده و به ميزان
كامياب��ي ميافزايد ،بهويژه زماني كه خود را
بزرگميانديشيد!
ـ در س��كوت رنج نكشيد .گفتوگوي
صميمانه با كسي كه مورد اطمينانتان است،
ميتواند به شما كمك كند كه از احساسات
فروخورده رها ش��ويد و ياري ميرساند كه
در پرت��وي نُو به امور بنگري��د .در مراجعه
به رايزن مدرسه يا بزرگسالي امين جهت
كمك ،درنگ نكنيد .ش��ناخت زمان ياري،
نشانه قدرت است نه ضعف.

ـ با خودتان مدارا كنيد .هيچ كس كامل
نيست و پيوس��ته به خواستهاش نميرسد.
چنانچه ميكوش��يد و نهايت سعيتان را به
كار ميبنديد ،اين تمام آن چيزي است كه
همه ميتوانند از شما انتظار داشته باشند .به
خود اعتبار ببخشيد.
ـ وقتتان را عاقالنه تنظيم كنيد .به عنوان
مثال :در صورتي كه روز پنجشنبه دو امتحان
س��خت داريد ،مطالعهتان را به چهارشنبه
شب موكول نسازيد .اندكي برنامهريزي .در
كاهش تنش تأثير بسزايي دارد.
ـ 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
ميگساري ،مشكلي را حل نميكند و چه بسا
به معضالت بيشتري ميانجامد.
ـ مرتب ًا ورزش كنيد .فعاليت جس��ماني
خاصي را كه واقع ًا دوست داريد ،برگزينيد،
ن��ه آن چيزي را كه تصور ميكنيد ديگران
انجامش را از شما توقع دارند.
ـ كم��ي بخنديد يا بگرييد .اين عمل به
طور حتم باعث تسكين احساساتتان شده و
ديدگاه شما را بهبود ميبخشد.
ـ خود را س��رگرم سازيد .به فعاليتهاي
برنامهعملياتيشما
آموزش��گاهي ،عبادتگاهي يا مركز تفريحي
هنگام��ي كه نش��انههاي فش��ار رواني
بپيونديد.
ـ بيارامي��د .تنآرايي جهت بهداش��ت خودتان به شما آگاهي ميدهد كه خيلي زياد
جسمي و روحي فرد ضروري است و كيفيت احساس تنش ميكنيد ،بكوشيد اين چهار گام
زندگي را غنا ميبخش��د .پي ببريد كه چه مشكلگشا را به كار بنديد:
 .١معي��ن كني��د عام��ل واقعي فش��ار
عاملي واقع ًا به شما ياري ميكند تا آرامش

روحيتان چيست؟
« .٢بياختي��اري
روان��ي» ب��ه دلي��ل
سرحد امكان در اين
راهحلها ،تا
ّ
باره بينديشيد ،مهم نيست كه آنها چقدر
احمقانه به نظر بياين��د .امكان دارد عضوي
مورد اعتماد خانواده ،معلم يا مشاور مدرسه
نيز ايدههاي مفيدي داشته باشند.
 .٣در زمين��ه آنچه ك��ه روي ميدهد،
انديشه كنيد ،مسائل خوشايند و ناخوشايند،
راهحلهاي شما خواهند بود.
 .٤عمل كنيد .بهترين تصميماتي را كه
قادريد ،بگيريد و آنها را پيگيري نماييد.
در صورتي كه مؤثر واقع نشدند ،دفعه
بع��د راهحل ديگ��ري را ب��ه كار بگيريد .از
شكست نهراس��يد .همه اش��تباه ميكنند.
ممكن اس��ت از اينكه راهحلت��ان عين ًا طبق
آنچه كه ميخواستيد ،درنيامده باشد ،نااميد
يا سراسيمه ش��ويد .احتمال دارد اين وضع
آرامشبخش نباش��د ،ولي يك روزي براي
همه پيش ميآيد .شما كامياب خواهيد شد!
اگرهمچناننيازمندياريهستيد،به
يشويد؟
چه چيز متوسل م 
الزم به يادآوري اس��ت كه مشكالتتان
هر چ��ه ميخواهد باش��د ،اف��راد و منابعي
براي مددرساني به ش��ما وجود دارد .موقع
ت صميمي،
آش��فتهحالي سعي كنيد با دوس 
عضو امين خانواده ،معلم يا مشاور آموزشگاه
صحبت كنيد .به اين ترتيب ،گفتوگو درباره
مشكلتان نه تنها كمك شمرده ميشود بلكه
احتماالً از وجود افراد دلس��وزي اطالع پيدا
ميكنيد كه تمايل دارن��د ياريتان كرده و
پشتيبانتانباشند.
به خاطر داشته باش��يد اگر هر روزه تا
چند هفته احساس اضطراب و فشار روحي
ميكنيد ،احتماالً دارد دچار مشكل يا وضع
وخيمي ش��ده باش��يد .بنابراين فورا ً با پدر و
مادر يا شخص بزرگس��ال ديگري سخن
بگوييد .ياريجويي ،نش��انه ضعف نيست.
براي كمكخواهي هرگز نه زياد جوان و نه
زياد پير هستيد .
منبع:
دفترك (بروشور)
National Mental Health Association
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« ...خودم را كش��يدم پشت تخته سنگ
و منتظر ش��دم تا خ��رس عصباني نزديك
بشود .به بيست قدميام كه رسيد ،از پشت
تختهس��نگ بيرون آمدم و پيش��انياش را
نشانه گرفتم و گذاشتم تا كمي جلوتر بيايد.
حاال خرس ه��م مرا ديده بود و غرشكنان
به طرفم ميآم��د .ديگر معطل نكردم؛ تق!
ش��ليك ك��ردم ،اما تير در نرفت ،فش��نگ
گي��ر كرده بود .مرا ميگويي؟ يخ كردم! اي
بخشكي شانس! حاال چكار كنم؟ تنها كاري
كه توانس��تم بكنم اين بود كه زود بپرم و از
تختهس��نگ باال بروم .خالصه ،قبل از اينكه
دس��ت خرس به من برس��د ،خودم را باال
كشيدم .خرس با عصبانيت ،دور تختهسنگ
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
تختهس��نگ بماند تا دس��ت خ��رس به او
نرسد.
مش ق��ادر ،فامي��ل دور باباس��ت؛ توي
مشكينشهر شكاربان است .يعني بايد جلوي
ش��كار غير قانوني حيوانه��ا را بگيرد ،ولي
نميدانم چ��را هر وقت كه ميآيد پيش ما،
فقط از شكار آنها حرف ميزند ،آن هم به
دست خودش!
ن طور گوش��م به مش قادر اس��ت
همي 
كه صداي در بلند ميش��ود .مام��ان و بابا،
برميگردند و من و داداش را نگاه ميكنند.
داداش ميگويد« :علي! بپر ببين كيه».
دلم ميخواهد بقية حرفهاي مش قادر
را بشنوم و ببينم آخرش چطوري از دست
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داستان

دوست

«روز تولد» نام مج
موعه داستاني از دوران
پر شكوه انقالب اسال
مي است .الف  .امانتدار،
محمدر ضا بايرامي  ،عب
دارحيم 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 ميخوانيم.

محمدرضا بايرامي
تصوی

رگر :فرهاد جمشيدي

تفنگ

خرس خالص شده است ،ولي مجبورم بروم
و در را باز كنم .با ناراحتي بلند ميشوم و از
اتاق بيرون ميروم .از همان توي راهرو داد
ميزنم« :كيه؟»
صداي آشنايي ميگويد« :باز كن! منم».
در را باز ميكنم .قاس��م اس��ت؛ دوست
داداش .سالم ميكنم.
ميگوي��د« :چطوري عل��ي؟ محمد خانه
هست؟» ميگويم« :بله ،قاسم آقا!» ميگويد:
«پ��س صدايش كن ،يك تُ��ك پا بيايد دم
در».
رو ميكن��م ط��رف ات��اق و داد ميزنم:
«داداش! ...داداش ،با تو كار دارند».
داداش ميآيد بيرون .قاسم ميگويد« :تيز
بپر لباسهايت را بپوش برويم».
داداش لبخندي ميزند و ميپرس��د« :باز
هم خبري ش��ده؟» قاس��م ميگوي��د« :اي،
همچين!»
بعد هم نگاهي به من ميكند و سرش را
ميبرد د ِم گ��وش داداش .وقتي دارد پچپچ
ميكند ،چش��مهاي داداش برق ميزند .هر
وقت ك��ه اين جور صحب��ت ميكنند ،من
ميفهمم كه چه خبر ش��ده و آنها به كجا
ميخواهن��د بروند .نميدانم چ��را اين جور
چيزها را از من قايم ميكنند؟!
تا داداش حاضر بش��ود ،من هم يواشكي
لباسهايم را ميپوش��م و كاله كش��يام را
ميگذارم س��رم .مامان ميگويد« :تو ديگر
كجا!»
با انگشت اشاره ميكنم كه ساكت باشد
و چيزي نگوي��د .داداش كه بيرون ميرود،
رو ميكن��م به مام��ان و ميگويم« :من هم
ميخواهم با آنها بروم بيرون».
با تعجب نگاهم ميكن��د و ميگويد« :وا!
داداشت كه رفت!»

ميگوي��م« :ط��وري نيس��ت ،ب��ه آنها
ميرسم».
و مامان همينج��ور دارد نگاهم ميكند
كه ميزنم بي��رون .داداش و قاس��م ،دارند
به س��ر كوچه ميرس��ند .باد ،توي پالتوي
بزرگ داداش افتاده و دارد هي تكانتكانش
ميدهد.
به دو ،خودم را ميرسانم س ِر كوچه .داداش
و قاس��م ميپيچند توي خيابان و همان طور
كه گرم صحبت هستند ،تندتند راه ميروند.
بالفاصله ،پشت سرش��ان ميروم .با خودم
ميگويم« :اين بار ديگر موفق ميشوم!»
فلك��ه را دور ميزني��م .روي باج��ة تلفن
نوشتهاند« :بختيار ،بختيار نوكر بياختيار»
ماشين قرمزي از كنارم ميگذرد .نزديك
به آنها كه ميرسد ،سرعتش را كم ميكند
و خودش را ميكش��د كنار خيابان تا پارك
كند.
در همين موقع داداش با شنيدن صداي
ماشين به عقب برميگردد؛ مرا كه ميبيند،
س��رجا خش��كش ميزند ،من كم��ي هول
ميش��وم ،نميدانم كه چكار كنم .داداش و
قاس��م ،راه ميافتند طرفم .از آمدن داداش
معلوم است كه خيلي عصباني است .از همان
دور ،داد ميزند« :دهه! باز هم كه مثل گربة
دزد ،دنبال ما راه افتادي!»
با لجاجت ميگويم« :من هم ميخواهم با
شما بيايم».
قاس��م لبخن��دي ميزن��د و ميگوي��د:
«ميخواه��ي با ما بيايي؟ ول��ي ما كه جايي
نميرويم .همين جوري داريم قدم ميزنيم!»
ميگويم« :نميخواهد از من قايم كني ،قاسم
آقا! خودم ميدانم كه كجا ميرويد»...
قاس��م ،با تعجب داداش را نگاه ميكند،
داداش ،همان طور كه نزديكتر ميآيد ،داد

ميزند« :ياهلل بزن به چاك! حرف زيادي هم
نزن! اگر تا پنج دقيقة ديگر ،خانه نباشي ،من
ميدانم و تو!»
پاهاي��م را ميكوبم زمي��ن و در حالي كه
بغض كردهام ،ميگويم« :به من چه! من هم
ميخواهم بيايم .من هم ميخواهم بيايم!»
داداش ،خيز برميدارد طرفم؛ داد ميزند:
«ده��ه! باز ه��م ميگويد! بيخ��ود ميكني
كه ميخواه��ي بيايي ،مگر دس��ت خودت
است؟!»
قبل از اينكه دس��تش به من برس��د ،در
ميروم و كمي آن طرفتر ميايستم.
داداش كم��ي ن��رم ميش��ود ،ميگويد:
«ببين علي جان! اين كارها ،كار تو نيس��ت.
زير دس��ت و پا ،له ميشوي ...اص ً
ال ،ممكن
است گم بشوي ...برگرد برو خانه ...به مامان
هم نگو كه ما كج��ا رفتيم .قول ميدهم كه
برايت يك كتاب قصة خوب بگيرم .باش��د
داداش؟»
سرم را مياندازم پايين و چيزي نميگويم.
داداش ميگوي��د« :خوب! ب��رو علي جان،
آفرين!»
با ناراحتي برميگردم و راه ميافتم طرف
محله .كمي ك��ه ميروم ،فك��ري به نظرم
ميرسد .براي همين به عقب برميگردم و
ميايس��تم تا داداش و قاسم ،در پيچ خيابان
گم بش��وند ،بعد شروع ميكنم به دويدن و
وقتي آنها را ميبينم ،ميپرم پشت يك تير
چراغبرق.
***
گ��روه اول داد ميزن��د« :ت��وپ ،تانك،
مسلسل ،ديگر اثر ندارد!»
و گروه دوم جواب ميدهد« :به مادرم بگو
كه ،ديگر پسر ندارد!»
من قاطي گروه دوم هس��تم .دل توي دلم
نيست .جمعيت هي زياد و زيادتر ميشود،
سر هر كوچه و خياباني ،چند نفر به جمعمان
اضافه ميش��ود .ح��اال از خان��ه خيلي دور
افتادهاي��م .ديگر اگر هم بخواه��م برگردم،
نميتوانم؛ چون راه خانه را بلد نيستم!
هر وقت ك��ه داداش را گم ميكنم ،هول
ب َ َرم ميدارد .اين طرف و آن طرف ميروم
و دنبالشان ميگردم تا پيدايشان كنم ،و وقتي
دوباره آنها را البهالي جمعيت ميبينم ،دلم

قرص ميشود و خودم را ميكشم عقب
تا نتوانند مرا ببينند.
وقتي به خيابان پهنتري ميرسم،
شعار عوض ميشود:
«واي ب��ه روزي ك��ه مس��لح
شويم ...واي به روزي كه»...
همراه با جمعيت ،س��رعتم را
زيادتر ميكنم .آن طرف خيابان،
ميچرخان��م ،اما از داداش خبري نيس��ت.
نرده
ديوار
باالي
ديوار كوتاهي ديده ميشود.
خودم را از الي جمعيت جلو ميكش��م و به
كش��يدهاند؛ روي نردهها هم سيمخاردار .در اول صف ميرسم .چند سرباز دارند با مردم
حالي كه از جلوي نردهها رد ميش��ويم ،به صحبت ميكنند و ميخواهند آنها را راضي
دري ميرسيم؛ در بزرگي كه چند تا سرباز كنند كه برگردند و از آنجا دور ش��وند ،اما
تفنگ به دس��ت ،جلويش ايستادهاند و ما را كسي گوش به حرفشان نميدهد.
نگاه ميكنند .از ميان جمعيت به زور ميتوانم
همه ساكت ميش��وند .مرد داد ميزند:
آنها را ببينم .تازه ميفهمم كه آنجا پادگان «پنج دقيقه ...فقط پنج دقيقه به شما فرصت
اس��ت .با خودم ميگويم« :يعني چه؟ مردم ميدهم كه از جلوي پادگان دور شويد ،وگرنه
چرا آمدهاند اينجا؟!»
هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد!»
در همين موقع ،ش��عارها قطع ميش��ود
بعد نگاهي به ساعت روي دستش ميكند
و س��روصداهايي به گوش ميرس��د .انگار ،و ميگويد« :از همين حاال شروع شد!»
آن جلو خبري ش��ده است .مرد جواني داد
با اين ح��رف ،دوباره جمعيت به جنب و
ميزند« :نبايد از آنها بترس��يم .هيچ كاري جوش ميافتد و كمي جلوتر ميرود .دوباره
نميتوانندبكنند!»
شعارها شروع شده است:
مرد ديگري كه نزديك ايستاده ،ميگويد:
«توپ ،تانك ،مسلسل ،ديگر اثر ندارد»..
«ديگر تيغشان نميبرد!»
صدايم را باالتر ميكش��م .مرد ستارهدار،
ش��ده
«چي
پرس��م:
از بغل دس��تيام مي
با ترس مردم را ن��گاه ميكند .انگار انتظار
آقا؟»
نداشته كه آنها را ،اين طور ببيند .البد فكر
قبل از اينكه جوابم را بدهد ،صداي تيري ميكرده تا بگويد« :از همين حاال شروع شد!»
بلند ميش��ود و م��ردم ،كمي خودش��ان را همه در ميروند و هيچكس آنجا نميماند،
عقب ميكش��ند .حاال جلوي صف ،حسابي ول��ي حاال ميبيند كه با اين كارش مردم را
ش��لوغ ش��ده اس��ت .نگاهم را روي مردم
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بيشتر عصباني كرده است.
همين طور چشمم به مرد ستارهدار است
كه او با دس��ت ب��ه آدمهايي كه همراهش
هستند ،اشاره ميكند .آنها هم چيزهايي سر
تفنگهايشان ميگذارند و بعد تفنگهايشان
را به طرف مردم ميگيرند.
دوباره صداي بلندگو به گوش ميرس��د:
«براي آخرينبار ميگويم ،متفرق بشويد!»
كسي گوش به حرفش نميدهد .مرد كه
اين طور ميبيند ،به تفنگدارها اشاره ميكند.
آنه��ا هم يكييكي ش��ليك ميكنن��د ،اما
هيچكس روي زمين نميافتد .تازه ميفهمم
كه آن چيزها ،كسي را نميكشد؟
با خودم ميگويم« :يعني چه؟ پس آنها را
براي چه پرت ميكنند؟!
توي همين فكر هستم كه يكي از همانها،
به سينة مرد كنار دستيام ميخورد ،ميافتد
زمين و دود ميكند .مرد ،از درد ،داد ميكشد.
من وضع بدي پيدا ميكنم و ميبينم كه دارد
حال��م به هم ميخورد .بعد هم چش��مهايم
ميسوزد و آب ميافتد و سرفهام ميگيرد.
نميدانم چرا اين طور شدهام ،اما معلوم است
كه هر چه هست زير سر آن دودهاست.
حاال ،جمعيت درهم ريخته اس��ت و هر
كس به طرفي ميدود!
ـ كاغذ! كاغذ بياوريد!
ـ بايد آتش روشن كرد!
گلولة ديگري شليك ميشود .همان طور
كه سرفه نفسم را بريده است و از چشمهايم
اشك ميريزد ،يك لحظه ،جمعيت را ميبينم
كه ب��ه طرف مرد س��تارهدار و همراهانش
حمله ميكنند و آنها هم ،عقبعقب توي
پادگان ميروند .بعد در ِ
پشت سرشان بسته
ميشود .حاال ،مرد و تمام سربازها ،آن طرف
در و پشت نردهها هستند و فقط ماشينشان
اين طرف مانده .چشمم به ماشين است كه
پارهآجري به شيش��ة جلويي آن ميخورد.
شيشه خرد ميشود و بالفاصله ،ماشين توي
س��ياهي مردم گم ميشود و ديگر نميتوانم
ش
ببينم .
همي��ن طور دارم اش��ك ميريزم و توي
مردم وول ميخورم كه چش��مم ميافتد به
داداش .ديگ��ر نميتوان��م جلوي خ��ودم را
بگيرم و طرفش ميدوم« :داداش! ...داداش
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محمود!»
صداي��م توي ص��داي مردم و ماش��يني
كه چپه ش��ده و چرخهاي��ش رفته هوا ،گم
ميشود .دوباره صدا ميزنم .اين بار ،داداش
برميگردد طرفم و مرا كه ميبيند ،حسابي
جا ميخورد« :تو اينجا چكار ميكني علي؟!
باالخره كار خودت را كردي!»
مردم از ماشين ميگذرند و به طرف در
ميروند و شروع به هل دادن آن ميكنند.
نميدانم در جواب داداش چه بگويم كه
دس��تم را ميگيرد و از توي شلوغي ،بيرون
ميكشد ...من هم بدون اينكه چيزي بگويم،
دنبال��ش ميروم .از خيابان رد ميش��ويم و
آن طرف ميرويم .داداش كمي كاغذ جمع
ميكند و ميآورد نزديك درخت و ميگويد:
«بنشين!»
مينشينم .جلوي چشمهايم تار شده است.
حاال به زور ميتوانم مردم را ببينم كه براي
يكديگر قالب ميگيرند و از باالي در داخل
پادگان ميپرند .از مرد ستارهدار و آدمهاي
عجيب و غريب و س��ربازهاي ديگر ،خبري
نيس��ت؛ معلوم نيس��ت كه كج��ا رفتهاند.
داداش ،كبريت��ي از جيب��ش در م��يآورد،
كاغذها را آتش ميزند و ميگويد« :از پاي
اي��ن درخت تكان نخور! تا من برگردم .اگر
كاغذ پيدا كردي ،باز هم بريز روي آتش؛ اين
جوري اثر گاز اشكآور از بين ميرود».
صدايش عصباني نيست .معلوم است كه
تا آخر ،زياد ناراحت نشده است.
ميپرسم« :مگر تو كجا ميروي؟»
هم��ان طور كه ميدون��د و از من فاصله
ميگيرد ،ميگويد« :تو كاري نداش��ته باش!
االن برميگردم!» و تا من بفهمم چي به چيه،
خودش را به آن خيابان ميرساند و از باالي
نردهها ميپرد تو پادگان و از جلوي چشمم
دور ميشود .حاال من ماندهام و تنهايي.
جلوي پادگان ديگر هيچكس نيست ،همه
ِ
پش��ت س�� ِر هم،
داخل رفتهاند .از پادگان،
صداي تيراندازي ميآيد .با خودم ميگويم:
«يعني داداش رفت داخل پادگان كه چكار
كند؟»
وضع چشمهايم ،كمكم دارد بهتر ميشود.
حاال ميتوانم همه جا را خوب ببينم تكه مقوايي
گير ميآورم و روي آتش مياندازم .هوا سرد

است .مقوا

كه
آ ت��ش

ميگيرد ،دستهايم را ميگيرم رويش و بعد
ي ِكشم روي
كه حسابي گرم شدند ،آنها را م 
گشوهايم؛ اين جوري گوشهاي يخزدهام هم
گرم ميشوند.
نميدانم ،چقدر منتظر ش��دهام كه سر و
كلة داداش پيدا ميش��ود .با خوشحالي داد
ميزنم« :باالخره آمدي داداش؟ پس قاسم
كو؟» ميگويد« :نميدانم! توي پادگان گمش
كردم».
جلوتر كه ميآي��د ،لولهاي را ميبينم كه
از زير پالتويش بيرون زده اس��ت .با تعجب
ميپرسم« :اين ديگر چيست؟»
انگش��تش را ميگذارد روي لبهايش و
ميگويد« :هيس!» هيچي نگو! ش��تر ديدي،
نديدي! خوب؟!»
***
ش قادر ميگويد« :ام ـ يك خوشدستي
م 
اس��ت؛ حرف ندارد! به سنگ بزني ،سنگ
را ميتركان��د .من توي س��ربازي با آن كار
كردهام».
بابا ،پكي به سيگارش ميزند و رو ميكند
به داداش و ميگويد« :آخر ،براي چه اين را
آوردي خانه! به چه دردمان ميخورد!»
داداش ميگوي��د« :ب��ه هي��چ دردم��ان
نميخ��ورد ،ولي اينجا بودن��ش ،بهتر از آن
است كه دس��ت آن نامردها باشد و با آن
مردم را به گلوله ببندند».
بابا ميگويد« :الحمداهلل ،ديگر شاخش��ان
شكست! س��گ كي باش��ند كه بعد از اين

بخواهند كس��ي را بكش��ند .حاال ،همهشان
دارند دنبال س��وراخ م��وش ميگردند .آن
مرغ توفانشان را هم كه باد برد!»
داداش ميخن��دد و ميگويد« :آره ،خيلي
قدقد ميكرد .خي��ال كرده بود كه ميتواند
مردم را گول بزند».
ميدانم كه منظورش��ان از م��رغ توفان،
همان شاهپور بختيار است كه نخستوزير
ب��ود و مثل اينكه ديروزـ پريروز ،فرار كرده
است .بياختيار ،به ياد شعاري كه بچههاي
محلهمان ساختهاند ،ميافتم« :ما ميگيم خر
نميخواهيم ،پالون خر عوض ميشه.
ما ميگيم ش��اه نميخواهيم ،نخستوزير
عوض ميشه».
صداي مشقادر ،مرا به خودم ميآورد:
حاال ،چ��را توي ذوقش ميزني��د؟ به خدا،
جوانهاي اين دور و زمانه ،خيلي جس��ارت
دارند .زمان ما تو ش��هرمان ،هاوارخان ،يك
ش��راپنل از روسها غنيمت گرفت .هنوز
كه هنوز است ،كارش ضربالمثل خيلي از
مجالس است .آن وقت يك جوان پانزده ـ
ش��انزده ساله تك و تنها رفته و يك اسلحه
آورده ،شما هم به جاي اينكه تشويقش كنيد،
ميگوييد كه چرا آورده».
باب��ا ميگوي��د« :آخ��ر حاال وض��ع فرق
ميكند مش قادر .نه دوره ،دورة ماس��ت و
نه اينكه اينها روس هستند .هرچند كه روي
روسهاي آن موقع را هم سفيد كردهاند .ولي
موضوع اينجاست كه ديگر فاتحة اين رژيم
خوانده است و اين چيزها ،بيتالمال حساب
ميشود».
مش قادر ميگويد« :برو پدر آمرزيده! چه
تالمالي؟!»
بي 
چهرة بابا توي هم ميرود .معلوم اس��ت
كه خيلي ناراحت شده ،اما نميخواهد چيزي
بگويد .حتم ًا به دليل مهمان بودن مش قادر
است كه چيزي نميگويد.
داداش رفته است توي فكر .بابا ميپرسد:
«خوب ،حاال ميخواهي با اين تفنگ چه كار
كني!»
داداش ميخندد و ميگويد« :باالخره يك
كاريش ميكنم ديگر!»
***
توي اتاق ،فقط من هس��تم و مش قادر و

داداش محمود .مش ق��ادر ميگويد« :فردا
بايد بروم گاراژ و ببينم كه ميتوانم بليت گير
بياورم يا ن��ه ،ديگر كمكم بايد رفع زحمت
بكنم».
داداش ميگويد« :وضع بليت خيلي ناجور
است .خيلي سخت ميتواني گير بياوري».
مش قادر ميگويد« :گير ميآورم .ميروم
سراغ «سخاوت»؛ با ما آشناست به من بليت
ميدهد».
بعد ،صدايش را ميآورد پايين و يواشكي
ميگويد« :گوش كن محمود! من ميخواهم
با تو يك معاملهاي بكنم».
داداش ،ب��ا تعج��ب نگاه��ش ميكند و
ميپرسد« :چه معاملهاي؟!»
مش قادر ميگويد« :ميدانم كه تابستانها
مجب��وري صبح تا ش��ب كار كن��ي تا پول
تحصيل و خرج مدرس��هات را در بياوري.
درست است؟»
داداش ميگويد« :بله ،درست است ،ولي
منظورت از اين حرفها چيست؟»
مش قادر ،كاله لبهدارش را روي سرش
جابهجا ميكند و ميگويد« :من ميخواهم از
كار كردن راحتت كنم .ميخواهم كاري كنم
كه تابستانها مجبور نباشي اين در و آن در
بزني».
داداش ،كه معلوم اس��ت تعجبش بيشتر
«جدي ميگويي؟! چه
شده است ،ميپرسدّ :
طوري؟!»
مش ق��ادر لبخندي ميزن��د و ميگويد:
«ببين! ميداني كه من ش��كاربانم و هميشه
احتياج به اس��لحه دارم .اينجا هم كه خوب،
اسلحه به درد تو نميخورد؛ چون كوه و جنگل
كه نيست كه بتواني با آن راحت تيراندازي
كني و هيچكس هم نبيند .براي همين هم من
فكر كردم كه بتوانيم يك جوري با هم كنار
بياييم .ميتوانم براي آن اسلحه جواز بگيرم.
براي رد كردنش هم سخاوت كمكم ميكند.
خالصه ،من حاضرم ده هزار تومان بدهم و
اسلحهات را بگيرم .چطور است؟»
لبهايداداشميلرزد،باناراحتيميگويد:
«چه داري ميگويي مش قادر؟! فكر كردي
كه من ،براي فروختن ،اسلحه را آوردهام .تو
مثل اينكه هنوز مرا نشناختهاي!»
مش قادر ميگويد« :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 كردهاي و
رفتهاي»...
داداش ديگر نمينشيند تا بقية حرفهاي
مش قادر را بش��نود ،بلند ميشود و از اتاق
بيرون ميرود .مش قادر ،با تعجب برميگردد
و مرا نگاه ميكند.
***
نزديك غروب اس��ت و هوا س��ر ِد سرد،
صداي زنگ كه بلند ميشود ،ميروم تا در
را باز كنم ،ولي داداش نميگذارد و ميگويد:
«نميخواهد تو بروي ،خودم ميروم!»
با تعجب ،س�� ِر جايم مينش��ينم .صداي
داداش از جل��وي در ب��ه گوش ميرس��د:
«سالم! تويي قاسم؟ االن ميآيم».
بعد هم برميگردد ت��وي اتاق؛ پالتويش
را ميپوش��د ،چيزي از پشت رختخوابها
برم��يدارد و ميزند زير آن .بعد هم بيرون
ميرود.
حس��ابي كنجكاو ش��دهام ،لباسهايم را
ميپوشم .كاله كش��يام را سرم ميگذارم و
بيرون ميآيم و يواش��كي ميافتم دنبالشان،
اما هنوز چيزي نرفتهاند كه نميدانم چطور
ميش��ود كه داداش به عق��ب برميگردد.
ميخواهم خودم را جايي قايم كنم ،اما ديگر
دير ش��ده اس��ت .داداش ،از همان دور داد
ميزند« :اي ناكس! باز هم كه داري زاغ مرا
چوب ميزني!»
اين بار ،برخالف هميش��ه ،اص ً
ال عصباني
نيست .همين مسئله به من جرئت ميدهد
كه خودم را برسانم به آنها و بپرسم« :كجا
ميرويد؟»
داداش ميگويد« :مس��جد!» ميپرس��م:
«مس��جد؟! مس��جد براي چه؟» ميگويد:
«براي تحويل دادن اسلحه .امام گفته كه هر
كسي اسلحه دارد ،تحويل بدهد».
با دودلي ميپرس��م« :ميگذاري من هم
با ش��ما بياي��م؟» داداش لبخندي ميزند و
ميگويد« :باشد ،تو هم بيا!»
سه تايي راه ميافتيم طرف مسجد .
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لحظة محال گريه

سجاده گشته رنگین

نامه را بگير مالك
چشمها در انتظارند
زود ميرسي اگرچند
جادههانميگذارند

محراب کوفه امشب در موج خون نشسته
یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته
سجاده گشته رنگین از خون سرور دین
یا خاتم النبیین ،یا خاتم النبیین
از تیغ کینه امشب فرقی دو نیم گردید
رفت آن یتیم پرور ،عالم یتیم گردید
دیگر نوای تکبیر از کوفه بر نیامد
نان آور یتیمان دیگر ز در نیامد
غمخوار دردمندان امشب شهید گردید
امشب جهان ز فیض حق ناامید گردید
تنها نه خون به محراب از فرق مرتضی ریخت
امشب شرنگ بیداد در کام مجتبی ریخت
امشب به کوفه بذر کفر و ضالل ِکشتند
مرغان کربال را امشب به خون کشیدند
تیغ نفاق امشب بر فرق وحدت آمد
امشب به نام سجاد خط اسارت آمد
امشب به محو خادم ،خائن دلیر گردید
آری برادر امشب زینب اسیر گردید
باب عدالت امشب مسدود شد بر انسان
امشب بنای وحدت در کوفه گشت ویران
امشب جهان ز فیض حق ناامید گردید
امشب بنام قرآن ،قرآن شهید گردید
سجاده گشته رنگین از خون سرور دین
یا خاتم النبیین ،یا خاتم النبیین

پدرام پاكآيين

كوفهكوفه از عبايم
خستگي تكاندي امشب
ِ
غربت مرا داشت
بوي
نامهاي كه خواندي امشب
شهري از غريب ،مالك
مانده بينصيب ،مالك
تا به كي سخن نگويم
از غم ،از فريب مالك
لحظههاي هجرت تو
مانده در ادامة من
اي نگاه مهربانت
در خطوط نامة من
بر نهالي از گلويم
ميوههاي كال گريهست
اي شكوه بغض! نشكن
لحظة محال گريهست...

حمید سبزواری

