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سرمقاله

باران، ببار! 

درخت، در تنهایی سرد و خاموش خود می گریست. گونه های تب دار زمین زیر بارش نگاه داغ خورشید، 
ُگر گرفته بود. گلهای تشنه سر به آسمان بلند کرده بودند و لبخند آسمان در هاله ای از غبار محو شده بود. 
رودخانه ها در حرکت جاری و سّیال خود تردید داشتند و کبوتران دعا، در جست وجوی بالهای استجابت 

سرگردان بودند. 
ناگهان دستی با سر انگشتان خیس روی ابرها نام تو را نوشت: باران! 

ما از پشت پنجرۀ غبار گرفته تو را دیدیم و صدایت کردیم. پاورچین پاورچین به دیدارمان آمدی، با 
دست مهربانت روی گونه های تب دار زمین دست کشیدی، شاخه ها را نوازش کردی و شکوفه های کوچک 

بر شاخه ها لبخند زدند. 
تو باریدی. پروانه ها و گنجشکهای بی چتر در سایۀ بوته ها و درخت ها به تماشای تو نشستند. تو باریدی و 
درهای آسمان گشوده شد. می گویند وقتی باران می بارد، دعاها مستجاب می شوند. کبوتران دعا بال گشودند 

و به اوج پریدند و رودخانه ها، خروشان و سّیال به آغوش دریا رفتند. 
تو باریدی بر بامهای کاهگلی و دوباره آوازهای کودکی را به یادمان آوردی. مثل آن روزها که بر بام 

خانۀ هاجر می باریدی. 
مگر می شود تو بباری و ما آرزوی شکوفایی نکنیم؟ مگر می شود چک چک آوازهایت را بشنویم و در 

دستهایمان بنفشه نروید؟ 
پس ببار تا در بارش زالل تو دلها را بشوییم. چترها را می بندیم و زیر باران می آییم.

انسيه موسويان
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ياس مهربان

امام:  
از حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( روایت شده که رسول خدا فرمودند: امام 
همچون کعبه است که باید به سویش روند، نه آنکه )منتظر باشند تا( او به سوی 

آنها بیاید .

دوستی اهل بيت: 
حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود: 
جبرئیل به من خبر می دهد که: خوشبخت، خوشبخت تمام عیار و حقیقی، کسی 

است که علی علیه السالم را، در زمان حیات من و بعد از وفاتم، دوست بدارد. 

عبادت خالصانه: 
به سوی  را  خالصانه خود  عبادت  فرمود:» هر کس  علیهاسالم  فاطمه  حضرت 
او نازل  پروردگار، باال بفرستد، خداوند هم بهترین مصلحت های خود را به سوی 

می کند. )از جانب خداوند مصالح و خیر به او رو می آورد.(« 

صبر و بردباری: 
بهترین شما کسی است که شانه هایش -  فاطمه علیهاسالم فرمود:»  حضرت 
با  نیز  و  باشد  نرمتر   - دیگران  نامطلوب  رفتار  مقابل  در  بردباری  و  تحمل  برای 

همسرش به اکرام و احترام برخورد کند.« 
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آزار به همسايه: 
حضرت فاطمه علیها السالم از قول رسول خدا فرمود:» کسی که همسایه  اش از بدی 
و رفتار ناگوار او در امان نباشد، مؤمن نیست. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته 

باشد، همسایه  اش را نمی آزارد. مومن یا کالم خیر می گوید یا سکوت اختیار می کند. 
خداوند افراد نیکوکار و بردبار و عفیف و باحیا را دوست دارد و افراد ناسزاگو و بخیل و 

اصرارکننده را دشمن دارد. حیا از ایمان است و ایمان در بهشت.« 

صلوات بر فاطمه عليهاسالم: 
حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود:» پدرم رسول خدا به من فرمود:ای فاطمه، هر کس 
بر تو صلوات بفرستد، خدای تعالی او را می آمرزد و در هر کجا از بهشت که باشم، او را 

به من ملحق می کند.« 

دوستی آل محمد: 
حضرت فاطمه علیهاسالم از قول رسول خدا فرمود:» آگاه باشید که هر کس بمیرد در 
حالی که به والیت آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم معتقد باشد، شهید از دنیا رفته 

است.« )یعنی مقامش مانند مقام شهدا خواهد بود. ( 

انگشتر عقيق: 
حضرت فاطمه علیهاسالم از قول رسول خدا فرمود:» هر کس انگشتر عقیق به دست 

کند همیشه خیر خواهد دید.« 

روزه صحيح: 
حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود:» فرد روزه  دار، اگر زبان و گوش و چشم و اعضای 

دیگرش را- از حرام - حفظ نکند، روزه به حالش فایده ای ندارد.« 

حکميت اميرالمؤمنين بر مالئکه: 
حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود:» عده ای از مالئکه در مسأله ای با هم اختالف پیدا 
کردند و از خداوند خواستند یکی از افراد بشر، بین آنها حکم کند. خداوند وحی فرمود 
برای  را  السالم  ابیطالب علیه  بن  امیرالمؤمنین علی  انتخاب کنید. مالئکه  که خودتان 

حکمیت اختیار کردند.« 

منابع: 
بحاراالنوار، ج 17، ص 481. 

فاطمة الزهراء رحمانی/ صفحات 172، 372، 572، 872، 582 و 503.

سال پنجم  / شماره 9 پياپي 221/  23  خرداد 1388 
5



يک قدم جلوتركامپيوتر
مهندس سروش مسعودي

شاید در گذشتۀ نه چندان دور، استفاده از صفحات دیجیتال همه کاره و عجیب و گوشیهای 
موبایل لمسی و سیستمهای عجیب فقط در فیلمها ممکن بود ولی پس از جریان شدید پیشرفت 
تکنولوژی، تک تک آنها به واقعیت تبدیل شد. پس از یک دوره طرح آزمایشی کتابهای دیجیتال، 
شرکت آمازون نیز پا به عرصۀ جدید کتاب و کتاب خوانی گذاشت و کتاب دیجیتال خود را تحت 

نام کیندل به صورت رسمی ارائه کرد. 
این کتاب خوان الکترونیک با صفحه ای تقریباً 2. 5 برابر بزرگ تر از کیندل معمولی، با تأکید بر 
کارایی اش برای خواندن روزنامه و مجله رونمایی شده است. Kindle DX را از هم اکنون 
می توان پیش خرید کرد اما زمان ارائۀ آن به بازار، تابستان امسال اعالم شده است. از خصوصیات 

فنی مهم این کیندل جدید می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
u صفحه نمایش جوهر الکترونیک 9. 7 اینچی با 16 سطح کنتراست خاکستری و رزولوشن 

1200 در 800
u ضخامتی تنها به اندازۀ یک سوم اینچ )264 در 183 در 97 میلی متر( 

u حافظۀ 4 گیگابایتی )تقریباً برای 3500 کتاب(
u میزان کارکرد باتری هنوز اعالم نشده اما زمان کارکرد آن بسیار طوالنی و حداقل به اندازۀ 

کیندلهای قبلی است. 
u پشتیبانی از فرمت PDF با استفاده از Reader داخلی دستگاه 

u چرخش خودکار متن برای حالت صفحۀ عمودی و افقی 
u  کلید های هدایت گر به سمت راست صفحه منتقل شده اند. 

u سرعت دانلود یک کتاب در دقیقه با استفاده از سیستم 3G داخلی 
 Kindle ،رنگ مشکی در صفحه نمایش کیندل جدید، پررنگ تر از کیندل 2 به نظر می رسد
DX قابلیت انتخاب اندازۀ فونت و همچنین موقعیت صفحۀ افقی، عمودی یا خودکار را برای 

کاربر فراهم می آورد.

6
سال پنجم  / شماره 9 پياپي 221/  23  خرداد 1388 



گوگل پس از موفقیتهای خود در ارائۀ نرم افزار های چت و ایمیل بار 
دیگر از نوآوریهای خود در این زمینه خبر داد. سرویس جدید گوگل، چت 
تصویری است که با استفاده از سیستمهای بسیار سادۀ گوگلی امکان برقراری 
تماسها و چتهای تصویری متقابل را برای کاربران اینترنتی فراهم کرده است. 
این سیستم که بسیار ساده هم بر روی صفحه های گوگل و هم بر روی نرم 
افزار Google Talk موجود است، با تمامی سرعتهای اینترنتی هماهنگی 
دارد و ابزار های بسیار جالبی برای بهبود کیفیت تصویر و انتقال آن به کاربر 
مقابل را دارد و در ضمن ابزار تبدیل تصویر به تمام صفحه را دارد که برای 

چت تصویری امکانی بسیار مفید و جالب است. 
برای دیدن مطالب بیشتر در این زمینه به google. com مراجعه 
کنید و در قسمت جستجو کلمۀ google video chat را تایپ کنید و از 
لینکهای موجود استفاده کنید. این سرویس جدید که در ابتدای راه قرار دارد، 
نوعی تهدید برای مسنجر یاهو و Skype است و باید منتظر واکنشهای این 

دو شرکت قوی در آینده بود. 

فکس در ویندوز به مانند چاپگر عمل می کند، یعنی هر چه را که شما 
قادرید روی چاپگر بفرستید، قادرید فکس کنید. برای ارسال فکس: 

CD  u ویندوز را داخل درایو بگذارید. 
u از منوی Start گزینۀ Control Panel را اجرا کنید. 

u آیکن Printers & Faxes را دابل کلیک کنید. 
Set Up faxing  باز شده روی گزینۀ در سمت چپ پنجرۀ   u

کلیک کنید. 

-Configuring Comp مدت کوتاهی صبر کنید تا پنجرۀ  u 

nents باز شود و فایلهای مورد نیاز را کپی کند. 
u فکس شما آماده است. 

u از داخل هر برنامه ای که قادر است چاپ کند مانند Word گزینۀ 
Print را انتخاب کنید. 

در لیست چاپگرها Fax را انتخاب کنید و کلید Ok را بزنید. 

به ناحیۀ سمت راست task bar یعنی همانجایی که ساعت در آن 
بر  این قسمت عالوه  قسمت قرار دارد، system tray می گویند. در 
 .yahoo messenger ساعت، آیکنهایی از برنامه ها وجود دارد مانند
این برنامه ها هر چقدر در این ناحیه بیشتر باشد، باعث می شود سرعت 
کامپیوتر هنگام روشن شدن خیلی کند شود. برای پاك کردن برنامه های 
مزاحم در این ناحیه باید دقت کرد چون برنامه های سیستمی و درایورهای 
صوتی و گرافیکی مثل عالمت بلندگو و آرم کارت گرافیک هم در این 
ناحیه هستند. برای پاك کردن از منوی start، منوی run را باز کنید 
 system را در آن تایپ کنید. پنجره ای با نام msconfig و عبارت
 startup باز می شود که در آن باید تب configuration utility

را فعال کنید. حاال لیستی از برنامه هایی که در موقع روشن شدن ویندوز 
باال می آیند در جلوی شماست. هر برنامه ای را که نخواستید هنگام روشن 
شدن باال بیاید و باعث کندی می شود را با برداشتن تیک، غیرفعال کنید. 
خیلی مراقب باشید زیرا اگر برنامه ای را که به سیستم عامل ویندوز مربوط 
است اشتباهاً پاك کنید، ویندوز دچار خرابی می شود. در ویندوز اکس پی 
 hide all microsoft services در همین قسمت، گزینه ای به نام
وجود دارد که اگر آن را بزنید، برنامه هایی را که به ویندوز مربوط است 
مخفی می کند و لیستی را به شما می دهد که در آن خبری از فایلهای 
سیستم نیست و راحت و با اطمینان تر می توان بقیۀ برنامه ها را از لیست 

خارج کرد. 

گوگل 
تصويری شد

فرستادن فاکس بدون دردسر

Task Bar يا System tray
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دوان دوان خ��ودش را ب��ه دادی��ار رس��اند و گفت: »جن��اب دادیار! 
عبدالرزاق بیک داره مي آد...«

 دادیار به پیش��واز عبدال��رزاق بیک تا نزدیک در آم��د و بعد، براي 
نشستن، مبل رو به روي در را به او نشان داد. سپس سیگاري تعارف کرد 
و در همان حال چش��مکي به مباشر زد. مباش��ر پرسید: »براي نوشیدن 
چ��ي میل دارین عبدالرزاق بیک؟« عبدال��رزاق بیک گفت: »یه فنجون 

قهوه با شکر کم.«
مباشر با ش��تاب از اتاق بیرون رفت. دادیار پرسید: »حالتون چطوره 
حضرت آقا؟« عبدالرزاق بیک گفت: »سالمت باشین جناب دادیار، زنده 
باش��ین.« و ادامه داد: »گفتم بیام هم قهوه تون رو خورده باشم، هم اون 

برگه ها رو که گفتن از شما بگیرم.«
دادیار گفت: »یعني اگر به خاطر اونا نبود، از این جا رد نمي شدین و 

یه فنجون قهوۀ ما رو هم نمي خوردین؟«
عبدال��رزاق بیک خندید و دندانهاي طالی��ي اش برق زد. یک بیني 
منقار مانند، چش��مهاي تند و تیز و پیشاني پس رفته چیزهایي بودند که 

باالي این دندانها به چشم مي آمدند. 
عبدال��رزاق بی��ک در حالي که خ��ال کبود طرف چپ پیش��اني اش 
را مي خاران��د، گفت: »واس��ه کاري اقدام کردم، ازم یه برگه خواس��تن. 
باید پرونده مو ببینین تا اگه س��ابقه اي، چیزي، داش��ته باشم...« دادیار با 
شگفتني گفت: »جناب عالي چه سابقه اي مي تونین داشته  باشین؟ شما 
از بزرگان و سرش��ناس ترین ش��خصیتهاي این مملکتین و پدرتون مورد 

احترام همه ست.«
به من گفتن که این برگه ها رو حتمًا براشون ببرم. گفتیم هم   -
جناب دادیار رو زیارت کرده باش��یم، هم یه فنجون قهوۀ تلخ ایشون رو 

خورده باشیم. 
در این بین قهوه را آوردند. مباشر، با احترام فراوان، قهوۀ مخصوص 
عبدالرزاق بیک را برداش��ت و روي میز عس��لي گذاش��ت. بعد هم قهوۀ 

ش��یرین دادیار را روي میزش گذاشت و با نگاهي از دادیار پرسید که آیا 
ماندنش در آن جا الزم است یا نه و دادیار با اشارۀ چشم به او فهماند که 
باید اتاق را ترك کند. مباشر دستش به دستگیرۀ در بود که دادیار گفت: 
»به منشي بگو دفتر ثبت سوء پیشینه رو برام بفرسته.« مباشر، سرش را 

به نشانۀ تصدیق و احترام تکان داد و بیرون رفت. 
تا رس��یدن دفتر، کمي دربارۀ وضع ه��وا، امور روزمره و کمي دربارۀ 
فرمان��دار جدی��د صحبت کردن��د و عبدال��رزاق بیک هم درب��ارۀ وضع 
نابه س��امان کار چیزهایي گفت. البته خدا را شکر، به لحاظ مالي مشکلي 
نداش��ت. حتي کاري که از دو سال پیش در زمینۀ صادارات شروع کرده 
بود، برایش س��ود فراواني به همراه آورده بود. هر چند کارکنان مؤسسۀ 
جدید، گاهي ناآرامي ایجاد مي کردند و بعضي از روزها خواب راحت را از 

عبدالرزاق بیک مي گرفتند اما این قضیه آن قدرها اهمیت نداشت. 
منشي با احترام وارد شد؛ دفتر را روي میز گذاشت و با اداي احترام 

از اتاق خارج ش��د. دادیار به دقت به دنب��ال نام عبدالرزاق بیک 
مي گش��ت که اولین س��ابقۀ او به بیست س��ال پیش بر 

مي گشت. او شخصیتي را به قتل رسانده بود! 
دادیار: »عجیبه، مثل این که اش��تباهي ش��ده! درس��ت بیست سال 

پیش یه نفر رو به قتل رسوندین عبدالرزاق بیک!«
عبدالرزاق بیک گف��ت: »بله، یادم مي آد. هنوز پدرم 

زنده بود. به خدا اگه ش��ما هم جاي من بودین مي کشتین. 
آقاي دادیار، فکرش��و بکن، میون مزرعه هات، سي هکتار زمین 

افتاده، س��ي هکتار! اما این زمین مال یکي دیگه س. مي گن بفروش��ش 
به خودم، نمي فروش��ه. خیلي خب! مي گن سه هکتار منو بخر، نمي خره. 
تازه انگار مال پدرشو صاحاب شده باشه. پنج هکتار هم از زمین هاي تو 
رو برداش��ته. شما باشي چه کار مي کني؟ دستمونو به خون آلوده کردیم، 
رفتیم حبس کش��یدیم و اومدیم بیرون. خدا رو شکر« دادیار گفت: »خدا 
دیگه پیش نیاره.« و به وارس��ي دفتر مش��غول ش��د. انگش��تش را روي 

داستان

مظفر ايزگو از کشور ترکيه

ترجمه: ناصر فيض

تصويرگر: نسترن سادات موسوی محسنی
سوء پيشينه
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نقطه اي متوقف کرد. 
- واي خداي من! این جا یه اشتباهي هست، عبدالرزاق بیک! غیر 

ممکنه. سابقۀ قاچاق؟«
عبدال��رزاق بیک گفت: »بله، بله. بای��د یه همچین چیزي 
باش��ه. یادم مي آد. ش��ما جاي من باش و قاچاقچي گري نکن، 
آق��اي دادیار؛ چی��زي نبود. یه چیزي هس��ت مي گن، عرضه و 
تقاضا... تقاضا مي ش��دو، ما هم عرضه مي کردی��م. همه ش همین بود. 
چهار کامیون قهوه رو لو دادیم اما خدا ش��اهده، نه با ژاندارمها و نه با پلیس 
وارد درگیري مس��لحانه نشدیم. رفتیم ومثل گوس��فند خودمونو تسلیم کردیم. 

برامون حبس بریدن، خدا رو شکر، کشیدیم و اومدیم بیرون.«
دادیار گفت: »ان ش��اء اهلل ک��ه خیر بوده، خدا  دیگ��ه پیش نیاره.« 
عبدال��رزاق بی��ک گفت: »نه جون��م. پیش نمی��اد، حاال دیگه 

انحصار قهوه تموم شده و فت و فراوونه.«
دادیار همین طور مي گشت که باز انگشتش 

در جایي متوقف شد. 
نه! نمي ش��ه عبدالرزاق  واي...   -
بی��ک! این یکي دیگه ج��زو محاالته؛ امکان 
نداره مال آدمي مثل ش��ما باش��ه؛ حتمًا توي 

ثبت اشتباه شده! 
عبدالرزاق بیک گفت: »بخونش!«

کار چاق کني عوارض و مالیات.   -
عبدالرزاق بیک گفت: »بله، همین طوره. درسته! شما جاي من 
باش، آقاي دادیار... وقتي همۀ عالم این کار رو مي کنن، چرا من نکنم؟ اما 
فرض کن ما کمي بیش��تر بردیم. واسۀ همین هم دستگیر شدیم. خدا 
رو ش��کر که هم جریمۀ نقدي مونو دادیم، هم حبسمونو کشیدیم و 

دراومدیم. خب، دیگه چي؟«
دادیار گفت: »دیگه چیزي نیس��ت.« عبدالرزاق بیک آهي کش��ید و گفت: »دیدي 
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عزیزم! ؟ س��ر جمع، س��ه خالف س��بک دارم، مجازات همه رو هم کشیدم. 
حاال با روي س��فید دارم زندگي مي کنم و تنها خواهشم از شما یه برگه س. 

همین پسرم!«
دادیارگفت: »چه برگه اي؟«

برگه اي که بگه هیچ سوء سابقه اي ندارم.   -
دادیار گفت: »اما عبدالرزاق بیک، این جا س��ه خالف دارین که مجبورم 

اینها رو توي اون برگه بنویسم.«
عبدالرزاق بیک گفت: »ببین پس��رم، ای��ن کاغذ براي من خیلي اهمیت 
داره. اون��و ب��ه من ب��ده و راحتم ک��ن!« دادیار آب دهان��ش را قورت داد و 
لحظ��ه اي به دفتر و لحظه اي به زمین و بعد به عبدالرزاق بیک نگاه کرد و 
گفت: »به خدا نمي تونم عبدال��رزاق بیک!«  عبدالرزاق بیک گفت: »حاال 
قس��م خدا رو نخور جانم! ش��اید یه دفعه به دلت بیاد که بدیش. ببین، تو 
جووني! با این پیشنهاد چطوري؟ ها؟ بیایي و سه روز و سه شب، از کیسۀ 
عبدال��رزاق بیک، توي ش��هر خوش بگذروني و اس��تراحت کني؟« دادیار 

گفت: »زنده باشي، اما من این برگه رو نمي تونم بدم.«
این ط��ور نیس. مي دیش عزیزم! باالخره مي دیش. مي توني! من   -
خیلي دوست و رفیق دارم که عین همین خالفارو داشتن اما توي سابقۀ اونا 
نیومده پس��رم. یعني گناه من اینه که اونها رو توي س��ابقۀ من نوشتن؟ یاال! 
لج بازي نکن! لج بازي نکن! بده این کاغذ رو بریم. خس��ته ش��دیم دیگه. 
م��ا به این وطن خیلي خدمت کردیم، وطن هم این یه برگه رو از ما نباید 

مضایقه کنه. 
دادیار گفت: »نه، نمي تونم. به هیچ وجه نمي تونم.«

عبدالرزاق بیک از جا بلند ش��د و در حالي که نیش��ش تا بناگوش باز بود 
و دندانهاي طالیي اش برق مي زد، گفت: »باش��ه پسرم، باشه عزیزم! خودت 
رو ناراح��ت نکن! اما اگ��ه عبدالرزاق بیک رو ضای��ع نمي کردي، خیلي بهتر 
بود. مهم نیس��ت. به خاطر قهوه ممنونم.« و در حالي که کاله ش��اپویش را 
بر مي داش��ت از اتاق خارج ش��د. بیرون در، مباشر را دید و در گوشش گفت: 
»جبار گفت فردا بیا مغازه باهات کار دارم. مي خواد باهات حرف بزنه.« مباشر 

گفت: »چشم عبدالرزاق بیک.«
عبدالرزاق بیک، دمق، از پله ها س��رازیر شد و رفت. یک ماه بعد در دفتر 

ثبت سوء پیشنیه، این نوشته درج شد: »عضو تشکیالت...«
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سرگرمي اينجوري هم ميشه

سو دو كو

شروع

پايان
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پيراهنی کهنه هستم شعر
چقدر برچسب های دوستت دارم 

به من زده اند 
چقدر وصله های عاشقی

 آنقدر که به دست و پای
 چوب لباسی می افتم

 تا مرا ببرد به تنهايی ُکمد
 آنجا که خورشيد 

با دستگيره َدر
               طلوع می کند

 و با دستگيره َدر
                      غروب

مجيد سعدآبادی

پيراهن
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اسماعيل اميني

بازي 
بزرگ

بچه هاي خوب من
بچه هاي ساکت و مودب و تميز  

اين همه تنقالت رنگ رنگ
اين همه خوراکي لذيد  

روي ميز    
هر چه خوردني ست
مال بچه هاست  

هر چه ميز و صندلي ست
اختصاصي شماست  

   سهم هر کدامتان جداست
پس بدون  هاي و هو

    بي خشونت و ستيز
    حمله ور به سوي ميز

    بچه هاي بازي بزرگ
بچه هاي نور چشمي عزيز  
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بابايت چه کاره است؟! طنز
)اين بار هوشنگي و قاسمي( مريم شکرانی

الف. میم )آقاي معلم(: هوشنگي! بابایت چه کاره است؟! 
هوشنگي: آقا اجازه؟ تابستانها بالل مي فروشد و زمستانها باقالي و لبو 

و از اینجور چیزها 
الف. میم: باباي تو چه کاره است قاسمي؟! 

قاسمي: آقا اجازه؟ پزشک هستند. 
الف. میم: جدي؟! س��الم برس��انید خدمتشان. 

بفرمایید بنشینید پسر نازنینم.

 
اگر هوشنگي 

کالس  شيشة 
را بشکند... 

بچه!  میم:  الف. 
مگ��ر ت��و صاح��ب 
معل��وم  ن��داري؟ 
اس��ت که ن��داري! 

یک  خانواده هایت��ان 
بچه شوت  فوتبال  تیم 

مي کنن��د ت��وي اجتم��اع، 
از یک��ي بي تربیت ت��ر و  یک��ي 

بي نزاکت تر. یکي نیس��ت بگوید این 
بچه درس مي خواهد چه کار؟! بزن پِس گردنش 
با خودت ببرش باقالي فروش��ي تا دو ریال پول 

در بی��اورد. این بچه به درد مدرس��ه رفتن مي خورد؟! حیف 
نیمکت محترم این مدرس��ه نیست که ایش��ان رویش بنشیند؟! اصاًل این 
بچه تحصیل مي خواهد چه کار؟! مي خواهد بیاید مدرس��ه با اعصاب کادر 
محترم آموزش��ي بازي کند؟! حیف که زمان ش��اه ویزویزك نیست وگرنه 
خود شخص من این بچه را مي بردم و تحویل مأموران حکومتي مي دادم 
تا ایشان را الي جرز بگذارند و خیال یک جامعه را راحت کنند. گم شو برو 

بیرون تا بعد حسابت را برسم. 

اگر قاسمي شيشة کالس را بشکند... 
الف. میم: قاسمي جان! کالغها درست خبر آورده اند؟! آیا شما نازنینم 
دس��ت به این کار اش��تباه و بد زده ای��د؟! بچه ها! من ک��ه فکر مي کنم 
کالغها اش��تباه خبر آورده اند و شیشۀ پنجرۀ کالس همین طوري خود به 

خودي شکسته است. شاید یک مسألۀ فیزیکي 
اتفاق افتاده و انبساط و انقباض 

شیش��ه  ناگهان��ي 
باعث ایجاد ش��وك حرارتي ش��ده اس��ت و 

شیش��ۀ پنجرۀ کالس شکسته است. همان طور که مي دانید 
در مبحث انبس��اط و انقباض فصل چهارم کتاب علوم داریم که 

انبس��اط مواد، باعث مي ش��ود که مولکولها تندتر این ور و آن ور بروند و به 
طرز وحشیانه اي حرکت کنند. 

خالصه از آقاي قاسمي با چنان خانوادۀ فرهیخته و محترم و باکالس 
و عزیزي بعید اس��ت که دست به چنین کارهایي بزنند و بنده مطمئنم که 

اشتباه شده است. 

14
سال پنجم  / شماره 9 پياپي 221/  23  خرداد 1388 



وقتي هوشنگي درس نمي خواند.... 
الف. میم: عزیز من! ش��ما براي چي مي آیي مدرس��ه؟! پدر و مادرت 
شما را براي چي مدرسه ثبت نام کرده اند؟ معلوم است براي چي... معلوم 
است... مي خواهند خودشان از دست شما راحت باشند و بشوید بالي جان 
ما. شما هم برو بغل دست پدرت باقالي بفروش، شّر یک نان خور اضافي 
را هم از س��ر خانواده ات کم کن. درس مي خواهي چه کار؟ من در حیرتم 
که شما براي چي مدرسه مي آیي! ! این خانواده ها که تفریح خاصي ندارند، 
بچه هایشان مي آیند مدرسه که سرگرم بشوند! اینها که اهل درس خواندن 

نیستند. من دیگر کاري به تو ندارم... خود داني... 

وقتي قاسمي درس نمي خواند... 
الف. میم: عزیزم! شما دیگر چرا با آن خانوادۀ گرامي و گلبارانتان؟! من 
مطمئنم که قاسمي جان یک مشکلي داشته اند که درسشان را نخوانده اند. 
شاید داشته اند درس مي خوانده اند، یکهو خوابشان گرفته است و گرفته اند 
خوابیده اند! بعد هم آمده اند س��ر کالس. یا اینکه مشکل دیگري دارید؟! 
جایتان خوب است؟! بغل دستي تان اذیتتان مي کند و نمي گذارد به درس 

گ��وش فرا بدهید؟ نکند تابلوي درس را خوب نمي بینید؟ مي خواهید االن 
تعطیلتان کنم که بروید یکي از همکاران پدر عزیزتان چشمتان را معاینه 
کنند؟! ش��اید من خوب توضیح نمي دهم و درس را متوجه نمي شوید! نور 
پنجره اذیتتان مي کند؟ مي خواهید به مش جعفر بگویم یک کاناپه بیاورد 
و گوشۀ کالس بگذارد تا شما روي آن لم بدهید و به درس گوش بدهید؟ 
جان دلم! هر مش��کلي شما را اذیت مي کند، در خدمت هستم. اصاًل فکر 
نکني من به ش��ما کاري ندارم ها! اصاًل فکر نکني براي من مهم نیستید 
ها! اگر دوست داشتید بعد از کالس تشریف بیاورید تا خصوصي صحبت 

کنیم. موفق باشید عزیز دلم. 

اگر مدرسه دعوت نامه بدهد
 و باباي هوشنگي نيايد... 

ال��ف. می��م: هش��ت نم��ره از انضباط 
هوشنگي کم مي ش��ود تا پدرش یاد 
بگی��رد که ب��ه مدرس��ه بیاید! 
اهمیت که قائل نیس��تند 
هایش��ان.  بچه  براي 
زنده  بمیرند،  اصاًل 
صف��ر  باش��ند، 
منفي  بگیرن��د، 
بگیرن��د،  ص��د 
ه��ر بالی��ي که 
بیای��د  سرش��ان 
ب��راي خانواده هاي 
این جور دانش آموزان 
بچه  اینقدر  نیس��ت.  مهم 
دارند که این یکي برایشان هیچ 
اهمیتي ندارد. م��ن به آقاي مدیر هم 
گفتم که شما برو از پدر این بچه بپرس اسم بچه ات چي 
هست، بلد نیست. در عوض هرچي دلت مي خواهد راجع به باقالي و لبو 
از ایش��ان سؤال بپرس! من با تمام وجود متأسفم و با تمام وجود هم دلم 
براي این دسته از دانش آموزان مي سوزد ولي چه کنیم که جنبه و تربیت 
هم ندارند. چه کار مي ش��ود کرد؟ فرزندش��ان اصاًل برایشان مهم نیست. 
کادر آموزش��ي محترم مدرس��ه هم که نمي تواند به زور چوب و چماق به 
مدرسه دعوتش��ان کند که! واقعاً جگر سنگ کباب مي شود این بچه ها را 

ببیند! بچه هایي که هیچ اهمیتي براي والدینشان ندارند. 
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اگر مدرسه دعوت نامه بدهد
 و باباي قاسمي نيايد... 

الف. میم: بنده جناب دکتر را با تمام وجودم درك مي کنم. ایشان آن 
قدر مش��غلۀ کاري و گرفتاري دارند و آن قدر به امر مقدس خدمت رساني 
مش��غول هستند که کمتر فرصت رس��یدگي به این امور را پیدا مي کنند و 
البته مدرسه هم قصد ندارد مزاحم اوقات محترم و خوب ایشان بشود. من 
به آقاي مدیر گفتم که از خانواده هاي صمیمي و باادب و بسیار خوبي مثل 
خانوادۀ آقاي قاسمي نباید زیاد انتظار داشته باشیم چون این خانواده ها بسیار 
گرفتار و پرمشغله هستند و من مطمئنم که این عزیزان براي فرزندان خود 
اهمیت بسیار زیادي قائلند و اصاًل و ابداً و تحت هیچ شرایطي نباید در این 
موضوع شک و تردید نمود. از جانب کادر آموزشي محترم مدرسه از جناب 
دکتر تش��کر کنید و بگویید اگر وقت دارند، بنده خودم ش��خصاً خدمتشان 
برس��م و سرفصل موضوعات مطروحه در جلس��ۀ انجمن اولیا و مربیان را 
خیلي خالصه تقدیمش��ان کنم. پسرم! شما باید قدر خانوادۀ محترمتان را 

بدانید و از شدت افتخار سر به آسمان هفتم بسایید. 

وقتي هوشنگي حرفهاي بد بد بزند... 
الف. میم: مرده شور آن هیکل بي تربیتت را ببرد. همین شماها هستید 
که گند زده اید به نیکنامي این مدرسۀ محترم. مگر اینجا چاله میدان است؟ 
خجالت نمي کش��ید؟! البته ش��ما که تقصیري ندارید! بچه اي که چشم باز 
مي کند و مي بیند خانواده باالي سرش نیست و از صبح تا شب توي کوچه 
و خیابان به حال خود رها ش��ده اس��ت، از این بهتر نمي شود. اگر پدر شما 
اینقدر که در فکر باقالي و لبو است به فکر تربیت شما بود که وضع جامعه 
این نمي شد. آقا مگر مجبوري سه تا تیم فوتبال بچه داشته باشي که نتواني 
تربیتشان کني؟ اینها بچه هاي  اضافۀ خانواده هایشان هستند وگرنه وضع 

تربیتشان به این شکل نبود. 

وقتي قاسمي حرفهاي بد بد بزند... 
الف. میم: عزیز من! شما هیچ فکر کرده اي ما چه طور جواب پدرتان را 
بدهیم؟! این حرفهاي بد بد را از چه کسي یاد گرفته اید؟! واي خدا! دیدي 
چه خاکي به سرمان شد؟! بگو این حرفهاي ناروا را از کدام دانش آموز یاد 
گرفته اي تا تنبیهش کنیم؟! از هوش��نگي؟! از مرادي؟! از کي؟! این اصاًل 
در ش��أن خانوادۀ شما نیست که من پدرتان را به خاطر حرفهاي بد بد تان 
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به مدرسه احضار کنم. عزیزم! شاید شما معني این حرفهاي بد را نمي داني 
ک��ه گفته اي. خر همان االغ اس��ت! دیگر نبینم بگویید خر ها! ما چه طور 
جواب خانواده هاي این عزیزان را بدهیم؟! خیرندیده ها، براي چي مي آیید 
توي مدرسه حرف بد بد مي زنید که ما شرمندۀ خانوادۀ محترم این عزیزان 
بش��ویم؟! حاال من چه طور جواب پدر آقاي قاس��مي را بدهم؟ هوشنگي 

ذلیل مرده خودت باید جواب جناب دکتر را بدهي. من نیستم ها! 

وقتي هوشنگي  يواشکي
 سر کالس خوراکي بخورد... 

ال��ف. میم: تربیت خانوادگي که ن��دارد. بهش یاد نداده اند غذا خوردن 
وقت و زمان خاص خودش را دارد. بهش یاد نداده اند، تقصیري هم ندارد. 
بهش یاد نداده اند. من دیگر چقدر با این تیپ دانش آموزان بي ادب س��ر و 
کله بزنم؟! به جان خودشان زبانم مو درآورده است و حالم به هم مي خورد 
با این وضع زبانم غذا بخورم. آخر یک معلم چقدر باید تربیت یاد این نوع 
دانش آموزان بدهد؟! بنده که دیگر در قبال ادب شما مسئول نیستم. یک 
حق��وق ناچیز و وقت کمي به ما داده اند که درس بدهیم. دیگر نمي توانیم 
بیاییم این چیزها را هم به ش��ما یاد بدهیم که! اصاًل یکي در بیاید بگوید 
گناه بنده چه بوده است که دانش آموزانم باید از این خانواده هاي بي نزاکت 
برخاسته باشند؟ نه! گناه من چه بوده است؟! مِن معلم که دیگر نمي توانم 
بیایم اعص��اب و روح و روانم را صرف یک عده بي تربیت مثل این دانش 
آموزان کنم. آخر خانوادۀ شما به شما یاد نداده اند چه وقت باید غذا خورد، 

چه وقت نباید غذا خورد؟ معلوم است که نه! بالل و باقالي وقت گفتن این 
نکته هاي تربیتي را براي آدم نمي گذارد که! 

وقتي قاسمي يواشکي
 سر کالس خوراکي بخورد... 

الف. میم: قاسمي جان، فشارت افتاده است؟ این روزها زیاد سر کالس 
غذا مي خوري ها! من یک نامه به پدر بزرگوار ش��ما مي نویسم که از نظر 
پزشکي وضعیت سالمتي شما را بررسي کنند. نکند خداي ناکرده کم خون 
هستي؟! سرگیجه هم داري؟ چشمانت سیاهي مي رود یا سفیدي؟ مطمئني 
حالت خوب اس��ت؟ من نگرانت ش��ده ام و با آقاي مدیر هم در مورد شما 
صحبت کرده ام. گفته ام تحمل اینکه زنگ استراحت بشود و غذایت را میل 
کني نداري. آقاي مدیر هم به شدت نگران سالمتي شما شده اند. خالصه 
ما در قبال س��المتي ش��ما مسئول هس��تیم. اگر خداي ناکرده زبانم الل 
اتفاقي براي شما افتاد ما چه جوابي بدهیم؟ عزیزم! اگر حالت خوب نیست 
و نمي تواني سر کالس بنشیني، برو بیرون از کالس استراحت کن تا بعد 

من وضعیت سالمتي شما را پیگیري کنم. 

نتيجه: هوشنگي و قاسمي تنها یک تفاوت با هم دارند؛ هوشنگي 
آقاي معلم را دوست ندارد ولي قاسمي آقاي معلم را دوست دارد. 
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طنز
كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كند

باز هم فصل گرم و ش��یرین اعصاب نوردي از راه مي رس��د و ش��ما را وادار 
مي کند تا سبک اعصاب نوردي خود را تغییر بدهید و خود را با فصلي کوك 
کنید که در آن خبري از معلم و مدیر و مدرسه نیست. همین مسئله ظریف 
جاي تأسف عمیقي دارد. شما فکرش را بکنید که معلم عزیزتان قرار است 3 
ماه تمام در منزل بماند و به ژشتي تکیه بدهد و ژایش را که درون یک فروند 
پیژامه راه راه آبي روش��ن است دراز کندو هندوانه آناناسي بخورد و حالش را 
بب��رد بدون اینکه هیچ دانش آموز خوش ذوقي روي اعصابش باش��د! حتي 

فکر کردن به این مس��ئله مي تواند موهاي آدم را سیخ کند و 
جگر آدم را خراش بدهد و قلب آدم را بفش��ارد و خیلي 

بالهاي ناگفتني دیگر برسر آدم بیاورد! 
یادتان باشد که همیشه شما باید برنده باشید. به 
همین خاطر باید این آس��ایش سنتي را از معلم 
عزیزتان س��لب کنید تا هم خودتان یک نفس 
راحت بکشید و هم نگذارید معلمتان یک نفس 
راحت بکش��د. اصاًل همی��ن که معلمتان نفس 
راحت نکش��د خیلي مهم اس��ت چون راستش 

را بخواهی��د این قش��ر فرهنگي و زحمتکش 
روي اعصاب همه جامعه هستند. پدران ما 

و پ��دران  پدران ما و م��ادران ما و حتي 
مادران مادران ما که ش��اغل هس��تند 
و بودند در ظل گرم��ا و بي کولري و 
بي اتوبوس��ي در تابستانها به سر کار 

مي رون��د و حتي اگر دلش��ان بخواهد ی��ک روز را از مرخصي خود که حق 
مسلمشان است استفاده کنند باید منت هزار نفر را بکشند از مدیري که باید 
راضي شود مرخصي بدهد تا همکاري که راضي شود کار آنها را انجام دهد 
ولي این قشر عزیز سه ماه تابستان را زیر کولر دراز مي کشند و فالودۀ طالبي 

مي خورند.  

براي شروع 
ابتدایي ترین اقدام براي این تابستانها نگذرایم آب خوش از گلوي معلممان 
پایین برود. این اس��ت که آدرس منزلش را داش��ته باشیم این که شما 
آدرس خانۀ معلمتان را داش��ته باشید مهمترین برگ برندۀ شما در 
اعصاب نوردي خواهد بود. پس براي شروع باید تا دیر نشده یک 
روز کامل وقت بگذارید تا بعد از مدرسه و پس از اینکه معلمتان 
از مدرس��ه بیرون آمد و به آموزشگاه سر خیابان رفت و بعد به 
خانۀ سه تا از هم کالسیهایتان براي تدریس خصوصي رفت و 
غروب را به مسافرکشي در خیابانهاي باالي شهر گذراند 
سایه به سایه او را تعقیب کنید و آدرس منزلش را 

به دست آوریم. 
قدم بعدي این است که شماره تلفن منزلش 
را پی��دا کنیم البته از لحاظ اخالقي  این 
کار در اصول اعصاب نوردي نمي گنجد 
ولي اگر شما شماره تلفن را داشته 
باشید بد نیست مي توانیم گه گاه 

حيم - اعصاب نورد

غصۀ تابستان را نخوريد! 
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به جاي اینکه به آتش نشاني زنگ 
بزنیم و گزارش آتش گرفتن کسي 

را بدهی��د یا به پلیس 110 زنگ بزنید 
و ی��ک دزد را معرفي کنید یا به اورژانس 

زنگ بزنی��د. و اطالع بدهی��د که معلمتان 
س��کته را زده است مي توانید به منزل معلمتان 

زنگ بزنید و نهایتاً بگویید اي بابا خط رو خط شده 
و قطع کنیم. پس شماره تلفن را هم یادتان نرود. 

طرح زوج و فرد
ن��ه تنها به معلمها بلکه به هیچ کس دیگري هم الکي مجوز 

ورود به محدودۀ طرح ترافیک را نمي دهند و به همین خاطر شما 
مي توانید براي مثال یک دندانه به نمرۀ فرد پالك ماش��ین ایش��ان 

اضافه کنید تا در روز فرد به او گیر زوجي بدهند یا یک عدد برچس��بي را 
که فرد باش��د بر روي نمرۀ زوج ایشان بچسبانیم تا در روز مورد نظر با قفل 

زرد آشنا شود. 
از نظر کلوپ اعصاب نوردي بد نیست که گهگاه معلمها هم یک لنگه پا در 

جایي ایستانیده شوند. 

پرداخت سنتي
از آنجاییکه معلمهاي عزیز خیلي از تکنولوژیهاي به روز استقبال نمي کنند 
و منتظر هس��تند تا قبوض آنها به صورت کتبي به آنها ابالغ ش��وند و آنها 
به صورت حضوري آنها را پرداخت کنند ش��ما باید در کمین بنش��ینید تا در 
هنگام��ي که قبضها را پخش مي کنند، قبضه��اي معلم عزیزتان را به قول 
معروف کش بروید تا به س��المتي آب  و برق و گاز و تلفن و موبایل ایشان 

قطع ش��ود. چون معلم عزیزتان که 
انتظار دارد جامعه اي که ساخته است 
هرگز از مسیر نظم و انظباط خارج نشود. 
هیچگاه فکر نمي کند که قبضهایش گم 
شده باشد بلکه با خود مي اندیشد که به او 
به خاطرا ینکه شغل شریف و ارزشمندي دارد 
تخفیف داده اند یا او را از پرداخت قبوضش معاف 

کرده اند. 

نتيجه گيري
ما از اینهمه پیش��نهاد براي اعصاب نوردي این 
نتیج��ه را مي گیریم که اعصاب نوردي هیچگاه 
تعطی��ل نمي ش��ود و ما تا جایي که ت��وان داریم و 
مي توانیم از خالقیتمان خرج کنیم باید اعصاب نوردي 
کنیم و چه کسي بهتر از معلمهاي مهربانمان که درس زندگي را 
فوت آب هستند و همواره دلشان مي خواهد همه را نصیحت کنند و ادب کنند 

و به زور هم که شده به راه انسانیت بیاورند. 

نکتة مهم
اگر پدر و مادرتان معلم هس��تند شما حق ندارید روي اعصابشان بروید زیرا 
آنها براي ش��ما پدر و مادر هس��تند و براي دیگران معلم اگر دیگران عرضه 
دارند خودش��ان بیایند روي اعصاب پدر و مادرتان بروند وگرنه این اقدام از 
طرف شما کاري نابخشودني است و به هیچ عنوان در منشور اخالقي کلوپ 

اعصاب نوردي نمي گنجد. 
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سينما

حامد قاموس مقدم

افراط و تفریط از مشکالت عمدۀ جامعۀ ما است. پرداختن به این 
موضوع دست مایۀ خوبي براي ساخت یک فیلم کمدي مي تواند باشد. 

سعید سهیلي را به عنوان یکي از کارگرداناني مي شناسیم که معمواًل 
با مزامین شاعرانه سراغ ساخت فیلمهایي مي رود که نگاهي نیز به معقولۀ 
سایر  و  بلور  جنس  از  مردي  باران،  شبیه  مردي  دارد.  نیز  مقدس  دفاع 
از  را در خود حفظ کرده است حتي پس  این مضامین  کارهاي سهیلي 
به طور  ناموس مي سازد  از  دفاع  با موضوع  فیلمي  او  گذشت سالها که 
ظریفي داستان را به یک آسایشگاه معلولین جنگي مي کشاند ، البته سعي 

مي کند این خلق تصویري او خارج از کلیشه هاي رایج باشد. 
سهیلي پس از چند فیلم جدي و تأثیر گذار سراغ مضموني ویژه مي رود 
و فیلم چهارانگشتي را مي سازد؛ فیلمي که به زیبایي جدا شدن سرنوشت 

نیک و بد را به خاطر یک لغزش یا یک غفلت کوتاه نشان مي دهد. 
وقتي زیر عنوان چهارچنگولي و جواد رضویان و محمد رضا شفیعي 

جم، سهیلي را به عنوان کارگردان مي بینیم قدري دور از ذهن است که 
چنین کارگرداني با آن پیشینۀ فیلم سازي سراغ مضموني کمدي برود. 
حتي خود او نیز این فیلم را در ژانر مورد عالقۀ خود نمي داند. ولي پس از 
دیدن فیلم و پاك کردن الیۀ کمدي از آن مي توانیم به خوبي ربط این 

فیلم را سهیلي بفهمیم. 
است  کرده  پیدا  راه  ویدئویي  شبکۀ  به  اخیراً  که  چارچنگولي  فیلم 
داستان دو برادر دوقلو است که از یک بازو به هم چسبیده اند و یک دست 
مشترك دارند. این دو برادر دوقلو از نظر اعتقادي در نقطۀ مقابل هم قرار 
دارندو همین مسئله باعث شده است که آنها براي حل مشکل خود از طرح 

زوج و فرد استفاده کنند. 
در بک راند این دو کاراکتر دایي و عموي این دو برادر حضور دارند که 

در واقع خط فکر اصلي را به این دو دیکته مي کنند. 
مذهبي  مسایل  با  افراطي  طور  به  که  است  قشري  نمایندۀ  بهرام، 

چارچنگولي؛ هجونامه اي 
بر افراط و تفريط

22
سال پنجم  / شماره 9 پياپي 221/  23  خرداد 1388 



به  حتي  و  مي برند  پیش  خرافه  حّد  تا  را  افراط  این  و  مي کنند  برخورد 
دلیل اینکه مشکل جسماني خود را تقدیر الهي مي داند در مقابل راههاي 
پزشکي براي حل مشکل مقاومت مي کند. در مقابل، شهرام فردي القید 

و بي بند و بار است که از انجام دادن هیچ عمل زشتي ابایي ندارد. 
البته در کنار این کاراکترهاي اغراق شده، پیشنماز مسجد محل و 
برادر کوچک تر دوقلوها که عضو بسیج است نیز حضور دارند. این حضور 
نظر گرفته شده  راه صحیح در  دادن  نشان  تعدیل داستان و  براي  بجا 

است. 
اگر بخواهیم از نگاه فیلمساز به این اثر نگاه کنیم مي توانیم نفرت او را 
از هر دو گونۀ موجود در فیلم یعني هم بهرام و هم شهرام ببینیم. درحقیقت 
جامعه اي را که سهیلي در نظر گرفته است همان دسته مشترك دو برادر 

افراطي  اعتقادات  که  جایي  یعني  به است  آنها  تفریطي  اعمال  و 
صورت مشترك انجام مي شود. به خوبي 
تفریط  و  افراط  نمایش  این  از  مي توان 
دریافت که سهیلي قصد ارائۀ یک فیلم 
دلش  بیشتر  و  است  نداشته  را  کمدي 
سخره  به  را  رفتارها  این  مي خواسته 
همانطور  کند.  هجو  را  آنها  و  بگیرد 
که مي دانید در واقع هجو کردن یک 
موضوع این است که زشتیهاي یک 
مسئله را برجسته کنند و از سر تلخي 

به آن بخندیم. 
روحاني این فیلم در واقع حالل این مشکل است و ما برادر 

کوچکتر را که دست پروردۀ روحاني است و در مکتب او آموزش یافته 
است انساني متعادل مي بینیم که هم به عبادت فردي و جمعي خود اهمیت 
مي دهد و هم به مادرش بیشتر از آن دو خدمت مي کند و هم اینکه در کل 
انساني آرام متعادل و موفق است. البته وصله هاي ناجور و بي ربطي هم 
در فیلم وجود دارد مانند برادر بزرگتر که قصاب است و آنها را در بیابان 
رها مي کند. شاید به نظر برسد که برخي از صحنه هاي فیلم زیادي اغراق 
شده هستند مانند سکانسي که بهرام و شهرام درون قبر مي خوابند تا تزکیه 
شوند ولي این اساس کار فانتزي است که با درشت نمایي صحنه هایي از 

فیلم و داستان بیننده را متوجه نامعقول بودن عملي بکند. 
البته کارگردان مانیفست یا بیانیۀ خود را در همان ابتداي فیلم و در 
سکانس کالنتري به خوبي اعالم مي کند یعني مشخص مي کند که اگر 
بهرام در میان جمعیت رقصیده است در واقع کاري ارادي انجام داده است 
و حتي شهرام که دوقلوي چسبیده به او هست نمي تواند او را وادار کند که 
در مجلس فسق و فجور شرکت کند. سهیلي براي اینکه نشان دهد براي 
فیلم خود و کار خود ارزش قائل است در صحنه اي از کالنتري این دو برادر 
را به شکل نیم عریان نشان مي دهد. و درگیري مناسب این بهم چسبیدگي 
را به زیبایي به تصویر مي کشد و در طول فیلم نیز تقریباً در تمام صحنه ها 

این مسئله را رعایت مي کند. 

العاده اي  فوق  بازي  رضویان  جواد 
و حتي شفیعي  نمي دهد  نشان  از خود 
دادن  ارائه  براي  جدیدي  چیز  نیز  جم 
و  مسیر  در  هم  بازیگران  سایر  ندارد. 
مي کنند،  حرکت  خود  همیشگي  روال 
مانند فتحعلي اویسي، رضا فیض نوروزي، 
آن  با  قائدي  شعرام  و حتي  رهنما  بهاره 

گریم خاص خود. 
سعید  که  مي کند  ثابت  مسئله  این 
سهیلي آشنایي خوبي با مقولۀ طنز ندارد شاید موفق ترین سکانس فیلم را 
از نظر اجرایي بتوان صحنه هاي تشییع جنازه و ختم دانست. اگر کارگردان 
در زمینۀ طنز خالقیت خاصي داشت مي توانست از این بازیگران کمدي 
خارج از کلیشه هاي قبلي بازي جدید و منحصر به فردي بگیرد و براي 
مثال براي شفیعي جم که یکي از استادان تیپ سازي در سینما و تلویزیون 
این  ولي  کند.  طراحي  فرد  به  منحصر  و  جدید  شخصیتي  است.  ایران 
کوتاهیها باعث شده است که بینندگان تنها شاهد روایت داستان باشند 

و نه چیز دیگري. 
ایران  سینماي  داستانهاي  بدیعترین  از  یکي  فیلم  داستان  و  سوژه 
است که با برخورد نامناسب و عجوالنه در اجرا نتوانسته است خود را در 
جایگاهي که شایسته است ارائه دهد. اینکه یک کارگردان دست به ساخت 
یک فیلم کمدي بزند چیز بدي نیست ولي استفاده از چند مشاور در این امر 

مي توانست این کار را به یکي از ماندگارترین فیلمها تبدیل کند. 
با این وجود فیلم چارچنگولي ارزش یک بار دیدن را دارد. و بیش 
از آنکه به عنوان یک فیلم سرگرم کننده کاربرد داشته باشد. به این درد 
مي خورد که تلنگري به ذهن بیننده بزند تا بینندۀ فیلم نه به راه افراط برود 
و نه در تفریط سقوط کند بلکه راه تعادل را پیش بگیرد و بتواند خود را در 

مسیر رستگاري حفظ کند. 
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طنز
راستش را بخواهید ما هر جوري که فکر کردیم و بررسي کردیم باز هم به این مسئلۀ جهاني 
برخورد کردیم که راز باشخصیت شدن در حقیقت پول دار بودن است. از آدمهاي پولدار همین 
طور که راه مي روند شخصیت مي پاشد به در و دیوار. یعني چه لباس رنگ و رو رفته بپوشند، چه 
لباس پاره پوره بپوشند، چه کت و شلوار بپوشند، فرقي نمي کند چون این گرانقدران باشخصیت 

هستند و خواهند بود! 
پس براي اینکه باشخصیت شوید باید پولدار شوید. 

راه زيرزميني
بعضي ها راههاي زیرزمیني را براي پولدار شدن انتخاب مي کنند؛ مثاًل با تکثیر غیرمجاز فیلم 
و فروش آنها پولدار مي شوند. بعضي ها پوستر خوانندگان را مي فروشند. بعضي ها در یک اقدام 
غیرمنتظره مردم را باحال مي کنند و به آنها قرص و دواي روا نگردان مي فروشند بعضي ها هم 

خیلي خیلي زیرزمیني توي مترو جیب مردم را مي زنند. 

راه شاعرانه
راههاي شاعرانه اي هم براي پولدار شدن و در نهایت باشخصیت شدن وجود دارد. یکي از این 
راهها فروش فال حافظ در معابر عمومي شهر است. البته قدیمي ترها یک پرده به دیوار مي زدند و 

پرده خواني مي کردند ولي امروزه که این شغل از مد افتاده است افرادي که به این کار مشغول 
بودند یا دخانیات مي فروشند یا سربار جامعه شده اند. البته شاعرانگي آن قدیم قدیمها درآمد 
خوبي داشت. مثاًل یک شاعري بود که از راه شعر گفتن آنقدر پولدار شده بود که حتي 
لیوان آبش هم از طال بود. به هر حال این جور شاعرانگي ها در حال حاضر منسوخ شده 

است و کاربردي ندارد. 

راههاي ماورايي
کساني که به کارهاي ماورایي مشغول بودند از خیلي زمانهاي پیش حتي قبل از 
دورۀ جومونگ از راه پیشگویي، جادوگري، ترساندن مردم و از این کارهایي که همه از 
آن سردرنمي آورند مي توانستند پولدار شوند امروزه هم این شیوه ها همچنان وجود دارد و 
نه تنها مال و اموال کسب شده از این راه مي تواند افراد را با شخصیت کند بلکه خود این 

مشاغل هم به خودي خود شخصیت ساز هستند. مثاًل در همین جومونگ مي توانید ببینید 
که پیشگویان حتي جایگاهشان از همسر امپراطور نیز باالتر است. امروزه نیز فال قهوه، فال چایي، 
فال دمپایي، فال پاي مرغ، فال نعل اسب، فال شاخ گاو و خیلي از فالهاي دیگر وجود دارد که 
مي تواند آدمیزاده را با شخصیت و پولدار کند. آن وقت است که شما به هر شکل و شمایلي که 

دربیایید باز هم با شخصیت هستید. 

راههاي دشوار 
راههاي دشوارتري هم براي پولدار شدن وجود دارد تا بتواند شخصیت شما را تضمین کند که 

البته اصاًل پیشنهاد نمي شود. چون هم زیادي سخت است و هم بیش از اندازه شرافتمندانه. 
مثاًل مي توانید آنقدر درس بخوانید تا دکتر شوید بعد متخصص شوید بعد ویزیت مطبتان را 
بکنید نفري 80هزارتومان و بعد پولدار و با شخصیت شوید و بتوانید ماشین خارجي سوار شوید. یا 

چگونه
 با شخصيت
باشيم

مايه دار با 
شخصيت

ليال بيگلری
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اینکه بروید در یک مکانیکي مشغول کار شوید و بعد خیلي کار کنید و بعد کل کار را یاد بگیرید و بعد 
مکانیکي را با اوستایتان شریک شوید و بعد کل مکانیکي را بخرید و صاحبکار شوید یا سعي کنید یک 
کار و کاسبي راه بیاندازید و از این راه پولدار شوید ولي راستش را بخواهید همان راههاي اول خیلي 
بهتر است چون هم آدم را پولدارتر مي کند و هم وقت کمتري از آدم را مي گیرد. مثاًل شما مي توانید با 
نشستن در یک بانک و زیر نظر گرفتن مردم و تعقیب آنها و در نهایت به چنگ آوردن پولهاي یکي 
از مشتریهاي پر پول از طریق کیف قاپي، یک شبه درآمد هجده سال پدرتان را به دست بیاورید. که 
البته به این درآمد شما نه مالیاتي تعلق مي گیرد و نه کسوراتي دارد. یا اینکه با یکي از دوستانتان که 
موتور سیکلت دارد برنامه بگذارید تا گوشي مردم را از دستشان بقاپید. با این کار نیز مي توانید پولدار 
شوید که اتفاقاً خیلي هم راحت تر از این است که بروید در یک آموزشگاه تعمیرات موبایل ثبت نام 
کنید و پس از گذراندن یک دورۀ چند ماهه و فارغ التحصیلي از آنجا ندانید که آیا باز 

هم بي شخصیت خواهید ماند یا اینکه قرار است پولدار شوید. 

مزاياي راههاي زيرزميني
زیادي  مزایاي  شدن  شخصیت  با  براي  زیرزمیني  راههاي 
دارد یکي اینکه مالیات ندارد زیرا مالیات اینجور چیزها را کسان 
دیگري داده اند و شما به عنوان یک شهروند متشخص و محترم 
دیگر نگران پرداخت نکردن مالیات نیستید و مي توانید از دولت 
شهرداري و ارگانهاي زیرربط توقع خدمات داشته باشید. مزیت 
بعدي این است که شما نیاز به سرمایه ندارید و الزم نیست که از 
وامهاي خود اشتغالي و این جور خدمات استفاده کنید چون مثاًل 
کسي که مي خواهد راننده تاکسي باشد باید حداقل یک تاکسي 
داشته باشد ولي شما که مي خواهید دخل آن تاکسي را خالي کنید فقط 
کافي است که یک تاکسي بگیرید نه اینکه تمام پول زندگیتان را بدهید و 
یک تاکسي بخرید یا کسي که یک سوپر مارکت بزرگ دارد باید هم براي مکان 
سوپرمارکت خود هزینه پرداخت کند و هم پول آب و برق و گاز و تلفن بدهد، هم براي مغازه 
جنس تهیه کند و حتي شاید مجبور باشد به شاگرد خود نیز حقوق بدهد ولي شما که صندوق فروشگاه 
را خالي مي کنید نیازي به این چیزها و خرجهاي اضافي ندارید و بنابراین دولت هم مجبور نیست که 

به شما خدمات شهري ارائه بدهد. شما فقط باید زبل باشید تا باشخصیت شوید همین. 

مخالفان طرح
بعضي از افراد که مخالف با شخصیت شدن هستند با این کارها مخالفند آنها فکر مي کنند آدم 
براي با شخصیت شدن حتماً باید راههاي شرافتمندانه و قانوني را پیش بگیرد. غافل از اینکه این 
راهها اصاًل هم به درد نمي خورد. چون هم هزینه بر هستند و هم گرفتاریهاي قانوني زیادي دارند. 
مخالفان این طرح فکر مي کنند آدم باید حتماً خیلي کار کند تا پولدار شود. این افراد ظاهراً هرگز 
توسط هیچ گروه مخروطي اي پرزنت نشده اند و گرنه همچین حرف بي خودي را مطرح نمي کردند. 
آنها باید بدانند که تنها راه پولدار شدن زحمت کشیدن نیست بلکه یکي از دشوارترین راههاست 
همین شرکتهاي مخروطي را در نظر بگیرد که البته به نوعي در حال حاضر در زیر شاخۀ فعالیتهاي 
زیرزمیني ما مي گنجند. آنها معتقدند شما با خوردن مخ مردم و تصویر کردن یک آیندۀ  خیلي خیلي 
قشنگ مي توانید از آنها پول بگیرید و خودتان پولدار شوید. این کار دو تا حسن دارد هم اینکه شما با 

شخصیت مي شوید و هم اینکه آنها بي شخصیت مي شوند. 
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تخصصي اّما 
متفاوت

مروری بر برنامه تلويزيونی سينما اقتباس

شهريار زنجانی

اگر هم به ادبیات عالقمند هستید و دوست دارید کتابهاي رمان و تلويزيون
داستان را بخوانید و هم به سینما و فیلمهاي سینمایي عشق مي ورزید، 
ش��بکۀ چهار براي شما تدبیري اندیشیده است و شبهاي یکشنبه شبکۀ 
چهار برنامه اي را تحت عنوان سینما اقتباس پخش مي کند. این برنامۀ 
ارزشمند به پخش فیلمهاي سینمایي اي مي پردازد که از روي یک اثر  
ادبي اقتباس ش��ده اس��ت. اقتباس ادبي از یک فیلم سینمایي مفاهیم 
گسترده اي دارد که گاه با الهام گرفتن و کپي کردن مخلوط مي شود و 

بیننده آنها را با هم اشتباه مي گیرد. 
در برنامۀ سینما اقتباس که به جنگي سینمایي- ادبي شباهت دارد، 
از این مسائل گره گشایي مي شود و بیننده را متوجه این مسئله مي کند 
که یک اثر اقتباس��ي باید چگونه اثري باش��د. براي 
مث��ال، بارها و باره��ا فیلمهاي 
مجموعه ه��اي  و  س��ینمایي 
تلویزیون��ي و حتي انیمیش��ني از 
روي رمان بینوای��ان اثر ویکتور هوگو 
ساخته شده اس��ت اما اینکه هر کدام 
از این س��اخته ها چگونه نگاهي به 
اص��ل نوش��ته هاي ویکتورهوگو 
دارد و آیا توانس��ته اس��ت منظور 
و مقصود نویس��نده را منتقل کند، جاي 
س��ؤال دارد. یک��ي از مهم ترین اه��داف و برنامه هاي 
س��ینما اقتباس این اس��ت که این مس��ائل را براي بیننده 
روش��ن کند؛ یعني اگر بینندۀ فیلمهاي س��ینمایي یک بینندۀ 
حرفه اي و عالقمند به ادبیات و س��ینما باش��د، مي تواند با دنبال 
ک��ردن مرتب این برنامه متوجه نکات مهم و اساس��ي اي ش��ود که 
در نهای��ت ب��ه او کمک مي کند تا خود صاحب نظر ش��ود و بتواند فیلم 
خوب اقتباس��ي را از فیلمهاي متوس��ط و ضعیف، تمیز دهد. اگر 
هم به این چیزها عالقه اي نداشته باشد، مي تواند یک فیلم 
خوب س��ینمایي را ببیند و از آن لذت ببرد، بي توجه به 
گذشتۀ فیلم، گذشتۀ داستان، زندگي نامۀ نویسندۀ 
رمان، روحیات کارگردان و خالصه هر چیز 
دیگري که در این جنگ س��ینمایي مطرح 

مي شود. 
در س��ینما اقتباس ش��یوۀ نویني از اجراي این گونه برنامه ها دیده 
مي شود؛ این برنامه مجري ثابت ندارد که به عنوان مجري کارشناس یا 
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یک متکلم وحده نظرات خود را به بیننده )با چند درجه 
تخفیف( منتقل کند. در این برنامه شوراي نویسندگان 
و کارشناس��ان پس از بررس��ي فیلمه��ا و رمانهایي که 
فیلمها از آنها اقتباس ش��ده اس��ت، متني بلند را تهیه 
مي کند که توسط نریشن )گفتار متن( به بیننده منتقل 
مي ش��ود. حتي در ی��ک بخش ویژه بخش��ي از کتاب 
بازخواني مي شود و همزمان بیننده شاهد پخش همان 

صحنه هاي فیلم در بگراند خوانندۀ کتاب است. 
ش��اید همین کار س��اده ک��ه احتیاج ب��ه تکنیک 
پیچی��ده اي هم ن��دارد، باعث ش��ود که بینن��دگان به 
خوبي مضمون اقتباس را درك کنند و به قول معروف 
دوزاریشان بیفتد که وقتي مي گویند یک اثري اقتباس 
از یک کتاب اس��ت، یعني چه. یعني متوجه ش��وند که 
ی��ک فیلم اقتباس��ي در واقع خلق دوب��ارۀ همان رمان 
از دیدگاه��ي دیگر اس��ت؛ از دید ی��ک متخصص که 
در س��ینما فعالیت مي کند و قدرت به تصویر کش��یدن 
جمالت و متن کتاب را دارد. این کار تقریبًا شبیه کاري 
است که تصویرسازان انجام مي دهند. تصویرسازان نیز 
آنچه را که از مت��ن دریافت مي کنند، با هنر طراحي و 
نقاش��ي خود مجس��م مي کنند و به بیننده در راس��تاي 

درك مضاعف متن، یاري مي رسانند. 
تا به حال برنامه هاي تخصصي بس��یاري در زمینۀ 
سینما و در زمینۀ ادبیات و به خصوص ادبیات داستاني 
از تلویزیون پخش شده است اما این فصل مشترکي که 
سازندگان برنامۀ سینما اقتباس آن را در نظر گرفته اند، 
چی��ز بدیع و جدیدي اس��ت که هم از نظ��ر علمي به 
متخصصان ادبیات نمایش��ي کم��ک فراواني مي کند و 
هم این ش��انس را به بینندگان مي دهد که بتوانند یک 

فیلم خوب را ببینند. 
ش��اید راه عالج س��ینماي ایران همین باشد زیرا 
ه��ر گاه در م��ورد فیلم و فیلمس��ازي در ای��ران با هر 
یک از کادرهاي تکنیکي و تخصصي س��ینما صحبت 
مي شود، یگانه نقطۀ ضعف فیلمسازي ایران را در متن 

مي بینن��د؛ متنهایي که 
داس��تان محکمي ندارد و 

فیلمنامه اش بر روي همان داستان نیمبند بنا شده است 
و به همین ترتیب سایر کادر فیلم سازي هنر خود را بر 
روي پي ساختماني بنا کرده اند که سست و لق است و 
هر آن امکان فرو ریختن دارد. حاال وقتي که داس��تان 
محکمي در دس��ت فیلمساز باش��د، مي تواند این نقطه 
ضعف را جب��ران کند و هنر واقعي خ��ود را بروز دهد. 
براي مثال یکي از زیباترین آثار تلویزیوني و س��ینمایي 
پس انقالب مجموعۀ قصه هاي مجید است. قصه هاي 
مجی��د از روي کتابي با همین نام از هوش��نگ مرادي 
کرماني ساخته شده اس��ت. همین کار ساده باعث شد 
که کیومرث پور احمد پس از س��اخت فیلمهاي کانوني 
و به اصطالح هنري، جهش��ي بزرگ به سوي موفقیت 
و معروفیت داشته باشد. یا داریوش مهرجویي به عنوان 
یک فیلمساز صاحب سبک در یکي از آثار موفق خود، 
سراغ یک داس��تان اقتباسي از مرادي کرماني مي رود؛ 
مهمان مامان او کاري زیبا و ش��ایان تقدیر اس��ت که 
پ��س از فیلمه��اي عرف��ان زدۀ مهرجوی��ي مي تواند با 

مخاطب ایراني در هر قشري ارتباط برقرار کند. 
س��ینما اقتب��اس چند مزیت دارد ک��ه یکي از آنها 
این اس��ت که بیننده را با بن و ریشۀ فیلمهاي اقتباسي 
آش��نا مي کند اما مزیت برتر آن تقویت حس خالقیت 
بیننده است زیرا باعث مي شود که بیننده وقتي یک اثر 
مکتوب را به عنوان رمان یا داس��تان کوتاه در دس��ت 

گرفت، بتواند فضاس��ازي زیبایي از داستان در 
ذهن خود داشته باشد و از خواندن آن اثر، لذت 

مضاعفي ببرد. 
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حرفهای خودمانی

نمي دانم تا به حال چقدر به کفشهایتان دقت کرده اید. کفشها 
مظلوم ترین لباسها هستند. آنها بار وزن آدم را به دوش مي کشند و 
در میان خار و خاشاك، سنگ و کلوخ، برف و سرما و آب و باران 
سرنشینان خود را به سالمت حمل مي کنند. آنها گاهي اوقات جور 
عصبانیت آدمها را هم مي کشند. وقتي از زور عصبانیت تکه سنگ 
به  خشممان  ضربۀ  تمام  واقع  در  مي کنیم،  شوت  را  راهمان  سر 
کفش وارد مي شود. کفشها موجودات وفاداري هستند؛ هم به خود 
لنگه هاي  از  یکي  وقتي  یکدیگر.  به  هم  و  خود  سرنشین  به  هم 
کفش خراب مي شود و از کار مي افتد، دیگري حاضر به سرویس 
دادن نیست و در  حالي که هنوز سالم است، خودخواسته محکوم 

به مرگ مي شود. 
کفشها موجودات مظلومي هستند. با اینکه ما را همه جا مي برند 
و به هر جا که مي خواهیم مي رسانند، شبها باید پشت در باشند و 
حق ورود به خانه را ندارند. اگر دقت کنید، مي بینید که  کفش هر 
قهوه اي  کفشهاي  به  مثاًل  مي شود؛  کم کم شکل خودش  کسي 
به  را  علم  سنگین  بار  طفلکي  کنید،  نگاه  معلمتان  خاك گرفتۀ  و 
روي صورتش همچون  مي کند.  زندگي حمل  شدید  فشار  همراه 
صورت معلم چروکهایي افتاده است که گذر زمان را به ما یادآوري 
باز شده است،  از درز کفش که قدري  مي کنند. حتي آن قسمت 
هیچ  که  است  شاگرداني  به  معلم  زورکي  و  محو  لبخند  یادآور 
گناهي ندارند به جز آنکه ناخواسته شاگرد معلمي شده اند که رفاه 
حاضر  و  مي دهد  برتري  خود  نیازهاي شخصي  به  را  خانواده اش 
است سالها بر آن کفش کهنه سوار شود و آن را وصله و پینه کند 
تا پسرانش  بپوشاند  با واکس فوري  را  و روي کهنه و غمگینش 
داشته  آسایش  مدرسه  در  دخترانش  تا  کنند،  پا  به  زیبا  کفشهاي 
عادي  روزهاي  و  بپوشد  ورزشي  کفش  ورزش  زنگ  در  و  باشند 
کفشي زیبا که یک پاپیون صورتي قشنگ روي آن است. یا کفش 
خیلي از پدرها که هر صبح به پایشان مي رود و آنها را به کارخانه ها 
و  دارد  سر  به  ایمني  کاله  آنها  خود  مانند  آنها  کفش  مي رساند. 
تمام روز حواسش هست که بالیي سر پنجه هاي پاي پدران نیاید. 
بعضي کفشها هم حالشان خیلي خوب است. یعني ما اینطور فکر 
مي کنیم زیرا سالي دو سه بار از کمد بیرون مي آیند و صاحبان خود 
را به مهمانیها مي برند در مهمانیها به آنها خوش مي گذرد. حرفهاي 
خوب مي شنوند، صداي شادي، صداي خنده ولي حتي این کفشها 
هم غصه دار هستند. آنها دلشان مي خواهد به پارك بروند، به دل 
طبیعت بروند، روي چمنها پا بگذارند و از روي جویها بپرند. حتي 
گاهي بدشان نمي آید که سوار اتوبوس بشوند و زیر بار فشار کفش 

لباس    باوفا
سهراب آيينه چي
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دیگري بروند تا قلنجشان بشکند. این طفلکیها تمام عمر مبحوس کمد تجمل 
هستند. آنها زندگي هیجان انگیزي ندارند. خیلي که شانس بیاورند، تر و تازه گوشۀ 
همان زندان از یاد مي روند و شاید روزي همراه دیگر اساسهاي کهنۀ منزل به 
سطل زباله ریخته شوند. راستش را بخواهید، غصۀ این کفشها از دیگر کفشها 
بیشتر است زیرا کفشهاي معمولي این امید را دارند که اگر درون سطل زباله پرت 
شدند، توسط یک نیازمند دوباره پیدا شوند و به زندگي او راه پیدا کنند اما فردي 
که نیازمند باشد، قطعًا نیازي به کفش مهماني ندارد. پس کفشهاي مهماني براي 
همیشه فراموش مي شوند و در هیچ خاطرۀ تلخ و شیریني با صاحبان خود شریک 
از پا در  آنها را  با دلخوري  از مهماني مي آیند  آنها  نیستند. حتي وقتي صاحبان 
مي آورند و به جرم اینکه پایشان را زده است، با دلخوري و ترشرویي آنها را به 

گوشه اي پرتاب مي کنند. 
در  را  خود  کفشها صاحبان  این  دارند.  ورزشي  کفشهاي  را  هیجان  بیشترین 
حساس ترین مقاطع شغلي شان یعني در میادین ورزشي همراهي مي کنند. کیفیت 
آنها بسیار مهم است و گاه به شریک اصلي ورزشکاران تبدیل مي شوند. حتي در 
برخي از ورزشها مانند کوهنوردي، زندگي ورزشکار در دست این کفشها است. 
اگر لحظه اي غفلت کنند یا قدري بلغزند و نتوانند در جاي مناسب چنگ بیندازند 
و صاحبشان را نتوانند کنترل کنند، به همراه آن ورزشکار براي همیشه از صفحۀ 
تاریخ محو مي شوند زیرا همه آنها را مجرم اصلي این فاجعه مي دانند اما کفشهایي 
خطرناکي  و  حساس  موقعیت  چنین  بسکتبال،  و  والیبال  و  فوتبال  کفش  مانند 
ندارند. البته عمرشان نسبت به سایرین کوتاه تر است زیرا باید ضربه هاي متعددي 
را تحمل کنند و اگر موجود جانداري دیدند، حتمًا تمام بدنشان بعد از هر مسابقه 

و تمرین، سیاه و کبود مي شود. 
بعضي از کفشها این شانس را دارند که شبها درون جایگاهي مخصوص مثل 
جاکفشي استراحت کنند و به دور از هیاهو و مشکالتي که در طول روز داشته اند، 
لحظاتي را در آرامش بگذرانند ولي بعضي از کفشها همچنان پشت در مي مانند. 
گاهي اوقات باران روي آنها مي بارد و گاهي آفتاب سوزان کاري مي کند که بند 
بند تنشان از هم باز شود و چسبهایشان شل شود و حتي گاهي ناگهان دزدي از 
راه مي رسد و همۀ آنها را درون یک کیسه مي ریزد و با خود مي برد. حاال به هر 
جایي که بروند، دیگر آن عزت و شکوه قبل را نخواهند داشت و مانند بردگاني 
که به بازار برده فروشي مي روند، در بازار مال خرها خرید و فروش مي شوند. شاید 
زندگي  سیاه  رویۀ  دیدن  ولي  باشند  دیده  را  زندگي  سخت  روي  آنها  از  خیلي 

برایشان بسیار تلخ است. 
صاحبانشان  با  و  هستند  تمدن  زادۀ  آنها  هستند.  غریبي  موجودات  کفشها 
خاطرات مشترك و تلخ و شیرین بسیاري دارند و همیشه سعي مي کنند خودشان 
را آنگونه تغییر دهند که صاحبشان احساس راحتي کند. شاید از این رو باشد که 
کفش هر کسي کم کم شکل خود او مي شود. حتي بعضي از کفشها براي اینکه 
رضایت صاحبشان را جلب کنند و به روحیات منحصر به فرد او جواب مثبت دهند، 
حاضر هستند پشتشان خمیده شود و صاحب آن کفشها پشت کفشها را بخواباند 
و آنها را خرت خرت روي زمین بکشد. شاید این کفشها زندگي دلخواهشان را 

نداشته باشند ولي حتمًا زندگي هیجان انگیزي خواهند داشت. 
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دود همیشه نشانۀ یک اتفاق بوده؛ اتفاقی که افتاده یا در شرف افتادن است اما  
گاهی این دود نیس��ت که بلند می ش��ود بلکه بخار است که ما آن را دود می بینیم. 
مثاًل همین که از کله های شما بلند شده به اشتباه دود خوانده می شود، در صورتی 
که اصواًل بخاری اس��ت که به خاطر داغ شدن و فعالیت گستردۀ مغزی شما ایجاد 
می ش��ود. پس بیایید قدری پیرامون دودشناسی با هم گفتگو کنیم. روستا هم دود 
دارد، آدمها هم دود دارند، اما دود آدمها با دود روستا و دود شهر خیلی فرق می کند. 
شما می خواهید دود روستا را با دود شهر یکی کنید؟ دود در روستا خالصه می شود 
در تنور و هیزم و چوپان، در صورتی که شهرها دودهای مخصوص خود را دارند و 

چه دودهای خطرناکی! 
ش��هرها به خاطر همین دودها جای غیرقابل تحملی هستند وگرنه خود شهر 
نکات مثبت بس��یاری دارد. کاری که آدمها در طی برنامه های متعدد انجام داده اند، 
این بوده اس��ت که از همین دودها کم کنند و فضای شهرها 
را به فضای روستاها نزدیک کنند. همین امروز که من دارم 
با شما صحبت می کنم، بین آب و هوای روستا و شهر تفاوت 
چندانی نیست. سالها پیش روستاها در حال از بین رفتن بودند و 
روستاییان داشتند روستاها را تخلیه می کردند و به شهرها هجوم 
می آوردند. کار به جایی رس��یده بود که دیگر در ش��هرها جایی 
ب��رای زندگی نبود. آلودگی بی��داد می کرد. ناگهان یک روز صبح 
آدمها از خواب بیدار ش��دند و دیدند خیلیه��ا مرده اند و کار از کار 
گذشته است! بنابراین کیفها را بستند و به روستاها رفتند و شروع 
کردند به تجربۀ زندگی روس��تایی. دولتها به فکر تقویت روستاها 
افتادن��د و با ب��ردن امکانات به روس��تاها و از طرفی از بین بردن 
عوامل دودزای ش��هرها سعی کردند از میزان آلودگی شهرها کم 
کنند. اینها حرفهای��ی بود که آدمهای فهمیده بارها بر آن تأکید 
داش��تند ولی اکثر آدمها جدی نمی گرفتند تا اینکه باالخره توازنی 

بین زندگی شهری و روستایی ایجاد شد. 
باز من قصه گفتم. همۀ دوستان به خواب رفتند! 

امروزه کرۀ ماه، نمونۀ خوبی برای درس عبرت گرفتن بشریت 
است. این که شما سالهاست خورشید را ندیده اید یا اینکه یک قرن 
اس��ت باران نباریده، اینکه چیزی به نام الیه ازن ندارید، اینکه ما 
نمی توانیم 24 ساعت بیشتر در کرۀ ماه دوام بیاوریم و کلی اینکه های 
دیگر باعث می شود من به این نتیجه برسم که یک هشدار اساسی 

برای شما الزم است. 

انواع دودها: 
1-دود سفینه ها: خودتان عقلتان را به کار بیندازید و کالهتان 

قاسم رفيعا

تصويرگر:زهرا سادات موسوی محسنی

ف مثل شهروند

آموزش قوانين شهروندي 
براي ساکنان کر ه ي ماه

آلودگی فضا
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را قاضی کنید. ببینید کدام یک از شما تاریخ تولد سفینه هایتان را به 
خاطر دارد. اکثر س��فینه های شما متعلق به عصر دایناسورهای زمین 
است که همچنان دارد کار می کند. این سفینه های دودزا ضمن ایجاد 
آلودگی هوا مصرف باالی س��وخت را به همراه دارد و باعث می ش��ود 
شما هرگز در مسائل مالی جلو نیفتید. میزان بیماریهای پوستی در بین 
ش��ما افزایش پیدا کرده است. امراض ژنتیکی، نقص  عضو و امراض 
العالج در بین شما زیاد شده و هزاران مشکل دیگر که نه من مجال 
بحث در این باب را دارم و نه ش��ما اینقدر قدرت تحلیل رویدادها را 
دارید که متوجه باش��ید چه خطر بزرگی تهدیدتان می کند. به هر 
حال سفینه های هزاربار تعمیر شده و بازسازی شده، نمی تواند شما 

را از آلودگی خالص کند. 
2- مواد مخدر: مردم کرۀ زمین یک مثالی دارند که می گویند 
»اگر می خواهی خودکشی کنی برو سیگار بکش.” امروزیها معنای 
این ضرب المثل را نمی فهمند. آخر کسی نمی داند سیگار چیست 
ولی من که در این باب تحقیق کرده ام می دانم س��یگار یک مادۀ 

مخدر بوده است که در دوران قدیم آدمها آن را مصرف می کرده اند ولی 
به مرور زمان اینقدر فهمیده شده اند که سیگار را کنار گذاشته  اند. البته 
برای این کار زحمت بسیار زیادی متحمل شده اند و مصیبتها کشیده اند 

که مپرس. 
حاال ش��ما را که می بینم با خودم می گویم س��یگارهای ما در مقابل اگزوزهای شما 

آدامس است. )سیگارهای فضاییها درست مثل لولۀ اگزوز ماشینهای قدیمی ماست و دود سیاهی تولید 
می کند و اکثر فضاییها دود آن را بیرون می  دهند و البته تعداد زیادی از آنها هم بیرون نمی دهند! مترجم.(

3- کارخانه ها: بعضی از کارخانه های شما بیشتر از اینکه تولیدات صنعتی داشته باشند، دود تولید می کنند. 
خیلی زور است که شما پول بدهید به کارگرها تا دود تولید کنند. اول خودشان مصرف کنند بعد به خورد مردم بدبخت 

بدهند. ما حاضریم تمام کارخانه های ش��ما را در قبال صرفه جویی س��وخت مکانیزه کنیم زیرا به نفع همه اس��ت. یک بازنگری در 
کارخانه ها می تواند قدری از ش��دت آلودگی آنها کم کند؛ به هر حال کارخانه ها یکی از مهمترین عوامل آلودگی ش��هرهای بزرگ 

هستند. 
4- خانه ها: بله! تعجب نکنید. خانه ها هم دود تولید می کنند. دود خانه ها گاهی خیلی بیشتر از آن است که تصورش را بکنید. 
دودکش خانۀ شما به خاطر سرد بودن کرۀ ماه یک بند روشن است و سوخت فسیلی مصرف می کند. ساالنه هزاران نفر دچار خفگی 
می ش��وند و اگر چه این موضوع خوش��ایند ملکه اس��ت ولی به هر حال در نهایت چیزی از جمعیت کرۀ ماه نخواهد ماند و باالخره 

منقرض خواهید شد. 
بهتر است مواظب دودکش خانه هایتان باشید و فکری برای مهار دود خطرناك آن بکنید. آلودگیهای بسیار دیگری هم وجود 
دارد که شاید به خاطر کمتر صحبت شدن از آنها کسی به اهمیت این آلودگیها پی نبرده است اما به هر حال بسیار مهم و اساسی 
هستند. بعضی از آلودگیهایی که ما از آنها با عنوان گازهای گلخانه ای نام می بریم، گازهایی هستند که الیۀ ازن ماه را از بین برده اند 
و امروز هیچ گیاه و موجود زنده ای در ماه زندگی نمی کند. خواهش می کنم خودتان را موجود زنده حساب نکنید! موجودی که نفس 

نمی کشد، موجود زنده به حساب نمی آید. شما فکر می کنید که دارید نفس می کشید. اینکه شما می کشید، قد است نه نفس. 
اما مهم ترین آلودگی که شما ایجاد می کنید، آلودگی صوتی است. خیلی بد است که فضایی جماعت فکر کند صدای خوبی دارد و 
یک بند صدایش را به سرش بیندازد و هوار بکشد، با صدای بلند حرف بزند، با صدای بلند فکر کند و با صدای بلند یادداشت بردارد! 
نمی شود وقتی من حرف می زنم شما اینقدر تکرار نکنید؟ من فکر می کنم تب دارم. لطفاً حرف مرا تکرار نکنید. باز تکرار می کند. 

جمع کنید. میزان آلودگی کالس باال رفته. دیگر نمی توانم نفس بکشم. کالس تعطیل! اَه اَه حالم به هم خورد. 
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Õ  شما خیلی جدی هستید؟ 

به نظر شما همین که سعی می کنم حاشیه ها 
را از تیمم دور کنم یعنی که بداخالق هستم؟ 

هستید.  اخالق  بد  شما  نگفتم  من   Õ

خیلی جدی به نظر می رسید! 
من همیشه در کارم جدی هستم و معتقدم 

که جدیت باعث پیشرفت در کارها می شود. 
باعث  شما  بودن  جدی  نظرتان  به   Õ

قهرمانی استقالل شد؟ 

نقش  هم  مدیریت  تیم،  یک  موفقیت  در 
دارد. 

بازیکنان و کادر  را برای  چه سهمی   Õ

مربیان تیم در نظر می گیرید؟ 
قطعاً آنها هم در موفقیت تیم نقش داشتند و 

من هم این تأثیرگذاری را نادیده نگرفتم. 
Õ پس چرا مربی تیم را عوض کردید؟ 

عوض نکردیم. با هم به توافق نرسیدیم. 
Õ امکان نداشت با هم توافق کنید؟ 

ورزشي

این  است.  حاشیه ای  پر  تیم  استقالل 
تأیید  نیز  تیم  این  مدیران  حتی  را  موضوع 
از  اندکی  نمی تواند  هم  قهرمانی  می کنند. 
حاشیه های موجود بکاهد، آن هم هنگامی که 
مدیر عامل این تیم، خیلی جدی رو در روی 
حاشیه ها ایستاده است و انگار به هیچ طریقی 
کوتاه نمی آید. پس از مناقشۀ پر سر و صدای 
استعفای دو شغله ها از ورزش، واعظ آشتیانی 
نیز فدراسیون دوچرخه سواری را رها کرد و به 
فوتبال چسبید تا از تجربیات خود در مدیریت 

فوتبال هم بهره ببرد: 

اميررضا واعظ آشتيانی: 

جدی بودن باعث 
موفقيت می شود

افسون حضرتی
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را  کار  این  حتماً  داشت،  امکان  اگر 
می کردیم. 

Õ با توجه به شرکت در جام باشگاههای 
آسیا برایتان سخت نیست که یک کادر فنی 

جدید بیابید؟ 
و  دارد  به عهده  را  وظایف  مدیریت همین 
باید در چنین مواقعی بتواند تیمش را جمع و جور 

کند. 
Õ با چه گزینه هایی به توافق رسیدید؟ 

اجازه دهید وقتی که قطعی شد به اطالع هواداران برسانیم. 
Õ با این کار اجازه می دهید که بازار شایعه داغ شود. 

هر کار کنیم هر روز شایعه ای اطراف باشگاه وجود دارد. ما نمی توانیم 
جلوی این مسایل را بگیریم. 

Õ ولی شما گفتید جدی هستید چون می خواهید که حاشیه های 

تیم را کم کنید. 
قبول دارم که کنترل همۀ حاشیه ها در اختیار من نیست. 

Õولی مسألۀ لیدرها را توانستید کنترل کنید. 

بله، متأسفانه جو ورزشگاههای کشور از کنترل ما خارج شده و من 

فکر می کنم باید از جایی شروع کنیم. 
Õ شما هم از لیدرها شروع کردید؟ 

بله و جلوی مشکالت بیشتر را گرفتیم. 
دوچرخه سواری  فدراسیون  در  کار   Õ

مشکل تر بود یا کار در باشگاه استقالل؟ 
است؛  سختی  کار  مجموع  در  مدیریت 

دوچرخه سواری یا فوتبال ندارد. 
Õ خودتان به کدام یک بیشتر عالقه داشتید؟ 

من هر کجا باشم، سعی می کنم که وظایفم را به خوبی انجام دهم و 
خوشحالم که در اولین قدم برای فوتبال مثمر ثمر بودم. 

ببرم ولی استقالل  را زیر سؤال  ندارم مدیریت شما  قصد   Õ

یکی از شانسهای قهرمانی بود. 
بله ولی به هر حال توانستیم با کمک سایر دوستان، این تیم را به 

قهرمانی برسانیم. 
Õ اگر زمان فراغت داشته باشید، ترجیح می دهید فوتبال بازی 

کنید یا دوچرخه سواری؟ 
نظرم  به  ولی  هستند  سخت  حرفه ای،  حد  در  ورزش  دو  هر 

دوچرخه سواری راحت تر است، البته باید شرایط ایمنی آن لحاظ شود. 
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