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درخت ،در تنهایی سرد و خاموش خود میگریست .گونههای تبدار زمین زیر بارش نگاه داغ خورشید،
ُگر گرفته بود .گلهای تشنه سر به آسمان بلند کرده بودند و لبخند آسمان در هالهای از غبار محو شده بود.
سیال خود تردید داشتند و کبوتران دعا ،در جستوجوی بالهای استجابت
رودخانهها در حرکت جاری و ّ
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 گونههای تبدار زمین دست کشیدی ،شاخهها را نوازش کردی و شکوفههای کوچک
بر شاخهها لبخند زدند.
تو باریدی .پروانهها و گنجشکهای بیچتر در سایۀ بوتهها و درختها به تماشای تو نشستند .تو باریدی و
درهای آسمان گشوده شد .میگویند وقتی باران میبارد ،دعاها مستجاب میشوند .کبوتران دعا بال گشودند
سیال به آغوش دریا رفتند.
و به اوج پریدند و رودخانه ها ،خروشان و ّ
تو باریدی بر بامهای کاهگلی و دوباره آوازهای کودکی را به یادمان آوردی .مثل آن روزها که بر بام
خانۀ هاجر میباریدی.
مگر میشود تو بباری و ما آرزوی شکوفایی نکنیم؟ مگر میشود چک چک آوازهایت را بشنویم و در
دستهایمان بنفشه نروید؟
پس ببار تا در بارش زالل تو دلها را بشوییم .چترها را میبندیم و زیر باران میآییم.

انسيه موسويان

سرمقاله

باران،ببار!
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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 بیت:

حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:
جبرئیل به من خبر میدهد 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:

حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود «:هر کس عبادت خالصانه خود را به سوی
پروردگار ،باال بفرستد ،خداوند هم بهترین مصلحتهای خود را به سوی او نازل
میکند( .از جانب خداوند مصالح و خیر به او رو میآورد»).
صبر و بردباری:

حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود «:بهترین شما کسی است که شانههایش -
برای تحمل و بردباری در مقابل رفتار نامطلوب دیگران  -نرمتر باشد و نیز با
همسرش به اکرام و احترام برخورد کند».
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آزار به همسایه:

حضرت فاطمه علیها السالم از قول رسول خدا فرمود «:کسی که همسایهاش از بدی
و رفتار ناگوار او در امان نباشد ،مؤمن نیست .هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته
باشد ،همسایهاش را نمیآزارد .مومن یا کالم خیر میگوید یا سکوت اختیار میکند.
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 علیهاسالم:

حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود «:پدرم رسول خدا به من فرمود:ای فاطمه ،هر کس
بر تو صلوات بفرستد ،خدای تعالی او را میآمرزد و در هر کجا از بهشت که باشم ،او را
به من ملحق میکند».
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 عقیق:

حضرت فاطمه علیهاسالم از قول رسول خدا فرمود «:هر کس انگشتر عقیق به دست
کند همیشه خیر خواهد دید».
روزه صحیح:

حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود «:فرد روزهدار ،اگر زبان و گوش و چشم و اعضای
دیگرش را -از حرام  -حفظ نکند ،روزه به حالش فایدهای ندارد».
حکمیت امیرالمؤمنین بر مالئکه:

حضرت فاطمه علیهاسالم فرمود «:عدهای از مالئکه در مسألهای با هم اختالف پیدا
کردند و از خداوند خواستند یکی از افراد بشر ،بین آنها حکم کند .خداوند وحی فرمود
که خودتان انتخاب کنید .مالئکه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السالم را برای
حکمیت اختیار کردند».
منابع:
بحاراالنوار ،ج  ،17ص .481
فاطمة الزهراء رحمانی /صفحات  582 ،872 ،572 ،372 ،172و .503
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كامپيوتر

یک قدم جلوتر
مهندس سروش مسعودي

شاید در گذشتۀ نهچندان دور ،استفاده از صفحات دیجیتال همهکاره 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 کتابخوانی گذاشت و کتاب دیجیتال خود را تحت
نام کیندل به صورت رسمی ارائه کرد.
ً
این کتابخوان الکترونیک با صفحهای تقریبا  5 .2برابر بزرگتر از کیندل معمولی ،با تأکید بر
کاراییاش برای خواندن روزنامه و مجله رونمایی شده است Kindle DX .را از هم اکنون
میتوان پیشخرید کرد اما زمان ارائۀ آن به بازار ،تابستان امسال اعالم شده است .از خصوصیات
فنی مهم این کیندل جدید میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 uصفحه نمایش جوهر الکترونیک  7 .9اینچی با  16سطح کنتراست خاکستری و رزولوشن
 1200در 800
 uضخامتی تنها به اندازۀ یکسوم اینچ ( 264در  183در  97میلی متر)
 uحافظۀ  4گیگابایتی (تقریب ًا برای  3500کتاب)
 uمیزان کارکرد باتری هنوز اعالم نشده اما زمان کارکرد آن بسیار طوالنی و حداقل به اندازۀ
کیندلهای قبلی است.
 uپشتیبانی از فرمت  PDFبا استفاده از  Readerداخلی دستگاه
 uچرخش خودکار متن برای حالت صفحۀ عمودی و افقی
 uکلیدهای هدایتگر به سمت راست صفحه منتقل شدهاند.
 uسرعت دانلود یک کتاب در دقیقه با استفاده از سیستم  3Gداخلی
رنگ مشکی در صفحه نمایش کیندل جدید ،پررنگتر از کیندل  2به نظر میرسدKindle ،
 DXقابلیت انتخاب اندازۀ فونت و همچنین موقعیت صفحۀ افقی ،عمودی یا خودکار را برای
کاربر فراهم میآورد.

6

سال پنجم  /شماره  9پياپي  23 /221خرداد 1388

فرستادن فاکس بدون دردسر

فکس در ویندوز به مانند چاپگر عمل میکند ،یعنی هر چه را که شما   uمدت کوتاهی صبر کنید تا پنجرۀ oConfiguring Comp
 nentsباز شود و فایلهای مورد نیاز را کپی کند.
قادرید روی چاپگر بفرستید ،قادرید فکس کنید .برای ارسال فکس:
 uفکس شما آماده است.
 CD uویندوز را داخل درایو بگذارید.
 uاز داخل هر برنامهای که قادر است چاپ کند مانند  Wordگزینۀ
 uاز منوی  Startگزینۀ  Control Panelرا اجرا کنید.
 Printرا انتخاب کنید.
 uآیکن  Printers & Faxesرا دابلکلیک کنید.
 uدر سمت چپ پنجرۀ باز شده روی گزینۀ  Set Up faxingدر لیست چاپگرها  Faxرا انتخاب کنید و کلید  Okرا بزنید.
کلیک کنید.

گوگل
تصویری شد

گوگل پس از موفقیتهای خود در ارائۀ نرم افزارهای 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 صفحههای گوگل و هم بر روی نرم
افزار  Google Talkموجود است ،با تمامی سرعتهای اینترنتی هماهنگی
دارد و ابزارهای 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. comمراجعه
کنید و در قسمت جستجو کلمۀ  google video chatرا تایپ کنید و از
لینکهای موجود استفاده کنید .این سرویس جدید که در ابتدای راه قرار دارد،
نوعی تهدید برای مسنجر یاهو و  Skypeاست و باید منتظر واکنشهای این
دو شرکت قوی در آینده بود.

 System trayیا Task Bar

به ناحیۀ سمت راست  task barیعنی همانجایی كه ساعت در آن
قسمت قرار دارد system tray ،میگویند .در این قسمت عالوه بر
ساعت ،آیكنهایی از برنامهها وجود دارد مانند .yahoo messenger
این برنامهها هر چقدر در این ناحیه بیشتر باشد ،باعث میشود سرعت
كامپیوتر هنگام روشن شدن خیلی كند شود .برای پاك كردن برنامههای
مزاحم در این ناحیه باید دقت كرد چون برنامههای سیستمی و درایورهای
صوتی و گرافیكی مثل عالمت بلندگو و آرم كارت گرافیك هم در این
ناحیه هستند .برای پاك كردن از منوی  ،startمنوی  runرا باز كنید
و عبارت  msconfigرا در آن تایپ كنید .پنجرهای با نام system
 configuration utilityباز میشود كه در آن باید تب startup

را فعال کنید .حاال لیستی از برنامههایی كه در موقع روشن شدن ویندوز
باال میآیند در جلوی شماست .هر برنامهای را كه نخواستید هنگام روشن
شدن باال بیاید و باعث كندی میشود را با برداشتن تیك ،غیرفعال كنید.
خیلی مراقب باشید زیرا اگر برنامهای را كه به سیستم عامل ویندوز مربوط
است اشتباه ًا پاك كنید ،ویندوز دچار خرابی میشود .در ویندوز اكس پی
در همین قسمت ،گزینهای به نام hide all microsoft services
وجود دارد كه اگر آن را بزنید ،برنامههایی را كه به ویندوز مربوط است
مخفی میكند و لیستی را به شما میدهد كه در آن خبری از فایلهای
سیستم نیست و راحت و با اطمینانتر میتوان بقیۀ برنامهها را از لیست
خارج كرد.
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داستان
مظ
فر ایزگو از کشور ترکیه
ترجمه :ناصر فیض
تصویرگر :نسترن
سادات موسوی محسنی

سوء پيشينه

دوان دوان خ��ودش را ب��ه دادي��ار رس��اند و گفت« :جن��اب داديار!
عبدالرزاق بيک داره ميآد»...
داديار به پيش��واز عبدال��رزاق بيک تا نزديک در آم��د و بعد ،براي
نشستن ،مبل روبهروي در را به او نشان داد .سپس سيگاري تعارف کرد
و در همان حال چش��مکي به مباشر زد .مباش��ر پرسيد« :براي نوشيدن
چ��ي ميل دارين عبدالرزاق بيک؟» عبدال��رزاق بيک گفت« :يه فنجون
قهوه با شکر کم».
مباشر با ش��تاب از اتاق بيرون رفت .داديار پرسيد« :حالتون چطوره
حضرت آقا؟» عبدالرزاق بيک گفت« :سالمت باشين جناب داديار ،زنده
باش��ين ».و ادامه داد« :گفتم بيام هم قهوهتون رو خورده باشم ،هم اون
برگهها رو که گفتن از شما بگيرم».
داديار گفت« :يعني اگر به خاطر اونا نبود ،از اين جا رد نميشدين و
يه فنجون قهوۀ ما رو هم نميخوردين؟»
عبدال��رزاق بيک خنديد و دندانهاي طالي��ياش برق زد .يک بيني
منقار مانند ،چش��مهاي تند و تيز و پيشاني پس رفته چيزهايي بودند که
باالي اين دندانها به چشم ميآمدند.
عبدال��رزاق بي��ک در حالي که خ��ال کبود طرف چپ پيش��انياش
را ميخاران��د ،گفت« :واس��ه کاري اقدام کردم ،ازم يه برگه خواس��تن.
بايد پروندهمو ببينين تا اگه س��ابقهاي ،چيزي ،داش��ته باشم »...داديار با
شگفتني گفت« :جناب عالي چه سابقهاي ميتونين داشته باشين؟ شما
از بزرگان و سرش��ناسترين ش��خصيتهاي اين مملکتين و پدرتون مورد
احترام همه ست».
 به من گفتن که اين برگهها رو حتم ًا براشون ببرم .گفتيم همجناب داديار رو زيارت کرده باش��يم ،هم يه فنجون قهوۀ تلخ ايشون رو
خورده باشيم.
در اين بين قهوه را آوردند .مباشر ،با احترام فراوان ،قهوۀ مخصوص
عبدالرزاق بيک را برداش��ت و روي ميز عس��لي گذاش��ت .بعد هم قهوۀ
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ش��يرين داديار را روي ميزش گذاشت و با نگاهي از داديار پرسيد که آيا
ماندنش در آن جا الزم است يا نه و داديار با اشارۀ چشم به او فهماند که
بايد اتاق را ترک کند .مباشر دستش به دستگيرۀ در بود که داديار گفت:
«به منشي بگو دفتر ثبت سوء پيشينه رو برام بفرسته ».مباشر ،سرش را
به نشانۀ تصديق و احترام تکان داد و بيرون رفت.
تا رس��يدن دفتر ،کمي دربارۀ وضع ه��وا ،امور روزمره و کمي دربارۀ
فرمان��دار جدي��د صحبت کردن��د و عبدال��رزاق بيک هم درب��ارۀ وضع
نابهس��امان کار چيزهايي گفت .البته خدا را شکر ،به لحاظ مالي مشکلي
نداش��ت .حتي کاري که از دو سال پيش در زمينۀ صادارات شروع کرده
بود ،برايش س��ود فراواني به همراه آورده بود .هر چند کارکنان مؤسسۀ
جديد ،گاهي ناآرامي ايجاد ميکردند و بعضي از روزها خواب راحت را از
عبدالرزاق بيک ميگرفتند اما اين قضيه آن قدرها اهميت نداشت.
منشي با احترام وارد شد؛ دفتر را روي ميز گذاشت و با اداي احترام
از اتاق خارج ش��د .داديار به دقت به دنب��ال نام عبدالرزاق بيک
ميگش��ت که اولين س��ابقۀ او به بيست س��ال پيش بر
ميگشت .او شخصيتي را به قتل رسانده بود!
داديار« :عجيبه ،مثل اين که اش��تباهي ش��ده! درس��ت بيست سال
پيش يه نفر رو به قتل رسوندين عبدالرزاق بيک!»
عبدالرزاق بيک گف��ت« :بله ،يادم ميآد .هنوز پدرم
زنده بود .به خدا اگه ش��ما هم جاي من بودين ميکشتين.
آقاي داديار ،فکرش��و بکن ،ميون مزرعه هات ،سي هکتار زمين
افتاده ،س��ي هکتار! اما اين زمين مال يکي ديگهس .ميگن بفروش��ش
به خودم ،نميفروش��ه .خيلي خب! ميگن سه هکتار منو بخر ،نميخره.
تازه انگار مال پدرشو صاحاب شده باشه .پنج هکتار هم از زمينهاي تو
رو برداش��ته .شما باشي چه کار ميکني؟ دستمونو به خون آلوده کرديم،
رفتيم حبس کش��يديم و اومديم بيرون .خدا رو شکر» داديار گفت« :خدا
ديگه پيش نياره ».و به وارس��ي دفتر مش��غول ش��د .انگش��تش را روي

نقطهاي متوقف کرد.
 واي خداي من! اين جا يه اشتباهي هست ،عبدالرزاق بيک! غيرممکنه .سابقۀ قاچاق؟»
عبدال��رزاق بيک گفت« :بله ،بله .باي��د يه همچين چيزي
باش��ه .يادم ميآد .ش��ما جاي من باش و قاچاقچي گري نکن،
آق��اي داديار؛ چي��زي نبود .يه چيزي هس��ت ميگن ،عرضه و
تقاضا ...تقاضا ميش��دو ،ما هم عرضه ميکردي��م .همه ش همين بود.
چهار کاميون قهوه رو لو داديم اما خدا ش��اهده ،نه با ژاندارمها و نه با پليس
وارد درگيري مس��لحانه نشديم .رفتيم ومثل گوس��فند خودمونو تسليم کرديم.
برامون حبس بريدن ،خدا رو شکر ،کشيديم و اومديم بيرون».
داديار گفت« :ان ش��اء اهلل ک��ه خير بوده ،خدا ديگ��ه پيش نياره».
عبدال��رزاق بي��ک گفت« :نه جون��م .پيش نمي��اد ،حاال ديگه
انحصار قهوه تموم شده و فت و فراوونه».
داديار همين طور ميگشت که باز انگشتش
در جايي متوقف شد.
واي ...نه! نميش��ه عبدالرزاق
بي��ک! اين يکي ديگه ج��زو محاالته؛ امکان
نداره مال آدمي مثل ش��ما باش��ه؛ حتم ًا توي
ثبت اشتباه شده!
عبدالرزاق بيک گفت« :بخونش!»
 کار چاق کني عوارض و ماليات.عبدالرزاق بيک گفت« :بله ،همين طوره .درسته! شما جاي من
باش ،آقاي داديار ...وقتي همۀ عالم اين کار رو ميکنن ،چرا من نکنم؟ اما
فرض کن ما کمي بيش��تر برديم .واسۀ همين هم دستگير شديم .خدا
رو ش��کر که هم جريمۀ نقدي مونو داديم ،هم حبسمونو کشيديم و
دراومديم .خب ،ديگه چي؟»
داديار گفت« :ديگه چيزي نيس��ت ».عبدالرزاق بيک آهي کش��يد و گفت« :ديدي
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عزيزم! ؟ س��ر جمع ،س��ه خالف س��بک دارم ،مجازات همه رو هم کشيدم.
حاال با روي س��فيد دارم زندگي ميکنم و تنها خواهشم از شما يه برگه س.
همين پسرم!»
داديارگفت« :چه برگهاي؟»
 برگهاي که بگه هيچ سوء سابقهاي ندارم.داديار گفت« :اما عبدالرزاق بيک ،اين جا س��ه خالف دارين که مجبورم
اينها رو توي اون برگه بنويسم».
عبدالرزاق بيک گفت« :ببين پس��رم ،اي��ن کاغذ براي من خيلي اهميت
داره .اون��و ب��ه من ب��ده و راحتم ک��ن!» داديار آب دهان��ش را قورت داد و
لحظ��هاي به دفتر و لحظهاي به زمين و بعد به عبدالرزاق بيک نگاه کرد و
گفت« :به خدا نميتونم عبدال��رزاق بيک!» عبدالرزاق بيک گفت« :حاال
قس��م خدا رو نخور جانم! ش��ايد يه دفعه به دلت بياد که بديش .ببين ،تو
جووني! با اين پيشنهاد چطوري؟ ها؟ بيايي و سه روز و سه شب ،از کيسۀ
عبدال��رزاق بيک ،توي ش��هر خوش بگذروني و اس��تراحت کني؟» داديار
گفت« :زنده باشي ،اما من اين برگه رو نميتونم بدم».
 اين ط��ور نيس .ميديش عزيزم! باالخره ميديش .ميتوني! منخيلي دوست و رفيق دارم که عين همين خالفارو داشتن اما توي سابقۀ اونا
نيومده پس��رم .يعني گناه من اينه که اونها رو توي س��ابقۀ من نوشتن؟ ياال!
لج بازي نکن! لج بازي نکن! بده اين کاغذ رو بريم .خس��ته ش��ديم ديگه.
م��ا به اين وطن خيلي خدمت کرديم ،وطن هم اين يه برگه رو از ما نبايد
مضايقه کنه.
داديار گفت« :نه ،نميتونم .به هيچ وجه نميتونم».
عبدالرزاق بيک از جا بلند ش��د و در حالي که نيش��ش تا بناگوش باز بود
و دندانهاي طاليياش برق ميزد ،گفت« :باش��ه پسرم ،باشه عزيزم! خودت
رو ناراح��ت نکن! اما اگ��ه عبدالرزاق بيک رو ضاي��ع نميکردي ،خيلي بهتر
بود .مهم نيس��ت .به خاطر قهوه ممنونم ».و در حالي که کاله ش��اپويش را
بر ميداش��ت از اتاق خارج ش��د .بيرون در ،مباشر را ديد و در گوشش گفت:
«جبار گفت فردا بيا مغازه باهات کار دارم .ميخواد باهات حرف بزنه ».مباشر
گفت« :چشم عبدالرزاق بيک».
عبدالرزاق بيک ،دمق ،از پلهها س��رازير شد و رفت .يک ماه بعد در دفتر
ثبت سوء پيشنيه ،اين نوشته درج شد« :عضو تشکيالت»...
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اينجوري هم ميشه

سرگرمي

شروع

سو دو كو

پايان
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شعر

مجید سعدآبادی

پيراهن
پیراهنی کهنه هستم

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 تنهایی ُکمد

آنجا که خورشید

با دستگیره دَ ر

طلوع می کند

و با دستگیره دَ ر

غروب
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بازي
بزرگ

بچههاي خوب من

بچههاي ساکت و مودب و تميز

اين همه تنقالت رنگ رنگ

اين همه خوراکي لذيد

			

اسماعيل اميني

روي ميز

هر چه خوردني ست
مال بچههاست

هر چه ميز و صندليست
اختصاصي شماست

سهم هر کدامتان جداست

پس بدونهاي و هو

بي خشونت و ستيز

حمله ور به سوي ميز

بچههاي بازي بزرگ

بچههاي نور چشمي عزيز
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طنز
مریم شکرانی

بابايت چهکاره است؟!
(اين بار هوشنگي و قاسمي)

الف .ميم (آقاي معلم) :هوشنگي! بابايت چهکاره است؟!
هوشنگي :آقا اجازه؟ تابستانها بالل ميفروشد و زمستانها باقالي و لبو
الف .ميم :قاسمي جان! کالغها درست خبر آورده اند؟! آيا شما نازنينم
و از اينجور چيزها
دس��ت به اين کار اش��تباه و بد زده اي��د؟! بچه ها! من ک��ه فکر ميکنم
الف .ميم :باباي تو چهکاره است قاسمي؟!
کالغها اش��تباه خبر آوردهاند و شيشۀ پنجرۀ کالس همينطوري خود به
قاسمي :آقا اجازه؟ پزشک هستند.
خودي شکسته است .شايد يک مسألۀ فيزيکي
الف .ميم :جدي؟! س�لام برس��انيد خدمتشان.
اتفاق افتاده و انبساط و انقباض
بفرماييد بنشينيد پسر نازنينم.

اگر قاسمي شيشۀ کالس را بشکند...

اگر هوشنگي
شيشۀ کالس
را بشکند...

الف .ميم :بچه!
مگ��ر ت��و صاح��ب
ن��داري؟ معل��وم
اس��ت که ن��داري!
خانوادههايت��ان يک
تيم فوتبال بچه شوت
ميکنن��د ت��وي اجتم��اع،
يک��ي از يک��ي بيتربيتت��ر و
بينزاکت تر .يکي نيس��ت بگويد اين
پس گردنش
بچه درس ميخواهد چهکار؟! بزن ِ
ناگهان��ي شيش��ه
با خودت ببرش باقالي فروش��ي تا دو ريال پول
باعث ايجاد ش��وک حرارتي ش��ده اس��ت و
در بي��اورد .اين بچه به درد مدرس��ه رفتن ميخورد؟! حيف
شيش��ۀ پنجرۀ کالس شکسته است .همان طور که ميدانيد
ً
نيمکت محترم اين مدرس��ه نيست که ايش��ان رويش بنشيند؟! اصال اين در مبحث انبس��اط و انقباض فصل چهارم کتاب علوم داريم که
بچه تحصيل ميخواهد چهکار؟! ميخواهد بيايد مدرس��ه با اعصاب کادر انبس��اط مواد ،باعث ميش��ود که مولکولها تندتر اينور و آنور بروند و به
محترم آموزش��ي بازي کند؟! حيف که زمان ش��اه ويزويزک نيست وگرنه طرز وحشيانهاي حرکت کنند.
خود شخص من اين بچه را ميبردم و تحويل مأموران حکومتي ميدادم
خالصه از آقاي قاسمي با چنان خانوادۀ فرهيخته و محترم و باکالس
تا ايشان را الي جرز بگذارند و خيال يک جامعه را راحت کنند .گم شو برو و عزيزي بعيد اس��ت که دست به چنين کارهايي بزنند و بنده مطمئنم که
بيرون تا بعد حسابت را برسم.
اشتباه شده است.
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وقتي هوشنگي درس نميخواند....

الف .ميم :عزيز من! ش��ما براي چي ميآيي مدرس��ه؟! پدر و مادرت
شما را براي چي مدرسه ثبت نام کرده اند؟ معلوم است براي چي ...معلوم
است ...ميخواهند خودشان از دست شما راحت باشند و بشويد بالي جان
شر يک نانخور اضافي
ما .شما هم برو بغل دست پدرت باقالي بفروشّ ،
را هم از س��ر خانوادهات کم کن .درس ميخواهي چه کار؟ من در حيرتم
که شما براي چي مدرسه ميآيي! ! اين خانوادهها که تفريح خاصي ندارند،
بچههايشان ميآيند مدرسه که سرگرم بشوند! اينها که اهل درسخواندن
نيستند .من ديگر کاري به تو ندارم ...خود داني...

گ��وش فرا بدهيد؟ نکند تابلوي درس را خوب نميبينيد؟ ميخواهيد االن
تعطيلتان کنم که برويد يکي از همکاران پدر عزيزتان چشمتان را معاينه
کنند؟! ش��ايد من خوب توضيح نميدهم و درس را متوجه نميشويد! نور
پنجره اذيتتان ميکند؟ ميخواهيد به مش جعفر بگويم يک کاناپه بياورد
و گوشۀ کالس بگذارد تا شما روي آن لم بدهيد و به درس گوش بدهيد؟
جان دلم! هر مش��کلي شما را اذيت ميکند ،در خدمت هستم .اص ً
ال فکر
نکني من به ش��ما کاري ندارم ها! اص ً
ال فکر نکني براي من مهم نيستيد
ها! اگر دوست داشتيد بعد از کالس تشريف بياوريد تا خصوصي صحبت
کنيم .موفق باشيد عزيز دلم.

اگر مدرسه دعوتنامه بدهد
و باباي هوشنگي نيايد...

وقتي قاسمي درس نميخواند...

الف .ميم :عزيزم! شما ديگر چرا با آن خانوادۀ گرامي و گلبارانتان؟! من
مطمئنم که قاسمي جان يک مشکلي داشتهاند که درسشان را نخواندهاند.
شايد داشتهاند درس ميخواندهاند ،يکهو خوابشان گرفته است و گرفتهاند
خوابيدهاند! بعد هم آمدهاند س��ر کالس .يا اينکه مشکل ديگري داريد؟!
جايتان خوب است؟! بغل دستيتان اذيتتان ميکند و نميگذارد به درس

ال��ف .مي��م :هش��ت نم��ره از انضباط
هوشنگي کم ميش��ود تا پدرش ياد
بگي��رد که ب��ه مدرس��ه بيايد!
اهميت که قائل نيس��تند
براي بچه هايش��ان.
اص ً
ال بميرند ،زنده
باش��ند ،صف��ر
بگيرن��د ،منفي
ص��د بگيرن��د،
ه��ر بالي��ي که
سرش��ان بياي��د
ب��راي خانوادههاي
اين جور دانش آموزان
مهم نيس��ت .اينقدر بچه
دارند که اين يکي برايشان هيچ
اهميتي ندارد .م��ن به آقاي مدير هم
گفتم که شما برو از پدر اين بچه بپرس اسم بچهات چي
هست ،بلد نيست .در عوض هرچي دلت ميخواهد راجع به باقالي و لبو
از ايش��ان سؤال بپرس! من با تمام وجود متأسفم و با تمام وجود هم دلم
براي اين دسته از دانش آموزان ميسوزد ولي چه کنيم که جنبه و تربيت
هم ندارند .چه کار ميش��ود کرد؟ فرزندش��ان اص ً
ال برايشان مهم نيست.
کادر آموزش��ي محترم مدرس��ه هم که نميتواند به زور چوب و چماق به
مدرسه دعوتش��ان کند که! واقع ًا جگر سنگ کباب ميشود اين بچهها را
ببيند! بچههايي که هيچ اهميتي براي والدينشان ندارند.
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اگر مدرسه دعوتنامه بدهد
و باباي قاسمي نيايد...

وقتي هوشنگي حرفهاي بد بد بزند...

الف .ميم :مردهشور آن هيکل بيتربيتت را ببرد .همين شماها هستيد
که گند زدهايد به نيکنامي اين مدرسۀ محترم .مگر اينجا چالهميدان است؟
خجالت نميکش��يد؟! البته ش��ما که تقصيري نداريد! بچهاي که چشم باز
ميکند و ميبيند خانواده باالي سرش نيست و از صبح تا شب توي کوچه
و خيابان به حال خود رها ش��ده اس��ت ،از اين بهتر نميشود .اگر پدر شما
اينقدر که در فکر باقالي و لبو است به فکر تربيت شما بود که وضع جامعه
اين نميشد .آقا مگر مجبوري سه تا تيم فوتبال بچه داشته باشي که نتواني
تربيتشان کني؟ اينها بچههاي اضافۀ خانوادههايشان هستند وگرنه وضع
تربيتشان به اين شکل نبود.

الف .ميم :بنده جناب دکتر را با تمام وجودم درک ميکنم .ايشان آن
قدر مش��غلۀ کاري و گرفتاري دارند و آن قدر به امر مقدس خدمترساني
مش��غول هستند که کمتر فرصت رس��يدگي به اين امور را پيدا ميکنند و
البته مدرسه هم قصد ندارد مزاحم اوقات محترم و خوب ايشان بشود .من
به آقاي مدير گفتم که از خانوادههاي صميمي و باادب و بسيار خوبي مثل
خانوادۀ آقاي قاسمي نبايد زياد انتظار داشته باشيم چون اين خانوادهها بسيار
گرفتار و پرمشغله هستند و من مطمئنم که اين عزيزان براي فرزندان خود
اهميت بسيار زيادي قائلند و اص ً
ال و ابداً و تحت هيچ شرايطي نبايد در اين
موضوع شک و ترديد نمود .از جانب کادر آموزشي محترم مدرسه از جناب
وقتي قاسمي حرفهاي بد بد بزند...
دکتر تش��کر کنيد و بگوييد اگر وقت دارند ،بنده خودم ش��خص ًا خدمتشان
الف .ميم :عزيز من! شما هيچ فکر کردهاي ما چه طور جواب پدرتان را
برس��م و سرفصل موضوعات مطروحه در جلس��ۀ انجمن اوليا و مربيان را بدهيم؟! اين حرفهاي بد بد را از چه کسي ياد گرفته ايد؟! واي خدا! ديدي
خيلي خالصه تقديمش��ان کنم .پسرم! شما بايد قدر خانوادۀ محترمتان را چه خاکي به سرمان شد؟! بگو اين حرفهاي ناروا را از کدام دانش آموز ياد
بدانيد و از شدت افتخار سر به آسمان هفتم بساييد.
گرفتهاي تا تنبيهش کنيم؟! از هوش��نگي؟! از مرادي؟! از کي؟! اين اص ً
ال
در ش��أن خانوادۀ شما نيست که من پدرتان را به خاطر حرفهاي بد بدتان
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به مدرسه احضار کنم .عزيزم! شايد شما معني اين حرفهاي بد را نميداني
ک��ه گفتهاي .خر همان االغ اس��ت! ديگر نبينم بگوييد خر ها! ما چه طور
جواب خانوادههاي اين عزيزان را بدهيم؟! خيرنديده ها ،براي چي ميآييد
توي مدرسه حرف بد بد ميزنيد که ما شرمندۀ خانوادۀ محترم اين عزيزان
بش��ويم؟! حاال من چه طور جواب پدر آقاي قاس��مي را بدهم؟ هوشنگي
ذليلمرده خودت بايد جواب جناب دکتر را بدهي .من نيستم ها!

وقتي هوشنگي يواشکي
سر کالس خوراکي بخورد...

ال��ف .ميم :تربيت خانوادگي که ن��دارد .بهش ياد ندادهاند غذا خوردن
وقت و زمان خاص خودش را دارد .بهش ياد ندادهاند ،تقصيري هم ندارد.
بهش ياد ندادهاند .من ديگر چقدر با اين تيپ دانش آموزان بيادب س��ر و
کله بزنم؟! به جان خودشان زبانم مو درآورده است و حالم به هم ميخورد
با اين وضع زبانم غذا بخورم .آخر يک معلم چقدر بايد تربيت ياد اين نوع
دانش آموزان بدهد؟! بنده که ديگر در قبال ادب شما مسئول نيستم .يک
حق��وق ناچيز و وقت کمي به ما دادهاند که درس بدهيم .ديگر نميتوانيم
بياييم اين چيزها را هم به ش��ما ياد بدهيم که! اص ً
ال يکي در بيايد بگويد
گناه بنده چه بوده است که دانش آموزانم بايد از اين خانوادههاي بينزاکت
من معلم که ديگر نميتوانم
برخاسته باشند؟ نه! گناه من چه بوده است؟! ِ
بيايم اعص��اب و روح و روانم را صرف يک عده بيتربيت مثل اين دانش
آموزان کنم .آخر خانوادۀ شما به شما ياد ندادهاند چه وقت بايد غذا خورد،

چه وقت نبايد غذا خورد؟ معلوم است که نه! بالل و باقالي وقت گفتن اين
نکتههاي تربيتي را براي آدم نميگذارد که!

وقتي قاسمي يواشکي
سر کالس خوراکي بخورد...

الف .ميم :قاسمي جان ،فشارت افتاده است؟ اين روزها زياد سر کالس
غذا ميخوري ها! من يک نامه به پدر بزرگوار ش��ما مينويسم که از نظر
پزشکي وضعيت سالمتي شما را بررسي کنند .نکند خداي ناکرده کمخون
هستي؟! سرگيجه هم داري؟ چشمانت سياهي ميرود يا سفيدي؟ مطمئني
حالت خوب اس��ت؟ من نگرانت ش��دهام و با آقاي مدير هم در مورد شما
صحبت کردهام .گفتهام تحمل اينکه زنگ استراحت بشود و غذايت را ميل
کني نداري .آقاي مدير هم به شدت نگران سالمتي شما شدهاند .خالصه
ما در قبال س�لامتي ش��ما مسئول هس��تيم .اگر خداي ناکرده زبانم الل
اتفاقي براي شما افتاد ما چه جوابي بدهيم؟ عزيزم! اگر حالت خوب نيست
و نميتواني سر کالس بنشيني ،برو بيرون از کالس استراحت کن تا بعد
من وضعيت سالمتي شما را پيگيري کنم.
نتيجه :هوشنگي و قاسمي تنها يک 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

غصۀ تابستان را نخوريد!

باز هم فصل گرم و ش��يرين اعصاب نوردي از راه ميرس��د و ش��ما را وادار
ميكند تا سبك اعصابنوردي خود را تغيير بدهيد و خود را با فصلي كوك
كنيد كه در آن خبري از معلم و مدير و مدرسه نيست .همين مسئله ظريف
جاي تأسف عميقي دارد .شما فكرش را بكنيد كه معلم عزيزتان قرار است 3
ماه تمام در منزل بماند و به ژشتي تكيه بدهد و ژايش را كه درون يك فروند
پيژامه راه راه آبي روش��ن است دراز كندو هندوانه آناناسي بخورد و حالش را
بب��رد بدون اينكه هيچ دانش آموز خوش ذوقي روي اعصابش باش��د! حتي
فكر كردن به اين مس��ئله ميتواند موهاي آدم را سيخ كند و
جگر آدم را خراش بدهد و قلب آدم را بفش��ارد و خيلي
بالهاي ناگفتني ديگر برسر آدم بياورد!
يادتان باشد كه هميشه شما بايد برنده باشيد .به
همين خاطر بايد اين آس��ايش سنتي را از معلم
عزيزتان س��لب كنيد تا هم خودتان يك نفس
راحت بكشيد و هم نگذاريد معلمتان يك نفس
راحت بكش��د .اص ً
ال همي��ن كه معلمتان نفس
راحت نكش��د خيلي مهم اس��ت چون راستش
را بخواهي��د اين قش��ر فرهنگي و زحمتكش
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 بيکولري و
بياتوبوس��ي در تابستانها به سر کار
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ميرون��د و حتي اگر دلش��ان بخواهد ي��ک روز را از مرخصي خود که حق
مسلمشان است استفاده کنند بايد منت هزار نفر را بکشند از مديري که بايد
راضي شود مرخصي بدهد تا همکاري که راضي شود کار آنها را انجام دهد
ولي اين قشر عزيز سه ماه تابستان را زير کولر دراز ميکشند و فالودۀ طالبي
ميخورند.

براي شروع

ابتداييترين اقدام براي اين تابستانها نگذرايم آب خوش از گلوي معلممان
پايين برود .اين اس��ت که آدرس منزلش را داش��ته باشيم اين که شما
آدرس خانۀ معلمتان را داش��ته باشيد مهمترين برگ برندۀ شما در
اعصاب نوردي خواهد بود .پس براي شروع بايد تا دير نشده يک
روز کامل وقت بگذاريد تا بعد از مدرسه و پس از اينکه معلمتان
از مدرس��ه بيرون آمد و به آموزشگاه سر خيابان رفت و بعد به
خانۀ سه تا از هم کالسيهايتان براي تدريس خصوصي رفت و
غروب را به مسافرکشي در خيابانهاي باالي شهر گذراند
سايه به سايه او را تعقيب کنيد و آدرس منزلش را
به دست آوريم.
قدم بعدي اين است که شماره تلفن منزلش
را پي��دا کنيم البته از لحاظ اخالقي اين
کار در اصول اعصاب نوردي نميگنجد
ولي اگر شما شماره تلفن را داشته
باشيد بد نيست ميتوانيم گه گاه

به جاي اينکه به آتش نشاني زنگ
بزنيم و گزارش آتش گرفتن کسي
را بدهي��د يا به پليس  110زنگ بزنيد
و ي��ک دزد را معرفي کنيد يا به اورژانس
زنگ بزني��د .و اطالع بدهي��د که معلمتان
س��کته را زده است ميتوانيد به منزل معلمتان
زنگ بزنيد و نهايت ًا بگوييد اي بابا خط رو خط شده
و قطع کنيم .پس شماره تلفن را هم يادتان نرود.

قطع ش��ود .چون معلم عزيزتان که
انتظار دارد جامعهاي که ساخته است
هرگز از مسير نظم و انظباط خارج نشود.
هيچگاه فکر نميکند که قبضهايش گم
شده باشد بلکه با خود ميانديشد که به او
به خاطرا ينکه شغل شريف و ارزشمندي دارد
تخفيف دادهاند يا او را از پرداخت قبوضش معاف
کردهاند.

طرح زوج و فرد

نتيجه گيري

ن��ه تنها به معلمها بلکه به هيچ کس ديگري هم الکي مجوز
ورود به محدودۀ طرح ترافيک را نميدهند و به همین خاطر شما
ميتوانيد براي مثال يک دندانه به نمرۀ فرد پالک ماش��ين ايش��ان
اضافه کنيد تا در روز فرد به او گير زوجي بدهند يا يک عدد برچس��بي را
که فرد باش��د بر روي نمرۀ زوج ايشان بچسبانيم تا در روز مورد نظر با قفل
زرد آشنا شود.
از نظر کلوپ اعصاب نوردي بد نيست که گهگاه معلمها هم يک لنگه پا در
جايي ايستانيده شوند.

پرداخت سنتي

از آنجاييکه معلمهاي عزيز خيلي از تکنولوژيهاي به روز استقبال نميکنند
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 بايد در کمين بنش��ينيد تا در
هنگام��ي که قبضها را پخش ميکنند ،قبضه��اي معلم عزيزتان را به قول
معروف کش برويد تا به س�لامتي آب و برق و گاز و تلفن و موبايل ايشان

ما از اينهمه پيش��نهاد براي اعصاب نوردي اين
نتيج��ه را ميگيريم که اعصاب نوردي هيچگاه
تعطي��ل نميش��ود و ما تا جايي که ت��وان داريم و
ميتوانيم از خالقيتمان خرج کنيم بايد اعصاب نوردي
کنيم و چه کسي بهتر از معلمهاي مهربانمان که درس زندگي را
فوت آب هستند و همواره دلشان ميخواهد همه را نصيحت کنند و ادب کنند
و به زور هم که شده به راه انسانيت بياورند.

نکتۀ مهم

اگر پدر و مادرتان معلم هس��تند شما حق نداريد روي اعصابشان برويد زيرا
آنها براي ش��ما پدر و مادر هس��تند و براي ديگران معلم اگر ديگران عرضه
دارند خودش��ان بيايند روي اعصاب پدر و مادرتان بروند وگرنه اين اقدام از
طرف شما کاري نابخشودني است و به هيچ عنوان در منشور اخالقي کلوپ
اعصاب نوردي نميگنجد.
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افراط و تفريط از مشکالت عمدۀ جامعۀ ما است .پرداختن به اين
موضوع دست مايۀ خوبي براي ساخت يک فيلم کمدي ميتواند باشد.
سعيد سهيلي را به عنوان يکي از کارگرداناني ميشناسيم که معمو ًال
با مزامين شاعرانه سراغ ساخت فيلمهايي ميرود که نگاهي نيز به معقولۀ
دفاع مقدس نيز دارد .مردي شبيه باران ،مردي از جنس بلور و ساير
کارهاي سهيلي اين مضامين را در خود حفظ کرده است حتي پس از
گذشت سالها که او فيلمي با موضوع دفاع از ناموس ميسازد به طور
ظريفي داستان را به يک آسايشگاه معلولين جنگي ميکشاند  ،البته سعي
ميکند اين خلق تصويري او خارج از کليشههاي رايج باشد.
سهيلي پس از چند فيلم جدي و تأثير گذار سراغ مضموني ويژه ميرود
و فيلم چهارانگشتي را ميسازد؛ فيلمي که به زيبايي جدا شدن سرنوشت
نيک و بد را به خاطر يک لغزش يا يک غفلت کوتاه نشان ميدهد.
وقتي زير عنوان چهارچنگولي و جواد رضويان و محمد رضا شفيعي

جم ،سهيلي را به عنوان کارگردان ميبينيم قدري دور از ذهن است که
چنين کارگرداني با آن پيشينۀ فيلم سازي سراغ مضموني کمدي برود.
حتي خود او نيز اين فيلم را در ژانر مورد عالقۀ خود نميداند .ولي پس از
ديدن فيلم و پاک کردن اليۀ کمدي از آن ميتوانيم به خوبي ربط اين
فيلم را سهيلي بفهميم.
فيلم چارچنگولي که اخيراً به شبکۀ ويدئويي راه پيدا کرده است
داستان دو برادر دوقلو است که از يک بازو به هم چسبيدهاند و يک دست
مشترک دارند .اين دو برادر دوقلو از نظر اعتقادي در نقطۀ مقابل هم قرار
دارندو همين مسئله باعث شده است که آنها براي حل مشکل خود از طرح
زوج و فرد استفاده کنند.
در بک راند اين دو کاراکتر دايي و عموي اين دو برادر حضور دارند که
در واقع خط فکر اصلي را به اين دو ديکته ميکنند.
بهرام ،نمايندۀ قشري است که به طور افراطي با مسايل مذهبي

چارچنگولي؛ هجونامهاي
سينما

بر افراط و تفريط
حامد قاموس مقدم
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برخورد ميکنند و اين افراط را تا ح ّد خرافه پيش ميبرند و حتي به
دليل اينکه مشکل جسماني خود را تقدير الهي ميداند در مقابل راههاي
پزشکي براي حل مشکل مقاومت ميکند .در مقابل ،شهرام فردي القيد
و بيبند و بار است که از انجام دادن هيچ عمل زشتي ابايي ندارد.
البته در کنار اين کاراکترهاي اغراق شده ،پيشنماز مسجد محل و
برادر کوچکتر دوقلوها که عضو بسيج است نيز حضور دارند .اين حضور
بجا براي تعديل داستان و نشان دادن راه صحيح در نظر گرفته شده
است.
اگر بخواهيم از نگاه فيلمساز به اين اثر نگاه کنيم ميتوانيم نفرت او را
از هر دو گونۀ موجود در فيلم يعني هم بهرام و هم شهرام ببينيم .درحقيقت
جامعهاي را که سهيلي در نظر گرفته است همان دسته مشترک دو برادر
است يعني جايي که اعتقادات افراطي و اعمال تفريطي آنها به
صورت مشترک انجام ميشود .به خوبي
ميتوان از اين نمايش افراط و تفريط
جواد رضويان بازي فوق العادهاي
دريافت که سهيلي قصد ارائۀ يک فيلم
از خود نشان نميدهد و حتي شفيعي
کمدي را نداشته است و بيشتر دلش
جم نيز چيز جديدي براي ارائه دادن
ميخواسته اين رفتارها را به سخره
ندارد .ساير بازيگران هم در مسير و
بگيرد و آنها را هجو کند .همانطور
روال هميشگي خود حرکت ميکنند،
که ميدانيد در واقع هجو کردن يک
مانند فتحعلي اويسي ،رضا فيض نوروزي،
موضوع اين است که زشتيهاي يک
بهاره رهنما و حتي شعرام قائدي با آن
مسئله را برجسته کنند و از سر تلخي
گريم خاص خود.
به آن بخنديم.
اين مسئله ثابت ميکند که سعيد
روحاني اين فيلم در واقع حالل اين مشکل است و ما برادر
کوچکتر را که دست پروردۀ روحاني است و در مکتب او آموزش يافته سهيلي آشنايي خوبي با مقولۀ طنز ندارد شايد موفقترين سکانس فيلم را
است انساني متعادل ميبينيم که هم به عبادت فردي و جمعي خود اهميت از نظر اجرايي بتوان صحنههاي تشييع جنازه و ختم دانست .اگر کارگردان
ميدهد و هم به مادرش بيشتر از آن دو خدمت ميکند و هم اينکه در کل در زمينۀ طنز خالقيت خاصي داشت ميتوانست از اين بازيگران کمدي
انساني آرام متعادل و موفق است .البته وصلههاي ناجور و بيربطي هم خارج از کليشههاي قبلي بازي جديد و منحصر به فردي بگيرد و براي
در فيلم وجود دارد مانند برادر بزرگتر که قصاب است و آنها را در بيابان مثال براي شفيعي جم که يکي از استادان تيپ سازي در سينما و تلويزيون
رها ميکند .شايد به نظر برسد که برخي از صحنههاي فيلم زيادي اغراق ايران است .شخصيتي جديد و منحصر به فرد طراحي کند .ولي اين
شده هستند مانند سکانسي که بهرام و شهرام درون قبر ميخوابند تا تزکيه کوتاهيها باعث شده است که بينندگان تنها شاهد روايت داستان باشند
شوند ولي اين اساس کار فانتزي است که با درشت نمايي صحنههايي از و نه چيز ديگري.
سوژه و داستان فيلم يکي از بديعترين داستانهاي سينماي ايران
فيلم و داستان بيننده را متوجه نامعقول بودن عملي بکند.
البته کارگردان مانيفست يا بيانيۀ خود را در همان ابتداي فيلم و در است که با برخورد نامناسب و عجوالنه در اجرا نتوانسته است خود را در
سکانس کالنتري به خوبي اعالم ميکند يعني مشخص ميکند که اگر جايگاهي که شايسته است ارائه دهد .اينکه يک کارگردان دست به ساخت
بهرام در ميان جمعيت رقصيده است در واقع کاري ارادي انجام داده است يک فيلم کمدي بزند چيز بدي نيست ولي استفاده از چند مشاور در اين امر
و حتي شهرام که دوقلوي چسبيده به او هست نميتواند او را وادار کند که ميتوانست اين کار را به يکي از ماندگارترين فيلمها تبديل کند.
با اين وجود فيلم چارچنگولي ارزش يک بار ديدن را دارد .و بيش
در مجلس فسق و فجور شرکت کند .سهيلي براي اينکه نشان دهد براي
فيلم خود و کار خود ارزش قائل است در صحنهاي از کالنتري اين دو برادر از آنکه به عنوان يک فيلم سرگرم کننده کاربرد داشته باشد .به اين درد
را به شکل نيم عريان نشان ميدهد .و درگيري مناسب اين بهم چسبيدگي ميخورد که تلنگري به ذهن بيننده بزند تا بينندۀ فيلم نه به راه افراط برود
را به زيبايي به تصوير ميکشد و در طول فيلم نيز تقريب ًا در تمام صحنهها و نه در تفريط سقوط کند بلکه راه تعادل را پيش بگيرد و بتواند خود را در
مسير رستگاري حفظ کند.
اين مسئله را رعايت ميکند.
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طنز
راستش را بخواهيد ما هر جوري که فکر کرديم و بررسي کرديم باز هم به اين مسئلۀ جهاني
برخورد کرديم که راز باشخصيت شدن در حقيقت پول دار بودن است .از آدمهاي پولدار همين
طور که راه ميروند شخصيت ميپاشد به در و ديوار .يعني چه لباس رنگ و رو رفته بپوشند ،چه
لباس پاره پوره بپوشند ،چه کت و شلوار بپوشند ،فرقي نميکند چون اين گرانقدران باشخصيت
هستند و خواهند بود!
پس براي اينکه باشخصيت شويد بايد پولدار شويد.

راه زيرزميني

بعضيها راههاي زيرزميني را براي پولدار شدن انتخاب ميکنند؛ مث ً
ال با تکثير غيرمجاز فيلم
و فروش آنها پولدار ميشوند .بعضيها پوستر خوانندگان را ميفروشند .بعضيها در يک اقدام
غيرمنتظره مردم را باحال ميکنند و به آنها قرص و دواي روا نگردان ميفروشند بعضيها هم
خيلي خيلي زيرزميني توي مترو جيب مردم را ميزنند.

راه شاعرانه

راههاي شاعرانهاي هم براي پولدار شدن و در نهايت باشخصيت شدن وجود دارد .يکي از اين
راهها فروش فال حافظ در معابر عمومي شهر است .البته قديمي ترها يک پرده به ديوار ميزدند و
پرده خواني ميکردند ولي امروزه که اين شغل از مد افتاده است افرادي که به اين کار مشغول
بودند يا دخانيات ميفروشند يا سربار جامعه شدهاند .البته شاعرانگي آن قديم قديمها درآمد
خوبي داشت .مث ً
ال يک شاعري بود که از راه شعر گفتن آنقدر پولدار شده بود که حتي
ليوان آبش هم از طال بود .به هر حال اين جور شاعرانگيها در حال حاضر منسوخ شده
است و کاربردي ندارد.

راههاي ماورايي

کساني که به کارهاي ماورايي مشغول بودند از خيلي زمانهاي پيش حتي قبل از
دورۀ جومونگ از راه پيشگويي ،جادوگري ،ترساندن مردم و از اين کارهايي که همه از
آن سردرنمي آورند ميتوانستند پولدار شوند امروزه هم اين شيوهها همچنان وجود دارد و
نه تنها مال و اموال کسب شده از اين راه ميتواند افراد را با شخصيت کند بلکه خود اين
مشاغل هم به خودي خود شخصيت ساز هستند .مث ً
ال در همين جومونگ ميتوانيد ببينيد
که پيشگويان حتي جايگاهشان از همسر امپراطور نيز باالتر است .امروزه نيز فال قهوه ،فال چايي،
فال دمپايي ،فال پاي مرغ ،فال نعل اسب ،فال شاخ گاو و خيلي از فالهاي ديگر وجود دارد که
ميتواند آدميزاده را با شخصيت و پولدار کند .آن وقت است که شما به هر شکل و شمايلي که
دربياييد باز هم با شخصيت هستيد.

راههاي دشوار

راههاي دشوارتري هم براي پولدار شدن وجود دارد تا بتواند شخصيت شما را تضمين کند که
البته اص ً
ال پيشنهاد نميشود .چون هم زيادي سخت است و هم بيش از اندازه شرافتمندانه.
مث ً
ال ميتوانيد آنقدر درس بخوانيد تا دکتر شويد بعد متخصص شويد بعد ويزيت مطبتان را
بکنيد نفري 80هزارتومان و بعد پولدار و با شخصيت شويد و بتوانيد ماشين خارجي سوار شويد .يا
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چگونه
با شخصیت
باشيم
لیال بیگلری

مايه دار با
شخصيت

اينکه برويد در يک مکانيکي مشغول کار شويد و بعد خيلي کار کنيد و بعد کل کار را ياد بگيريد و بعد
مکانيکي را با اوستايتان شريک شويد و بعد کل مکانيکي را بخريد و صاحبکار شويد يا سعي کنيد يک
کار و کاسبي راه بياندازيد و از اين راه پولدار شويد ولي راستش را بخواهيد همان راههاي اول خيلي
بهتر است چون هم آدم را پولدارتر ميکند و هم وقت کمتري از آدم را ميگيرد .مث ً
ال شما ميتوانيد با
نشستن در يک بانک و زير نظر گرفتن مردم و تعقيب آنها و در نهايت به چنگ آوردن پولهاي يکي
از مشتريهاي پر پول از طريق کيف قاپي ،يک شبه درآمد هجده سال پدرتان را به دست بياوريد .که
البته به اين درآمد شما نه مالياتي تعلق ميگيرد و نه کسوراتي دارد .يا اينکه با يکي از دوستانتان که
موتور سيکلت دارد برنامه بگذاريد تا گوشي مردم را از دستشان بقاپيد .با اين کار نيز ميتوانيد پولدار
شويد که اتفاق ًا خيلي هم راحتتر از اين است که برويد در يک آموزشگاه تعميرات موبايل ثبت نام
کنيد و پس از گذراندن يک دورۀ چند ماهه و فارغ التحصيلي از آنجا ندانيد که آيا باز
هم بيشخصيت خواهيد ماند يا اينکه قرار است پولدار شويد.

مزاياي راههاي زيرزميني

راههاي زيرزميني براي با شخصيت شدن مزاياي زيادي
دارد يکي اينکه ماليات ندارد زيرا ماليات اينجور چيزها را کسان
ديگري دادهاند و شما به عنوان يک شهروند متشخص و محترم
ديگر نگران پرداخت نکردن ماليات نيستيد و ميتوانيد از دولت
شهرداري و ارگانهاي زيرربط توقع خدمات داشته باشيد .مزيت
بعدي اين است که شما نياز به سرمايه نداريد و الزم نيست که از
وامهاي خود اشتغالي و اين جور خدمات استفاده کنيد چون مث ً
ال
کسي که ميخواهد راننده تاکسي باشد بايد حداقل يک تاکسي
داشته باشد ولي شما که ميخواهيد دخل آن تاکسي را خالي کنيد فقط
کافي است که يک تاکسي بگيريد نه اينکه تمام پول زندگيتان را بدهيد و
يک تاکسي بخريد يا کسي که يک سوپر مارکت بزرگ دارد بايد هم براي مکان
سوپرمارکت خود هزينه پرداخت کند و هم پول آب و برق و گاز و تلفن بدهد ،هم براي مغازه
جنس تهيه کند و حتي شايد مجبور باشد به شاگرد خود نيز حقوق بدهد ولي شما که صندوق فروشگاه
را خالي ميکنيد نيازي به اين چيزها و خرجهاي اضافي نداريد و بنابراين دولت هم مجبور نيست که
به شما خدمات شهري ارائه بدهد .شما فقط بايد زبل باشيد تا باشخصيت شويد همين.

مخالفان طرح

بعضي از افراد که مخالف با شخصيت شدن هستند با اين کارها مخالفند آنها فکر ميکنند آدم
براي با شخصيت شدن حتم ًا بايد راههاي شرافتمندانه و قانوني را پيش بگيرد .غافل از اينکه اين
راهها اص ً
ال هم به درد نميخورد .چون هم هزينه بر هستند و هم گرفتاريهاي قانوني زيادي دارند.
مخالفان اين طرح فکر ميکنند آدم بايد حتم ًا خيلي کار کند تا پولدار شود .اين افراد ظاهراً هرگز
توسط هيچ گروه مخروطي اي پرزنت نشدهاند و گرنه همچين حرف بيخودي را مطرح نميکردند.
آنها بايد بدانند که تنها راه پولدار شدن زحمت کشيدن نيست بلکه يکي از دشوارترين راههاست
همين شرکتهاي مخروطي را در نظر بگيرد که البته به نوعي در حال حاضر در زير شاخۀ فعاليتهاي
زيرزميني ما ميگنجند .آنها معتقدند شما با خوردن مخ مردم و تصوير کردن يک آيندۀ خيلي خيلي
قشنگ ميتوانيد از آنها پول بگيريد و خودتان پولدار شويد .اين کار دو تا حسن دارد هم اينکه شما با
شخصيت ميشويد و هم اينکه آنها بيشخصيت ميشوند.
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نما اق

ی سی

ویزیون

تباس

اگر هم به ادبيات عالقمند هستيد و دوست داريد کتابهاي رمان و
داستان را بخوانيد و هم به سينما و فيلمهاي سينمايي عشق ميورزيد،
ش��بکۀ چهار براي شما تدبيري انديشيده است و شبهاي يکشنبه شبکۀ
چهار برنامهاي را تحت عنوان سينما اقتباس پخش ميکند .اين برنامۀ
ارزشمند به پخش فيلمهاي سينمايي اي ميپردازد که از روي يک اثر
ادبي اقتباس ش��ده اس��ت .اقتباس ادبي از يک فيلم سينمايي مفاهيم
گستردهاي دارد که گاه با الهام گرفتن و کپي کردن مخلوط ميشود و
بيننده آنها را با هم اشتباه ميگيرد.
در برنامۀ سينما اقتباس که به جنگي سينمايي -ادبي شباهت دارد،
از اين مسائل گرهگشايي ميشود و بيننده را متوجه اين مسئله ميکند
که يک اثر اقتباس��ي بايد چگونه اثري باش��د .براي
مث��ال ،بارها و باره��ا فيلمهاي
س��ينمايي و مجموعهه��اي
تلويزيون��ي و حتي انيميش��ني از
روي رمان بينواي��ان اثر ويکتور هوگو
ساخته شده اس��ت اما اينکه هر کدام
از اين س��اختهها چگونه نگاهي به
اص��ل نوش��تههاي ويکتورهوگو
دارد و آيا توانس��ته اس��ت منظور
و مقصود نويس��نده را منتقل کند ،جاي
س��ؤال دارد .يک��ي از مهمترين اه��داف و برنامههاي
س��ينما اقتباس اين اس��ت که اين مس��ائل را براي بيننده
روش��ن کند؛ يعني اگر بينندۀ فيلمهاي س��ينمايي يک بينندۀ
حرفهاي و عالقمند به ادبيات و س��ينما باش��د ،ميتواند با دنبال
ک��ردن مرتب اين برنامه متوجه نکات مهم و اساس��ي اي ش��ود که
در نهاي��ت ب��ه او کمک ميکند تا خود صاحبنظر ش��ود و بتواند فيلم
خوب اقتباس��ي را از فيلمهاي متوس��ط و ضعيف ،تميز دهد .اگر
هم به اين چيزها عالقهاي نداشته باشد ،ميتواند يک فيلم
خوب س��ينمايي را ببيند و از آن لذت ببرد ،بيتوجه به
گذشتۀ فيلم ،گذشتۀ داستان ،زندگينامۀ نويسندۀ
رمان ،روحيات کارگردان و خالصه هر چيز
ديگري که در اين جنگ س��ينمايي مطرح
ميشود.
در س��ينما اقتباس ش��يوۀ نويني از اجراي اين گونه برنامهها ديده
ميشود؛ اين برنامه مجري ثابت ندارد که به عنوان مجري کارشناس يا

يک متکلم وحده نظرات خود را به بيننده (با چند درجه
تخفيف) منتقل کند .در اين برنامه شوراي نويسندگان
و کارشناس��ان پس از بررس��ي فيلمه��ا و رمانهايي که
فيلمها از آنها اقتباس ش��ده اس��ت ،متني بلند را تهيه
ميکند که توسط نريشن (گفتار متن) به بيننده منتقل
ميش��ود .حتي در ي��ک بخش ويژه بخش��ي از کتاب
بازخواني ميشود و همزمان بيننده شاهد پخش همان
صحنههاي فيلم در بگراند خوانندۀ کتاب است.
ش��ايد همين کار س��اده ک��ه احتياج ب��ه تکنيک
پيچي��دهاي هم ن��دارد ،باعث ش��ود که بينن��دگان به
خوبي مضمون اقتباس را درک کنند و به قول معروف
دوزاريشان بيفتد که وقتي ميگويند يک اثري اقتباس
از يک کتاب اس��ت ،يعني چه .يعني متوجه ش��وند که
ي��ک فيلم اقتباس��ي در واقع خلق دوب��ارۀ همان رمان
از ديدگاه��ي ديگر اس��ت؛ از ديد ي��ک متخصص که
در س��ينما فعاليت ميکند و قدرت به تصوير کش��يدن
جمالت و متن کتاب را دارد .اين کار تقريب ًا شبيه کاري
است که تصويرسازان انجام ميدهند .تصويرسازان نيز
آنچه را که از مت��ن دريافت ميکنند ،با هنر طراحي و
نقاش��ي خود مجس��م ميکنند و به بيننده در راس��تاي
درک مضاعف متن ،ياري ميرسانند.
تا به حال برنامههاي تخصصي بس��ياري در زمينۀ
سينما و در زمينۀ ادبيات و به خصوص ادبيات داستاني
از تلويزيون پخش شده است اما اين فصل مشترکي که
سازندگان برنامۀ سينما اقتباس آن را در نظر گرفتهاند،
چي��ز بديع و جديدي اس��ت که هم از نظ��ر علمي به
متخصصان ادبيات نمايش��ي کم��ک فراواني ميکند و
هم اين ش��انس را به بينندگان ميدهد که بتوانند يک
فيلم خوب را ببينند.
ش��ايد راه عالج س��ينماي ايران همين باشد زيرا
ه��ر گاه در م��ورد فيلم و فيلمس��ازي در اي��ران با هر
يک از کادرهاي تکنيکي و تخصصي س��ينما صحبت
ميشود ،يگانه نقطۀ ضعف فيلمسازي ايران را در متن
ميبينن��د؛ متنهايي که
داس��تان محکمي ندارد و

فيلمنامهاش بر روي همان داستان نيمبند بنا شده است
و به همين ترتيب ساير کادر فيلم سازي هنر خود را بر
روي پي ساختماني بنا کردهاند که سست و لق است و
هر آن امکان فرو ريختن دارد .حاال وقتي که داس��تان
محکمي در دس��ت فيلمساز باش��د ،ميتواند اين نقطه
ضعف را جب��ران کند و هنر واقعي خ��ود را بروز دهد.
براي مثال يکي از زيباترين آثار تلويزيوني و س��ينمايي
پس انقالب مجموعۀ قصههاي مجيد است .قصههاي
مجي��د از روي کتابي با همين نام از هوش��نگ مرادي
کرماني ساخته شده اس��ت .همين کار ساده باعث شد
که کيومرث پور احمد پس از س��اخت فيلمهاي کانوني
و به اصطالح هنري ،جهش��ي بزرگ به سوي موفقيت
و معروفيت داشته باشد .يا داريوش مهرجويي به عنوان
يک فيلمساز صاحب سبک در يکي از آثار موفق خود،
سراغ يک داس��تان اقتباسي از مرادي کرماني ميرود؛
مهمان مامان او کاري زيبا و ش��ايان تقدير اس��ت که
پ��س از فيلمه��اي عرف��انزدۀ مهرجوي��ي ميتواند با
مخاطب ايراني در هر قشري ارتباط برقرار کند.
س��ينما اقتب��اس چند مزيت دارد ک��ه يکي از آنها
اين اس��ت که بيننده را با بن و ريشۀ فيلمهاي اقتباسي
آش��نا ميکند اما مزيت برتر آن تقويت حس خالقيت
بيننده است زيرا باعث ميشود که بيننده وقتي يک اثر
مکتوب را به عنوان رمان يا داس��تان کوتاه در دس��ت
گرفت ،بتواند فضاس��ازي زيبايي 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 کفشهايتان دقت کردهايد .کفشها
مظلومترين لباسها هستند .آنها بار وزن آدم را به دوش ميکشند و
در ميان خار و خاشاک ،سنگ و کلوخ ،برف و سرما و آب و باران
سرنشينان خود را به سالمت حمل ميکنند .آنها گاهي اوقات جور
عصبانيت آدمها را هم ميکشند .وقتي از زور عصبانيت تکهسنگ
سر راهمان را شوت ميکنيم ،در واقع تمام ضربۀ خشممان به
کفش وارد ميشود .کفشها موجودات وفاداري هستند؛ هم به خود
هم به سرنشين خود و هم به يکديگر .وقتي يکي از لنگههاي
کفش خراب ميشود و از کار ميافتد ،ديگري حاضر به سرويس
دادن نيست و در حالي که هنوز سالم است ،خودخواسته محکوم
به مرگ ميشود.
کفشها موجودات مظلومي هستند .با اينکه ما را همه جا ميبرند
و به هر جا که ميخواهيم ميرسانند ،شبها بايد پشت در باشند و
حق ورود به خانه را ندارند .اگر دقت کنيد ،ميبينيد که کفش هر
کسي کم کم شکل خودش ميشود؛ مث ً
ال به کفشهاي قهوهاي
و خاکگرفتۀ معلمتان نگاه کنيد ،طفلکي بار سنگين علم را به
همراه فشار شديد زندگي حمل ميکند .روي صورتش همچون
صورت معلم چروکهايي افتاده است که گذر زمان را به ما يادآوري
ميکنند .حتي آن قسمت از درز کفش که قدري باز شده است،
يادآور لبخند محو و زورکي معلم به شاگرداني است که هيچ
گناهي ندارند به جز آنکه ناخواسته شاگرد معلمي شدهاند که رفاه
خانوادهاش را به نيازهاي شخصي خود برتري ميدهد و حاضر
است سالها بر آن کفش کهنه سوار شود و آن را وصله و پينه کند
و روي کهنه و غمگينش را با واکس فوري بپوشاند تا پسرانش
کفشهاي زيبا به پا کنند ،تا دخترانش در مدرسه آسايش داشته
باشند و در زنگ ورزش کفش ورزشي بپوشد و روزهاي عادي
کفشي زيبا که يک پاپيون صورتي قشنگ روي آن است .يا کفش
خيلي از پدرها که هر صبح به پايشان ميرود و آنها را به کارخانهها
ميرساند .کفش آنها مانند خود آنها کاله ايمني به سر دارد و
تمام روز حواسش هست که باليي سر پنجههاي پاي پدران نيايد.
بعضي کفشها هم حالشان خيلي خوب است .يعني ما اينطور فکر
ميکنيم زيرا سالي دو سه بار از کمد بيرون ميآيند و صاحبان خود
را به مهمانيها ميبرند در مهمانيها به آنها خوش ميگذرد .حرفهاي
خوب ميشنوند ،صداي شادي ،صداي خنده ولي حتي اين کفشها
هم غصهدار هستند .آنها دلشان ميخواهد به پارک بروند ،به دل
طبيعت بروند ،روي چمنها پا بگذارند و از روي جويها بپرند .حتي
گاهي بدشان نميآيد که سوار اتوبوس بشوند و زير بار فشار کفش
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لباس
سهراب آيينه چي

باوفا

ديگري بروند تا قلنجشان بشکند .اين طفلکيها تمام عمر مبحوس کمد تجمل
هستند .آنها زندگي هيجانانگيزي ندارند .خيلي که شانس بياورند،تر و تازه گوشۀ
همان زندان از ياد ميروند و شايد روزي همراه ديگر اساسهاي کهنۀ منزل به
سطل زباله ريخته شوند .راستش را بخواهيد ،غصۀ اين کفشها از ديگر کفشها
بيشتر است زيرا کفشهاي معمولي اين اميد را دارند که اگر درون سطل زباله پرت
شدند ،توسط يک نيازمند دوباره پيدا شوند و به زندگي او راه پيدا کنند اما فردي
که نيازمند باشد ،قطع ًا نيازي به کفش مهماني ندارد .پس کفشهاي مهماني براي
هميشه فراموش ميشوند و در هيچ خاطرۀ تلخ و شيريني با صاحبان خود شريک
نيستند .حتي وقتي صاحبان آنها از مهماني ميآيند با دلخوري آنها را از پا در
ميآورند و به جرم اينکه پايشان را زده است ،با دلخوري و ترشرويي آنها را به
گوشهاي پرتاب ميکنند.
بيشترين هيجان را کفشهاي ورزشي دارند .اين کفشها صاحبان خود را در
حساسترين مقاطع شغليشان يعني در ميادين ورزشي همراهي ميکنند .کيفيت
آنها بسيار مهم است و گاه به شريک اصلي ورزشکاران تبديل ميشوند .حتي در
برخي از ورزشها مانند کوهنوردي ،زندگي ورزشکار در دست اين کفشها است.
اگر لحظهاي غفلت کنند يا قدري بلغزند و نتوانند در جاي مناسب چنگ بيندازند
و صاحبشان را نتوانند کنترل کنند ،به همراه آن ورزشکار براي هميشه از صفحۀ
تاريخ محو ميشوند زيرا همه آنها را مجرم اصلي اين فاجعه ميدانند اما کفشهايي
مانند کفش فوتبال و واليبال و بسکتبال ،چنين موقعيت حساس و خطرناکي
ندارند .البته عمرشان نسبت به سايرين کوتاهتر است زيرا بايد ضربههاي متعددي
را تحمل کنند و اگر موجود جانداري ديدند ،حتم ًا تمام بدنشان بعد از هر مسابقه
و تمرين ،سياه و کبود ميشود.
بعضي از کفشها اين شانس را دارند که شبها درون جايگاهي مخصوص مثل
جاکفشي استراحت کنند و به دور از هياهو و مشکالتي که در طول روز داشتهاند،
لحظاتي را در آرامش بگذرانند ولي بعضي از کفشها همچنان پشت در ميمانند.
گاهي اوقات باران روي آنها ميبارد و گاهي آفتاب سوزان کاري ميکند که بند
بند تنشان از هم باز شود و چسبهايشان شل شود و حتي گاهي ناگهان دزدي از
راه ميرسد و همۀ آنها را درون يک کيسه ميريزد و با خود ميبرد .حاال به هر
جايي که بروند ،ديگر آن عزت و شکوه قبل را نخواهند داشت و مانند بردگاني
که به بازار بردهفروشي ميروند ،در بازار مالخرها خريد و فروش ميشوند .شايد
خيلي از آنها روي سخت زندگي را ديده باشند ولي ديدن رويۀ سياه زندگي
برايشان بسيار تلخ است.
کفشها موجودات غريبي هستند .آنها زادۀ تمدن هستند و با صاحبانشان
خاطرات مشترک و تلخ و شيرين بسياري دارند و هميشه سعي ميکنند خودشان
را آنگونه تغيير دهند که صاحبشان احساس راحتي کند .شايد از اين رو باشد که
کفش هر کسي کم کم شکل خود او ميشود .حتي بعضي از کفشها براي اينکه
رضايت صاحبشان را جلب کنند و به روحيات منحصر به فرد او جواب مثبت دهند،
حاضر هستند پشتشان خميده شود و صاحب آن کفشها پشت کفشها را بخواباند
و آنها را خرت خرت روي زمين بکشد .شايد اين کفشها زندگي دلخواهشان را
نداشته باشند ولي حتم ًا زندگي هيجانانگيزي خواهند داشت.

29

سال پنجم  /شماره  9پياپي  23 /221خرداد 1388

ف مثل شهروند
آموزش قوانين شهروندي
براي ساكنان كرهي ماه
قاسم رفیعا

تصویرگر:زهرا

سادات موسوی محسنی

آلودگی فضا
دود همیشه نشانۀ یک اتفاق بوده؛ اتفاقی که افتاده یا در شرف افتادن است اما
گاهی این دود نیس��ت که بلند میش��ود بلکه بخار است که ما آن را دود میبینیم.
مث ً
ال همین که از کلههای شما بلند شده به اشتباه دود خوانده میشود ،در صورتی
که اصو ًال بخاری اس��ت که به خاطر داغ شدن و فعالیت گستردۀ مغزی شما ایجاد
میش��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 میکند.
شما میخواهید دود روستا را با دود شهر یکی کنید؟ دود در روستا خالصه میشود
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 برنامههای متعدد انجام دادهاند،
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 میکنم ،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 میکردند و به شهرها هجوم
میآوردند .کار به جایی رس��یده بود که دیگر در ش��هرها جایی
ب��رای زندگی نبود .آلودگی بی��داد میکرد .ناگهان یک روز صبح
آدمها از خواب بیدار ش��دند و دیدند خیلیه��ا مردهاند 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 نمیگرفتند 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 ندیدهاید یا اینکه یک قرن
اس��ت باران نباریده ،اینکه چیزی به نام الیه ازن ندارید ،اینکه ما
نمیتوانیم  24ساعت بیشتر در کرۀ ماه دوام بیاوریم و کلی اینکههای
دیگر باعث میشود من به این نتیجه برسم که یک هشدار اساسی
برای شما الزم است.

انواع دودها:

-1دود سفینه ها :خودتان عقلتان را به کار بیندازید و کالهتان
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را قاضی کنید .ببینید کدام یک از شما تاریخ تولد سفینههایتان را به
خاطر دارد .اکثر س��فینههای شما متعلق به عصر دایناسورهای زمین
است که همچنان دارد کار میکند .این سفینههای دودزا ضمن ایجاد
آلودگی هوا مصرف باالی س��وخت را به همراه دارد و باعث میش��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 میکند .به هر
حال سفینههای هزاربار تعمیر شده و بازسازی شده ،نمیتواند شما
را از آلودگی خالص کند.
 -2مواد مخدر :مردم کرۀ زمین یک مثالی دارند که میگویند
«اگر میخواهی خودکشی کنی برو سیگار بکش ”.امروزیها معنای
این ضرب المثل را نمیفهمند .آخر کسی نمیداند سیگار چیست
ولی من که در این باب تحقیق کردهام میدانم س��یگار یک مادۀ
مخدر بوده است که در دوران قدیم آدمها آن را مصرف میکردهاند ولی
به مرور زمان اینقدر فهمیده شدهاند که سیگار را کنار گذاشتهاند .البته
برای این کار زحمت بسیار زیادی متحمل شدهاند و مصیبتها کشیدهاند
که مپرس.
حاال ش��ما را که میبینم با خودم میگویم س��یگارهای ما در مقابل اگزوزهای شما
آدامس است( .سیگارهای فضاییها درست مثل لولۀ اگزوز ماشینهای قدیمی ماست و دود سیاهی تولید
ی دهند و البته تعداد زیادی از آنها هم بیرون نمیدهند! مترجم).
میکند و اکثر فضاییها دود آن را بیرون م 
 -3کارخانه ها :بعضی از کارخانههای شما بیشتر از اینکه تولیدات صنعتی داشته باشند ،دود تولید میکنند.
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 کارخانههای ش��ما را در قبال صرفه جویی س��وخت مکانیزه کنیم زیرا به نفع همه اس��ت .یک بازنگری در
کارخانهها میتواند قدری از ش��دت آلودگی آنها کم کند؛ به هر حال کارخانهها یکی از مهمترین عوامل آلودگی ش��هرهای بزرگ
هستند.
 -4خانه ها :بله! تعجب نکنید .خانهها هم دود تولید میکنند .دود خانهها 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 میکند .ساالنه هزاران نفر دچار خفگی
میش��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 خانههایتان باشید و فکری برای مهار دود خطرناک 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 گلخانهای نام میبریم ،گازهایی هستند که الیۀ ازن ماه را از بین بردهاند
و امروز هیچ گیاه و موجود زندهای در ماه زندگی نمیکند .خواهش میکنم خودتان را موجود زنده حساب نکنید! موجودی که نفس
نمیکشد ،موجود زنده به حساب نمیآید .شما فکر میکنید که دارید نفس میکشید .اینکه شما میکشید ،قد است نه نفس.
اما مهمترین آلودگی که شما ایجاد میکنید ،آلودگی صوتی است .خیلی بد است که فضاییجماعت 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!
نمیشود وقتی من حرف میزنم شما اینقدر تکرار نکنید؟ من فکر میکنم تب دارم .لطف ًا حرف مرا تکرار نکنید .باز تکرار میکند.
جمع کنید .میزان آلودگی کالس باال رفته .دیگر نمیتوانم نفس بکشم .کالس تعطیل! اَه اَه حالم به هم خورد.

31

سال پنجم  /شماره  9پياپي  23 /221خرداد 1388

ورزشي

افسون حضرتی

استقالل تیم پر حاشیهای است .این

موضوع را حتی مدیران این تیم نیز تأیید

میکنند .قهرمانی هم نمیتواند اندکی از

امیررضا واعظ آشتیانی:

جدی بودن باعث
موفقیت میشود
 Õشما خیلی جدی هستید؟

حاشیههای موجود بکاهد ،آن هم هنگامی که
به نظر شما همین که سعی میکنم حاشیهها
مدیر عامل این تیم ،خیلی جدی رو در روی را از تیمم دور کنم یعنی که بداخالق هستم؟
حاشیهها ایستاده است و انگار به هیچ طریقی

 Õمن نگفتم شما بد اخالق هستید.
خیلی جدی به نظر میرسید!

فوتبال چسبید تا از تجربیات خود در مدیریت

 Õبه نظرتان جدی بودن شما باعث
قهرمانی استقالل شد؟

کوتاه نمیآید .پس از مناقشۀ پر سر و صدای

استعفای دو شغلهها از ورزش ،واعظ آشتیانی
من همیشه در کارم جدی هستم و معتقدم
نیز فدراسیون دوچرخهسواری را رها کرد و به که جدیت باعث پیشرفت در کارها میشود.
فوتبال هم بهره ببرد:
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دارد.

در موفقیت یک تیم ،مدیریت هم نقش

 Õچه سهمی را برای بازیکنان و کادر
مربیان تیم در نظر میگیرید؟

قطع ًا آنها هم در موفقیت تیم نقش داشتند و
من هم این تأثیرگذاری را نادیده نگرفتم.
 Õپس چرا مربی تیم را عوض کردید؟

عوض نکردیم .با هم به توافق نرسیدیم.

 Õامکان نداشت با هم توافق کنید؟

اگر امکان داشت ،حتم ًا این کار را
میکردیم.

 Õبا توجه به شرکت در جام باشگاههای
آسیا برایتان سخت نیست که یک کادر فنی
جدید بیابید؟

مدیریت همین وظایف را به عهده دارد و
باید در چنین مواقعی بتواند تیمش را جمع و جور
کند.
 Õبا چه گزینههایی به توافق رسیدید؟

اجازه دهید وقتی که قطعی شد به اطالع هواداران برسانیم.

 Õبا این کار اجازه میدهید که بازار شایعه داغ شود.

هر کار کنیم هر روز شایعهای اطراف باشگاه وجود دارد .ما نمیتوانیم
جلوی این مسایل را بگیریم.

 Õولی شما گفتید جدی هستید چون میخواهید که حاشیههای
تیم را کم کنید.

قبول دارم که کنترل همۀ حاشیهها در اختیار من نیست.

Õولی مسألۀ لیدرها را توانستید کنترل کنید.

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

فکر میکنم باید از جایی شروع کنیم.

 Õشما هم از لیدرها شروع کردید؟

بله و جلوی مشکالت بیشتر را گرفتیم.

 Õکار در فدراسیون دوچرخهسواری
مشکلتر بود یا کار در باشگاه استقالل؟

مدیریت در مجموع کار سختی است؛
دوچرخهسواری یا فوتبال ندارد.

 Õخودتان به کدام یک بیشتر عالقه داشتید؟

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

 Õقصد ندارم مدیریت شما را زیر سؤال ببرم ولی استقالل
یکی از شانسهای قهرمانی بود.

بله ولی به هر حال توانستیم با کمک سایر دوستان ،این تیم را به
قهرمانی برسانیم.
 Õاگر زمان فراغت داشته باشید ،ترجیح میدهید فوتبال بازی
کنید یا دوچرخهسواری؟

هر دو ورزش در حد حرفهای ،سخت هستند ولی به نظرم
دوچرخهسواری راحتتر است ،البته باید شرایط ایمنی آن لحاظ شود.
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