سال چهارم/شمارۀ 47پیاپی/209شنبه 3اسفند مـاه300/1387تومان

سید مهدی رحمتی :قدر دایی را میدانم
ساندویچت را با قورباغه عوض کن!
خاور دایی ابراهیم
یک سگ فضایی بانمک!
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صب��ح زود وقت��ی
مغازهداره��ا کرک��رۀ
مغازههایش��ان را ب��اال
میدهند ،از سبزیفروش
و بقّال و تعمیرکار گرفته
تا نان��وا و خیاط و ...اولین
جمل��های ک��ه ب��ر ل��ب
میآورند ،این است:
«بسم اهلل !...الهی به امید تو»
این الهی به امید تو یعنی« :خدایا! میدانم که هستی و حواست
به من هس��ت .میدانم که رزق و روزیام به دس��ت توس��ت و
سالمت دست و بازویم از تو .پس به من سالمتی و توانایی بده تا
کار و بارم به سامان باشد و کسبم پر رونق .تا روزی حالل نصیبم
شود و برای سفرۀ زن و فرزندم نان گرم ببرم».
...
صبح زود وقتی کرکرۀ پلکهایمان را باال میدهیم و چشممان به
دیدار اولین پرتو صبحگاه روشن میشود ،آیا یادمان هست به او
سالم کنیم؟!
آیا یادمان هست به او بگوییم« :سالم ای هستی پنهان شده در
همه چیز ،میدانیم که هستی و تا تو هستی همه چیز هست».؟
تا تو هس��تی که در ذرات گرم خورشید به ما لبخند میزنی ،تا
تو هستی که نسیم نازک لطف و مهربانیات دست نوازش بر سر
رودخانهها و گلها و س��نگها بکشد ،تا تو هستی که بذرها به شوق
دیدارت جوانه بزنند و ابرها به یمن سر انگشتان کریمت ببارند،
تا تو هس��تی که انگورها ذوق شیرین شدن داشته باشند و ماهی
ِ
ش��وق به دریا رسیدن ،دلهایمان مثل روز روشن است و امیدمان

به رشتۀ هستی متصل.
ای عزیزترین! ای بزرگ! ای بخشنده!
کسی جز تو الیق این صفات نیست چون تو تنها عزیزی هستی
که هرگز خوار نمیشود و تنها بخشندهای هستی که بیمزد و منت
میبخشد و چشمداشتی ندارد و تنها بزرگی هستی که کوچکیهای
م��ا را نادیده میگیری .پس هر صبح که کرکرۀ پلکهایمان را باال
میدهیم ما را ببخش و با نفس شفابخش خویش در ما امیدهای
تازه بریز.

فاطمه ساالروند
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اهمیت سالمت نفس
ّ

روز اولی که ایشان به مسجد اعظم آمدند ،به جای درس ،شروع به نصیحت کردن طلبهها کردند .نصایح
ایش��ان طوری بود که انس��ان را مقداری از وابستگی و عالقه به دنیا رهایی میداد و متوجه عرفان و آخرت
و خدا میکرد.
روزی در ضمن نصایحشان فرمودند:
نگاه کنید آنجا را ،این عکس باال ،عکس آقای بروجردی اس��ت در حالی که مطالعه میکند .عکس پایین،
جنازهاش روی دست مردم است .یک خرده پایینتر ،آقای بروجردی زیر خاک است.
آن چیزی که به درد آقای بروجردی میخورد ،س�لامت نفس اس��ت که آقای بروجردی داشت .والاّ این
ریاستها ،این سر و صداها ،این مسائل ،اینها وقتی که انسان زیر خاک رفت ،دیگر به درد انسان نمیخورد.

حجت االسالم طاهری خرم آبادی :پا به پای آتفاب ،ج  3ص 319

بینظیر در عبادت

یک س��ال در قم قریب پنج -ش��ش ذرع ،برف آمده بود که سیل آمد و نصف قم را برداشت .در
فیضیه میآمدند
همان موقع و در همان وضعیت ،امام در نیمه شب ،از مدرسه دارالشفا به مدرسه
ّ
و به هر زحمتی بود یخ حوض را میکش��تند و وضو میگرفتند و میرفتند زیر َمدرس مدرسه و در
تهجدشان میش��دند .حاال چه حالی داشتند نمیتوانم بازگو کنم .با حالت خوشی تا
تاریکی مش��غول ّ
اول اذان مش��غول تهجدشان میشدند و اوایل اذان میآمدند مسجد باال سر و پشت سر آقای حاج
میرزا جواد آقا ملکی به نماز میایستادند و بعد برمیگشتند و مشغول مباحثاتشان میشدند.
میتوانم بگویم که ایشان در بین همنوعانشان در امر عبادت و تهجد ،اگر بینظیر نبودند یقین ًا کم
نظیر بودند.

آیت اهلل خوانساری :فصلنامه حوزه ،ش32
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این انگشتر برای مرد حرام است
پس از فوت آیت اهلل کاشانی ،عدهای از اقشار مختلف مردم تهران ،برای دیدن حضرت امام به قم آمدند.
آنها با صدای بلند میگفتند :الکاش��انی َر َجع اِلَینا َمر َجع ًا .یعنی اگر کاش��انی رفت ،ولی به جای ایشان خمینی
به ما برگشت در حالی که مرجع بود.
یعنی فردی به ما داده ش��ده اس��ت که تمام خصوصیات کاشانی را دارد به اضافۀ این که مرجع هم است؛
در صورتی که آیت اهلل کاشانی مرجع نبود.
در همان مجلس یک نفر که جلو آمد تا دس��ت امام را ببوس��د ،انگشتری طال در دست داشت .در همان
حال که میخواست دست امام را ببوسد ،امام دست او را نگه داشت و فرمود:
عزیزم! این انگشتر برای مرد حرام است .شما این انگشتر را در بیاورید و انگشتر دیگری دست کنید.
آن آقا هم گفت :سمع ًا و طاعت ًا و همان جا انگشتر را درآورد و در جیبش گذاشت.
از این واقعه به س��ادگی میتوان فهمید که امام در همه حال ،وظیفۀ خود میدانس��تند که امر به معروف
کنند و چنانچه موردش پیش میآمد ،در همان جا و همان لحظه ،این کار را میکردند.

حجت االسالم علی اکبر مسعودی :پا به پای آفتاب ،ج ،4ص 150
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در سال س��وم هجری چشم جهان بر
او روشن شد و نامش به انتخاب رسول
خدا ،حس��ن ش��د .مولود نیمه رمضان
اس��ت و امام بر حق انس و جان .حسن
مجتبی ،نخس��تین فرزند عل��ی و زهرا
و منظ��ور آی��ات تطهی��ر و اولیاالمر و
ذویالقرباس��ت .ش��یعه دل به او داده
اس��ت و سر بر آستان بیگنبدش نهاده
است.
حس��ن و حس��ین ،می��وۀ دل رس��ول
خدا بودند و رس��ول خ��دا دربارۀ آنان
میفرمودند« :حس��ن و حس��ین هر دو
امامند ،چه برخیزند و چه بنشینند».
آری ،آنان چه برخیزند و چه بنشینند
حجتهای خداوند بر زمینند .این کالمی

زمزمه

6

اس��ت روشن که هم اشاره به قیام امام
حس��ین دارد و هم اشاره به صلح امام
حسن.
و نیز فرمودن��د« :خدا مرا به محبت
ورزیدن به این دو فرمان داده است».
و نی��ز فرمودن��د« :هر ک��س با این
دو دش��منی ورزد ،ب��ا من به دش��منی
برخاس��ته و هر کس با من به دشمنی
برخی��زد ،خدا بر او خش��م گیرد و هر
کس مورد خشم خداوند واقع شود ،او
را به آتش وارد میکند».

2

سال چهلم هجری اس��ت .مسلمانان
در س��وگ امیر مؤمنان علی علیهالس�لام
نشس��تهاند .مردم ،امام حس��ن مجتبی
را ب��ه عن��وان خلیف��ه ب��ر میگزینند.
ام��ام حس��ن میگوی��د« :من��م پس��ر
بش��ارتدهنده به رحمت خداوند .منم
فرزند بیمدهن��ده از عذاب الهی .منم
پس��ر دعوتکننده به سوی خداوند به
اذن او .منم پس��ر ن��ور تابناک .منم از
اهل بیتی که خداوند ،ایش��ان را پاک و
پاکیزه ساخت».

مهدی مستوری

3

معاوی��ه به عراق لش��کر میکش��د و
جنگ در میگیرد.

4

یاران امام حسن علیهالسالم به او خیانت
میکنند ،حتی پسر عمویش .امام حسن
با معاویه صلح میکند.

5

طبق معاه��دۀ صلح ،معاویه باید پس
از مرگ��ش حکومت را به امام حس��ن
علیهالس�لام و در ص��ورت نب��ود او ب��ه
امام حسین علیهالسالم بس��پرد .بنابراین
درصدد قتل امام حسن مجتبی علیهالسالم
بر میآید.

6

معاوی��ه برای ش��هادت ام��ام توطئه
میچیند .او وعده میدهد که« :هر کس
حس��ن بن علی را بکشد ،دویست هزار
درهم و فرماندهی یکی از لشکرها را به
او واگ��ذار میکنم و یکی از دخترانم را
نیز به او میدهم».
روزی م��ردی ب��ه مس��جد میآید و
امام که ب��ه نماز میایس��تد ،تیری به

7

209

 3اسفند مـــاه 1387

س��وی او پرتاب میکند ام��ا امام زیر
لب��اس معمول خود زره ب��ر تن دارد و
تیر به زره میخورد .یک شب هنگامی
ک��ه امام در حال گ��ذر از محلی به نام
ساباط مدائن است ،مردی با خنجر به
امام حمله میکند و ران امام را مجروح
میکند .خنجر س��می است و حضرت
در مدائن بستری میشود».
ام��ام در حضور جمعی از مس��لمانان
میگوید« :معاوی��ه به آنچه وعده داده
اس��ت ،وفا نمیکند و جوای��زی را که
برای کش��تن من تعیین کرده اس��ت،
پرداخت نخواهد کرد».
ترور کنن��دگان و منافقان نیز در این
جمع حضور دارند.

7

امام از مردم کوفه خداحافظی میکند
و به مدینه م��یرود تا باقی عمر را در
مدینه زندگی کند.

8

روزی امام حس��ن مجتبی علیهالسالم به
امیه
مسجد ال ّنبی میرود .عدهای از بنی ّ
در مسجد نشستهاند و امام را مسخره
میکنن��د .امام آرام اس��ت .دو رکعت
نماز میخواند و بعد به افراد حاضر در
مس��جد میگوید« :متوجه تمسخر شما
شدم .قسم به خداوند یکتا! شما بنیامیه
روزی را حاکم و مالک نمیش��وید مگر
آن که ما اهل بیت رسالت دو برابر آن
مدت را حاکم خواهیم شد و شما ،ماه و
سالی را حاکم نخواهید شد مگر آن که
ما نیز دو برابر آن را بر ش��ما حکومت
میکنی��م ولی بدانید که ما در حکومت
حاکمیت ش��ما آس��ایش داریم و از
و
ّ
امکان��ات آن تا ان��دازهای برخورداریم
اما ش��ما در حکومت ما هیچ جایگاهی
ندارید و هیچ گونه آس��ایش و بهرهای

نخواهید داشت».
در این لحظه یکی از ش��نوندگان بلند
میش��ود و ب��ه آن حض��رت میگوید:
«چگونه چنین چیزی ممکن اس��ت ،در
حالی که ش��ما سخاوتمندترین ،مهربان
ترین و دلسوزترین انسانها هستید؟!»
امام پاس��خ میدهد« :ب��رای آن که
بنیامیه با حیله و سیاس��ت ش��یطانی،
حق ما را غصب کردهاند و همانا مکر و
نیرنگ ش��یطان پا برجا نمیماند .اما ما
اهل بیت بر اساس معیار الهی و احکام
ق��رآن ،با بنیامیه دش��منیم و با همین
معیار با آنان برخورد خواهیم کرد».

9

س��رزمین شام در همس��ایگی پادشاه

روم است .معاویه پیکی به پادشاه روم
میفرس��تد و از امپراتور آن سرزمین
زهری قوی میطلبد.
معاوی��ه زهر را به هم��راه صد هزار
درهم برای «جعده» همسر امام حسن
علیهالس�لام میفرستد و وعده میدهد که

اگر امام را مسموم کند ،او را به ازدواج
یزید در خواهد آورد.

10

هوا گرم اس��ت و امام حسن علیهالسالم

روزه دارد .وقت افطار ،همسرش زهر
را با ش��ربتی مخل��وط میکند و آن را
ب��رای امام م��یآورد .امام ش��ربت را
میآشامد و لحظهای بعد میگوید:
«انّا هلل و انّا الیه راجعون».
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مریم اسالمی

آن وقت دس��تش را از پشت گردن
من برداش��ت و پای دیگ��ر قورباغه را
که توی دس��ت یوس��ف آویزان بود،
چسبید.
یوس��ف دس��تش را به طرف جیبش
برد و یک تیغ موکت بُری درآورد و با
صدای قیژ تیزی ،تیغ آن را باال داد.
بع��د نگاهی به م��ن انداخت و رو به
اکبر گفت« :محکم پاشو بگیر!»
قورباغ��ه داش��ت اّ
تقل میک��رد تا از
دس��ت آنها فرار کند .لبۀ تیغ برقی زد
و یوس��ف آن را به طرف قورباغه برد.
چش��مانم را بستم ،آب دهانم را قورت
دادم و گفتم« :ول��ش کنین .چیکارش
دارین؟!»
یوسف ،تیغ را از روی پوست قورباغه
برداش��ت ،به طرف دهانش برد و قبل

از اینکه دس��تۀ آن را الی دندانهایش
بگذارد ،گفت« :دلت میسوزه براش؟!»
و خندید.
دلم ریش ش��ده بود و پش��ت گردنم
مور مور میش��د .کف دس��تهایم عرق
کرده بود و چشمهایم میسوخت.
به قورباغه نگاه ک��ردم .دیگر تقالیی
نمیکرد .فقط به لجنهای سبز آب روی
استخر خیره شده بود.
دوباره گفتم« :ولش کنین!»
اکب��ر گفت« :ما رو باش که میخوایم
نمایش نشونش بدیم».
یوس��ف دوب��اره تی��غ را از البهالی
دندانهایش برداش��ت و گذاشت روی
پوس��ت تن قورباغه .همین که خواست
ببرد ،اکبر یکدفعه دست او را کنار زد
و گفتِ « :ه��ی ،بچه ن ُ ُن��ر .میتونی این

قسمت دوم

ساندویچت را با قورباغه عوض کن!

قورباغه رو از ما بخری و به جای نصف
کردن ،ناز و نوازشش کنی».
لحظ��های هر دو به هم ن��گاه کردند
و بعد نگاههای حریصش��ان افتاد روی
س��اندویچ که توی دس��تهایم فشارش
م��یدادم .یوس��ف گف��ت« :معامل��ۀ
خوبیه .ساندویچ هم به جای پول قبول
میکنیم ».و تیغ در دست منتظر شد.
به قورباغه نگاه کردم ،به زیر گلویش
که به س��رعت باد و خالی میش��د .به
آدم بغ��ض ک��ردهای میمانس��ت که
نمیتواند گریه کند.
آرام دس��تم را ب��ه ط��رف آنها دراز
کردم .اکبر با آن دس��تش که قورباغه
را نگرفت��ه بود ،س��اندویچ را که کاغذ
کاهی دورش از عرق دس��تهایم خیس
شده بود ،برداشت و

9
پای قورباغه را ول کرد.
قورباغه از یک پا توی دس��ت یوسف
آویزان ماند .آن را به طرف من گرفت
و گفت« :بگیرش».
یک قدم عقب رفتم و گفتم« :بندازش
توی استخر».
اکبر دوباره ی��ه وری خندید و گفت:
«ازش میترس��ه!» و ق��اه ق��اه خندید.
یوس��ف به چش��مهای من نگاه کرد و
گفت« :آدم شک ورش میداره که این
داداش ابراهیم باشه ».آن وقت چرخید
طرف اس��تخر .قورباغه را باالی استخر
روی آبها گرفت .بعد دو انگش��تش را
از دور پ��ای قورباغه ،باز کرد ،قورباغه
با سر شیرجه زد توی آب .آب استخر
موج کوچکی برداش��ت و لجنهای روی
آن جابه جا شد .لحظهای بعد همه چیز
آرام شد.
نگاه��م ب��ه آب اس��تخر ،جای��ی که
قورباغه پریده بود ،ماند .یوسف و اکبر
س��اندویچ را نصف کردند و گذاشتند
توی دهانش��ان .به طرف آنها برگشتم.
دیگر اثری از س��اندویچ نبود .یوسف با
دهان پُر ،همان طور که به سختی لقمۀ
ب��ه آن بزرگ��ی را میجوید ،گفت« :به
داداشت بگو خودت خواستی ساندویچو
با قورباغۀ ما عوض کنی».
س��رم را برگردان��دم و ت��ا مدرس��ه
دویدم.
مراس��م صبح��گاه تمام ش��ده بود و
بچهها در صفهای منظم و نامنظم یکی
یکی به داخل راهرو و به طرف کالسها
میرفتن��د .تن��دی پری��دم آخر صف
کالس خودمان و با آنها به راه افتادم.
تم��ام آن س��اعت که معلّ��م ریاضی

درس میداد و سؤال و جواب میکرد،
خ��ودم را خ��وردم .از عصبانیت ،همۀ
ناخنهایم را جویده ب��ودم .نه به خاطر
آن ساندویچ ،بیشتر به خاطر آن حس
ک��ه م��را وادار کرده بود کوت��اه بیایم.
مطمئن ب��ودم که اگر ابراهیم جای من
بود ،بیخیال قورباغه میشد ا ّما من...
زنگ ریاضی داش��ت تمام میشد که
ناظم مدرس��ه آمد دم در کالس ما و
با معلّم ریاضی پچ پچ کردند .بعد هول
هولکی آمدند تو .آقای ناظم عینکش را
روی چش��مش جابه جا کرد و با تکان
دس��ت به بچهها که بلند ش��ده بودند
گفت« :بنشینید».
معلّم ریاضی گفت« :یک خبر مهم!»
همۀ کالس در س��کوت و تعجب به
آنها خیره شدند.
آقای ناظم انگش��ت اش��ارهاش را به
س��مت بچهه��ا گرف��ت ،با زب��ان دور
لبهای��ش را خیس کرد و گفت« :خوب
گوش کنین .هر ک��س امروز از اغذیه
فروشی آقای رمضانی ساندویچ خریده،
نخوره! بیاد بده دفتر و پولش��و بگیره».
بعضی از بچهه��ا خندیدند .بعضی هم
با کنجکاوی پرس��یدن« :مگه چی شده
آقا؟!»
آقای ناظم گفت« :آقای رمضانی اآلن
به مدرس��ه آمد و خبر دادکه چون از
پنج شنبهشب ،برق مغازهاش قطع شده
بوده ،همۀ ساندویچها و موادی که توی
یخچال داشته فاسد شدن».
بع��د رو کرد به معلم ریاضی و گفت:
«ظاهرا ً از بچههای مدرسۀ ما هم چند
نف��ری از اون س��اندویچها خری��دن و
متأس��فانه دو نفرشون که قبل از زنگ
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تفریح اونا رو خوردن ،مسموم شدن».
بع��د با عجله از کالس خارج ش��د تا
به بقیۀ کالسها هم خبر بدهد .از معلم
ریاضی اجازه گرفتم و دویدم به طرف
حیاط مدرسه.
اکبر و یوسف داشتند توی آبخوریها
ب��اال میآوردن��د و از دل درد به خود
میپیچیدند.
آقای کاظمی ،مدیر مدرس��ه ،با یکی
از معلمه��ا صحبت میکرد تا بچهها را
به درمانگاه ببرد .خدا را ش��کر که آن
س��اندویچ را نخورده بودم .ظهر ،وقتی
به خانه رس��یدم یک راس��ت از پلّهها
رفتم باال.
مادر از توی آش��پزخانه گفت« :س��ر
و صدا نکن��ی ،ابراهی��م دارو خورده و
خوابی��ده ».بعد ادامه داد« :ش��نیدی؟!
تازه یه ساعته که تبش قطع شده».
ابراهی��م روی تختش خ��واب بود و
پتو را کش��یده ب��ود روی کلّهاش .کنار
تخت��ش ایس��تادم و پت��و را از رویش
کنار زدم .بعد با صدای ش��بیه صدای
خودش گفتم« :ه��ی پخمه! یک درس
جدید برات دارم».
چش��مهایش را باز کرد ،قرمز بود و
زیر پلکهای��ش ورم داش��ت .پتو را از
دس��تم قاپید و کشید روی سرش .بعد
از همان زیر پرس��ید« :چه درس��ی؟»
همان طور ک��ه کنار تختش ایس��تاده
بودم ،گفتم« :اگه الزم شد ،ساندویچت
رو با قورباغه ع��وض کن ».صدایی از
زیر پتو نش��نیدم .انگار ابراهیم دوباره
خوابی��ده بود .صدای مادرم را از پایین
ش��نیدم که میگفت« :احمد ،بیا ناهار
بخور».
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افسون حضرتی

سید مهدی رحمتی:

قدر دایی را میدانم
س��ید مهدی رحمتی روزهای خوبی را پشت س��ر میگذارد .او آنقدر کم اشتباه ظاهر شده که علی دایی
را مجاب کرده اس��ت از او به عنوان دروازه بان اول تیم ملی اس��تفاده کند .دورۀ جدید زندگی حرفهای او
از آنجا ش��روع ش��د که اس��تقالل را ترک کرد و به مس کرمان رفت .به قول خودش « 92کیلو بودم اما
حاال  79کیلو هس��تم .روحیهام خوب است و خوش��حالم که با مربی منطقیای مثل مظلومی کار میکنم».
رحمتی بدون جار و جنجال و حاش��یه توانس��ت مرد ش��ماره یک تیم ملی شود ،هر چند که حفظ آن از به
دست آوردن آن سختتر است:

فراز و نش��یبهای زیادی را تا کنون
پشت سر گذاشتهاید.
(م��ی خندد) فوتبال یعنی همین.
در فوتبال خیلی اتفاقات
رخ میده��د .من
باید صبور باشم
و ش��خصیت
حرف��های را
تح��ت ه��ر
شرایطی حفظ
کنم.
بعض��ی از مواقع
ش��ما هم در انتخاب
تیمتان اشتباه کردید.
بل��ه ،ای��ن اتفاق

برای م��ن رخ داد .البته م��ن در فجر
س��الهای خیل��ی خوب را پش��ت س��ر
گذاشتم .س��پاهان انتخاب خوبی نبود.
در اس��تقالل هم البته روزهای بدی را
پشت سر نگذاشتم اما مس کرمان را با
آگاهی و تعقل بیشتری انتخاب کردم.
با دوس��تانم مش��ورت کردم و اص ً
ال از
انتخاب این تیم ناراضی نیستم.
این روزها عملکردت تحسین خیلیها
را برانگیخته اس��ت .این مسأله چقدر
به تو روحیه میدهد؟
وقتی مورد تحس��ین ق��رار میگیرم،
لبخند میزن��م و در درونم هزار و یک
نگرانی به وجود میآید.
چه نگرانی؟
اینکه مسؤولیت سختتری را احساس
میکنم .من ح��اال در تیم ملی که علی
دای��ی س��ر مربیگ��ری آن را بر عهده
دارد ،ثابت بازی میکنم و خوش��حالم

که دل مردم را شاد کردهام .این روزها
اص ً
ال دوس��ت ندارم به گذش��تهام فکر
کنم .گذش��ته تمام ش��ده است .من در
دورۀ جدیدی قرار گرفتهام ،دورهای که
باید بیش از هر چیز دیگری به تمرین
مداوم و پیشرفت فکر کنم.
تحلی��ل تو از آغاز ای��ن دوره جدید
چیست؟
این دوره مدتهاس��ت که شروع شده.
از زمانی که من آمدم ،خیلی پیشرفت
کردم .این توضیح کاملی است و دیگر
نیازی به تحلیل ندارد.
تو در برههای دروازه بان خوبی هم
بودی اما به تیم ملی دعوت نمیشدی.
چرا؟
به نظ��رم این مش��کل فوتبال
ماست .به نظر و عقیدۀ
مربی��ان تی��م ملی
احترام میگذاشتم
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و میگذارم .من در هر تیمی که باش��م از جان و دل زحمت
میکشم.
پروی��ز مظلومی در موفقیتهای اخی��ر تو چقدر تأثیر گذار
بوده است؟
او بیش��تر از  15سال است که حق اس��تادی به گردن من
دارد .او همیشه با من برخوردی منطقی دارد.
مدتهاست که در پست دروازه بان خیال هیچ کس راحت
نیست .این نگرانی از زمانی پیش آمد که عابد زاده دروازه
بانی را کنار گذاشت.
ببینی��د ،دروازه بانهای فوتبال کش��ور ما ب��ا یکدیگر فاصلۀ
فنی چندانی ندارند .هر کدام از ما با س��ه ماه تمرین ایده ال،
میتواند جایگزین دیگری شود.
به نظرت چقدر با عابدزاده فاصله داری؟
فاصلۀ من با اس��طورههایی مثل عابدزاده و حجازی بس��یار
زیاد اس��ت .من را با آنها مقایس��ه نکنید .آنها هنوز در اوج
قرار دارند .برای رس��یدن به آنها به نظر راه طوالنیای وجود
دارد.
هیچ وقت از برانکو دلخور نبودی؟
نه ،اولی��ن مربی بود که مرا به تیم ملی دعوت کرد .برانکو
حق داش��ت که طبق سلیقۀ خودش دروازه بان اول تیمش را
انتخاب کند؛ مثل علی دایی که برای س��لیقهاش احترام قائلم
حت��ی اگ��ر همین فردا م��ن را از تیم ملی خ��ط بزند و دیگر
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دعوتم نکند.
تفاوت دایی با دیگر مربیانی که تا به حال
با آنها کارکردهای ،چیست؟
دای��ی نیاز ب��ه تعریف من
ندارد اما نکتهای که به نظرم
میرسد این اس��ت که او مربی
جوانی اس��ت و مثل یک حرفهای تمام
عیار تصمیم میگیرد .قدرت ریس��ک پذیری باالیی
دارد .م��ن قدر دایی را میدان��م و با جان و دل برای
تیم ملی کشورم زحمت میکشم.
مهم ترین دغدغۀ تو چیست؟
موفقیت مس کرمان و راهیابی تیم ملی به جام
جهانی .آرزو دارم در جام جهانی بازی کنم.
از زندگی در کرمان راضی هستی؟
بله ،شهر تاریخی و قشنگی است که تابستانهای بسیار گرم
و زمستانهای بسیار سردی دارد.
آثار باستانی آن را دیدهاید؟
بله ،از مجموع��ۀ «گنجعلی خان» دیدن کردم .به ماهان و
باغ شاهزاده هم رفتم که بسیار زیبا بود.
کرمانیها چه طور هستند؟
بس��یار مهماننواز و البته فوتبالدوس��ت .اس��تقبالی که از
بازیهای مس در این شهر میشود ،واقع ًا جالب است.
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سعید بیابانکی

خاور دایی ابراهیم
دای��ی ابراهیم یه دنده از ماش��ین کم
کرد و گفت« :گردنه رو که رد کردیم،
میرسیم قهوه خونۀ سید .یه شام دبش
میزنیم ت��و رگ و میگیریم میکپیم.
انشااهلل خروس��خون میشینیم پشتش
و قب��ل از ظهر به امون خدا میرس��یم
بندر .چطوره دایی؟»
م��ن گفتم :اّ
«وال من که اولین بارمه با
شما همسفر میشم .حتم ًا خوبه دیگه».

خاور دایی ابراهیم نالون نالون داشت
از گردنه باال میرفت .همۀ ماشینا از ما
س��بقت میگرفتن و میرفتن .به دایی
گفت��م« :دایی! آخه کجای این ماش��ین
به آهو رفته که پشتش با خط درشت
نوش��تی آهوی بیابان؟ ای��ن که اندازۀ
خر حاج یداهلل همس��ایه م��ون هم راه
نمیره!»
دای��ی ابراهیم زد زی��ر خنده و گفت:

«بیخی��ال دایی! عش��ق اس��ت .همین
جوری نوشتیم ».و زد زیر آواز که:
«در بیابانها اگر صد س��ال سرگردان
ش��وی  /بهتر اس��ت اندر وطن محتاج
نامردان شوی ».روی تابلوی باربند هم
نوشته بود« :مث بارون تو چشاتم!»
باالخ��ره آهوی بیابان دای��ی ابراهیم
مردن مردن رسید سر گردنه .کم کم
چند تا نور چراغ ضعیف که گمونم در
و دهات اطراف بودن ،پیدا ش��د .خاور
افتاد تو س��رازیری و ی��ه نفس راحت
کش��ید .از دور چند تا مهتابی س��بز و
صورتی کنار جاده دیده میش��د .دایی
ابراهیم گفت« :اونجا قهوه خونۀ سیده.
جای با صفاییه .خودش��م آدم با حالیه،
لوطی و خوش مشرب».
کم ک��م به قهوه خونۀ س��ید نزدیک
ش��دیم .دایی ابراهیم راهنمای س��مت
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راس��تو زد و یواش یواش گرفت کنار
ج��اده .خ��اور نگه داش��ت و دو تا گاز
حس��ابی داد و خاموشش کرد .دو تایی
رفتیم تو قهوه خونۀ سید .مرد میانسالی
پش��ت میز در ورودی نشسته بود و با
دیدن ما از جا بلند شد و گفت:
«به به گل ابراهیم! کجایی ساالر؟ دو
س��ه ماهی میشه چشممون به جمالت
روشن نشده .دلمون خیلی هواتو کرده
بود به موال».
دای��ی ابراهیم گفت« :خیلی مخلصیم.
س��ید راستشو بخوای چن ماهی میشد
که بار بهم نخ��ورده بود .اوضاع بار از
اون ور ب��ه ای��ن ور خیلی خرابه وگرنه
مگه میش��ه ما بیایم بن��در و تو قهوه
خونۀ سید تلپ نشیم؟»
س��ید گفت« :قدمتون س��ر چش��م،
بفرمایی��ن .اینجا متعلق ب��ه خودتونه».
دایی ابراهیم به من اشاره کرد و گفت:
«راس��تی س��ید ،این آقا مجی��د خواهر
زادمه .این س��رویس با ما اومده بندرو
ببین��ه .تا به ح��ال کش��تیهای باربری
بزرگ ندیده».
من س�لام ک��ردم .س��ید جواب
س�لام منو داد و گفت« :خوش
اوم��دی آقا مجی��د .بفرمایید».
با دای��ی ابراهیم رفتیم نشس��تیم
روی ی��ک تخت کن��ار پنجره.
دو تا چ��ای نب��ات داغ تو اون
شب سرد میچس��بید .بعدشم
س��ید آبگوش��ت آورد .دای��ی
راس میگفت ،واقع ًا خوشمزه بود.
س��اعت نزدیکای یک بع��د از نیمه
شب بود .سید اومد نزدیک تخت ما و
گفت« :آقا ابراهیم! چه کارهای؟ شب

میمونی یا حرکت میکنی؟»
دای��ی ابراهیم گفت« :راس��تش خیلی
خوابم میاد .با مجید میریم تو ماش��ین
چن س��اعتی میخوابیم ،خروسخون هم
به امید خدا میشینیم پشتش».
سید گفت« :امش��ب که خیلی سرده
قربونت برم! تو ماش��ین ی��خ میزنید.
بذار این آق��ا مجید با خاطرۀ خوش از
پیش ما بره .امش��ب و ب��د بگذرون و
توی قهوه خونه پیش ما بخواب ».دایی
ابراهیم گفت« :نه سید ،شما جات تنگه.
مزاحمت نمیش��یم .همون تو ماش��ین
راحت تریم .دمت گرم .نوکرتیم».
س��ید گفت« :راس��تی صد متر باالتر
یه مس��جده که تازه ساختن .اگه دوس
داش��تین اونجا هم جای بدی نیست».
دایی ابراهیم گفت« :درش بازه؟»
س��ید گفت« :آره بابا ،هنوز مش��تری
گیر نش��ده .چون شبه درو باز میذارن
که رانندهها اونجا بخوابن».
دای��ی ابراهیم گفت« :مجید جون ،بپر
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از ماشین دو تا پتو بیار بریم تو مسجد
بخوابیم .اینم سوییچ».
تی��ز دوی��دم از تو ماش��ین پتوها رو
آوردم و ب��ا دایی ابراهی��م رفتیم توی
مس��جد .دایی ابراهیم گف��ت« :مجید
ج��ون ،درو ببن��د .دایی فک��ر نمیکنم
کسی دیگه بیاد .بذار امشب از شر خر
و پف بقیه راحت باشیم».
مس��جد که چه عرض کن��م ،یه اتاق
کوچی��ک ب��ود .یه حوض فس��قلی هم
داش��ت با ی��ه دستش��ویی ک��ه هنوز
رانندهها فرص��ت نکرده بودن کثیفش
کن��ن .یه نفرم گوش��ۀ مس��جد پتو رو
کش��یده بود رو س��رش و خواب بود.
دایی ابراهیم گفت« :یواش باش که این
بنده خدا بیدار نشه .اونم حتم ًا یه در به
در و آوارهس م��ث ما .ببین چه جوری
هم خوابش برده ک��ه اص ً
ال نفهمیده ما
اومدیم».
کفش��امونو گذاش��تیم زیر سرمون و
رفتی��م زیر پتو .اتاق گرم��ی بود .دایی
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ابراهیم گفت« :نزدیک هم بخوابیم که
سردمون نش��ه ».و خمیازهای کشید و
گفت« :الهی به امید تو».
من��م ی��واش یواش چش��امو بس��تم.
دم دم��ای صبح احس��اس کردم خیلی
س��ردمه .یه کم از پتوی بغل دستیمو
کش��یدم رو خودم .طرف عین خیالش
نبود .دایی ابراهیم هم تخته گاز خواب
بود .یک کم چش��مامو ب��از کردم ،هوا
بفهمی نفهمی روشن شده بود .خمیازهای
کشیدم و چشامو دوباره بستم.
تو خواب و بیداری بودم که صدای در
زدن ش��نیدم .پیش خودم گفتم« :حتم ًا
مؤذن اومده اذون بگه ».خودمو زدم به
خ��واب .گفتم باالخره ی��ا دایی ابراهیم
بیدار میش��ه یا اون بن��ده خدای بغل
دس��تیام اما هیچ کدوم عین خیالشون
نبود .طرف هم ول کن نبود و داش��ت
پاش��نۀ درو از جا میکند .کم کم بلند
ش��دم ،پتو رو انداختم رو س��رم و تاب
دادم دور کم��رم و ی��واش یواش رفتم
س��مت در .فقط از زیر پتو چشام پیدا

14
بود .هوا خیلی س��رد شده بود .از پشت
در صدای پچ پ��چ و غر و غر میاومد.
هم��ه گفتن« :خیل��ی عجیب��ه! چرا در
مسجد بستهس؟»
آروم آروم درو باز کردم .چش��متون
روز بد نبین��ه .جمعیت با دیدن من یه
یا ابوالفضل گفتن و پا گذاشتن به فرار.
چ��ن تایی هم افتادن رو زمین و دوباره
پا ش��دن و ش��روع کردن ب��ه دویدن.
چن نفر داد میزدن« :ی��ا ابوالفضل به
دادمون برس ».من که پاک گیج شده
بودم ،پیش خودم گفت��م« :نکنه از من
ترس��یدن ».واقع ًا هم ترس��ناک ش��ده
بودم .یه جفت چش��م س��یاه ،پشت یه
پتوی س��فید ،اون هم ت��و تاریکی .بابام
هم بود میترس��ید! شروع کردم دنبال
جمعی��ت بدوم و بگ��م« :بابا تو رو خدا
نترس��ین .یکی به من بگه چه خبره .از
چی من میترسین؟» جمعیت با شنیدن
لهج��ۀ اصفهانی من کم کم ایس��تاد و
شروع کرد آروم آروم بیاد طرف من.
یک��ی از دور پرس��ید« :تو

کی هستی؟»
گفت��م« :م��ن مجیدم ،بچ��ۀ اصفهان.
با دای��ی اومدیم بندر .اون��م خاورمونه
روبروی قهوه خونۀ سید .این که ترس
نداره».
س��ر مو از زیر پت��و آوردم بیرون تا
مردم منو خ��وب ببینن .یک��ی از اون
جماع��ت آروم آروم نزدی��ک ش��د و
گفت« :ببخش��ین ،ما فکر کردیم ش��ما
مصطف��ی پس��ر قربونعلی هس��تین که
دیشب سکته کرده .آخه دیشب کسی
نبود خاک��ش کنیم .ناغافل مرد ،گفتیم
بذاریمش تو مس��جد تا صبح اول وقت
ببریم خاکش کنیم.
تا اینو شنیدم یهو رنگ و روم پرید و
دست و پام شروع کرد به لرزه .گفتم:
«یعنی اون که از دیشب تا حاال پیشش
خوابیدم جنازه بود؟»
چشمام سیاهی رفت و آسمون شروع
کرد دور س��رم بچرخ��ه .نزدیک بود
پخش زمین ش��م .چند نفری دویدن و
زیر دستامو گرفتن .زیر لب گفتم:
«خدا ب��ه دادت برس��ه دایی
ابراهیم»...
و از حال رفتم.
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نوشتههای شما
حمیدرضا
سال دوم راهنمایی
از گرگان
با تش��كر از تمام دوس��تانی كه در مجلّۀ دوست همكاری
میكنن��د و ب��ا تش��كر مخص��وص از اعضای گ��روه حیم-
اعصابنوردی میخواس��تم خواهش كنم كه اگر میش��ود
بخش��ی برای معرفی سایتهای معروف و علمی و فرهنگی
و جال��ب ایجاد كنی��د و مطالب جالب و جذاب را
در مجلّۀتان بیشتر به كار ببرید.

آق��ای مجتبی تهران��ی از تهران برای
مجلّه دوس��ت ،یک ش��عر زیبا از شاعر
اهل بیت علیهمالس�لام ،عل��ی فروزان
فرستادهاند که با هم میخوانیم:
یکی پند است ،پند جاودانی
به کار آید تو را در زندگانی
ِز نادانان حذر بنمای ای دوست
که از هر لغزشی ایمن بمانی
به عقلت میشود افزون که خود را
جدا هرگز ز دانایان ندانی
اگر خواهی شوی محبوب مردم
به نیکی روی کن تا میتوانی
ِز بدکاران حذر کن ،ای فروزان
که خود را از معاصی وا رهانی
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تورنت را بشناسیم
در دنی��ای اینترن��ت و وب گردی با
برخی فایلها و پسوندها روبرو میشوید
که ش��اید ت��ا کنون ب��ه هوی��ت آنها
پ��ی نبرده باش��ید .یکی از این س��ری
فایلها تورن��ت ( )torrentاس��ت که
در مح��دودۀ دانلوده��ای اینترنتی به
خص��وص در دانلود فایلهای موس��یقی
بسیار معروف و باب شده است.
سیس��تم فعالی��ت تورنت بر اس��اس
بهاش��تراکگذاری فای��ل ب��ر روی
سیستمهای ش��خصی کاربران به جای
س��رورهای آنالین اس��ت که البته در
ابتدای راه برای راه اندازی سرویسهای
بهاش��تراکگذاری فای��ل ب��رای
س��ر و یسها ی

ش��خصی بود ول��ی در پ��ی قوانین ضد
کپی در اینترنت به سرویس رد و بدل
فایلهای ممنوع اینترنتی مانند آهنگهای
اینترنتی با پس��وند  MP3تبدیل شده
است .این س��رویس که کاربران بسیار
زیادی در سرتاسر جهان دارد ،با استفاده
از یکی از برنامههای معروف تورنت ،به
طور مثال بایت تورنت ،فایلهای مختلف
را برروی سیستم ش��خص به اشتراک
میگذارد .این کار به گونهای است که
کاربر تورنت به ازای اس��تفاده از فایل
تورن��ت باید یک فایل را به اش��تراک
بگذارد و به این ترتیب یک نوع تبادل
متقابل اطالعات در این سیستم موجود
اس��ت که باعث میش��ود تمامی اعضا
ی��ک عضو فعال و مفید باش��ند و صرف ًا
مصرف کننده نباشند.
از معای��ب این سیس��تم میتوان به
س��رعت بس��یار متغیر دانلود و از
بین رفتن فایلهای به اش��تراک

مهندس سروش مسعودی

گذاشته شده در زمانهای مختلف روز
و ی��ا به طور دائم نام برد و حدودا ً باید
گفت که این سیستم برای سرویسهای
پر سرعت بیشتر کاربرد دارد.
از ویژگیه��ای تورن��ت میت��وان به
فعالیت فراوان و بدون محدودیت آن
و نیز تبادل فایل برای اشخاصی که IP
سیس��تم یکدیگر را میشناسند ،اشاره
کرد .با استفاده از این سیستم ،برای جا
به جایی و به اش��تراک گذاری فایلهای
مختلف در نقاط مختلف جهان ،نیازی
به آپلود یا صرف هزینه وجود ندارد.
برای استفاده از سرویس تورنت ،یکی
از برنامهه��ای بایت تورنت ،بایت کام،
ی��و تورنت و ی��ا  MP3rocketرا که
قب ً
ال معرفی شده بود ،میتوانید استفاده
کنید.
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مانن��د قابلی��ت ب��ه اش��تراك گذاری
فایلهای چندرس��انهای ب��ر روی یك
شبكه محلی موجود است.

Home 7 Windows
:Basic

امروزه کلمۀ ویندوز  7در تمامی وب
سایتهای جستجو و دانلود ،کلمۀ کلیدی
شده اس��ت و بازار شایعات و خبرهای
این سیستم عامل جدید ماکروسافتی هر
روز داغ و داغتر میشود .در کنار این
خبر رسانیها ،اصل سایت ماکروسافت
طرفداران این سیستم عامل را هر چه
بیشتر مشتاق میکند.
در چند روز گذش��ته مسئول سیستم
عامل جدید ماکروس��افت موس��وم به
ویون��ا که به  7معروف ش��ده اس��ت،
اطالعاتی جدید از نس��خههای جدید و
قاب��ل عرضه این سیس��تم عامل را در
دس��ترس قرار داده تا به اس��تناد آن،
ویندوز  7در  6نس��خه قرار است وارد
بازار جهانی ش��ود ،این نس��خه عبارت
است از:

Starter 7 Windows
:Edition

این نس��خه ب��رای بازار كش��ورهای
در حال توس��عه و كارب��ران نت بوكها
طراحی شده اس��ت .در صورت نصب
این نس��خه تنها اجرای س��ه برنامه به
طور همزمان ممك��ن خواهد بود .البته
در این نس��خه برخی امكانات شبكهای

این نسخه معادل نســــخۀ Media
 Centerویندوز ویستا تلقی میشود و
استفادۀ نامحدود از برنامههای مختلف
كارب��ردی از طری��ق آن در ِ
آن واحد
امكان پذیر اس��ت .ارتق��ای قابلیتهای
مش��اهده بصری ،تنظیمات جدید پیش
نمایش ،پش��تیبانی پیش��رفته شبكهای
و امكان��ات جدی��د بیس��یم از جمل��ه
قابلیتهای این نسخه است.

Home 7 Windows
:Premium

ای��ن نس��خه دارای تمام��ی امكانات
جدید بص��ری ویندوز  7ش��امل رابط
كارب��ری  Aero Glassو قابلی��ت
ت��ازۀ ناوبری و هدایت ویندوز اس��ت.
س��ازگاری با فناوری لمسی (نگارش با
دست و سیستم چند لمسی یا multi-
 ،)touchپش��تیبانی گس��ترده از انواع
فرمتهای رس��انهای و بهب��ود امكانات
 Windows Media Centerاز
جمل��ه دیگ��ر ویژگیهای این سیس��تم
عامل است.

7 Windows
:Professional

نس��خۀ حرفهای ویندوز  7از امكانات
پیشرفتۀ شبكهای و امنیتی مانند سیستم

رمزگذاری فایلها و امكاناتی جالب برای
مدیریت شبكهها برخوردار است.

7 Windows
 Enterpriseو Windows
:Ultimate 7

كاربران خانگی یا تجاری كه مایل به
به��ره مندی از ویندوز  7با جدیدترین
و آخرین امكانات هس��تند باید یكی از
این دو نسخه را خریداری كنند .پیش
بینی میش��ود ك��ه دو نس��خۀ مذكور
از نظ��ر قیمت تف��اوت مختص��ری با
یكدیگر داشته باشند .قابلیت پیشرفتۀ
 bitLocker data protectionبرای
محافظت و رمزگذاری هارد دیسكهای
داخل��ی و خارج��یDirectAccess ،
برای تسهیل دسترس��ی به شبكههای
رایانهای ش��ركتها و مدیری��ت آنها با
استفاده از سیستم عامل ویندوز سرور
 2008و امكان��ات متن��وع امنیت��ی از
جمله ویژگیهای این دو سیستم عامل
است.
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مهدی طهوری

به مناسبت شهادت امام رضا (ع)

شیعیان ما آشنای مایند
1
امام کم کم به توس نزدیک میشود.
این جا نیش��ابور اس��ت .مردم همهمه
کردهان��د .صدایی میگوی��د" :حدیثی،
جمل��های ،ی��ادگاری! " پ��رده کن��ار
م��یرود" .از پدرم موس��ی بن جعفر و
او از پ��درش " ...تا میرس��د به پیامبر

و جبرئی��ل و خداوند متعال "ش��نیدم
ک��ه کلم��ۀ ال اله اال اهلل دژ من اس��ت
و گوین��دۀ آن از اهال��ی دژ من و اهل
آن امانن��د از ع��ذاب م��ن! " و کجاوه
راه میافت��د اما چن��د قدمی بعد مکث
میکند" :به شرطها و شروطها! و من از
شرطهای آنم" .

h

2
راه هن��وز راه توس اس��ت و کجاوه،
کجاوه امام .ش��هری نزدیک میش��ود
و همهمهای .تش��ییع جنازه است .امام
پیاده میشود و زیر تابوت میرود .کنار
قبر نیز روی مرد مرده را کنار میزند
و میگوید" :محمد بن علی مژده! مژدۀ
بهشت ".کس��ی میگوید" :شما نامش
را از کجا دانس��تید در این ش��هر دور
و غریب؟"
 میشناختم چون شیعیان ما آشنایمایند .حتی میدانیم چهها کردهاند .هر
صبح و هر ش��ام هر چه میکنند ،به ما
نشان داده میشود".
3
خانه ،خان��ۀ امام اس��ت و طویله در
دست تعمیر .امام داخل خانه میشود.
مردی س��یه چ��رده را میبین��د که تا
کنون ندیده .امام جلو میرود و با مرد
دس��ت میده��د .مرد لبخن��د میزند.
امام بیرون طویله از سلیمان میپرسد:
"دستمزدش طی ش��ده؟" جواب منفی
س��لیمان چه��رهاش را در هم میکند:
"حاال ه��ر چه قدر بدهی ،باز او ناراضی
اس��ت اما اگر ط��ی کرده بودید ،س��ر
س��وزنی هم بیش��تر میدادی ،خشنود
میشد".
4
این جا خانۀ امام اس��ت .مهمان امام

21
دارد فکر میکند که چه سعادتی دارم.
اس��ب امام م��را آورده ،امام به ش��ام
دعوتم کرده ،با او ش��ام خوردهام ،حاال
هم قرار اس��ت امش��ب این جا بخوابم.
کیست مثل من؟! امام میگوید" :امیر
مؤمنان به دیدار مریضی رفت اما به او
گفت مبادا به عیادت من فخر بفروشی.
مالک برتری تقواست" .
مرد هنوز خوشحال است اما میداند
س��عادتش از عنای��ت امام ب��وده نه از
لیاقت خودش.
5
مدتهاس��ت باران نباری��ده .مأمون از
ام��ام میخواهد دعا کند و در دل امید
دارد که باز هم باران نبارد .امام رسول
اهلل را در خ��واب میبینند و طبق گفتۀ
رسول اهلل تا روز دوشنبه صبر میکنند.
دوش��نبه ام��ام در کن��ار م��ردم دعا
میکنند .ابری میآید و همه خوشحال
میشوند اما امام میگوید" :این ابر ،ابر
ما نیس��ت " .و ابر میرود .تا یازدهمین
اب��ر .امام میگوید" :ای��ن ابر ،از طرف
خدا و ابر ماس��ت " .و باران میزند .بر
سر و روها و خاکهای تشنه .آن قدر که
همۀ حوضها ،همۀ گودالها و همۀ نهرها
پر از آب میشود.
6
امام نشسته اس��ت و مأمون نشسته
است و همه نشستهاند .مأمون میپرسد:
" علی (ع) تقسیم کننده بهشت و جهنم
است .چرا؟ " امام میگوید" :زیرا علی
(ع) میزان اعمال اس��ت .دوستدارش
بهشتی و دشمنش دوزخی است” .
مأمون میگوی��د" :خدا مرا بعد از تو

زنده نگذارد یا علی ابن موسی! "
یعنی من هم از دوستداران علی و آل
علیام اما هم امام ،هم مأمون و هم بقیه
میدانند که نیست.
7
مأمون مجل��س مناظره دارد .بزرگان
را جمع کرده تا ش��اید امام را شکست
دهند .یک��ی از قرآن دلیل میآورد که
انبیا معصوم نیستند .امام میگوید" :آدم
نافرمانی خدا را روی زمین نکرد! "
مرد میگوید" :این را چه میگویید :و
زلیخا قصد یوس��ف کرد و یوسف قصد
زلیخا! "
ـ قصد زلیخا خیانت بود اما یوس��ف
قصد کرد اگر زلیخا منصرف نش��د ،او
را بکشد.
نه تنها هیچ س��ؤالی نیست که امام را
نات��وان کند که او عم��ران صابی را هم
مس��لمان میکند .مأمون نگران است.
حس میکن��د تنها چیزی ک��ه او را از
نگرانی میرهاند ،مرگ امام است.
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8
"همین مرد مرا میکشد .مبادا شما را
بفریبد" .
اشارۀ امام به مأمون است" .این مرد
مرا مس��موم میکند .سپس میخواهد
خود مرا غس��ل و کف��ن کند .به او بگو
اگر چنین کنی ،عذاب آخرتت به دنیا
میافتد" .
مأمون میگوی��د" :از این انگور و آن
انار تناول کنید" .
ام��ام میگوی��د" :به اختی��ار نخواهم
خورد! "
و س��اعاتی بع��د مأمون قص��د دارد
پیکری را غسل بدهد که خود مسموم
کرده است.
مرد به او نزدیک میشود و پیغام را در
گوش او نجوا میکند .مأمون میهراسد
و دس��ت میکشد .مرد میگوید" :امام
خواسته است خیمهای سفید بر پا شود.
" چنی��ن میکنند .چندی بعد پیکر امام
غسل و کفن شده آماده است.
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حیم-اعصابنورد

مـا اینیـم!
فشار میآورند تا سر از
کار م��ا در بیاورند ولی
حاال حاالها باید بدوند تا
به ما برسند .درست که
خیلی از آنها پیش از اینها
ماهواره ه��وا کردهاند ولی
هیچکدام از ماهوارههایشان
حتی ماهوارههای جاسوسی
قد ماه��وارۀ امید ما
ش��ان ّ
جنبۀ اعصابنوردی نداشته
اس��ت! حاال میتوانیم دسته
جمعی به ریش بد فرمش��ان
غش غش بخندیم! ان شاءاهلل
در سالگرد پرتاب این ماهواره،
همگی روی پشت بام میرویم
و بلند بلند به اس��تکبار جهانی
میخندیم!

دیدید اعصابنوردی یک کار
بین المللی است؟! بعضیها خیال
میکردند ک��ه اعصابنوردی
اص�ل ً
ا کار مثبتی نیس��ت ولی
حاال ت��ازه میفهمند که خیلی
هم مثبت اس��ت .ت��ازه افراد
اعصابن��ورد بای��د خیل��ی
باهوش و با درایت باش��ند
ت��ا بتوانند راهه��ای زیبای
اعصابنوردی را به ش��کل
خلقانه پی��دا کنند .اصوالً
اّ
ملّ��ت ای��ران آدمه��ای

اعصابنوردی هس��تند و
ای��ن ژن در تمام ایرانیها
وج��ود دارد .همی��ن که
زی��ر ب��ار زور نمیروند
خودش یک نوع اعصابنوردی
بی��ن الملل��ی به حس��اب
میآی��د چ��ون تقریب�� ًا
همۀ جه��ان ،ته دلش
میخواهد ب��ه ایران
زور بگوید ولی زهی

خیال باطل! عم��راً! یعنی جون داداش
اص ً
ال راه ندارد!
اآلن سی سال است که روی اعصاب
قدرته��ای بزرگ داری��م رژه میرویم
و ه��ر روز هم با یک ترفن��د جدیدتر
اعصابشان را س��وراخ سوراخ میکنیم.
فک��ر کردهاید این ماه��وارۀ امید که
فرس��تادیم به فضا فق��ط جنبۀ علم
و دانش��ی دارد؟! ن��ه خیر! بیش��تر
از هر چی��زی این ماه��واره جنبۀ
اعصابن��وردی دارد! اآلن هم��ۀ
جهانی��ان ماندهان��د معط��ل که ما
چگونه توانس��تهایم وس��ط گیر و دار
تحریمه��ای اقتص��ادی چنین چیزی
هوا کنیم.
حیوونکیها خیلی دارند به مغزشان

و اما کلوپ...

خبر بد اینکه د ِر کلوپ در حال تخته
ش��دن اس��ت و به زودی باید یک د ِر
جدید برای کلوپمان پی��دا کنیم .البته
خیال نکنید که حیم -اعصابنورد را به
جرم اختالس مختالس گرفتهاند بلکه
پایین آمدن  30درصدی قیمت
ملک و باال رفتن  40درصدی
قیمت اجاره بها و ثابت ماندن
بلیط اتوبوس ش��رکت واحد و
احداث خط  4مترو ،همه و همه
دلیلی اس��ت برای تخته کردن د ِر ما!
اص ً
ال کسی نمیداند چرا میخواهند د ِر
م��ا را تخته کنند .ش��اید این هم نوعی
اعصابنوردی پست مدرن است که
ما از آن سر در نمیآوریم .به هر
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حال تا عید بیشتر در خدمتتان نیستیم.
ش��اید هم به وبالگ روی آوردیم و
اطالع��ات رس��انی
کل��وپ را ب��ه
دنیای مجازی
سپردیم!
به قول عی��م -اعصابنورد« :تا
ببینیم!»
قب��ل از اینکه َدرِم��ان را گل بگیرند،
چند توصیۀ صیمان��ۀ صمیمانه برایتان
داریم:
اول اینکه تا میتوانید سؤال کنید .سؤال
کردن عیب نیس��ت ،بلکه این ندانستن
اس��ت که عیب است .پس برای اینکه
عیب نکنید ،هی سؤال کنید.
از جمله افرادی که خیلی س��وژههای
مناس��بی هس��تند برای س��ؤال کردن،
افرادی هس��تند که دارند پُز چیزی را
میدهند .شما برای یک اعصابنوردی
ش��یرین باید در مورد آن وسیلهای که
دارن��د پ��زش را میدهند ،هی س��ؤال
کنیدِ ،هی سؤال کنید .حتی اگر سؤالتان
تمام ش��د ،دوب��اره س��ؤالهای تکراری
کنید .ای��ن کار در یک جم��ع از افراد
که دارند مورد پز قرار میگیرند ،بهتر
جواب میدهد چون فرد پز دهنده کم
کم س��رخ و عصبی میش��ود ولی برای
شدت نمیخواهد خودش را از
اینکه به ّ
تک و تا بیندازد ،سعی میکند خونسرد
باشد و با ش��ما تا آنجا که میشود راه
جدی باشید
بیاید .لطف ًا در این ش��رایط ّ
و خن��ده را بگذارید برای بعد اگر حتی
یک نیش��خند کوچولو ه��م بزنید ،تمام

زحماتتان به باد میرود و حتم ًا اردنگی

خواهید خورد!

میم-اعصابن��ورد با ما تماس
گرفتهاند

 -1ب��رای اینک��ه اعص��اب معلمهای
محترم حسابی نوردیده شود ،میتوانید
نامههایی تایپ ش��ده و بس��یار خفن را
ب��ه طوری که کس��ی نفهمد یواش��کی
درون کی��ف معلمت��ان بیندازید .البته
ب��ه خودتان مربوط اس��ت که چه متن
اعصابنوردی بنویس��ید ول��ی این راه
 100درصد تضمینی است.
 -2این راه بس��یار ج��ذاب و به درد
بخ��ور و تضمی��ن ش��ده اس��ت .پیش
کس��وتان اعصابنوردی اکث��را ً از این
راه اس��تفاده میکردهاند .م��ا هم برای
پیش��رفت باید این کار را تجربه کنیم.
با دقت س��وزنها را روی صندلی معلم
جاس��ازی کنید .این راه توس��ط ما هم
امتحان شده ،مطمئن باشید.
 -3صبح زود قبل از رسیدن ناظم ،به
مدرسه بروید .با یک اسپری رنگ دور
از چش��م هر کسی سراس��ر دفتر ناظم
را رن��گ زده و منتظر باش��ید تا نتایج
دلنشین اعصابنوردیتان را ببینید.
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 -4اعصابنوردی در مدرس��ه فقط
مخصوص دبی��ران و ناظم��ان گرامی
که نیس��ت ،ش��امل بچههای PLUS
 PLUSمدرسه هم میشود .پس برای
نوردیدن اعصاب ای��ن افراد هم اقدام
کنید .مث ً
ال جزوههای بسیار مرتب آنان
را برداری��د و البته پس از اینکه از تک
تک صفحاتش یک کپ��ی گرفتید ،این
جزوههای زیبا را ری��ز ریز کرده روی
میز ف��رد مورد نظر بریزید .البته برای
این که حرکتتان اعصابنوردی باش��د
نه م��ردم آزاری ،روز بعد کپیهایی را
که گرفتید ب��ه ف��رد اعصابنوردیده
شده تقدیم کنید.
 -5زی��ر پای��ی گرفت��ن برای س��ال
پایینیها هم روش بس��یار مطلوبی است
البته اگر این سال پایینیها پر رو و اهل
کتککاری نباشند ها.
 -6روی کس��ی که در حال خوردن
ش��یر کاکائ��و اس��ت ،زوم کنی��د و با
همکاری دوست اعصابنوردتان طوری
که انگار او هلتان داده اس��ت محکم با
فرد مورد نظر از پش��ت برخورد کنید.
در این قس��مت بای��د بازیگر بس��یار
ماهری باشید.
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یک سگ فضایی بانمک!

حامد قاموس مقدم

نگاهی به فیلم سینمایی سی جی 7

حض��ور چش��م بادامیه��ا در فیلمه��ا
معموالً این انتظار را در بینندگان ایجاد
میکن��د که ای��ن عزیزان لن��گ و لگد
کنن��د و به جان هم بیفتند و با حرکات
رزمی ،یکدیگ��ر را ناکار کنند .حتی در
فیلمهای مربوط به کودکان و نوجوانان
و انیمیشنهای کشورهای آسیای شرقی
هم چنی��ن واقعیتی وج��ود دارد .برای
مثال کارتون فوتبالیس��تها که قرار بود
در آن فوتب��ال بازی کنن��د نیز از این
صحنهها خالی نبود.
اس��تفان چ��و یک��ی از کارگردانان و
بازیگ��ران معروف و جهانی س��ینمای
هنگ کنگ اس��ت ک��ه فیلمهای رزمی
را تا مرحلۀ اس��کار پیش برده است .او

فیلمهای زیادی از جمله «شتاب کونگ
ف��و» و «فوتبال ش��ائولین» را س��اخته
است.
س��ی جی  ،7فیلم روان و لطیفی است
که استفان چو برای کودکان و نوجوانان
ساخته است.
اس��تفان چ��و در این فیل��م نقش پدر
زحمتکشی را بازی میکند که با وجود
فقر شدید ،شبانه روز برای رفاه پسرش
کار میکند .او بعضی از نیازهای پسرش
را در میان زبالهها پیدا میکند؛ وسایلی
از قبیل کفش ورزش��ی ،می��وه و خیلی

چیزهای دیگر .از آنجا که او پس��رش
را به مدرس��های خصوصی میفرستد،
پسرش با بچههایی نشست و برخاست
میکند که خانوادههایی ثروتمند دارند.
روزی یکی از دوس��تان پس��رش یک
ربات س��گ را به نام سی جی یک به
مدرسه میآورد که تواناییهای ویژهای
دارد .پسرک از پدرش تقاضای چنین
اسباب بازیای میکند.
ای��ن اتفاق��ات همزم��ان با ش��ایعۀ
فرود بش��قاب پرندهها روی زمین رخ
میده��د .هنگام��ی که پ��در در میان
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زبالهها ب��ه دنبال یک جفت
کفش ورزش��ی برای پسرش
میگردد ،یک توپ سبز رنگ مییابد.
این توپ بعدا ً تبدیل به یک توله سگ
فضایی میش��ود ک��ه تواناییهای خارق
العادهای از خود نشان میدهد .هنرهای
رزمی در این فیلم حرف اول را نمیزند
ولی در برخی از سکانسها نشان میدهد
که دغدغۀ اصلی سازندۀ فیلم ،فیلمهایی
با مضمون هنرهای رزمی است.
فیلم سی جی هفت ،داستان غم انگیزی
دارد .قصۀ فقر ،تلخ ترین موضوع برای
تمام��ی گروههای س�� ّنی اس��ت .با این
حال استفان چو این موضوع تلخ را در
قالبی فانتزی ارائ��ه میدهد .این قالب
فانتزی هم در بیان طنزآلود داس��تان
و دیالوگه��ای فیلم وجود دارد و هم در
اتفاقاتی که به تصویر کشیده میشود.
کاراکتر طراحی ش��ده برای سی جی
هف��ت از طرفی ش��باهت زی��ادی به
پسرک اصلی داستان دارد و از طرفی با
حرکات و میمیک خاص ،بسیار دوست
داشتنی و محبوب است .بدن ژالتینی و
کلّۀ پش��مالوی او بالق ّوه حالتهای زیبایی
را در برخورد با اشیا و در هنگام تحت

فشار قرار گرفتن ایجاد میکند.
ای��ن فیلم در کل به دنبال انتقال پیام
خاصی نیس��ت؛ پیام محبت تنها چیزی
ّ
اس��ت که بین تم��ام کاراکترها جریان
دارد .ای��ن ارتب��اط به کس��ی محدود
نمیش��ود و بین تمامی افراد داس��تان
وج��ود دارد .حت��ی مدی��ر کارگاه نیز
که ظاهرا ً فرد ظالمی اس��ت ،در زمان
مقتض��ی نش��ان میدهد ک��ه چقدر با
محبت است.
فضای رنگی فیلم بس��یار ش��اد است.
حت��ی منزل پدر و پس��ر نیز که اتاقکی
در یک خانۀ نیمه مخروبۀ حاشیۀ یک
اتوبان است ،تنوع رنگی زیادی دارد.
حضور سوسکها هنگام شام نیز نه تنها
چندش آور نیست بلکه به فضای شاد
فیلم میافزاید.
ای��ن فیلم بی��ان میکند ک��ه نه فقر
افتخار اس��ت و نه ث��روت .آن چیزی
محبتی است که در دل
که مهم استّ ،
افراد وجود دارد.
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مریم شکرانی

قورباغه با طعم پیاز جعفری!
مقدمه :اولها که روانشناس��ی اختراع نش��ده بود ،همۀ مردم دکتر چیزهای دیگر بودند .به
عنوان مثال دکتر روده ،دکتر حنجره ،دکتر پا و مفاصل و از اینجور چیزها و برای خودشان
تند و تند نس��خه میپیچیدند و دس��ت خودش��ان میدادند .بعد کم کم علوم و دانش��های
دیگری به مجموعۀ دانش��های بشری افزوده ش��د و مردم با علم روانشناسی آشنا شدند و
نشستند با خودشان فکر کردند و کم کم به این نتیجه رسیدند که همۀشان میتوانند دکتر
روانش��ناس هم بشوند .بنابراین شروع به تألیف کتابها و مقالههای کامال علمی و کاربردی!
زیادی کردند و ش��بکههای تلویزیونی هم تأس��یس کردند و ...در این جا حاصل زحمات و
اظهار فضول (جمع فضل) مردم عزیز را در قالب یک شبکۀ ماهوارهای میبینیم.

برنامه روانشناسی!
دکت��ر ت .ز (ب��ا دکلم��ه میخواند):
سالم عزیزم  /عزیزم سالم  /دوستت
دارم ،عاشقتم ،والسالم
 سرکار خانم دکتر مشنگ تعطیلزاده هس��تم متخصص روانشناس��ی از
دانش��گاه  khooliya kholاس��پانیا و
در خدمتتان هس��تم تا با هم سه سوته
کلیۀ بیماریها و ضایعات روانی ،عقدهها
و ناهنجاریها و در یک کالم مش��کالت
بشری را حل کنیم برود پی کارش.
زی لی لی لینگ!
دکتر ت .ز :دوس��ت عزیزی پش��ت
خط برنامه هستند .بفرمایید...

تلفن :خانم دکتر! ج��ان خودتان مرا
نج��ات بدهید .من دارم فنا میش��وم.
دارم پ��ودر میش��وم .اول��ش که  7تا
انگشت دس��ت راس��تم الی در مترو
گیر کرد و قطع شد .بعد فرزند بزرگم
به عل��ت قتل در زندان افت��اد و قرار
اس��ت اعدامش کنن��د .صاحبخانه هم
اسباب و اثاثیۀمان را توی کوچه پرت
ک��رده اس��ت و من االن وس��ط کوچه
نشستهام برنامه را تماشا میکنم .یک
دقیق��ه قبل هم یک خودرو رد ش��د و
ه��ر چه آب گند و لجن بود به س��ر تا
پای بن��ده و زار و زندگیام پاش��ید و
رف��ت .هههههههههههههه! (مث ً
ال گریه
میکند).
دکتر ت .ز :عزیزم ش��ما چند سالتان
است؟!
تلفن :ههههههههه! شما به آن چه کار
دارید خانم؟! ...ههههههههه!
دکتر ت .ز :دوس��ت عزی��ز ،این که
چیزی نیست .ش��ما خودت الکی همه

چی��ز را ب��زرگ کردی و کافی اس��ت
دیدگاهت را کمی تغییر بدهی .مث ً
ال شما
که تا پارس��ال  7تا انگشت داشتی چه
تاجی به س��ر خودت گذاشتی که حاال
بدون آن نتوان��ی؟! این جمله را روزی
هفتاد بار با خودتان تکرار کنید .میرویم
سر مشکل دوم .عزیزم از قدیم گفتند:
تربیت از بچه عزیزتر است .این فرزند
شما که اینقدر بیتربیت و بیشخصیت
اس��ت که میرود قت��ل میکند ،همان
بهت��ر ک��ه اعدام��ش کنند .ش��ما این
فرزن��د بیتربی��ت و مای��ع! آبروریزی
را میخواهی��د چ��ه کار کنید؟! عجب
آدمی هس��تی ش��ما! بنابرای��ن هر روز
روزی  150مرتب��ه روی کاغذ بنویس:
چه بهتر! برود بمیرد .اما مش��کل سوم!
عزیزم همه مش��کل مسکن دارند .شما
برو یک مقدار پایینش��هرتر سرچ کن،
خانه پیدا میکنی .اگر نشد ،بروید توی
حومۀ ش��هر دنب��ال خان��ه بگردید .باز
هم جواب نداد ،به آژانس مس��کنهای!
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روس��تاهای اط��راف هم ی��ک نگاهی
بیندازید ،بد نیس��ت .ب��از هم جواب
نداد ،بروی��د دامنۀ کوه چ��ادر بزنید
و زندگی را از س��ر بگیری��د و یادتان
باشد همیشه یک راه حلی وجود دارد.
اگر خودرو آب لجن رویتان میپاشد،
از بیتربیتی خودش اس��ت .ش��ما چرا
خودت را ناراحت میکنی؟! برو حمام
عموم��ی یک نمره بگیر و خودت را تر
و تمی��ز کن و بیا بنش��ین س�� ِر خانه و
زندگیات.
این م��ردم هم س��ر چ��ه چیزهایی
خودشان را ناراحت میکنند ها...
زی لی لی لینگ
دکتر ت .ز :باز هم تلفن داریم .جان
دلم؟!
تلفن :سالم ای فرشتۀ نجات بشریت.
حالتان خوب است؟
دکتر ت .ز :سالم عزیزم .زود حرفت
را بزن حوصله ندارم.
تلف��ن :خان��م دکت��ر! بن��ده بیماری
مازوخیسم دارم .چه کار کنم؟
دکت��ر ت .ز :خب ،خب ب��رو دکتر
عزی��ز دلم .من چه کار کنم که ش��ما
مازوخیصم داری؟!
تلفن :مازوخیسم خانم دکتر!
دکتر ت .ز :دوست عزیز ،اگر سؤالی
نداری مزاحم نشو .بینندۀ بعدی لطف ًا!
زی لی لی لینگ!
دکتر ت .ز :بفرمایید دوست عزیز.
تلفن :منتی گل پور هس��تم از ایالت
منحاطان!
دکتر ت .ز :منهاتان عزیزم!
تلفن :نه ،همان منحاطان است .منتها
من دیکتهام ضعیف است.

دکتر ت .ز :حاال هرچی! مش��کلت را
بگو.
تلف��ن :خان��م دکتر! من ش��بها خیلی
خروپ��ف میکنم و همس��رم به خاطر
همین موض��وع میخواهد از من طالق
بگیرد .چه خاکی به سرم بریزم؟!
دکت��ر ت .ز :خ��ب خروپ��ف نکنید
دوست گرامی! ش��ما که کارت به این
جاهای باریک کش��یده اس��ت ،مرض
داری خرو پف میکنی؟!
تلفن :آخر نمیشود خانم دکتر.
دکتر ت .ز :چرا میش��ود ،خوب هم
میش��ود .همه چیز ش��دنی است .شما
روزی  200ب��ار روی کاغ��ذ بنویس:
من میتوانم .بعد یه��و با کمال تعجب
میبین��ی که توانس��تی .بینن��دۀ عزیز
بعدی!
زی لی لی لینگ!
دکت��ر ت .ز :س�لام بینن��ده ج��ان،
بفرمایید
تلفن :خانم دکتر سالم .لباستان خیلی
خوشگل است.
دکتر ت .ز :متش��کرم دوست عزیز.
مشکلت چی است؟
تلفن :مش��کل خاص��ی ن��دارم ،فقط
میخواستم تشکر کنم!
دکت��ر ت .ز :خواهش میکنم .بینندۀ
بعدی!
زی لی لی لینگ!
دکتر ت .ز :بفرمایید
تلف��ن :خانم دکتر! م��ن یک عالئمی
دارم که میگویند نش��انههای بیماری
اس��کیزوفرنی است .میش��ود راجع به
این بیماری صحبت کنید؟
دکت��ر ت .ز :ن��ه عزیزم ،نمیش��ود.
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ما وق��ت نداریم در م��ورد این چیزها
صحبت کنیم .ش��ما ب��روی توی گوگل
بزنی اسکیزوش��رفی! کل��ی مقاله بهت
میدهد.
تلف��ن :حاال من چ��ه کار کن��م خانم
دکتر؟ راه حل مشکلم چیه؟
دکتر ت .ز :عزیزم ،ش��ما خونسردی
خودت را حفظ کن .روزی  250مرتبه
جملههای زیبایی را که دوس��ت داری
روی کاغذ بنویس ،بعد هم سر فرصت
به یک روانش��ناس خوب مراجعه کن.
شما ساکن کجا هستی؟!
تلفن :ایالت مانتوان!
دکتر ت .ز :خوب اس��ت عزیزم .در
ایالت ش��ما کلی دکتر روانشناس خوب
وجود دارد .یکیاش را به دلخواه انتخاب
کنید و بهش مراجعه بفرمایید.
تلفن :باشد .دستتان درد نکند.
دکت��ر ت .ز :بینندهه��ای عزیز! وقت
برنامۀ ما تمام ش��ده است .به همۀتان
توصیه میکنم کت��اب قورباغه با طعم
پیاز جعفری من را سفارش بدهید و آن
را حتم ًا حتم�� ًا بخوانید و به توصیههای
روانشناسانهاش عمل کنید تا زندگیتان
متحول متحول بشود.
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لیال بیگلری

قسمت آخر

من جاسوس نیستم!
نگاه جان و الس��ا در ه��م گره خورد.
السا اخمهایش را درهم کشید و گفت:
از صبح کجا بودی؟
بعد به مردی که داش��ت با پسرشان
بازی میکرد ،اش��اره ک��رد و مرد بعد
از تکان دادن س��رش ب��ه معنای ادای
احترام از در خارج ش��د .الس��ا کیف و
وس��ایلی را که در دست داشت ،روی
می��ز جلوی آینه گذاش��ت و به طرف
ک��ودک رفت .او را در آغوش کش��ید
و بوسید .قیافهاش در هم رفت .سرش
را به بالش کودک نزدیک کرد ،بعد با
لحن کودکانهای به کودک گفت :بازم
گند زدی که!
بع��د صورتش را به ش��کم پس��رش
چس��باند و چند بار این جمله را تکرار
کرد .صدای غش غش خندۀ پسر بلند
ش��د و جان را بار دیگر به گذشتههای
ن��ه چندان دور برد؛ زمانی که الس��ا و
پسرشان در نیویورک زندگی میکردند
و هی��چ خبری از این جاس��وس بازیها
نب��ود .ج��ان در آن روزگار با خودش
فکر میکرد که تا ابد خوش��بختی را به
چنگ آورده است ولی...
 با تو هستم کریستوفر!صدای السا ،جان را به خود آورد.
 اون پنپرزو از توی کمد بده.جان به س��رعت به طرف کمد س��ه
دهن��های که در اتاق ب��ود ،رفت و در
یکی از کمده��ا را باز کرد .درون کمد
چند دست لباس زنانه به چوب رختی
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آویزان بود .الس��ا لب ورچید و با لحنی
آمران��ه گف��ت :معلوم هس��ت چته؟
وس��ایل بچه توی کمد وس��طیه! انگار
تازه اومدی اینجا!
جان فورا ً در کمد وسطی را باز کرد و
وسایل تعویض جای بچه را برای السا
برد .السا که قدری به رفتار کریستوفر
مش��کوک ش��ده بود ،زیر چشمی او را
میپایید .جان سعی میکرد خودش را
از زیر نگاه س��نگین السا رها کند .جان
میخواست خودش را به کاری مشغول
کند ولی دقیق ًا نمیدانس��ت که وظایف
کریستوفر چه بوده است که آن کارها
را انج��ام دهد .وقتی صدای هری را از
گوشی خود شنید ،خیلی خوشحال شد.
ه��ری به او گفت به طرف میز آرایش
برود و از کشوی دوم یک قوطی قرص
را ک��ه رنگ قرمز دارد ،بردارد .بعد از
داخل یخچال ی��ک بطری آب معدنی
کوچک بردارد و داخل سینی زرد رنگی
که روی کانتر آشپزخانه بود ،بگذارد و
برای الس��ا ببرد ولی حرفی نزند چون
مممکن است السا از روی صدای جان
او را شناسایی کند .جان تمام حرفهای
هری را اجرا کرد ولی وقتی الس��ا برای
چندین بار از او پرسید که از صبح کجا
بوده است ،مجبور شد بگوید به ساحل
رفته بوده است .همین یک جمله باعث
شد که السا اسلحهای را از درون جعبۀ
پنپرز پسرش��ان بیرون بکش��د و روی
ش��قیقۀ جان بگذارد و بگوید :حاال بگو
کی هستی!
جان پوزخندی زد و الیۀ التکس��ی را
که روی صورتش چس��بیده بود ،کند.
الس��ا از دیدن جان لحظهای جا خورد

ولی سعی کرد به خودش مسلّط باشد.
جدی گفت :تو
ب��ه همین دلیل با لحنی ّ
اینچا چه کار میکنی؟
ج��ان نگاهی عمی��ق به الس��ا کرد و
گفت :چرا؟ واقع�� ًا چرا با من این کارو
کردی؟
الس��ا خ��ودش را مش��غول لب��اس
پوش��اندن به کودک ک��رد و محلّی به
جان نگذاشت .جان صدایش را قدری
ب��اال برد و با تح ّکم گف��ت :به من نگاه
کن!
الس��ا از جای��ش بلند ش��د و با لحنی
محکم و صدایی آرام در چش��مان جان
خیره شد و گفت :تو که نمیخوای همۀ
اون مأمورایی که بیرون هس��تن بریزن
تو؟!
هری با ش��نیدن این صداها از گوشی
جان ناگهان از جایش بلند ش��د .داخل
میکروفون چند بار اسم جان را صدا زد
ولی جان گوشی را از گوشش برداشت
و داخل جیبش گذاشت.
ه��ری که فهمی��د نمیتوان��د با جان
صحبت کند ،به اپراتور دس��تگاه گفت:
دوربین  B4رو ببر داخل اتاق.
چن��د تصویر پی در پ��ی از زاویههای
مختل��ف هتل روی مانیتور ظاهر ش��د
ولی ه��ری موفق نش��د تصویر جان را
ببین��د .بنابراین به اپراتور دس��تور داد
ک��ه تصویر ماهوارهای را بگیرد .تصویر
ماهوارهای ،هتل را از موقعیت عمودی
باال نشان میداد .هری وضعیت مادون
قرمز را هم آزمایش کرد ولی فایدهای
نداشت .کالهش را از سرش برداشت
و دور انگش��ت چرخان��د .چش��مانش
برقی زد و با دس��ت به بازوی هری زد
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و خودش پشت دس��تگاه جای گرفت.
هری ک��ه عقلش به جایی نمیرس��ید،
ف��ورا ً جای��ش را ب��ه ادی داد .ه��ری
به تامی اش��اره کرد ک��ه برایش قهوه
بیاورد .اِدی به اپراتور دس��تور داد که
از ماهواره ،تصویر حرارتی بگیرد .هری
تصویر حرارتی را با یک نرمافزار خاص
تبدی��ل به تصویر واض��ح از طبقۀ آخر
هتل ک��رد .بعد طبقه ب��ه طبقه تصویر
حرارت��ی را جابج��ا ک��رد تا ب��ه طبقۀ
چهارم رس��ید .از تصوی��ر چهار وجهی
هتل ک��ه از طری��ق دوربینهای کنترل
ترافیک گرفته میش��د ،تصویر حرارتی
را روی ات��اق الس��ا زوم کرد .هری که
به روند کار اِدی نظارت داشت ،با سه
تصویر حرارتی در اتاق مواجه ش��د که
نمیدانس��ت کدامیک جان و کدامیک
بچۀ
السا اس��ت ولی از نظر ابعاد بدنّ ،
آنها قابل شناسایی بود .در همین موقع
هری دید ک��ه ادی از اپراتور موقعیت
سه نموداری فرستنده و گیرندۀ گوشی
جان را میخواهد .پس از تالش��ی چند
دقیقهای ،تصویر السا و جان واضح شد.
هری ب��رای ادی کف زد و براوو گفت
ولی وقتی خواس��ت سر جایش بنشیند،
اِدی نگاه��ی به او ک��رد و گفت :هنوز
تموم نشده!
و هری به عالمت تس��لیم دستش را
باال گرفت و گفت :فع ً
ال رئیس تویی!
و به ه��م لبخند زدن��د .اِدی تصاویر
دریافت��ی را از ی��ک نرم افزار ش��بیه
سازی س��ه بعدی عبور داد .بعد رو به
هری ک��رد و گفت :حاال میتونی از هر
زوایهای که خواستی اونا رو نگاه کنی!
هری به عالمت تحس��ین به پش��ت
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اِدی زد و در جای خود نشست .جان
سرش را به عالمت تأسف تکان داد و
گفت :تمام زندگیت یه دروغ بزرگه!
الس��ا به ج��ان بُراق ش��د و گفت:
زندگی من یا زندگی اونایی که ش��ش
میلیون نفر از ماه��ارو توی کورههای
آدم پزی سوزوندن؟!
ج��ان ک��ه از این حرف الس��ا خیلی
تعجب کرد ،گفت :اون یه افسانهست!
ی��ه داس��تان دروغ که ب��ه خاطرش
میخواس��تن به مرکز ان��رژی جهان

تسلط پیدا کنن!
السا با خش��م دندان قروچهای کرد
و ب��ا لحن��ی خش��ک و خش��ن گفت:
هولوکاست ،افسانه نیست!
جان که تا به حال الس��ا را در چنین
حالت��ی ندی��ده ب��ود ،از تعجب روی
صندلی نشست .خواست آب دهانش
را ق��ورت بدهد ولی گلویش خش��ک
شده بود و به سرفه افتاد .السا سرش
را به سرعت به سمت جان چرخاند و
گفت :چی شد؟
جان نگرانی را لحظهای در چش��مان
الس��ا دید ولی دوباره چشمان السا به
همان چشمان س��رد و بیروح تبدیل
شد .السا اسلحه را زمین گذاشته بود.
جان ناگهان متوجه ش��د که پسرشان
دارد چهار دست و پا به سمت اسلحه
م��یرود .بنابرای��ن خیز برداش��ت تا
اسلحه را از جلوی دست بچه بردارد.
الس��ا که ناگهان با حرکت سریع جان
رو به رو شد ،با خودش تصور کرد که
جان میخواهد با برداش��تن اسلحه ،او
را غافلگیر کند .مانند کماندوها پرشی
کرد و اسلحه را زودتر از جان از زمین
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برداش��ت و به سمت جان نشانه رفت.
چش��مان جان از تعجب گرد شد .هری
با دیدن صحنۀ اسلحه کشیدن السا به
روی ج��ان ،داخل بیس��یم اعالم کرد:
اجرای !F8
ادی و تامی دوان دوان از اتاق خارج
ش��دند .السا اسلحه را مسلح کرد .جان
کمی عقب رفت و گفت :تو داری اشتباه
میکنی.
جان قاطیعت را به وضوح در چشمان
السا میدید .موهای السا توی صورتش
ریخته ب��ود و تصویری محو از صورت
خش��نش که در تاریک��ی موهایش گم
ش��ده بود ،دیده میش��د .السا از زمین
بلند ش��د و همانطور که س��رش پایین
بود ،بدون پلک زدن در چش��مان جان
خیره ش��ده بود .با اس��لحهاش به جان
اشاره کرد که عقب برود .جان همانطور
که روی زمین نشس��ته بود ،خودش را
عقب کش��ید تا به دیوار رسید .بچه از
حرکات س��ریع پدر و مادرش به خنده
افت��اده ب��ود و ذوق میک��رد .جان در
همان حالت گفت :تو عقلت را از دست
دادی!
الس��ا با لحن��ی جدی گفت :س��اکت
باش!
جان ادامه داد :اون دیوونهها عقل تو
رو دزدیدن!
الس��ا با همان لحن جواب داد :همون
دیوونهه��ا ت��ا حاال خ��رج زندگی مارو
میدادن .همون دیوونهها باعث ش��دن
که تو ب��ری دانش��گاه و درس بخونی.
همون دیوونه ها...
و جان حرف او را قطع کرد :من احمق
رو فرستادن پرو و همون دیوونهها اون

همه آدم رو کش��تن و همون دیوونهها
بچهام رو
م��ن رو آواره کردن و زن و ّ
از من دزدیدن.
الس��ا صدایش را قدری باال برد :اگه
یه کلمۀ دیگه حرف بزنی...
ج��ان ک��ه راه نجاتی ب��رای خودش
نمیدی��د ،ادامه داد :ب��ه فرمان همون
دیوونهها من رو میکشی؟ بکش! چون
به ه��ر حال من هم با اونا هم دس��ت
بودم و مستحق مجازاتم .ولی اون بچه
چی؟ آیندۀ اون چی میشه؟
الس��ا دس��تش را روی ماشه قدری
فش��ار داد و با افتخار گف��ت :اون هم
جزو قوم بن��ی اس��رائیله و باید انتقام
قومش رو از جهان بگیره.
بیرون از اتاق ،باد ش��دیدی میآمد
چون درختان پش��ت پنجره ،دیوانهوار
تکان میخوردند و گرد و غبار غلیظی
به هوا بلند شده بود .جان چشمانش را
به چشمان الس��ا دوخت و گفت :پس
من چی؟!
السا با پوزخندی خشن گفت :برو به
درک!
جان آب دهانش را ق��ورت داد .به
کودک��ش که با بغض ب��ه این صحنه
نگاه میکرد ،نگاهی کرد و چش��مانش
را بس��ت .ناگهان صدای شلیک گلوله
و شکسته ش��دن شیش��های را شنید.
فورا ً چش��مانش را باز کرد .السا جلوی
چش��مانش روی زمین افتاد .چند مرد
که لباسی سر تا پا مشکی و ماسک ضد
ش��یمیایی به صورت داشتند ،از پنجره
وارد شدند .در زمانی بسیار کوتاه یکی
از آنه��ا جان را با خود کنار پنجره برد
و چند تس��مۀ قالبدار ب��ه کمر و دور
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ران و ب��ازوی ج��ان بس��ت و دیگری
ک��ودک ج��ان را در آغ��وش گرفت.
پیش از آنکه جان متوجه ش��ود ،بین
زمین و آسمان آویزان بود .فردی که
او را بس��ته بود ،چند گاز اشک آور و
دود زا داخل اتاق انداخت و از پنجره
بیرون پرید .قرقرۀ نصب شده در یک
هلی کوپتر فورا ً آنها را باال کشید .چند
مرد مس��لّحی که جان را هنگام ورود
به هتل بازرس��ی کرده بودند ،س��ر از
پنج��ره بیرون آورده بودند و به طرف
هل��ی کوپتر ش��لیک میکردن��د .هلی

کوپتر به س��رعت به طرف زیردریایی
پ��رواز کرد .جان ماش��ینهای پلیس را
میتوانس��ت ببیند که ب��ه طرف هتل
حرکت میکردند.
***
سالها از آن اتفاقات میگذرد .نیروهای
حافظ صلح س��ازمان مل��ل اجازۀ ورود
صهیونیستها را به پرو ندادند و با خلع
س�لاح میکروبی در سراسر جهان ،آن
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اتفاق برای هیچ کشور دیگری نیفتاد.
پسر جان که حاال سی سال سن دارد،
ج��زو مهندس��ان خبرۀ ضد جاسوس��ی
نیروه��ای حافظ صلح س��ازمان ملل و
از مبارزان جریان هولوکاس��ت اس��ت.
ج��ان نیز به عنوان ی��ک عکاس خبری
مدارک و اسناد بس��یار زیادی را علیه
افسانۀ هولوکاست جمع آوری کرد ولی
همچنان نژادپرس��تان و صهیونیستهایی
در جهان هستند که برای حفظ موقعیت
خود ب��ر وقوع این افس��انه پافش��اری
میکنند.

پایان
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سرگرمی

د
ی
د
آ
ز
ا
ر
ی!
تصاوی��ر زیر صرف�� ًا جنبۀ مردم
آزاری دارد و ب��ه راحت��ی کاری
میکند که ش��ما به چشم خودتان
هم شک کنید.
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طراح جدول :بنیامین اختری
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افقی
 -1این حیوان سس��ت ترین خانه را دارد -غذایی با
تخم مرغ
 -2از جزای��ر ایران��ی -مح��ل شکس��ت نیروهای
آمریکایی بر اثر طوفان شن
 -3ت��ازه (از آن ط��رف) -یک��ی از س��یارات -از
انداختنیهاست
 -4همان مورچه است -پدر رستم -خطا و گناه
 -5بانگ و فریاد -از نعمتهای آسمانی
 -6فلزی محکم و با ارزش در پزشکی
 -7شهر پیامبر -آسمان
 -8از اب��زار نجار -مقیاس اندازه گیری مقدار برق-
مرغ سعادت
 -9پ��روردگار -رودی در جن��وب کش��ور -غذای
مریض
 -10یکی از حاالت ماده -پشیمانی
 -11شیون -بهترین ارمغان زندگی
عمودی
 -1جم��ع علم -محل زندگی ام��ام خمینی (ره) در
تهران
خباز -در را گویند
ّ -2
 -3دوت��ای آن غذای خوش��مزه اس��ت -پول خرد
هندوستان -مظهر زیبایی
 -4محل ذخیرۀ س��وخت -نوعی آچار -بعضیها از
آن کوه میسازند
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 -5شهری درون آب -مرکز استان خوزستان
 -6از عالمات جمع -از اقوام ایرانی
 -7از میوههای بوتهای تابستان -راه میان کوه
 -8پسر عرب -الفت -نامی دخترانه
 -9فلزی سرخ رنگ -مجازات نقدی -مادر عرب
 -10کلمۀ پرسش -از اصول دین
 -11ستبر و بلند باال -صلح
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علی اصغر نصرتی

مثل لبخند صبح
تو نبودی و ظلم بود و ستم
شهر تاریک و ماه پنهان بود
خواب با چشم خلق ،بیگانه
زندگی سخت و مرگ آسان بود
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y

y
بر سر مردم ستمدیده
سایۀ شوم کفر و کافر بود
ظلم او چون غروب بیپایان
حرف او نیز حرف آخر بود

تا دعای تو در «حرا» پیچید
در حرا از خدا ندا پیچید
که «بخوان نام من» تو هم خواندی
موج آن در دل فضا پیچید

با نفسهای گرم تو ،پاکی
هر کجا مثل رود جاری شد
راستی که کالم گرم تو
بر دل سنگ سخت ،کاری شد

آمدی با تو روشنی آمد
همه جا چون بهار آذین شد
زندگی از تو در نگاه ما
مثل لبخند صبح شیرین شد
آمدی از تو نور باران شد
خانۀ کوچک دل تنگم
کاشکی تا ابد نمیرفتی
چون که از رفتن تو دلتنگم
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بهای اشتراک تا پایان سال :1387هر شماره  3000ریال
مبلغ اش��تراک را به حساب سپهر بانک صادرات ایران به
شمارۀ  0102070538002به نام موسسه تنظیم و نشر آثار
امام (س) (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور)
واریزکنید.
کپی فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی:
تهران ،خیاب��ان انقالب ،چهار راه حاف��ظ ،پالک 962امور
مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید.
قابل توجه متقاضیان خارج از کشور
بهای یک شماره هفتگی دوست
خاور میانه (کشورهای همجوار) 10000ریال
اروپا ،آفریقا ،ژاپن11000ریال
آمریکا ،کانادا ،استرالیا 12500ریال
بس��تگان هر یک از افراد س��اکن در خارج از کشور که
در ایران سکونت دارند ،میتوانندمبلغ فوق را به حساب
اعالم ش��ده واریز وسپس نشانی فرد خارج از کشور را به
امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند.
نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
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ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺭﺣﻤﺘﻰ :ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭽﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻋﻮﺽ ﻛﻦ!
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ﻳﻚ ﺳﮓ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻤﻚ!
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