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سیستم ببندیم خفن
سرمقاله

ام��روز تصمیم گرفت��هام راز مهمی را با ش��ما در می��ان بگذارم.
راز بزرگی که میتواند تأثیر ش��گرفی در ب��اال رفتن تواناییها و
قابلیتهای شما داشته باشد .رازی که میتواند شما را به یک قهرمان
تبدیل کند .پس با دقّت بخوانید ببینید چه میگویم.

فرض کنید:

ف��رض کنی��د میخواهی��م ماش��ین
سواری درست کنیم .ا ّول  4تا الستیک
میآوریم و میاندازیم روی زمین ،بعد
محورهای چرخها را روی آن میاندازیم
و فرمان را هم روی آن پرت میکنیم،
اتاقک ماش��ین را ه��م میاندازیم روی
این ّتپهای که درس��ت کردهایم و یک
موتور  8س��یلندر هم میگذاریم باالی
اتاقک و باقی وسایل الزم را هم به این
راحتی اضافه میکنیم و روی همۀ اینها
بنزین میریزیم .آن وقت مثل دیوانهها
منتظر میایس��تیم تا ماش��ین ما سر پا
بلند ش��ود و حرکت کند ولی متأسفانه
این اتفاق نمیافتد .چرا که برای حرکت
ماشین باید بین اجزای آن ارگانیسم به
وج��ود بیاید یعنی محورها به چرخها و
فرمان به محورها متصل ش��ود .بنزین
درون محفظۀ موتور بسوزد و پیستون،

می��لگاردان و نهایت�� ًا چرخها را به
حرک��ت درآورد .ای��ن اج��زا وقتی
میتوانند مفید باش��ند که نقش خود
را در کل سیستم به عهده بگیرند.

فرض کنید:

ی��ک اس��لحه وقتی خوب ش��لیک
میکند که باروت درون پوکه منفجر
ش��ود و مرمی به حال��ت دورانی از
لولۀ اس��لحه خارج ش��ود ولی اگر ما
مق��داری باروت را ب��ا پوکۀ خالی و
مرمی خارج از پوکه در یک جا جمع
کنی��م و آت��ش بزنیم ،هیچ ش��لیکی
اتفاق نمیافتد .منظورم از ارگانیس��م
دقیق�� ًا همین اس��ت .یعن��ی باروت
و پوک��ه و مرمی و باقی قس��متهای
اسلحه باید سرجای خودشان باشند
تا کار خودشان را انجام دهند.

دقت کنید:

در بدن انسان هم همینطور است.
قلب بای��د بتپد و مغ��ز باید فرمان
دهد .گلبول س��فید هم باید جنازۀ
دوس��تانش را بخورد .هیچ
عضوی در بدن حق
ن��دارد کار دیگر
اعض��ا را انجام

بدهد .اگر بدن ما دارای این ارگانیسم
نب��ود وضعی��ت بدن ما درس��ت عین
ادارات کشورمان میشد.

نتیجه میگیریم:

از دو مث��ال باال نتیج��ه میگیریم که
صرف داش��تن اجزاء برای رسیدن به
هدف کافی نیس��ت بلکه اجزاء باید در
کنار هم یک سیستم را تشکیل بدهند.
تواناییه��ا و قابلیته��ای م��ا درس��ت
مث��ل ب��اروت و پوکه و مرمی اس��ت
که همینطوری قاط��ی و پاتی روی هم
ریخته شده است.
هر کدام از اس��تعدادها و دانستههای
ما درس��ت مثل قطعات همان ماشین
اس��ت که باید روی هم س��وار شود تا
ماش��ین ذهن م��ا به س��مت موفقیت
حرکت کند.
پس الزم اس��ت که اس��تعدادهایمان
را بشناس��یم و بفهمیم ک��ه چه طوری
بای��د آنها را در کن��ار هم قرار دهیم و
چه نس��بتی باید بین اجزای آن برقرار
کنیم تا سیستم کاملی در ذهن ما شکل
بگیرد.
این سیس��تم برای هر آدمی متفاوت
اس��ت .ما باید سیس��تم ذهنی مناسب
خودمان را کشف و طراحی کنیم.
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نقد و نظر

مرتضی سورج

پیشرفت کنیم ،عینهو خارجیها
ت��ا کی باید به این زندگی اس��فبار ادام��ه بدهیم؟ مگر ما چی از ای��ن خارجیها کم
شدت خوشحالی و خوشبختی نمیدانند
داریم؟ ببین این غربیها چه قدر خوشبختند! از ّ
چه کار بکنند .از بس امکانات برایش��ان فراهم است دارند دیوانه میشوند .چرا ما مثل
آنها زندگی نمیکنیم؟ حاال ما چند کار را به شما یاد میدهیم تا شما سه سوت بشوید
عینهو خارجیها!

خداحافظ خانواده
یک��ی از امتیازات وی��ژۀ غربیها این
اس��ت که به هیچ وجه خانواده سرشان
نمیشود .یعنی اکثرا ً که زندگی مستقل
را ترجی��ح میدهن��د ،آنهایی هم که با
خان��واده زندگی میکنن��د هیچ مجبور
نیس��تند به پ��در و مادرش��ان احترام

بگذارند .تازه آنها میتوانند به پلیس زنگ
بزنند تا بیاید پدر و مادرش��ان را دستگیر
کند و ببرد.
البته نه! خاک بر س��رم! ما که اینقدر از
بابایم��ان کتک خوردیم این ش��دیم! ببین
آنها دیگر چه بیتربیتهایی بار بیایند.

ملّتهای دیگر را آدم حساب نکنید
اگر میخواهید مثل غربیها پیشرفت کنید باید انسانهای دیگر کشورها و دیگر
متمدن و
قا ّرهها و دیگرهای دیگر را آدم حساب نکنید .از دید یک غربی
ّ
پیشرفته ،انسانهای دیگر عموم ًا یا تروریست هستند یا جزو عقبماندههای
ذهنی به شمار میآیند و نمیتوانند مفاهیمی مثل آزادی ،حقوق بشر،
دموکراسی و این کلمههای خوشگل خوشگل را درک کنند.
از دید هر انس��ان غربی ،مردم دنیا به دو گروه اصلی من و دیگران
تقس��یم میشوند و به جز «من» که ش��اخۀ اصلی گروه اصلی است،
باقی ،همه دیگران هستند و دیگران هیچ حقّی ندارند.
مث�ل ً
ا آدم غرب��ی فکر میکند ک��ه حق دارد انرژی هس��تهای و
کالهک داشته باش��د ا ّما آدمهای دیگر در دنیا این حق را ندارند
چرا که ممکن اس��ت وقتی که آدم غرب��ی میخواهد آنها را نابود
کند ،آنها نیز بخواهند از خودشان دفاع کنند و این موضوع برای آدم
غربی خیلی خطرناک است.
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مرگ برای همسایه
مراقبت محیط زیست و

شادیهایتان را با دیگران

حیوانات باشید

قسمت کنید

اگ��ر میخواهی��د مث��ل خارجیه��ا
پیش��رفت کنید باید خیلی به حیوانات
احت��رام بگذاری��د چرا ک��ه در غرب،
حیوان��ات خیل��ی احترام دارن��د و هر
کس که ب��ه حیوانات احت��رام نگذارد
ش��خصیت اس��ت .مهمترین
خیل��ی بی
ّ
دغدغهه��ای انس��ان غربی این اس��ت
که نهنگهای قطب ش��مال در گل گیر
نکنند و نسل ببرهای استوایی منقرض
نشود ولی اینکه در عراق و افغانستان و
فلسطین چند انسان در طول یک هفته
کش��ته ،زخمی یا زندانی میشوند هیچ
اه ّمیتی ندارد .اص ً
ال انس��ان مخصوص ًا
اگر غربی نباش��د زی��اد اه ّمیت ندارد
چون انس��ان به این س��ادگی نس��لش
منقرض نمیشود.
انس��ان غربی باید همیش��ه حواسش
باشد که گربههای ولگرد گرسنه نمانند
ولی اینکه چه قدر انسان در دنیا در فقر
و بدبختی به س��ر میبرند ،کوچکترین
اه ّمیتی برای او ندارد.
اص��ل کلّ��ی در غرب این اس��ت که
همیشه محیط زیست از زیستکنندگان
غیر حیوانی یعنی انس��انی آن بس��یار
بسیار مهمتر است.

اگر میخواهید مثل خارجیها خوشبخت
باشید ،خب باشید ولی یادتان باشد که
وظیفۀ انسانی شما حکم میکند که این
ش��ادی و آزادی را به دیگر کشورهای
جهان نیز صادر کنید.
همۀ انس��انها باید شاد و هپی زندگی
کنن��د و ش��ما بای��د این ش��ادی را به
کش��ورهای توس��عه نیافته و غیر هپی
هدیه کنید .حاال اگر آن کش��ورها مثل
عربستان و امارات متحده عربی و اینها
ش��ادی از نوع غربیها را پذیرفتند که
ش��ما شادیها را بدهید و نفت بگیرید و
بروی��د پی کارتان؛ اما اگر مثل عراق و
افغانستان و این جور کشورها ،مردم از
شادی و آزادی از نوع غربی خوششان
نیامد شما باید دلتان برای آنها بسوزد
و به زور آنها را شاد کنید.
ب��رای هدیه کردن ش��ادی و آزادی
به مردم این کش��ورها گاه��ی مجبور
میش��وید که از توپ و تانک و تفنگ
هم استفاده کنید .البته در این راه افراد
بیگناه زیادی کشته میشوند ولی اص ً
ال
اه ّمیتی ندارد .مهم ش��ادمانی و آزادی
مردم جهان است.

اگر خواستید مثل خارجیها خوشبخت
باشید باید طرفدار صلح باشید .غربیها
خیل��ی طرفدار صلح هس��تند .البته در
کش��ور خودش��ان ول��ی از آنجایی که
دیگ��ران مث�ل ً
ا کش��ورهای خاورمیانه
صلح را دوس��ت ندارند و ارزش آن را
نمیدانن��د ،خارجیها بر س��ر هر چیزی
که میخواهند جنگ کنند باید یادشان
باش��د که برای جنگ و دعوا به میدان
جنگی خاورمیانه بروند و در کشورهای
خاورمیانه بر س��ر منافعشان جنگ راه
بیندازند.
خارج به این قشنگی حیف نیست که
در جنگ ویران شود؟!
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حرفهای خودمانی

من بزرگ شدهام!
تربیت پدرانه

دلسوزی مادرانه

م��ادر هر روز دنبال پس��رش میرود
و او را از مدرس��ه م��یآورد .در کیف
پسرش میوه و تنقالت میگذارد که از
بی��رون چیزی نخرد و نخورد و مریض
بچههای مدرس��ه از
نش��ود ولی هم��ۀ ّ
بوفۀ مدرس��ه خرید میکنند .هیچیک
از آنه��ا نه مردهاند و ن��ه دچار بیرون
روی شدهاند.
مادر ب��رای کوچکترین اختالف نمره
به مدرس��ه میآید و با معلّمان و مدیر
و ناظ��م مدرس��ه در م��ورد احتماالت
موجود برای افت تحصیلی پس��رش به
مذاکره مینشیند.
مادر با دیدن یک زخم روی دست و
حق
پای پسرش علّت را جویا میشود و ّ
ضاربان را کف دستشان میگذارد.
او پا به پای پسرش مینشیند تا پسر
درسهایش را بخواند.

شهریار زنجانی

او همیش��ه نگران پس��رش است ولی
پس��ر از این همه نگرانی خس��ته شده
است .این نگرانی تا وقتی پسر کوچک
بود خیلی دلچس��ب بود ولی حاال پسر
حتی اگر از گرس��نگی تلف ش��ود هم
نمیدان��د چ��ه کار باید بکن��د .او فقط
باید صبر کند ت��ا مادرش به فریادش
برسد.
حاال که پسر دوران راهنمایی را پشت
سرگذاشته و وارد دبیرستان شده است
مورد تمس��خر همس��االن خ��ود قرار
«بچه ننه!»
میگی��رد .به او میگوین��دّ :
وقتی او منصفانه با خودش میاندیش��د
میبین��د زندگی ب��دون تکیه کردن به
مادر ،برایش محال است.
حاال او میخواه��د روی پای خودش
بایستد و همین خواسته باعث میشود
دلس��وزی و نگرانیهای م��ادرش او را
کالفه کند.

پدر ،ه��ر روز پس��ر را ص��دا میکند و
توصیهه��ای ایمنی را ب��ه او حالی میکند.
اگر حالی پسر شد که هیچ اما اگر نشد در
هر زمان و هر مکان و تحت هر شرایط در
لحظۀ س��ر زدن اشتباه از پسر ،پدر چوب
بچه را متوجه
تنبیه را به دست میگیرد و ّ
اش��تباه میکند .پدر همیش��ه فکر میکند
پسرش نمیفهمد دارد چه کار میکند .او
فکر میکند پسرش باالخره خودش را تباه
میکند و نابود میشود.
هنگامی که از نظر پدر ،پسر ،ایجاد مشکل
کرده است ممکن است عمو ،دایی ،عمه یا
حتی خاله حضور داشته باشند ولی پدر با
شعار «بچه عزیزه ولی تربیتش عزیزتره!»
لحظهای در تربیت پسرش تعلل نمیکند
و همانجا نقدا ً پسرش را تربیت میکند.
همین مس��ئله باعث میشود که پسر در
مقابل دیگران کوچک بش��ود و احساس
کند شخصیتش خرد شده است.
او در حض��ور پدرش ح ّتی نمیتواند یک
س��ینی چای را به میهمانان تعارف کند و
در حی��ن چنین عملی حتم ًا یک حادثه رخ
خواهد داد.
پسر بزرگ میش��ود ولی از نظر پدرش
او فقط گنده شده است .حاال او میخواهد
روی پای خودش بایستد و همین خواسته
باعث میش��ود تربیت کردن پدرش او را
کالفه کند.
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کودکان هر چه قدر که بزرگ شوند
و قد بکش��ند و در زندگ��ی اجتماعی و
خصوصی خود پیش��رفت کنند ،باز هم
ب��رای والدین خود کودک به حس��اب
میآیند و والدینش��ان همیش��ه نگران
کودک خود هس��تند .ممکن است آن
ک��ودکان ،خود صاحب کودک ش��وند
ولی در دیدگاه پدر و مادرشان هیچگاه
بچهها تصور میکنند
بزرگ نمیشوندّ .
این گونه رفتارهای پدر و مادرها باعث
میش��ود که آنه��ا در مقاب��ل دیگران

اشکال کار
اشکال کار را باید در جای دیگری
جس��تجو ک��رد .والدین بای��د توجه
داشته باش��ند که دلسوزی بیش از
حد
ح��د مادرانه و نگران��ی بیش از ّ
ّ
پدرانه س��بب میش��ود که کودک
هرگ��ز نتوان��د راه درس��تی ب��رای
آیندهاش پیدا کن��د و ق ّوۀ خلاّ قۀ او
برای تصمیم گیری در زندگی نابود
میش��ود .پدرها و مادرها همیش��ه
بچههایش��ان
نگ��ران زمین خوردن ّ
هستند به همین دلیل به طور مداوم
بچههایش��ان
مراقب��ت میکنن��د تا ّ
زمین نخورند غافل از اینکه تا وقتی
یک کودک به زمین نخورد ،ایستادن
و راه رفتن را نخواهد آموخت.

همیشه کودک

کوچ��ک ش��وند و احترام خ��ود را از
دس��ت بدهند .به همین دلیل یک روز
تمام ش��جاعت خ��ود را جمع میکنند
و ب��ا غرور خ��ود در مقابل پدر و مادر
میایستند و فریاد اعتراض سر میدهند
با این تصور که در نظر دیگران بزرگ
شدهاند و اطرافیان و والدینشان متوجه
شدهاند که این صدا از دهان یک مرد
بچۀ کودک و
بی��رون میآید نه ی��ک ّ
دس��ت و پا چلفتی! ول��ی واقعیت چیز
دیگری است!

همۀ مردم ،خودش��ان فرزند پدران و
مادرانی هس��تند که همین احساس را
به آنها دارند.
اتفاق�� ًا رو در رو ش��دن فرزن��دان
و والدی��ن اس��ت که باعث میش��ود
ش��خصیت فرزند در مقاب��ل اطرافیان
نابود شود.
خضوع و خشوع در مقابل پدر و مادر
نشانۀ ش��خصیت و شعور فرزند است.
حتی خداوند در آی��ات قرآن بارها بر
این نکته تأکید کرده است.
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ترجمه از آلمانی:
سید احمد موسوی محسنی

افسانههای برادران گریم

چراغ زندگی

مرد فقیری دوازده بچه داشت و ناچار
صبح تا شب کار میکرد تا بتواند فقط
نان خالیشان را تهیه کند .سیزدهمین
فرزند که به دنیا آمد ،دیگر نتوانست از
عهدۀ مخارجش برآید .تصمیم گرفت
از اولین کسی که به او برخورد میکند،
بخواهد که پدرخواندگیاش را بپذیرد.
اولین کسی که قول مساعد داد ،خدای
مهربان بود .او میدانس��ت در دل مرد
چ��ه میگذرد .ب��ه پیرمرد الهام ش��د:
«مرد فقیر! هم��ون طور که میخوای از
فرزندت مراقب��ت میکنم و اون رو به
خوشبختی کامل میرسونم».
 تو کی هستی؟ پروردگار مهربانم. نه ،نمیخوام پدرخواندۀ کودک منباشی .تو به ثروتمندان بیشتر میرسی
و به فقرا گرسنگی میدهی.
او ای��ن ح��رف را زد ،ب��دون این که
متوج��ه باش��د خ��دای دانا ،ث��روت و
فقر را بین انس��انها به عدالت تقس��یم
کرده اس��ت .او را نپذیرفت و به دنبال
پدرخواندۀ دلخواه به جستجو پرداخت.
ناگهان شیطان س��ر راهش سبز شد و
گفت« :دنب��ال چی میگردی؟ اگر منو
به عنوان سرپرس��ت فرزن��دت قبول
کن��ی ،بهش ط�لا و جواه��ر و ثروت
زیادی میدم».
 تو کی هستی؟شیطان. نه ،نه ،نمیخوام پدرخوندگی تو روبپذی��رم .چون دورغ میگی و مردم رو

گمراه میکنی.
بعد آدم��ی الغر و مردنی با او همراه
ش��د و گفت« :آقا ،منو به سرپرس��تی
فرزندت بپذیر».
 تو کی هستی؟من مرگ هس��تم ک��ه عدالتو برایهمه به طور مساوی اجرا میکنم.

 ت��و بر حقّ��ی و تفاوت بی��ن فقیر وغن��ی نمیذاری ،فرزندم��و بهت واگذار
میکنم.
 بس��یار خوب ،م��ن ه��م فرزندتومعروف و بینیاز میکنم چون کسی که
دوست من باشه ،تنها نمیمونه.
 روز یکش��نبه مراس��م غسل تعمیدبرگ��زار میش��ه .خودتو ب��رای حضور
آماده کن.
م��رگ همانط��ور که ق��ول داده بود،

حاضر شد و رس��م ًا پدرخواندگی او را
پذیرفت .پس��ر به سن بلوغ رسید .پدر
خوانده از او خواهش کرد که همراهش
برود .او را ب��ا خود به جنگل برد .بوتۀ
علف��ی را نش��انش داد و گف��ت« :این
هدی��ه رو از من بپذیر .تو رو پزش��ک
معروفی میکنم .اگه کسی برای درمان
بیماریش ازت کمک خواس��ت ،خودمو
بهت میرس��ونم .اگه باالی س��ر بیمار
وایس��تادم ،ب��ا اطمینان میگ��ی که او
دوباره خوب میش��ه و مق��داری از این
گیاه به او میخورانی ،شفا پیدا میکنه.
اگه پایین پایش وایس��تادم ،بیمار مال
من��ه .این جا باید بگی« :کمک بیفایده
است ».اما مواظب باش .در مخالفت با
من از علف اس��تفاده نکنی چون برات
گرون تموم میشه».
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مدت زیادی نگذش��ت که پزش��ک
جوان در دنیا معروف ش��د .کافی بود
بیم��اری را مالق��ات کند .ب��ا دیدن او
میدانس��ت چه میش��ود .یعنی بیمار
ماندنی اس��ت یا رفتن��ی .از راه دور و
نزدیک م��ردم میآمدند ت��ا او را در
کنار بس��تر مریضش��ان ببرند .آن قدر
ط�لا و جواهر به او دادند که به زودی
ثروتمند شد.
چندی بعد شایع شد که پادشاه بیمار
است .از او خواس��تند که به مالقاتش
ب��رود و او را درم��ان کن��د .وقتی دید
مرگ پایین پایش ایس��تاده است و از
آن گی��اه هم دیگ��ر کاری بر نمیآید،
پی��ش خود گف��ت« :اگ��ه مرگو فریب
بدم ،حتم ًا رنجیده خاطر میشه اما چون
پدرخواندمه یه بار میتونه اش��تباهمو
نادیده بگیره».
بیمار را چرخاند ،به طوری که فرشتۀ
مرگ در باالی سر او قرار گرفت .بعد
مقداری علف به او خوراند .پادشاه شفا
یافت و زندگی را از س��ر گرفت .مرگ
ب��ا چه��رهای خش��مگین و عصبانی به
طرف پزشک رفت .او با اشارۀ انگشت
تهدید کرد و گفت« :منو فریب دادی؟
این بار ازت میگذرم اما حواستو جمع
ک��ن .عواقب ای��ن کار به خ��ودت بر
میگرده ،نکنه به بخت و اقبالت پشت
پا بزنی!»
مدت��ی گذش��ت .دخت��ر پادش��اه به
بیماری سختی مبتال شد .او تنها فرزند
پادش��اه بود .به خاطر او ش��اه ش��ب و
روز قرار نداشت و یکسره میگریست
ت��ا جایی که نزدیک ب��ود بیناییاش را
از دس��ت بدهد .اع�لام کردند که هر
کس بتواند شاهزاده را از مرگ نجات

دهد ،به همس��ریاش درمیآید و تاج
پادش��اهی را هم به ارث میبرد .وقتی
پزش��ک کنار بس��تر بیمار آمد ،مرگ
را در پایی��ن پایش دی��د .اینجا دیگر
الزم بود دکتر هش��دارهای پدرخوانده
را جدی بگیرد و دست از پا خطا نکند
اما زیبایی بیش از حد دختر و ش��انس
همس��ری با او ،طوری چشم و گوشش
را بس��ت که تمام باورهایش را نادیده
گرف��ت .یعنی متوجه نش��د که مرگ
نگاه خش��مگینش را به او دوخته است
و دس��تش را باال برده و با مشت الغر
خ��ود او را تهدید میکن��د .مریض را
چرخان��د به طوری که جای پا و س��ر
عوض ش��د ،بع��د مق��داری دارو به او
خوراند تا سالمتیاش را بازیافت.
وقتی مأمور مرگ دید دوباره در حقش
خیانت ش��ده ،با قدمهای بلند به سمت
پزش��ک رفت و گفت« :تو دیگه کارت
تمومه و دورانت به س��ر رسیده ».بعد
او را با دستان سرد خود طوری محکم
گرفت که نتواند از خود مقاومتی نشان
دهد .آن وقت به حف��رهای زیرزمینی
برد .آن جا هزاران شعله در ردیفهای
نامنظم میدرخش��یدند .چندتایی شمع
بلن��د ،چندتایی متوس��ط و بقیه کوتاه.
لحظه به لحظه ش��معی خاموش میشد
و بقیه همچنان میس��وختند .شعلههای
ضعیف هم گاهی با تغییر محسوس��ی
به شعلۀ معمولی تبدیل میشدند.
مأمور مرگ گفت« :می بینی؟
اینها چراغ��ای زندگی آدما
هس��تند .بزرگها مال بچهها،
متوسطها مال آدمهای میانسال
و کوچکها مال پیرهاس��ت .البته بعضی
وقته��ا بچهها و جوونا هم شمعش��ون

کوچیک��ه ».پزش��ک در حالی که خیال
میکرد شمع خودش هم بزرگ است،
گف��ت« :ممکنه چ��راغ زندگی منو هم
نش��ون بدی؟» مرگ شمع کوچکی را
که سوس��و میزد و داشت تمام میشد
به او نش��ان داد و گفت« :نگاه کن ،این
چراغ زندگی توست».
پزشک در حالی که حسابی دستپاچه
شده بود گفت« :وای ،پدر عزیز ،خواهش
میکنم برای من یه ش��مع دیگه روشن
کن .من تازه میخوام داماد ش��اه بشم
و ب��رای خودم پادش��اهی کنم ».مرگ
جواب داد« :م��ن نمیتونم کاری بکنم.
فقط ی��ه راه وجود داره ،نوری خاموش
بشه و جای اون ش��مع دیگری روشن
بش��ه ».پزش��ک عاجزانه گفت« :خب
جای ش��مع کهنهای رو ک��ه داره تموم
میشه با یه شمع نو عوض کن».
فرش��تۀ مرگ ط��وری وانم��ود کرد
ک��ه میخواهد پزش��ک را به آرزویش
برس��اند .شمعی س��الم و بلند برداشت
ولی از آن جا که میخواست عدالت را
برقرار کرده باش��د ،آن قدر این دست
و آن دس��ت ک��رد تا ش��مع او تمام و
خاموش شد .لحظهای بعد پزشک از پا
افتاد و روی دس��تان فرشتۀ مرگ قرار
گرفت.
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مهندس سروش مسعودی

رایانیه
دیجیت
ّ

شماره خطاها و معنای آن

قسمت دوم

در هنگام برقراری ارتب��اط با اینترنت با پیغامهای خطای
مختلف��ی بر خورد میکنیم .در اینج��ا قصد داریم به ادامۀ
توضی��ح محتوای این خطاها بپردازی��م( .این خطاها در
یک پنجرۀ کوچک با صدای خطا در ویندوز اکس پی،
نمایان میش��وند و به صورت "شماره خطا – توضیح
تخصصی" مشخص میشوند).

 620هیچ نقطه پایانی وجود ندارد
(برق��راری ارتباط همراه با مش��کل
ادامه دارد و قطع نمیشود).
 621نمیتوان��د فای��ل دفت��ر
راهنمای تلفن را ب��از کند (هنگامی
این خطا نمایش داده میشود که از
شمارههای دفتر تلفن استفاده کنید و
در آن به مشکل برخورد کند).
 622فایل دفتر تلفن را نمیتواند
بارگذاری کند.
 623نمیتوان��د ورودی دفت��ر
راهنمای تلفن را بیابد.
 624نمیت��وان روی فای��ل دفتر
راهنمای تلفن نوشت.
 625اطالعات بیاساسی در دفتر
راهنمای تلفن مشاهده میشود.
 626رشته را نمیتواند بارگذاری
كند (هنگامی این خطا بروز میدهد
که یک دس��تور برنامه نویس��ی در
ارتب��اط دهن��ده تعریف ش��ود که

اشتباه است).
 627كلید را نمیتواند بیابد.
 Port 628قطع شد.
 Port 629به وس��یله دستگاه راه
دور قطع میش��ود (درس��ت نبودن
راه ان��داز یا  driverمودم با برنامۀ
ارتباطی).
 Port 630به دلیل از كارافتادگی
س��خت افزار قطع میشود (مشکل
سخت افزاری اس��ت و باید توسط
متخصص رسیدگی شود).
 Port 631توس��ط كارب��ر قطع
شد.
 632اندازۀ س��اختار داده اش��تباه
است (مودم ش��ما با ویندوز تداخل
اطالعاتی دارد).
 Port 633ه��م اكن��ون م��ورد
اس��تفاده اس��ت و برای Remote
 Access Dial-upپیك��ر بن��دی
نش��ده اس��ت (راه انداز درستی بر

روی مودم شناخته نشده است).
 634نمیتوان��د كامپیوت��ر ش��ما
را روی ش��بكۀ راه دور ثب��ت کن��د
(میتواند مش��کل از طرف سرویس
دهندۀ اینترنتی یا شبکهای باشد).
635خطا مش��خص نش��ده است
(خطای نامشخص که احتماالً سخت
افزاری است).
 636دستگاه اش��تباهی به Port
ارتباط داده شده است.
 637رش��تۀ ( )stringنمیتواند
تغییر یابد.
 638زم��ان درخواس��ت به پایان
رسیده اس��ت ( time outیا پایان
رس��یدن زمان ،هنگامی رخ میدهد
که دو ط��رف در هن��گام برقراری
ارتباط هیچ گونه سیگنالی با هم رد
و ب��دل نکنند که میتواند از یکی از
آنها یا از هر دوی آنها باشد).
ادامه دارد...
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Windows Vista
بشتابید! سرویس پک  1برای ویستا

زمان زیادی از تولد ویندوز جدید
مایکروس��افت نمیگ��ذرد و بع��د
از تول��د یک س��الگی آن ،ش��رکت
مایکروسافت مانند دیگر پروژههای
دیگ��ر خود آن را تح��ت حمایت و
تغیی��رات خود قرار داد .حتم ًا با این
ویندوز یعنی ویس��تا آشنا هستید یا
ب��ا آن کار کردهای��د .پس از نصب
بهترین نس��خۀ موجود آن بر روی
سیستم بس��یار قدرتمند خود شاهد
بهروز رسانیهای چند صد مگابایتی
آن پ��س از هر بار نص��ب بودهاید.
بعد از نصب این بهروز رس��انیهای
حجی��م و صرف هزین��ه و زمان در
اینترنتهای کم سرعت ،شما شاهد
خوش آمد گویی و تبریک از طرف
مایکروس��افت نخواهی��د ب��ود بلکه
شرکت به ش��ما پیش��نهاد میکند
اگ��ر دوس��ت دارید سیس��تم
خ��ود را در امان ق��رار دهید و
س��رعت آن را باال ببرید ،پک
 500مگابایت��ی ما را ه��م دانلود
کنید!  SP1ی��ا ،Service Pack1
ی��ک بس��تۀ ب��هروز رس��انی برای
ویندوز ویس��تا را به همراه دارد که
بس��یاری از کم کاریها و خطاهای
آشکار ش��رکت مایکروس��افت در
پیکر بندی ویندوز ویس��تا را جبران
میکند ،البته همانطور که از اسمش

پیداست ش��ماره  1را در کنار خود
پیش میکش��د که میتواند تا  10یا
 100یا بیشتر ادامه پیدا کند.
ب��رای نصب ای��ن پ��ک آپدیتی،
شرکت مایکروس��افت دو راه را به
شما پیشنهاد میدهد :اول دانلود آن
توسط بهروز رسان ویندوز که البته
منطقی نیست چراکه پس از هر بار
تعوی��ض ویندوز باید یکبار این پک
حجیم را دانلود کنید و دوم دانلود این
پک از طریق وبسایت شــــرکت

مایکــــروســــــــافت بــــــا
آدرس www. microsof. com
و مراجعه به قسمت آپدیت ویندوز
ویس��تا .حجم این پ��ک بطور کامل
 480مگابای��ت اس��ت و از طری��ق
اینترن��ت دی��ال آپ  56کیلوبایت
در ثانی��ه ح��دودا ً  3روز زمان نیاز
دارد .البته ش��رکت مایکروس��افت
فکر آن را هم کرده و به شما اجازه
میدهد در زمانه��ای مختلف و با
حمایت قابلیت ( resumeدانلود با
برنامههای دانلود منیجر) این پک را
بطور تدریجی دانلود کنید.
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چاپارخونۀ پانادون

ماهی را هر وقت از آب بگیری...

گلهای بابا سالم!
ا ّول از همه معذرت میخواهم که در شمارههای  1و  2سال جدید نبودم و پاسخ نامههای شما به تأخیر
افتاد .به هر حال ما پیرمردها به اس��تراحت بیش��تری نیاز داریم و ش��ما دوستان عزیز ،بابا پانادون پیر را
درک میکنید.
دوم از تمامی با معرفتهایی که عید را تبریک گفته بودند و کارت پس��تالهای قش��نگ با عکس گوس��فند و
قورباغه فرستاده بودند ،ممنونم.
سوم اینکه ماهی را هر وقت از آب بگیرید قابل خوردن است ،پس عید همگی مبارک!
دیگر عرضی نیست برویم سر نوشتههای شما
بابای پیرتان

پانادون

دانههای برف
الهام محمدی ،سوم راهنمایی از قم

صبح بود ،از خواب بیدار ش��دم و به
ط��رف حیاط روانه ش��دم ،واقع�� ًا باور
نکردنی بود .آن همه برف در حیاط ما
نشس��ته بود .تا چند دقیقه اص ً
ال باورم
نمیشد ا ّما وقتی دانههای برف را دیدم
باورم ش��د .آنها روی هم مینشستند و
دست به دست هم میدادند تا به خانۀ
ما لباسی سفید بپوشانند .به طرف اتاق
حرکت کردم .در را که باز کردم چهرۀ
خواهرم را گریان دیدم .به او گفتم :چرا
گری��ه میکنی؟ بعد از چند ثانیه مکث
گفت :داس��تانش طوالنی است و ادامه
داد :صبح که از خواب بیدار ش��دم از
ش��وق برف بازی به طرف حیاط رفتم
ا ّم��ا یک چیز توجه��م را به خود جلب
کرد .دان��ۀ برفی را دی��دم که خونین
و مال��ی روی زمین افت��اده ،پایش هم

شکسته بود .سریع لباسهایم را پوشیدم
و با مشقّت بس��یار او را به بیمارستان
رساندم .فورا ً به طرف اتاق دکتر رفتم.
دکت��ر پس از معاین��ۀ او ابراز ناامیدی
کرد و گفت :ای��ن دانه حتم ًا باید عمل
شود .من هم قبول کردم.
مق��داری پ��ول در جیبم ب��ود آن را
درآوردم و ب��ه بیمارس��تان پرداخ��ت
کردم .بعد از یک ساعت انتظار پشت
در ات��اق عمل ،دکتر بی��رون آمد و با
ناراحتی گفت :دانۀ برف طاقت نیاورد
و زیر عمل آب شد .من خیلی ناراحت
ش��دم و به خانه آمدم و برایش خیلی
گریه کردم.
من هم در حالی که از اتاق به بیرون
ن��گاه میکردم ،گفتم :ت��و وظیفهات را
انجام دادهای و خدا از تو راضی است!
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خدا کجاست؟

وقت��ی نماز مری��م تموم ش��د ،برای
هزارمی��ن ب��ار دس��تهای کوچکش رو
باال برد و گفت« :خدایا! من تازه ش��ش
س��الهام که نماز میخونم .من همۀ این
کارها رو میکنم که ت��و رو ببینم .این
همه وق��ت منتظر موندم ت��ا تو بیایی
ولی آخه خ��دا تو کجای��ی؟ دیروز تو
مهد کودک خانم معلم داش��ت دربارۀ
تو برامون صحبت میکرد .خانم معلم
هم��ه چیز رو گفت ا ّما ت��ا اومد بگه تو
کجایی زنگ خورد و گفت که بقیهاش
رو فردا میگه .ا ّما امروز هم که به خاطر
برف تعطیل شدیم .تازه از طرف دیگه
م��ن صبرم لبریز ش��ده .امروز همه جا
رو میگردم .آره خداجون ،من باالخره
باید ت��و رو پیدا کن��م ».مریم همه جا
رو گش��ت .هر جا که فکرش رو بکنید.
توی کمد ،زیر تخت ،حتی زیر دمپایی
رو فرش��یاش رو هم گشت اما هیچی

پی��دا نکرد .وقتی کارش تموم
ش��د تقریب ًا وقت نماز مغرب
ب��ود .اون نم��ازش رو
خوند و بعد پای سجادۀ
نرمش نشس��ت و گفت:
«خدا جونم! از تو خواهش
میکنم صب��ح وقتی رفتم
مه��د کودک یک کاری بکن تا من تو
رو ببین��م .خدایا از تو خواهش میکنم.
اگه نبینمت باهات قهر میکنم ها».
***
صبح مریم وس��ایلش رو جمع کرد و
راه افتاد تا اینکه تو حیاط چش��مش به
گلدونی افتاد که سالها بود گل نمیداد
اما امروز توی این زمس��تون سرد ،گل
داده بود .مریم به گل خیره ش��د .انگار
کسی تو قلبش میگفت« :خدا خالق این
گل اللۀ زیباست».
مری��م گلدون رو

فاطمه سادات علیزاده طباطبایی
 11ساله از تهران

محرم

برداش��ت .برفه��ای روش رو
پ��اک کرد و گذاش��تش لب
پنج��رۀ اتاقش .اون گل دیگه
خشک نشد و مهمتر از اون،
این ب��ود که مری��م خدا رو
دید و فهمید خ��دا همه جا
هس��ت و فقط بای��د اون رو
حس کرد.

باز ماه محرم از راه رسید
این ماه با گریه و اشک و آه رسید
باز در کربال دسته گلهای محمدی پر پر شد
باز خاک تیره از همه جا بر سر شد
باز فرشتهها در آسمان گریه کردند
باز پرندگان همراه انسانها عزادار شدند
ولی صدایی در آسمان آمد
که حسین اشک و آه نمیخواهد ،او طرفدار میخواهد

اصول نویسندگی مطبوعات!
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مریم شکرانی
mrym shokrani@yahoo.com

بینی
طالع
(چگونه
ن
و
ی
س
شویم؟!

)

مقدمه
همان طور که میدانید یکی از بخش��های بس��یار تخصصی و فرهنگ ساز و پرطرفدار مطبوعات طالع بینی میباشد لذا برای
نوش��تن این بخش حیاتی از مطبوعات کش��ور نیاز به تربیت نویس��ندههای متخصص و کار کشته و مجرب است .در اینجا ما
به ش��ما آموزش میدهیم که چگونه میتوانید یک نویس��ندۀ حرفهای طالع بینی باشید .چی ی ی؟! سخت حرف میزنم؟! ...
خجالت بکش .یک نوجوان گنده شدی! توقع داری مثل کالس ا ّولیها برایتان مقاله بنویسند! ؟...
ای خ��دا! همین��ک مرا بکش!  ...مجرب یعنی ب��ا تجربه!  ...بچه حاال نمیخواهد کلمه به کلمه ای��ن مقدمه را برداری و توی
فرهنگ لغت سرچ کنی .به بقیهاش گوش بده (که الهی سایۀ من زیر تریلی هیجده چرخ برود از دست دل پر خون معلمهای
شما!)

اصول نویسندگی طالع بینی
 -1از آنجایی که طالع بینی را معموالً

بر اس��اس ماه تولد مینویسند شما هم
همی��ن کار را میکنید ول��ی اگر دلتان
خواس��ت از خودتان طالع بینی نوینتر
اختراع کنید میتوانید به تعداد حروف
اسم و فامیل ،شمارۀ شناسنامه ،ساعت
تولد ،می��زان وزن در هن��گام تولد بر
حس��ب گ��رم و ه��ر چ��رت و پرت و
خزعبلی که دوس��ت دارید از خودتان

طالع بینی در بیاورید و اسمهای عجیب
و غریب ه��م روی اختراعتان بگذارید.
مث�ل ً
ا طالع بین��ی آلمانی ،طال��ع بینی
مریخی ،طالع بینی سرخپوستی و...
 -2بع��د از دس��ته بن��دی ملّ��ت بر
حس��ب اختراع خزعبلتان یا بر حسب
ماه تولد که کلیشهایترینش��ان اس��ت
نوبت به هنر نویس��ندگی شما میرسد.
در این زمان است که شما اگر هنرمند

باش��ید ملت را آنقدر قش��نگ سرکار
میگذارید که همه مریدتان بش��وند و
به خزعبلتان قس��م بخورند که راست
میگویید و آمار فروش نشریۀ محترم
و فرهیختۀتان را صد برابر باال ببرند .و
ا ّما سؤال کلیدی :چگونه طالع مردمان
را بنویسیم؟!
ال��ف -از کلمات و جم�لات کلیدی
اس��تفاده کنی��م .مث�ل ً
ا به ملّ��ت وعده
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مدت دیگر یک خبر
بدهید که تا چند ّ
باحال بهش��ان میرسد و مردم شریف
را در خماری آن خبر نگهدارید و هیچ
نگران نباشید چرا که باالخره یک خبر
الکی و پی��ش پا افتاده هم که به مردم
برسد (نظیر دمپایی خریدن نوۀ عموی
همسایۀشان) س��عی میکنند که ذوق
زده بش��وند و آن را به پیشگویی خفن
شما ربط بدهند.
یا به این مخاطب��ان تیزهوش و نکته
بینت��ان بگویید که گذش��تۀ س��خت و
ضایعی داشتهاند ا ّما در آینده یک فرجی
به حالشان میشود .شک نکنید که در
این موقع هم ملّت آنقدر گذشتۀش��ان
را میچالنن��د تا یک خاطرات س��خت
و ضایع��ی از توی��ش دربیاورند که به
ش��ما و فالهایتان معتقد بشوند .نگران
آینده هم نباش��ید .ت��ا این بندگان خدا
به آینده و پیشگویی شما برسند دور از
جان ،زبانم الل شما بازنشسته شدهاید
و خدایی نک��رده مردهاید و هفت کفن
هم پوساندهاید.
ی��ا الک��ی دلش��ان را خ��وش کنید و
بگویید یک نفر اس��ت که شما را عین
جانش و تخم چش��مش دوست دارد.
ای��ن جاس��ت ک��ه ملّت ب��ه تخیالت
جالب و از خود متشکرانۀش��ان رجوع
میکنند و لیست انس��انهایی را که در
مورد عشقش��ان به خ��ود توهم زدهاند
بیرون میکش��ند .خیالتان راحت ،اص ً
ال
ضای��ع نمیش��وید .حت��ی میتوانید از
خودتان مشخصات اختراع کنید :موی
فرفری و لباس بنفش دارد ،کس��ی که
اغلب اوقات کفش مش��کی میپوش��د
ی��ا آهنگ زنگ موبایل��ش یک آهنگ

غمگی��ن و بدون کالم اس��ت و ...فقط
یادتان باش��د یک مش��خصات تابلویی
ندهی��د که میان آدمیزاد پیدا نش��ود.
مث ً
ال بگویید چشمش آبی است و روی
انگشت شست پایش خال دارد .چرا؟!
 ...الهی من قربان آن هوش سرشارتان
بروم! مگر هم��هاش چند نفر توی دنیا
پیدا میش��وند که هم چشمش��ان آبی
باش��د و هم روی شس��ت پایشان خال
داش��ته باش��د!؟ ضایعات! حداقل یک
مش��خصاتی بگویید که مطمئن باش��ید
که چشم هر بابایی بهش میافتد.
ب -از خودتان توصیههای روانشناسی
بس��ازید و به ملغمۀت��ان اضافه کنید.
مث�ل ً
ا ب��ه مل��ت پیش��گویی کنید که
عصبانیت صورتش��ان برافروخته
موقع
ّ
میش��ود که این برای قلبش��ان خوب
نیست و بهتر است ریلکستر باشند یا
الکی بگویید دل یک نفر را رنجاندهاید
پس با دسته گل و کمپوت و تشکیالت
به دیدنش بروید و با وی آشتی کنید.
یا بگویید جورابهایتان بو میدهد و این
میتواند روی اعص��اب آرام و زندگی
ش��ما تأثیرات نامطلوب��ی بر جا بگذارد
و ...خالص��ه چرت و پرت��ی بگویید که
خودتان هم چشم بسته قبول میکنید.
ج -از حرفهای پر کاربرد و مش��هور
کم��ک بگیرید و مث�ل ً
ا توصیه کنید از
زنی که اول اسمش با فالن حرف شروع
میش��ود دوری کنند که روزگارش��ان
س��یاه میش��ود و ...یا م��ردی که در
اس��مش فالن ح��روف را دارد با یک
خبر خوب میآید یا حالتان را میگیرد
و ...پس با حروف بازی کنید.
د -همدردیه��ای ضایع یادتان نرود:

غ��م نخور و غصه را بریز توی س��طل
آشغال و پاش��و بخند تا دشمنانت جز
جیگ��ر بگیرند و ...برای چاش��نی طالع
بینیتان الزم است.
 -3در نهایت پیش��گوییهای جالبتان
را بردارید و به س��راغ نش��ریات فوق
تخصصی و پرطرف��دار بروید و ادعای
پیش��گویی کنی��د .برای تأثی��ر گذارتر
شدن کالمتان چهارتا خر مهره و اسفند
و سنگهای رنگی عجیب و غریب را هم
ب��ه خودت��ان ضمیمه کنید .ب��ه همراه
انگش��ترهای غول پیک��ر و خالکوبیهای
عجیب و غریب و از این دست فروشها
هم س��عی کنید یک گوی شیشهای یا
چیزی توی همی��ن مایهها بخرید و به
دکوراسیون و تریپ فالگیریتان اضافه
کنید.
 -4به شما تبریک میگوییم .به جمع
فرهنگ سازان و قلم بهدستان مملکت
خوش آمدید! میتوانید همه جا پز کار
فرهنگی و بشریتان را هم بدهید .نکند
یک وقت خودتان را دست کم بگیرید
ها! ش��ما اصحاب قلم مملکتید! قربان
آن ش��کل ضایعت��ان نروم! کم کس��ی
که نیس��تید ...ماشاء اهلل چشم نخورید.
یادت��ان ن��رود ب��رای خودتان اس��فند
بریزید .ما جدا ً نگران شماییم!
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یاد دوست

بال سبز قنوت
خبر این بود آفتاب شکست
پشت ما پشت انقالب شکست
زخم خوردیم زخم مرگ ،خدا
شد ز ما روح انقالب جدا
کاش هفتاد بار میمردیم
زخم این مرگ را نمیخوردیم
آه یک قرن علم و تقوا کو؟
چهارده قرن شوق زهرا کو؟
روی سجاده جای او خالی ست
نیست تقوا عبای او خالی ست
دیگر امید برگ و باری نیست
قامت عاشقان بهاری نیست
وارث آفتاب عصمت کو؟
حامل بیرق عدالت کو؟
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در شکستیم و نیم نیم شدیم
سید احمد! عجب یتیم شدیم
تو سراپا نیاز بودی و بس
تو تمام نماز بودی و بس
آه ای مهر! مهر خورشیدی
با که و از که میدرخشیدی

اشک گل ریخت تا گالبت کرد
مهر ورزید و آفتابت کرد
نیمه شب با دو بال سبز قنوت
سفری رفته تا دل ملکوت
آه سجاده آه سجاده
اول جاده آخر جاده
تو دگر ماه را نمیبینی
آیتاهلل را نمیبینی
با سالمی که از حق آوردند
عشق را روی دوش خود بردند
رفت و با یاد او مرا جانی است
در دل آتشم گلستانی است
سخت ناباورانه برگشتیم
عشق ای عشق بیپدر گشتیم
آید از هر نشیب و باالیی
یاسیدی و موالیی
بانگ ّ
مطمئن ،شاد ،با دلی آرام
در کنار حبیب ،کرده ُمقام
آن که این انقالب را پرورد
بی گمان باز حفظ خواهد کرد

شهید احمد زارعی
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گردآوری و ترجمه:
سهیال نعیمی

زنبیل

یک آزمون بسیار ساده!
۱ـ جنگهای صد ساله چند سال طول کشید؟
الف)  ۱۱۶سال
ب)  ۹۹سال
ج)  ۱۰۰سال
د)  ۱۵۰سال
۲ـ کالههای پاناما در چه کشوری تولید میشود؟
الف) برزیل
ب) شیلی
ج) پاناما
د) اکوادور
۳ـ روسه��ا در چ��ه ماه��ی انق�لاب اکتب��ر را جش��ن
میگیرند؟
الف) ژانویه
ب) سپتامبر
ج) اکتبر
د) نوامبر
۴ـ اسم شاه جرج سوم چه بود؟
الف) ادر
ب) آلبرت
ج) جرج
د) مانوئل
۵ـ ن��ام جزایر قن��اری در اقیان��وس آرام از کدام حیوان
گرفته شده؟
الف) قناری
ب) کانگارو
ج) توله سگ
د) موش

جواب ها:
۱ـ جنگهای صدس��اله در واقع
 ۱۱۶سال طول کشید۱۳۳۷( .ـ)۱۴۵۳
۲ـ کاله پاناما در اکوادور تولید میشود.
۳ـ انقالب اکتبر در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.
۴ـ اس��م شاه جرج ،آلبرت بوده که بعد از به سلطنت رسیدن
به جرج تغییر یافت.
۵ـ اس��م التین این جزای��ر insularia canaria
است؛ یعنی جزایر توله سگ!
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س��ؤال اول :چطور ی��ک زرافه را در
یخچال جا میدهید؟
ج��واب درس��ت :در یخچ��ال را باز
میکنیم ،زرافه را در یخچال میگذاریم
و بعد در یخچال را میبندیم.
این س��ؤال ای��ن مس��أله را آزمایش
میکند که آیا شما چیزهای ساده را از
راههای پیچیده انجام میدهید یا نه.
س��ؤال دوم :چط��ور یک فی��ل را در
یخچال جا میدهید؟
جواب درس��ت :مث��ل باالیی جواب
دادید؟
نه خیر! اول در یخچال را باز میکنیم،
زراف��ه را در میآوری��م ،بع��د فیل را
میگذاری��م آن تو ،بع��د در یخچال را
میبندیم.

این سؤال میبیند که آیا شما به نتایج
کارهای خودتان توج��ه کافی دارید یا
نه.
سؤال سوم :شیر ،سلطان جنگل ،همۀ
حیوانات را به بیشه دعوت کرده تا در
کنفران��س جنگل ش��رکت کنند .همه
هستند غیر از یک نفر .کی؟
جواب درست :خب فیل! چون هنوز
توی یخچال است.
این س��ؤال حافظۀت��ان را محک زد.
اگر این س��ه تا سؤال را تا به حال غلط
جواب دادهاید به درس��ت جواب دادن
سؤال بعدی خیلی امیدوار نباشید.

س��ؤال چهارم :رودخانهای در همان
جنگل هس��ت ک��ه حتم ًا بای��د از روی
آن رد بش��وید اما پر از تمساح است.
چگونه این مسأله را حل میکنید؟
جواب درس��ت :باید شنا کنید .البته
خطری ندارد چون همۀ تمس��احها در
کنفرانس جنگل هستند.
این سؤال میخواس��ت ببیند که شما
چق��در س��ریع از اش��تباهاتتان درس
میگیرید!
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آسمانیها

محسن وطنی

جهانی که نمیشناسیمش

چند خطی دربارۀ جهان پس از مرگ

فرض کنید دارید با یک جنین که هنوز به دنیا نیامده اس��ت
گفتگو میکنید و قصد دارید او را از جهانی که قرار است پا به
آن بگذارد ،آگاه کنید.
م��ی خواهید غذاهای��ی را که در این جه��ان میخورید به او
معرف��ی کنید ا ّما او هیچ تص ّوری از کباب و پلو و مرغ و دیزی
ّ
ندارد.
م��ی خواهید میوهها را برایش ن��ام ببرید ولی او نمیتواند کیفیت
میوه را درک کند.
او از خون مادرش تغذیه میکند و شما برای توضیح خوراکیهای
ای��ن جه��ان تنها میتوانید این را به او بگویی��د که آنچه ما در این
جهان میخوریم بسیار خوشمزهتر از خون مادرت است.
تازه یک مش��کل بزرگ هم وجود دارد .جنی��ن اص ً
ال نمیداند که
آدمه��ا از راه دهان غذا میخورند چون خ��ودش از راه بند ناف از
خون مادر تغذیه میکند .به همین خاطر به هیچ وجه حرف ش��ما را
درک نمیکند.
ش��ما میخواهید وسعت و بزرگی این
جهان را برای او شرح دهید ا ّما او جایی
بزرگتر از رحم مادر ندیده است .چگونه
ممکن است بتواند وسعت این جهان را
درک کند؟ چگونه ممکن است معنای
کوچه و خیابان و شهر را بفهمد؟
چگون��ه وس��عت بیابانه��ا را بفهمد؟
چگون��ه بفهمد که تمام زمی��ن در بین
کهکشانهای بیکران ،نقطۀ کوچکی بیشتر
نیست؟ نه! شما نمیتوانید این چیزها را
به او بفهمانید.او تا خودش این جهان را
نبیند ،وسعت آن را باور نمیکند

ش��ما میخواهید راجع به حرف زدن
آدمها و ارتباط میان آنها مانند قهرها،
آشتیها ،مهربانیها و دشمنیها برای او
حرف بزنید ا ّما او نمیفهمد.
ح ّتی اگر صدای شما را هم بشنود باز
هم معنای حرف شما را درک نخواهد
ک��رد چرا که او تا به حال تنها زیس��ته
اس��ت و نمیداند که انس��انها از طریق
زبان میتوانند با هم حرف بزنند.
او نس��بت به تواناییه��ای بالقّوۀ خود
آگاه نیست.
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می خواهید او را با عش��ق آشنا کنید
ا ّما چگونه؟
او تنها مفهومی که از عشق میشناسد
ضربان قلب مادرش است .شما چارهای
ندارید جز اینکه همین را برای او مثال
بزنید.
اگر ش��ما بتوانید یک کان��ال ارتباط
برای حرف زدن با جنین پیدا کنید ،باز
هم او نمیتواند حرف شما را بفهمد چرا
که درک و فه��م او گنجایش پذیرش
تصویر جهان ش��ما را ندارد .پس جنین
باید در س��کوت خود به رشد و تکامل
برسد تا بتواند پا به جهان بگذارد و ذ ّره
ذ ّره ،حقایق عالم را بفهمد.
ما هم نس��بت به جهان پس از مرگ
همینگونهای��م و ت��ا پ��ا ب��ه آن جهان
کیفیت
نگذاشتهایم نمیتوانیم
واقعیت و ّ
ّ
آن جه��ان را درک کنی��م .ب��ه همین
خاط��ر آگاهان برای اینکه بتوانند ما را
واقعیت جهان آخرت آشنا کنند ،آن
با
ّ
را ب��ه چیزهایی که در زندگی ما وجود
دارد مثال میزنند و تشبیه میکنند .در
قرآن هم به خاطر همین مس��أله است
که بهش��ت و جه ّنم ب��ا تمثیل باغهای
می��وه و روده��ای روان و ش��علههای
آتش توصیف میش��ود .این توصیفات
واقعیت بهش��ت
برای این اس��ت که
ّ
حد
و جه ّن��م به زبان م��ردم دنیا و در ّ
فهم و درک آنها در بیاید و در حقیقت
نازل شدن قرآن نیز به همین معناست
و اگر قرآن تا این اندازه نازل نمیش��د
هیچ وقت دست عقل انسانها به آستان
بلند معنای قرآنی نمیرسید.

ما در برابر جهان درس��ت مثل همان
جنین هس��تیم و به همین خاطر اس��ت
که وقتی موالنا میگوید:
«من نور خورم که قوتم این است».
معنای حرف او را نمیفهمیم و خیال
میکنیم که این نور از راه دهان خورده
میشود و نمیتوانیم دهان دیگری برای
خوردن نور تص ّور کنیم.
کیفی��ت جهان پس از
درک نکردن ّ
مرگ در ذهن آدمهایی که نسبت خود
با جهان را نفهمیدهاند سبب میشود تا
ه��ر آنچه را که ندیدهان��د انکار کنند.
ای��ن انکار ک��ردن مثل آن اس��ت که
جنی��ن ،جهان بی��رون از رحم مادرش

را ان��کار کن��د و نخواهد که با رش��د
جس��مانی برای آمدن به دنیای بیرون
آماده ش��ود .جنین نمیتواند این کار را
بکند چون اختیاری از خودش ندارد ا ّما
انسان در این جهان دارای اختیار است
و اگر عقل داش��ته باش��د میفهمد که
باید بر اساس دستورات قرآن و رسول
خداوند و امام��ان پس از او خودش را
ب��رای زندگی در جه��ان پس از مرگ
آماده کند.
در روایات آمده اس��ت که وس��عت
جهان هستی نس��بت به جهان آخرت،
مانند دس��تبندی اس��ت که در وس��ط
بیابان افتاده باشد.
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پروفسور بالتازار

بستنی در دست خونخواران
اولین بس��تنیها در دست
خونخوارتری��ن مردمان
تاریخ دیده شده است.
جناب آقای اس��کندر
که ع��ادت ب��ه آتش
زدن اینج��ا و آنج��ا
داش��ت ب��رای خنک
شدن دس��تور میداد
برف و یخ را با عس��ل
برایش قاطی کنند تا جگر
حض��رت س��لطان خنک
شود.
نرون هم ک��ه خیلی به
آتش بازی عالقه داشت
بردههای زب��ر و زرنگ
خود را ب��ه کوههای پر
برف م��ی فرس��تاد تا
برای او برف بیاورند و
او آن را با انواع میوه
و آب میوه بخورد
و کیف کند.

لیال بیگلری

یک اختراع سرد!
وقتی فصل گرما از راه میرس��د ،فقط بس��تنی
میتوان��د جگر آدم را خنک کند .بس��تنی از آن
پدیدههای خارقالعاده اس��ت که نه تنها ارزش
غذایی دارد بلکه جزو تنقالت بینالمللی پرطرفدار
نیز به شمار میرود.

یک محصول چینی
مارکوپول��و وقتی ک��ه از خاور دور به
ایتالیا برگش��ت عالوه بر اس��باببازی
چین��ی طرز تهیۀ نوعی دس��ر را هم به
ایتالیا برد .البته منابع آگاه چینی معتقد
هس��تند که جناب مارکو این فرمول را
از آشپزخانۀ س��لطنتی دزدیدهاند ولی
مارکو هی��چ وقت زیر بار چنین اتهامی
نرفت .آن وقتها برای اینکه کس��ی به
مارکو ش��ک نکند ادعا ک��رده بود که
اس��م آن دسر ،شربت است ولی ما که
می دانیم آن دسر ،بستنی بود.
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کار کار انگلیساس!
انگلیس��یها مدعی هستند که همزمان
با مارکوپولو خودشان در انگلستان یک
چیزی درس��ت کرده بودند که اسمش
بستنی بوده است و به خورد چارلز اول
میدادهاند .میخواستیم از چارلز راجع
به این مس��ئله س��ؤال کنیم ولی ...خدا
رفتگان شما را هم بیامرزد!
در یک��ی از تابلوه��ای چارلز اول که
عک��س یک بس��تنی روی می��ز چارلز
کش��یده شده بود تصویر محوی از یک
آقای آشپز بود .از قیافهاش معلوم بود
فرانسوی اس��ت .بعد از تحقیقات زیاد
کاشف به عمل آمد که در قرن هفدهم
این آشپز فرانسوی که شباهت زیادی
به راتوتویی داش��ت دس��تور س��اخت
بس��تنی را به دربار چارل��ز برده بود و
چارلز هم یک عالمه انعام یا پول چایی

اولین بستنی چوبی
اولین بس��تنی چوبی در به��ار متولد
ش��د .اگر کریستین نلس��ون دانمارکی
به مش��تری جوانی که کمی ش��کالت
خواسته بود بعد نظر خودش را عوض
کرده و بستنی طلب کرده بود ،با مالقه
حمله میک��رد و ّ
فک ط��رف را پیاده
میکرد ،دیگر به ذهنش نمی رسید که
ت ّکهای بس��تنی را با شکالت بپوشاند و
یک چوب درون آن فرو کند .او به این
شکل بستنی چوبی را اختراع کرد.

به او داده بود که ش��تر دیدی ندیدی!
او هم دهانش را بس��ته بود تا وقتی که
چارل��ز ب��ه رحمت خدا رف��ت و دیگر
دلیلی برای رازداری وجود نداش��ت و
 ...همه چیز لو رفت!
در س��ال  1553کاترین دومدیس��ی
ایتالیای��ی ب��ه هن��ری دوم فرانس��وی
بل��ه گف��ت و ای��ن ازدواج باعث ش��د
فرانسویها با دسر منجمدی آشنا شوند
که میتوانیم آن را هم بستنی بنامیم.
ولی این ایتالیاییها بودند که بس��تنی
را ب��ه ی��ک چه��رۀ مردم��ی تبدی��ل
کردند .در س��ال  1660یک سیسیلی
ب��ه نام پروکوپیو ک��ه اولین کافه را در
پاریس تأس��یس کرده بود نوعی دسر
را با مخلوط کردن ش��یر ،خامه ،کره و
تخممرغ در کافۀ خود ارائه کرد.

یک اختراع زنانه
خانم نانس��ی جانس��ون اولین دستگاه
بستنیس��ازی را تولید ک��رد ولی چون
امتی��ازش را به ویلی��ام یانگ فروخته
بود ،نامش زیاد شناخته شده نیست.

اولین بستنی قیفی
در س��ال  1904در ی��ک نمایش��گاه
محصوالت غذایی ،یک بس��تنی فروش که
نخواس��ت نامش بیش از این فاش ش��ود
ب��ه ویفرهای غرف��ۀ بغل��ی ناخونک زد و
بستنیهای خود را درون آن ویفرها پیچید.
او از این کار خودش خیلی ذوق کرد و اسم
شاهکار خود را بستنی قیفی گذاشت.

بستنی در آمریکا
در  12می  1777در روزنامۀ نیویورک
گازت اولین تبلیغ برای فروش بس��تنی
به چاپ رس��ید .در سال  1790جرج
واشنگتن  200دالر برای خرید بستنی
هزینه کرد .توماس جفرس��ن که یکی
دیگر از رئیس جمهورهای آمریکاست
دستور  18مرحلهای برای تولید بستنی
را نوش��ت که چیزی مثل آالسکاهای
امروز از آن متولد میشد.

بستنی در ایران
در کش��ور خودم��ان بس��تنیهای
خوش��مزهای تولی��د میش��ود .مث�ل ً
ا
بس��تنی زعفرانی و بستنی نانی از جملۀ
بس��تنیهایی هس��تند که آدم را خنک
میکنند .مخترعین بستنی ،هنوز هم در
حال تولید بس��تنیهای جدیدی هستند.
چن��د وقت پی��ش در ای��ران ،محققان
تالش��گر ،بس��تنی خرب��زهای اخت��راع
کردند!
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حامد قاموس مقدم

نمایش

پیدایش نمایش

قسمت دوم

پیش از این ریشۀ پیدایش نمایش را از دیدگاهی بررسی کردیم
که براساس آن نمایش از دل آیینها بیرون آمده بود .از آن دیدگاه،
هنر به عنوان یکی از ارکان زندگی در کنار اسباب معیشتی مردم
قرار میگرفت و از زندگی روزمرۀ مردم جدا نبود.
با اینکه این نظریه پرطرفدارترین نظریه در مورد منشاء پیدایش
تئاتر است ولی محققان و دانشمندان عقاید دیگری را هم درمورد
آن مطرح میکنند.

منشأ داستانی

گروهی از محققان معتقدند سرچشمۀ تئاتر ،داستانسرایی است؛
قصهها و
آنه��ا میگویند که گوش کردن و رابطه برقرار کردن با ّ
افسانهها یکی از مهمترین خصلتها و ویژگیهای انسان است.
همچنین آنها الگویی را پیش��نهاد میکنند که در آن الگو ،تئاتر
از افسانهسرایی نشأت میگیرد .افسانهها ابتدا دربارۀ شکار ،جنگ
یا فتوحات دیگرند و به تدریج آب و تاب بیش��تری پیدا میکنند
مث�ل ً
ا گوینده به تدریج ش��روع به بازی میکن��د ،دیالوگ به کار
میبرد و ش��خصیتهایی را در روایت داس��تانی خود خلق میکند.
سپس افرادی ایفای نقش ش��خصیتهای مختلف قصه را به عهده
میگیرند .بر اس��اس این نظریه ،درام و تئاتر از غریزۀ قصهگویی
انس��ان سرچشمه گرفته اس��ت و پس از تکامل به شکل امروزی
درآمده است.
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منشأ حرکتی

از کنار نظریۀ باال که داستانسرایی را ریشۀ پیدایش درام میداند ،نظریههای
دیگری نیز پدید آمده اس��ت .وجه اشتراک همۀ این نظریات این است که
ریشۀ پیدایش نمایش را در جایی جدای از آیینها جستجو میکند.
یک��ی از ای��ن نظریات معتقد اس��ت که تئاتر از رق��ص و حرکات موزون،
حرکات ضربی و ریتمیک و همچنین از حرکات آکروباتیک و ژیمناس��تیک
به وجود آمده است.
به طور کلی ارکانی برای نمایش مش��خص شده است که یکی از مهمترین
آنها حرکت اس��ت .این نظریه بیش��تر بر پیدایش حرکت در نمایش تکیه
دارد .به همین دلیل محققانی که به این نظریه معتقد هس��تند ،در تحقیقات
خود به دنبال ریش��ههای حرکتی نمایش میگردند .بر این اساس مسائلی را
که ایجاد حرکت موزون میکند ،ریشۀ نمایش میدانند.

منشأ حیوانی!

آنها همچنین الگوی دیگری را نیز به عنوان منش��أ حرکت
در نمایش معرف��ی میکنند .محقق��ان معتقدند که حرکات
حیوانات از جمله عواملی است که همواره مورد توجه انسانها
بوده اس��ت .به تدریج این حرکات به صورتی معنادار درآمد
و در نهایت حرکت هر حیوان به عنوان یک نش��انه در نظر
گرفته شد.
همانط��ور ک��ه حرکت حیوانات م��ورد توجه انس��انها بود،
صدای آنها نیز جزو مش��خصههایی بود که نظر انسانها را به
خود جلب میکرد.
یک��ی دیگ��ر از ارکان نمای��ش صدا و آواس��ت که در نوع
پیش��رفتهتر تبدیل ب��ه کالم و دیالوگ یا افکت و موس��یقی
برای فضاسازی میشود .از این رو تقلید از حرکات و صدای
حیوانات به تدریج گسترش پیدا کرد.
چیزی که در همۀ این نظریهه��ا از اعتبار باالیی برخوردار
اس��ت استعداد و تالش اجراکنندگان است که این حرکات و
آواها را به شکلی باورپذیر ارائه دهند.
این حرکات و اجراها بعدها نهادینه و تزیین شدند و کمکم
به صورت اجراهای منس��جم تئاتری درآمدند .هر دوی این
نظریهه��ا تئاتر را کام�ل ً
ا جدا از آیین و به صورتی مس��تقل
قلمداد میکنند.

حیم -اعصاب نورد
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در سال گذشته و سال قبل از آن اعصاب خیلیها
نوردی شد .بعضیها میگفتند که باید ساعت رسمی
کشور جابه جا شود و برخی دیگر اعتقاد داشتند که
این قرطی بازیها یعنی چه؟!
خالصه بع��د از کلّی جنگ و جدال مس��المت
آمیز تصمیم بر آن ش��د که در س��ال جدید
ساعت رسمی کشور را دستکاری کنند.

ساعت رسمی و رسمی تر
بعد از تغییر س��اعت رسمی کشور
س��اعتها به دو دس��تۀ کلّی تقس��یم
شدند .یکی ساعت رسمی کشور بود
و دیگری ساعت رس��میتر کشور.
ساعت رسمی که همان ساعتی بود
که ملت با آن س��ر کار میرفتند.
ساعت رس��میتر آن است که شما
میتوانید ب��ا آن ،ملّت را س��ر کار
بگذارید.
این یک فرصت مغتنم است برای
اعضای کلوپ اعصاب نوردی!

منشأ پیدایش یک ایده
اگر به شهرستانها رفته باشید یا در
محیطهایی تردد کرده باشید که در
آنها خیلی با ادارات و اماکن دولتی
در ارتباط نباش��ند ،متوجه خواهید
شد که بعد از اعالم ساعت از شما
میپرسند« :جدید یا قدیم؟»
این حرکت بعد از چند بار تکرار،
به صورت یک ای��ده برای اعصاب
نوردی عمل میکند.
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جدید یا قدیم؟
از ح��اال ب��ه بعد هر کس از ش��ما
پرسید« :ساعت چند است؟» حتم ًا
از او بپرس��ید« :جدید ی��ا قدیم؟»
مطمئن باشید اعصاب طرف مقابل
بعد از چند بار که از ش��ما س��اعت
را پرس��ید ،حس��ابی نوردی نوردی
میش��ود .البته شما باید این عمل را

آنچه شما خواستهاید

اگر کس��ی که زم��ان را از ش��ما
میپرسد به شما گوشزد کرد دیگر
چنین سؤالی از او نکنید و زمان واقعی
را اعالم کنید ،ش��ما اص ً
ال دس��ت و
پایت��ان را گم نکنید و ب��ر اعصاب
خودتان مسلط باشید .چون اعصابی
که قرار است نوردی شود ،اعصاب
ش��ما نیس��ت بلکه اعصاب دیگران
است .پس حیم -اعصاب نورد برای
ادامۀ فعالیت شما پیشنهاد میدهد
که س��اعت را با زمان قدیمی برای
او اعالم کنید .بگذارید به کارهایش
دیر برس��د و به خاطر تأخیر ،توبیخ
شود.
دیدن چه��رۀ همچین آدمی ،خیلی
خیلی مفرحتر از سوار شدن در قطار
تونل وحشت و انداختن سیگارت و
ترق��ه زیر پای آن آقایی اس��ت که
فکر میکند با پوشیدن لباس گوریل
و انج��ام آن اعمال جل��ف و زننده
میتواند شما را بترساند.

جدی دنبال کنید .چون
به ص��ورت ّ
اگر بخواهید لوس بازی در بیاورید
و پی��ش از آنک��ه در دلتان بخندید
با لبتان بخندید ،مطمئن باش��ید در
پاس��خ با بیل یا چماق یا یک وسیلۀ
تنبیهی دیگر شما را نوردی میکنند
تا حالتان جابیاید.
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افسون حضرتی

ورزش

مشارکت پذیری؛ ویژگی انسان مدنی
مشارکت پذیری یکی از خصلتهای شاخص انسان است .روان شناسان تأکید
دارند که انس��انها برای تقویت حس مشارکت پذیری و حضور در اجتماع ،به
کارهای گروهی روی میآورند تا این احساس را در خود زنده کنند .این گروه-
روان شناس��ان -ورزش را بهترین وس��یله برای رسیدن به این اهداف معرفی
میکنن��د .آنها معتقدند که حتی برای تمرین میت��وان از اجتماعهای کوچکی
همچون خانه و خانوداه آغاز کرد .ورزشکاران از تجربههای خود میگویند.

علیرضا منصوریان کاپیت��ان تیم فوتبال
اس��تقالل میگوید« :به دلیل سالها حضور
در عرص��ۀ ورزش به خوبی با کار جمعی و گروهی
آشنا هس��تم و میدانم که با تفکیک وظایف چقدر
میت��وان موفق بود .مث ً
ال خارج از دنیای ورزش در
جلسات ماهانۀ مدرسۀ فرزندم و حتی جلساتی که
برای ادارۀ امور آپارتمان تش��کیل میشود شرکت
میکنم و وظیفهای به عهده میگیرم».

حس��ین رض��ا زاده قهرمان المپی��ک و چهرۀ
ش��اخص وزنه برداری میگوید« :برخالف اینکه وزنه
برداری یک رشتۀ انفرادی است اما همیشه این احساس
را داش��تم که ما هم مثل رشتههای تیمی هستیم .من
حتی در برنامههایی غیر از ورزش هم حضور فعال دارم.
شرکت در برنامههای اجتماعی عالوه بر تقویت اعتماد
به نفس ،کمکی نیز
به دیگران اس��ت».
وی میگوید« :برای
نمون��ه در کارهای
منزل به همس��رم
کم��ک میکن��م
ی��ا اگ��ر کس��ی از
دوستان و آشنایان
کاری داشته باشد
ب��ا رضای��ت خاطر
انجام میدهم».
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هادی ساعی با اشاره به شعر ارزندۀ سعدی ،شاعر
پرآوازۀ کش��ورمان میگوی��د« :بنی آدم اعضای
یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند ».قطع ًا
افراد بش��ر بینیاز از یکدیگر نیس��تند و بهترین
وس��یله برای ب��ودن در کن��ار یکدیگر ،کمک به
همنوع اس��ت .انسانی که مس��ؤولیت پذیر باشد
ب��ه خوبی میتواند نقش خ��ود را در اجتماع ایفا
کن��د .یکی از دالیل حضورم در ش��ورای ش��هر
عالقمندی ب��ه فعالیتهای اجتماع��ی و کمک به
هموطنانم بود .با اینکه مش��غلۀ کاری بس��یاری
دارم ولی اجازه نمیده��م که زندگی اجتماعیام
مختل ش��ود .ب��رای مثال هنگامی ک��ه در منزل
هستم به گلدانها رس��یدگی میکنم .اگر چراغی
در آپارتمان س��وخته باشد آن را عوض میکنم.
فرقی نمیکند .همسایهام نیز به روشنایی احتیاج
دارد ».وی میگوید« :انجام همین کارهای کوچک
و جزئی ،حس جمع پذیری را افزایش میدهد».
ساعی با اشاره به انجام ورزش میگوید« :ورزش
و عضویت در تیمهای ورزش��ی عالوه بر تقویت
ح��س رقاب��ت ،مواجهه با پیروزی و شکس��ت و
رفت��ار در قبال این دو پدیدۀ ورزش��ی را نیز به
ش��خص میآموزد .به نظرم ورزش میتواند این
احساس را در همه تقویت کند».

افش��ین قطبی س��ر مربی تیم فوتبال پرسپولیس
میگوید« :من مشارکت در امور اجتماعی را خیلی
دوس��ت دارم و اگر وظیفهای بر عهدهام باش��د به
خوبی آن را انجام میدهم .ورزشکاران حرفهای به خوبی
با این موضوع آشنا هستند و میدانند که کوچکترین کم
کاری از جان��ب یکی از اعضای گروه ،کل مجموعه را با
اش��کال روبرو میکند .من حتی در زندگی شخصیام نیز
مش��ارکت پذیر هستم .مث ً
ال سالها پیش یکی از دوستانم
دچار مش��کل خانوادگی ش��ده بود و از من خواست که
برخ��ی کارهای او را انجام دهم .خدا را ش��کر توانس��تم
وظیف��هام را به خوبی انجام دهم .مش��ارکت پذیری در
اجتم��اع نیز نتایج مثبتی به هم��راه دارد .حفظ و پاکیزه
نگهداش��تن اماکن عموم��ی ،رعایت قوانی��ن ،احترام به
حقوق دیگران و ...چقدر میتواند زندگی شهروندان یک
شهر را تحت تأثیر قرار دهد».
قطبی با اشاره به ابزارهایی برای تقویت شرکت پذیری
افراد در امور جاری میگوید« :برای تمرین ،بهتر اس��ت
که از کارهای کوچک شروع کرد .ما هم هنگام تمرین از
کارهای سخت که شروع نمیکنیم .چقدر خوب است که
پدرها و مادرها از بچهها بخواهند که مس��ؤولیت برخی
از کارها را به عهده بگیرند یا اینکه نقش��های کوچکی در
خانواده برای آنها قائل باش��ند تا بتوانند افراد موفقی در
آینده تحویل جامعه بدهند .باور کنید که س��خت و غیر
ممکن نیست».
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طراح جدول:
ابوالفضل رشنین

سرگرمی

افقی
 -1پایتخ��ت انگلی��س -عام��ل
بیماری
 -2کس��ی ک��ه لش��گر را رهبری
میکند
 -3اثر خیس��ی -آس��ان -ضمیر
س ّوم شخص مفرد
 -4تنها -طاقچه -بر س��ر عروس
میریزند (از آن طرف)
 -5ع��دد فوتب��ال -حیوان��ی دو
زیس��ت -ح��رف دوم از الفب��ای
انگلیسی
 -6مجسمه -تختۀ چوب
 -7تحفه و هدیه -ساز چوپان
 -8پایه و اساس -خاک کوزهگری-
شهر فردوسی
 -9شراب -حیوان نجیب -زهر

 -10کاشف مولد بیماری سل
قصۀ
 -11حی��وان خانه به دوشّ -
طوالنی
عمودی
 -1از م��واد غذای��ی سرش��ار از
کلسیم -فالگیر
 -2نوعی انرژی
 -3از آالت موسیقی -رتبۀ ورزش
رزمی -بیپرده
-4پرستار -آقا و سرور -جام
 -5ابر نزدیک به زمین -ش��غلش
پر سر و صداست -پنج آذری
 -6جادۀ حیوانات اهلی -گرفتاری
 -7واح��د پ��ول ژاپ��ن -گری��ز-
هماهنگ

 -8از س��بزیجات -تکرارش نوعی
بازی است -دست نخورده
 -9راه  -چغندر پخته -تا
 -10مادر دریاها
 -11متضاد درون -طناب
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گردآوری و ترجمه:
مهندس خدیجه آقابراریان

تجربه

تفاوتهای من و رئیسم
وقت��ی من ی��ک کاری را دی��ر تمام
میکنم ،من کند هستم.
وقت��ی رئیس��م کار را ط��ول دهد ،او
دقیق و کامل است.

وقتی من در محل کارم نباشم ،من در
حال گشتزدن هستم.
وقتی رئیس��م در دفترش نباش��د ،او
مشغول انجام امور سازمان است.

وقت��ی م��ن کاری را انجام ندهم ،من
تنبل هستم.
وقتی رئیسم کاری را انجام ندهد ،او
مشغول است.

وقت��ی یک روز مرخصی اس��تعالجی
داش��ته باش��م ،م��ن همیش��ه مریض
هستم.
وقتی رئیس��م در مرخصی استعالجی
باشد ،او حتم ًا خیلی بیمار است.

وقت��ی کاری را ب��دون اینک��ه از من
خواسته شود انجام دهم ،من قصد دارم
خودم را زرنگ جلوه دهم.
وقتی رئیسم این کار را کند ،او ابتکار
عمل به خرج داده است.

وقتی م��ن مرخصی بخواهم ،باید یک
جلسه دلیل و توجیه بیاورم.
وقتی رئیس��م به مرخصی برود ،باید
میرفت چون خیلی کار کرده است.

وقت��ی من س��عی در جل��ب رضایت
رئیسم داشته باشم ،من چاپلوسم.
وقتی رئیس��م ،رئیسش را راضی نگاه
دارد ،او همکاری میکند.

وقت��ی من کار خوبی انج��ام میدهم،
رئیسم هرگز آن را به خاطر نمیآورد.
وقتی م��ن کار اش��تباهی انجام دهم،
رئیسم هرگز آن را فراموش نمیکند.

وقتی من اش��تباهی کنم ،م��ن نادان
هستم.
وقتی رئیس��م اش��تباه کن��د ،او مانند
دیگران یک انسان است.

34

علی باباجانی وفسی

کفشداری

گوشهای در صحن زیبای حرم
کفشداری پر شده از کفشها
کفشهای کودک و پیر و جوان
کفشهای زائران بیریا
***
آن اتاقکهای کوچک میشوند
میزبان کفشهای مهربان
میشوند از شوق مهمانهای خوب
تشنۀ لبخند گرم زائران
***
کاش میشد مثل آن بابای پیر
خادمی در کفشداری میشدم
تبسمهای پاک هر گلی
با ّ
گرم لبخند بهاری میشدم
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ای آبی مضاعف
دلهای تنگ ما

تنها ادای دریاست
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