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ما همان هس��تیم که به آن می اندیش��یم. ما همان اندیشۀ خود هستیم. به هر چه بیندیشیم همان 
هس��تیم. خیال، نیرویی است که بیشتر آدمها را به حرکت وا می دارد. آدمی اول چیزی را در خیال 

می آفریند، سپس به دنبال آن حرکت می کند تا 
به آن برسد. اندیشه و خیال، دو بال نیرومندند 
که می توان با آنها به پرواز درآمد. اگر اندیشه 
و خیال برای رسیدن به نیکی به حرکت درآیند، 
آدمی را به آسمان آبی و زالل شادی و آرامش 

و سعادت می رسانند؛ و اگر... 
پس باید خیال را و اندیش��ه را تربیت کرد تا 
ب��ه هر جایی نروند. اندیش��یدن به نیکیها و پر 
کردن ظ��رف تخیل از نیکیها، ق��دم اول برای 
نیک شدن است. یکی از راههای تربیت خیال، 
آموختن دانش و اندیش��یدن در نظام آفرینش 
اس��ت که ذهن را منظم و نیرومند می کند. اگر 
ما خیال را ب��ه کار نگیریم و به کارهای مثبت 
وانداریم، خیال مانند اس��بی وحشی و سرکش 
ما را به دنبال خود می کش��اند و هر جا بخواهد 
می برد. رام ک��ردن و در اختیار گرفتن نیروی 
خیال، راز موفقیت بزرگان علم و هنر و معرفت 

است. 

قربان ولیئیسرمقاله

ما اندیشۀ خود هستیم

جشن نوروزی معلولین- خانۀ هنرمندان
عکس از سارا قاموس مقدم
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نویسنده: حمیده رضاییداستان
تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

چش��م دوخته ام به چهار دی��وار خانه. همه ج��ا را پر از 
قاب کرده ای. از روی مبل بلند می ش��وم. می روم سمت 
پنج��ره. پردۀ حریر س��فید را کنار می زن��م. زنها جلوی 

ساختمان جمع شده اند. 
- حاال نمی شه نری؟ 

- دس��ت من نیس��ت که. ارتش همینه. وقتی می گن 
مأموریت یعنی مأموریت. 

فرچه را می کشی روی کفش. پارافین، سفیدی کفشت 
را بیش��تر می کند. پرده را می اندازم. می آیم روی مبل 

می نش��ینم. اتاق کم کم دارد تاریک می ش��ود. 
رغب��ت ن��دارم المپ را روش��ن می کنم. 
از توی تاریک و روش��ن ات��اق زل زده ای 

ب��ه من. یک لکه نمی دانم از کجا آمده نشس��ته روی 
صورتت. بلند می شوم. از روی میز یک دستمال کاغذی 

می کشم. می آیم طرفت. دستمال 
صورت��ت.  روی  می کش��م  را 
لک��ۀ لعنتی پاک نمی ش��ود. از 
آش��پزخانه شیش��ه پاک ک��ن 
را م��ی آورم. می آی��م مقابلت 
می ایس��تم. شیش��ه پاک ک��ن 
صورت��ت.  روی  می پاش��م  را 
دستمال را می کشم روی قاب. 

- دیگه س��فارش نکن��م. تنها 
نمون. 

- م��ن روم نمی ش��ه. اون��ا همه 

تب
به او و گرمای بندر و ثانیه های صبورش
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همدیگه رو می شناسن. 
می خندی. 

- ُخب تو هم آشنا می شی. 
سرباز صورت سبزۀ استخوانی دارد. ساک 
کوچک��ی را که برایت بس��ته ام بر می دارد. 
عق��ب.  صندل��ی  روی  می گ��ذارد 
کارگره��ا قبل از همه س��راغ 
با  م��ادر  رفته اند.  یخچ��ال 
کنار  می آید  چای  س��ینی 
کامی��ون. رو می کن��د به 

راننده. 
عق��ب  رو  کم��دا   -
بگذارید بهتر نیست؟ 

راننده لباس هایش را 
می تکاند. 

یخچال  آبجی.  نه   -
نباس  ت��ره.  واج��ب 
ب��ه موتورش فش��ار 
بیاد. کم نی، ش��ونزده 

ساعت راس. 
را  س��رش  م��ادر 
پایی��ن.  می ان��دازد 
صورت��ش را توی 
می پوشاند.  چادر 
ت��وی  اس��تکانها 
چ��ای  س��ینی 
یخچال  دِر  می لرزند. 
را ب��از می کنم. یک تکه 
کتلت می گذارم توی 
دهانم. کش��وی میوه 
را می کش��م. پرتقالهای��ی که 
خریدی ریخته اند روی س��ر 

و کلۀ هم. 

کش��و را ُه��ل می  دهد عق��ب. در را 
می بندم. چند برگ خشکیده از گلدان 
باالی یخچال می افتد جل��وی پایم. ردِّ 
اُتوی سرآس��تینت را دنبال می کنم. به 

شانه هایت می رسم. 
- شما چند روز در ماه می رید دریا؟ 
فنجان را در س��ینی جابه جا می کنی. 

تکیه می دهی به صندلی. 
- معلوم نیست. شاید یک روز، شاید 
ده روز. همه چیز بس��تگی به موقعیت 

منطقه داره. 
می پرسم: »می گن باز خبرایی شده!« 
س��رت را باز می اندازی پایین. می روم 
پشت شیشۀ کمد سیسمونی. ماشین و 
هواپیما را طبقۀ اول چیده ام. طبقۀ دوم 
را هم پر از خرس و خرگوش و عروسک 
کرده ام. در کمد را باز می کنم. خرگوش 
س��فید را بر می دارم. می روم روی مبل 
می نشینم. زل می زنم به چشمهای سرد 

شیشه ای اش. خنده ات می گیرد. 
- آخرش با بچمون س��ر این دعوات 

می شه. 
چپ چپ نگاهت می کنم. 

- بچه کجا بود! 
- پیداش می شه. 

دستم را تندتر می کنم. سیب زمینی های 
تکه تکه می افتند توی سبد. 

- تو این ش��هر غریب؟ تو که کارت 
معلوم نیس��ت؛ یه روز هستی، دو روز 

نیستی. کی می خواد به دادم برسه؟ 
تلویزیون را خاموش می کنی. می روی 
کن��ار پنجره. از پش��ت به ق��د بلند و 

شانه های پهنت نگاه می کنم. 
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- حاال ولش کن. بیا، اصاًل مال اون. 
خرگوش همین ط��ور مات و مبهوت 
نگاهم می کند. هش��ت کتابی که روی 
میز گذاشته بودی هنوز همان جاست. 
بازش می کنم؛ بد نگوییم به مهتاب اگر 
تب داریم. صدای ماشین می آید. هشت 
کتاب را می بندم و می اندازم روی مبل. 
خرگوش از بغلم می افتد زیر میز. می آیم 
پشت پنجره، پردۀ حریر را کنار می زنم. 
نگاهم را می اندازم توی خیابان. زنی با 
چادر س��فید گلدار از ساختمان بیرون 
می آید. می آید س��مت ماشین. پرده را 
می اندازم. »خانم ها دقت داشته باشید، 
ع��دس باید کاماًل...« کان��ال را عوض 
می کنم: »تجاوز به آبهای...« تلویزیون 

را خاموش می کنم. کنترل را پرت 
می کنم روی میز. دستهایم را 
می گیرم جلوی صورتم. همه 

جا تاریک است. 
- تو این تاریکی چه کار 

می توانید بکنید؟ 
ن��ور افکنهای باالی ناوچه را نش��انم 

می دهی. 
- به موقش از اونا استفاده می کنن. 

چادرم را جمع می کنم زیر بغلم. 
- ای بابا، اونا اون سر دنیان. 

دست دراز می کنی. ناوهای بزرگی را 
که  دور از ما هستند نشانم می دهی. 
- می بینیشون؟ ناوای آمریکایی ان. 

زانوهای��م می ل��رزد. دس��ت می برم 
بازوی��ت را می گی��رم. چ��ادرم پخش 
می ش��وم دور ت��ا دورم. خ��ودم را به 
تلویزیون می رس��انم. دکمۀ power را 
فشار می دهم. گوینده روبه رویم ایستاده. 
»ش��هادت ای��ن دو دالوِر...« اتاق دور 

سرم می چرخد. قاب عکسها این طرف 
و آن طرف می روند. کنار اس��کله پر از 
جمعیت اس��ت. دوربین به طرف آرم 
اهلل پرچمی که روی آن دو کش��یده اند 
می رود. نگاهم به قد بلند و ش��انه های 

پهن یکی شان می افتد. 
ناوه��ا  تم��ام  یکه��و 
ش��روع می کنن��د به 
بوق زدن. دس��تم را 
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می گیرم روی گوش��هایم. جیغ می زنم. 
پاهایم سس��ت می ش��ود. می افتم روی 

زمین. 
مادر قیچ��ی را می بََرد الی پارچه. رو 

می کند به خاله منیر. 
- هر چی می گ��م به خرجش نمی ره. 
آره پس��ر خوبیه. تحصی��ل کردس اما 

آخه دریا... 
یک س��یب و پرتق��ال می گذارم توی 

پیش دستی خاله. 
- دریا چی؟ پس هر کی نیرو دریاییه 
نباید زن بگیره؟ تازه س��هراب که نیرو 

دریایی نیست. ستاد مشترکه. 
- دیگ��ه بدتر. داماد 
زه��را خان��م ی��ادت 

رفته؟ طفلی دختره؛ خونه به دوش، یه 
روز این ش��هر بود، یه روز اون ش��هر. 
ش��وهره ی��ه روز دری��ا ب��ود و یه روز 

خشکی. آخرشم که زدن... 
خاله ل��ب می گزد. م��ادر حرفش را 
نیم��ه ره��ا می کند. صدای ب��وق ناوها 
نمی گ��ذارد خوب بش��نوم. انگار دارند 
مارش می زنند. اتاق هنوز س��ِر جایش 

نایستاده. 
توی اسکله پر از آدمهای سفید پوش 

با کفشهای سفید پارافین زده است. 
هشت س��رباز به س��مت تابوتها رژه 
می روند. جلوش��ان می ایستند و احترام 

می گذارند. 
- ُسُرمش��ون که تموم شد، می تونین 

ببرینش. 
- مطمئنید آزمایش الزم نیست؟ 

ه��ر وقت مریض می ش��دم مثل بچه 
هول می کردی. 

- لطف کردین ممنون. 
صدای قدمهای بلندت را که توی اتاق 
پیچیده می ش��نوم. چشم باز می کنم. 
فضای سرد اتاق خالی است. مالفه 
را می کشم روی صورتم. چشمهایم 
می س��وزد. ص��دای قدم هایت از 
الب��ه الی ام��واج می آی��د. صدا 
بلندتر می ش��ود؛ بلندتر از امواج. 
مالف��ه را از روی س��رم می کش��م. 
مقابلم ایس��تاده ای. ش��انه هایت توی 
پیراهن مش��کی آب رفته اند. چشمهای 
میشی ات را به من دوخته ای. یک لکه 
نمی دان��م از کج��ا آمده نشس��ته روی 
صورتت. دستم را بلند می کنم. حرارت 
انگشتانم  نفسهایت،  نفسهایت، حرارت 

را گرم می کند. 
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اعصاب نوردی یک کار نیس��ت. اعصاب نوردی یک اس��تعداد ذاتی است که افراد باید در خودشان 
کشف کنند و برای آن برنامه ریزی کنند که خدای ناکرده هدر نرود. 

معموالً این اس��تعداد را دیگران کش��ف می کنند. مثاًل ِهی بیخودی پشت دست بّچه می زنند و به او 
می گوین��د بی ادب یا مردم آزار! همان بّچه اگر کمی حواس��ش را جم��ع کند به راحتی می تواند کمتر 

کتک بخورد و بیشتر، بهره برداری کند. فقط کافی است که خودتان را کشف کنید. 

نقطۀ ضعف بّچه ها باعث می شود که 
پ��در و مادرها و بعده��ا معلمها خیلی 
خوش به حالش��ان شود. غافل از اینکه 
همان نقطه ای که تا دیروز نقطۀ ضعف 
بّچه ب��ود می تواند نقطۀ جوش اعصاب 
اولیا و مربیان باشد. اگر شما از تنبیهی 
که برایتان در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
مشتاقانه اس��تقبال کنید آن وقت هیچ 
تنبیهی برای شما وجود نخواهد داشت. 

در تکمیل فرمایشات باال باید بدانید 
که همیش��ه به نکات مثبت تنبیه خود 
فکر کنید. مثاًل اگر شما را در مستراح 
حب��س می کنند ممکن اس��ت در ابتدا 
کمی بوی نامطبوع ش��ما را اذیت کند 
ولی بع��د ازچند دقیقه ش��ما به آن بو 
ع��ادت می کنی��د و دیگرانی که بیرون 

خودتان را کشف کنید

اعصاب نوردی

نقطۀ ضعف یا نقطۀ جوش

نکات مثبت را ببینید
هس��تند دچار بوه��ای نامطبوع و آزار 
جسمانی می شوند. جای شما خیلی هم 

خوب است. 
اگر ش��ما را در حّم��ام حبس کردند 
اصاًل غصه نخورید. با خونسردی تمام 
لخت ش��وید و یک دوش آب سرد یا 
گرم بنا بر طب��ع خود بگیرید و حالش 

را ببرید! 

حیم- اعصاب نورد
him_asabnavard@yahoo. com
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اوالً نس��ل س��یاه چاله ها در مدارس 
سالهاس��ت ک��ه ور افت��اده و منقرض 
شده است. مگر این معلمها چه کارتان 
می کنند؟ ممکن است دو تا چوب کف 
دست شما بزنند که آن هم اصاًل مهم 
نیست چون می توانید به سرعت بروید 
آموزش و پرورش منطقه و از معلمهای 

ذیربط شکایت کنید.
اگر آنها هم ترتیب اثر ندادند بروید 
کالنت��ری منطقه و ح��ال معلم خود را 
بکنید ت��وی قوطی. اگر آنها هم ترتیب 
اثر ندادن��د بیایید پی��ش خودمان! ما 
مطبوعاتی ها حق ش��ما را از هرکس که 
بخواهید می گیریم. به نظر ما همیش��ه 
حق با شماس��ت و خالف��ش هم اصاًل 
وج��ود ندارد! حتی یونیس��ف و اینجور 
جاه��ا ه��م نمی توانند مثل ما از ش��ما 

حمایت کنند.

این نمرۀ انضباط از آن چیزهای خیلی 
خیلی الکی است که هیچکس نمی داند 
از کجا آمده اس��ت ولی از آن وقتی که 
ما و شما و پدران ما یادشان است این 
نمره انضباط وجود داش��ته اس��ت. در 
زم��ان مکتب خانه ها رس��م بر این بود 
که تنبیهات را نقداً پرداخت می کردند. 
مرگ ی��ک بار، ش��یون یک ب��ار ولی 
امروز تن بّچه ه��ا از روز ارتکاب جرم 
باید تا روز تس��ویه حس��اب یعنی روز 
دریاف��ت کارنامه بل��رزد! مگر آخرش 
چه می ش��ود؟ از نمرۀ انضباط شما کم 
می ش��ود؟ نه آقای من! نه خانوم من! 
کم می شود که بشود! آیا فکر می کنید 
با کم ش��دن نمرۀ انضباط هیچ جا ثبت 
نامتان نمی کنن��د؟ آخرش یک تعهد 
از ش��ما می گیرند و آب هم از آب 
تکان نمی خورد! شماصفا کنید، 

به حساب ما! 

اس��تعداد  اینک��ه  ب��رای  پ��س 
و  بش��ود  ش��کوفا  اعصاب نوردی ت��ان 
ش��کوفا بماند این است که از هیچ چیز 
نترسید. همانطور که خیلی پیش از این 
گفتیم، مدرس��ه بهترین لوکیشن برای 
اعصاب نوردی است ولی به شرط آنکه 
ش��ما دل شیر داشته باش��ید و از هیچ 

چیز نترسید. 

با ما تماس بگیرید

نمرۀ انضباط؟! 

باید نترسید

در مورد این چیزها فکر کنید ولی قبل از اینکه تصمیم 
بگیرید با ما تماس بگیرید چون خیلی مهم است! 

عکسها از پریسا پیاده روی مقدم
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از اهم مسائل که باید تذکر بدهیم مسأله ای است که به همۀ روحانیت و دست اندرکاران کشور 
مربوط می ش��ود و همیش��ه نگران هستم که مبادا این مردمی که همه چیزشان را فدا کردند و به 
اسالم خدمت نموده و به ما منت گذاشتند، به واسطۀ اعمال ما از ما نگران بشوند، زیرا آن چیزی 
که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطۀ آن دنبال ما و شما آمده اند و اسالم را ترویج نموده 
و جمهوری اس��المی را بپا کردند و طاغوت را از میان بردند، کیفیت زندگی اهل علم است و اگر 
خدای ناخواس��ته مردم ببینند که آقایان وضع زندگی خودش��ان را تغییر داده اند، امارت درست 
کردند و رفت و آمدش��ان مناسب شأن روحانیت نیس��ت و آن چیزی را که نسبت به روحانیت 
در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آنها همان و از بین رفتن اسالم و جمهوری 
اس��المی همان. البته من این نکته را عرض کنم یک دس��ته ای که در معرض خطر هس��تند باید 

یاد دوست

ساده باشیم
از بیانات امام در جمع اعضای مجلس خبرگان
در تاریخ 25 تیرماه 1364
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خودش��ان را حفظ کنند و همانها هم باید مواظب باش��ند که زاید بر میزان نباشد. شما گمان 
نکنید که اگر با چندین اتومبیل بیرون بیایید وجهۀتان پیش مردم بزرگ می شود. آن چیزی 
که مردم به آن توجه دارند و موافق مذاقش��ان اس��ت، این است که زندگی شما ساده باشد، 
همانطوری که س��ران اس��ام و پیغمبر اس��ام و امیرالمؤمنین  و ائمۀ ما زندگی شان ساده و 
عادی بود بلکه پایین تر از عادی. آنها هم که جمهوری اس��امی را به پا کردند مردم عادی 
هس��تند و کسانی هم که باال باالها نشسته اند، هیچ دخالتی در این مسائل نداشته و ندارند و 
این مردم بازار و کش��اورز و کارگران کارخانه ها و طبقات ضعیف - به حس��ب دنیا - و قوی 
-به حس��ب آخرت- هس��تند که این توقع را دارند که اگر خدای ناخواسته نفوس این مردم 
از ما منحرف بشود، ضرر آن برای ما تنها نیست بلکه برای اسام است و ما باید حفظ کنیم 
آنهایی را که اسام و جمهوری اسامی را نگه داشته اند و بعد از این هم نگه خواهند داشت 

و حفظ آن به این است که زندگی ما ساده و عادی باشد. 
آنهایی هم که می خواهند خودشان را حفظ کنند، باید بدانند که گاهی با یک اتومبیل پیکان 
بهت��ر می توانند محفوظ باش��ند تا یک اتومبیل دیگر و ائمۀ جمع��ه  و جماعاتی که اگر عادی 
بیرون بیایند ممکن اس��ت از بین بروند، باید به آن مقداری حفظ کنند که زیاد نباشد و این 
طور نباش��د که امام جمعه ای وقتی در خیابان می آید، خیابان را خلوت کنند و هیاهو به راه 
بیندازند. این طور چیزها حیثیتش��ان را در جامعه س��اقط می کند. بزرگی شما آقایان به دنیا 
نیست، بزرگی شما به آخرت است و اینکه پیش خدا آبرومند باشید و این یک مسئلۀ مهمی 
اس��ت که دخالت در حفظ جمهوری اس��امی دارد و ما باید خیلی باید مواظب باشیم و اهل 
علم و دولت و دست اندرکاران بیشتر باید مواظب باشند، چرا که همه دنبال این هستند که 
نقطۀ ضعفی خصوصًا از اهل علم پیدا کنند و در همه جا مطرح س��ازند و ما باید به گونه ای 

زندگی کنیم که اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، حسرت نخوریم. 
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ابروها و لبهایشان شبیه عدد 8 می شود، چشمهایشان عینهو 
ذّره بین مولکول به مولکول صورتشان را برای پیدا کردن یک 
دانه جوش خیر ندیده، لک یا خال لعنتی، چاله و چوله و روزنۀ 
ُمرده شور برده و... سرچ می کند. دماغشان را مدام این ور و 
آن ور می کنند تا هر طور است نتیجه بگیرند خیلی کوفته ای 
و افتضاح است.. به چشمهایشان همچین بدبختانه و نا امیدانه 

مریم شکرانی

تفاوت!  دختران

وقتی پسرها جلوی آینه می روند: 

توی دماغش��ان ب��اد می اندازند، یک ابرو باال، یک ابرو پایی��ن، به اضافۀ یک لبخند 
مغروران��ه و فاتحان��ه، با حفظ همین دکوراس��یون قیافه ای نیم رخ می ش��وند، نیم رخ 
راس��ت، نیم رخ چپ، دوباره تمام رخ و حس��ابی خودش��ان را تماشا می کنند. بعد 
بازویش��ان را باال می آورند، دستشان را مش��ت می کنند و زور می زنند تا یک 
فس��قلی ماهیچۀشان قلمبه بشود و ذوق  کنند. همین نمایش خوش به حال ُکنی 
را روی آن یک��ی بازویش��ان هم اج��را می کنند... حاال نوبت این اس��ت که 
خودش��ان را با تمام آناتومی س��ر و س��ینه باد کنند و خیال کنند که به به 

عجب سینۀ ستبر و ورزشکاری و با حالی هم داریم ها! 
اصاًل هم مهم نیست که وقتی از جلوی آینه کنار می روند و پُفشان خالی 
می شود به قاعدۀ یک جوجۀ الغر و مردنی بیشتر نباشند ها... اصاًل! فقط 

خوش دارند جلوی آینه کیف و حّظ خودشان را ببرند! 
وای ی ی ی! چهارتا ش��وید مو دارند و فوقش پنج تا دانه س��بیل، 
نمی دانی چقدر ذوقش��ان را می کنند که... انگار یال و موی شیر روی 
س��ر و صورت اینها کاش��ته باشند، چنان با تحس��ین به خودشان نگاه 
می کنند که فکر می کنی جای فاتح قلّۀ اورس��ت یا حّتی فاتح ُکرۀ ماه را 

گرفته اند... 

وقتی دخترها جلوی آینه 
می روند: 

زل می زنند که انگار چشمهای کوزت بی نوا را تماشا می کنند 
و به حالش دل می سوزانند! به موهایشان با حالت چندش 
آوری دس��ت می زنند؛ اگر فرفری باش��د آه می کشند که 
چرا صاف نیس��ت، اگر صاف باشد غّصۀ موهای فرفری 
را می خورند، اگر مش��کی باش��د حس می کنند طالیی و 
قرمز و قهوه ای بیشتر بهشان می آید، اگر طالیی و قرمز 

E-mail: mrym-shokrani@yahoo. com
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و قهوه ای باشد نتیجه می گیرند مشکی 
بیشتر با چهرۀشان جور در می آید! اگر 
موهایش��ان بلند باش��د حس می کنند 
موی کوتاه قش��نگ تر است، اگر کوتاه 
باشد زجر می کشند که چرا موهایشان 
زودتر بلند نمی ش��ود. اگر سفید پوست 
باش��ند نتیجه می گیرند سیاه پوس��تها و 
برنزه ها جّذاب ترند، اگر سبزه و برنزه 
باش��ند خودش��ان را می کش��ند تا یک 

درجه پوستشان روشن تر بشود! 
ی��ک لبخند زورک��ی می زنند تا عماًل 
به خودش��ان اثبات کنند چقدر زشت 
می خندن��د! بعد عقب تر می روند تا کّل 
آناتومی مبارک را توی آینه مش��اهده 
بفرماین��د؛ اگر ق��د بلند باش��ند حس 
می کنند خیل��ی دراز و بدقواره اند، اگر 
متوس��ط القامه باشند دعا می کنند یک 
ذّره بلندتر بش��وند، اگ��ر کوتاه قامت 
باش��ند که وای ی ی ی ی خدا بهشان 
رحم کند! اّما به طور کل چه بلند، چه 
کوتاه و چه متوس��ط همه به این نتیجه 

ختم می شود که خالصه بدقواره اند! 
اینط��ور می ش��ود که ی��ک آینه فقط 
یک آینه ش��ر درس��ت می کند خفن! 
گری��ه و زاری که ی��اّل پول بدهید من 
دماغ��م را عمل کنم. ت��وی مطب هم 

دکتر بیچاره را کچل می کنند که دماغ 
من را باید ش��بیه دماغ فالن هنرپیشه 
کن��ی. احتمالً چند س��ال بع��د یا حّتی 
زودت��ر هم به این نتیجه می رس��ند که 
دماغ آن یکی هنرپیشه قشنگ تر است 
و ش��روع دردس��ر... آن قدر این دماغ 
بدبخت را دستکاری می کنند که عماًل 
عنص��ری به نام دم��اغ از صورت این 
دختر خانمهای گرامی حذف می ش��ود. 
یا پایش��ان را توی یک کفش می کنند 
که هوار میلیون تومان پول بریزند توی 
جیب این آقای دکتر تا قّد من را چند 
سانتی متر بلندتر کند یا کوتاهتر )البته 
اگر ش��د!!!( یا اینکه خودشان را عینهو 
چوب کبریت لغر می کنند. پس فردا 
خوششان نمی آید دوباره عینهو بادکنک 
باد می کنند. فالن ک��رم را می خرند و 
صورتشان را مثل ماست سفید می کنند 
یا نه پش��یمان می شوند دوباره می روند 
برنزه می کنند و... خالصه تا آنجایی که 
بتوانند و دستشان برسد هی این قیافه و 
شکل و شمایل را دست کاری می کنند 
آن ق��در که دیگر اعض��ای درجه یک 
خانوادۀش��ان هم به س��ختی می توانند 
تش��خیص بدهند که این موجود جدید 

دختر خودشان است یا نه! 

آنجایی هم که نتوانند و دستشان نرسد 
می نش��ینند و اینقدر غصه می خورند و 
حس��رت می کشند که س��ر از قرص و 
دوا و روانپزش��ک و شوک الکتریکی و 
جلس��ات افسردگی خوب ُکن و اعتماد 

به نفس بده و... در می آورند. 
بابا بس کنید دیگر...! چی می شود شما 
ه��م جلوی آینه بروید و  ذوق خودتان 
را کنید؟! چی می شود شما هم خودتان 
را همان طوری که هس��تید یک عالمه 
دوس��ت داشته باش��ید؟! چی می شود، 
هان؟! چی می شود شما هم مثل اغلب 
آقا پسرها فکر کنید؟ که با همین شکل 
و ش��مایل و تیپ و قیافه ب��رای افراد 
زیادی یک دنیا عزیز هس��تید و برای 
افراد زیاد دیگری ه��م یک دنیا عزیز 

می شوید؟! چی می شود؟!... 
ح��ال هی الکی به خ��ودت گیر بده و 
خودت را اذیت کن ولی این را مطمئن 
باش ک��ه تا وقت��ی نتوانی خ��ودت را 
دوست داش��ته باش��ی، به هر شکل و 
ش��مایل و ریخت و قیافه ای هم که در 
بیایی باز هم ناراضی هستی و می توانی 
یک موضوع دیگر برای رنج کش��یدن 
پی��دا کنی!... بعله خانوم خانوما! ش��ک 

نکن... 

مجیدصالحی
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شماره خطاها و معنای آن

مهندس سروش مسعودیدیجیت رایانّیه

در هن��گام برق��راری ارتباط ب��ا اینترنت ب��ا پیغام های خطای 
مختلف��ی برخورد می کنیم، در اینجا قصد داریم به ادامۀ توضیح 
محت��وای این خطاها بپردازیم )این خطاها در یک پنجرۀ کوچک 
با صدای خطا در ویندوز اکس پی نمایان می شوند و به صورت 
"ش��ماره خطا – توضیح تخصصی" مش��خص می شوند( به علت 
اینکه تعداد خطاها زیاد و مفاهیم برخی از آنها بس��یار تخصصی 

است از معرفی تمامی آنها پرهیز می کنیم. 
640 خطای NetBIOS رخ داده 
اس��ت )مشکل از طرف مقابل است 

و سخت افزاری(
644 شما pop-up )پیغام شبکه( 
را دریافت نخواهید کرد )نرم افزاری 
اس��ت و با ی��ک ب��ار restart حل 

خواهد شد(
Authentication 645 )س��ند 
داخلی در سیس��تم میزبان اش��کال 

پیدا کرده است(
646 اکانت ش��ما در این موقع 

روز امکان log on ندارد. 
647 اکانت قطع است. 

648 اعتب��ار password تمام 
شده است. 

اج��������ازۀ  اکان��ت   649
Remote Access )دستیابی از راه 
دور( را ن��دارد )به نام و کلمۀ عبور 

اجازه dial-up داده نشده است(
651 مودم یا س��ایر دستگاههای 
اتصال دهندۀ شما خطایی را گزارش 
کرده اس��ت )خطا از ط��رف مودم 

بوده است(
652 پاس��خ نامشخصی از دستگاه 

دریافت می شود. 
654 یک فرمان یا یک پاس��خ در 
قسمت INF دستگاه به یک ماکرو 
یا عملگر تخصصی نامشخص اشاره 

می کند. 
در  )پیغ��ام(  دس��تورالعمل   655
قسمت فایل. INF دستگاه مشاهده 

نمی شود. 
657 فای��ل. INF )فای��ل انتقال 

قسمت سوم

دهندۀ اطالعات( دس��تگاه نمی تواند 
باز شود. 

 INF .658 اسم دستگاه در فایل
دس��تگاه ی��ا در فایل. INI رس��انه 
بیش از حد طوالنی اس��ت )خطای 
غیر معمول است و باید با پشتیبانی 

میزبان مشورت شود(
659 فای��ل. INI رس��انه به نام 
ناشناختۀ یک دستگاه اشاره می کند. 
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تالش یاهو برای دستیابی به 
موتور جستجوی مفهوم گرا

یاهو اعالم کرد ک��ه قصد دارد از 
یا  برخی جنبه های "وب سمانتیک" 
"وب مفهوم گرا" در جستجوگر خود 

استفاده کند. 
اینترنتی که بتواند برداشتی مفهومی 
از محتوای صفحات اینترنت داشته 
باشد، قدم بعدی در دنیای اینترنت 

به شمار می رود. 
شرکت یاهو اعالم کرده است که 
قصد دارد همزمان با عالمت گذاری 
و نش��انه گذاری صفحات وب برای 
جستجو، از برخی از برنامه هایی که 
از صفحات وب برداش��ت مفهومی 
می کند نیز استفاده کند. این حرکت 
می تواند قدم بزرگی برای اس��تفادۀ 
بیش��تر از وب مفهوم گرا باش��د که 
مدتهاس��ت برای همه گیر شدن آن 

تالش می شود. 
جستجوی بهتر

در حال حاضر اکثر جستجوگرها و 
به طور مش��خص جستجوگر گوگل 
کلمات را در صفحات وب و در وب 
سایت ها جستجو می کنند. جستجوی 
مفهوم گرا قرار اس��ت این روش را 
تغییر دهد، به طوریکه در این روش 
معن��ای اطالعات موج��ود در یک 
صفحه اس��ت که به جس��تجوگرها 
برای جم��ع آوری اطالعات کمک 

می کند. 
 مدی��ر تولید در ش��رکت یاهو در 

مقال��ه ای در وب��الگ این ش��رکت 
نوشته است: یاهو حمایت خود را از 
استانداردهای معنایی در وب  آغاز 
کرده است و پیشرفت قابل توجهی 
در شیوه های درک معنی از صفحات 
وب ص��ورت گرفت��ه ام��ا کاربران 
اینترنت هنوز اثرات این پیش��رفت 
را احس��اس نکرده اند. تا کنون دلیل 
کافی برای لزوم اس��تفاده از این فن 
آوری وجود نداش��ته است. اما فکر 
می کنم که جستجو در وب می تواند 

لزوم این فن آوری را توجیه کند. 
در ح��ال حاض��ر درس��ت مث��ل 
روزهای اول عرضۀ اینترنت، مردم 
اطالع��ات را با اس��تفاده از کلمات 
کلیدی عالمت گذاری می کنند. این 
همان چیزی اس��ت که برنامه هایی 
که برای درک مفه��وم از صفحات 
وب به کار می روند، به آن نیاز دارد. 
این کلمه های کلیدی شبیه کدهای 
برنامه نویس��ی  )زب��ان   HTML
صفحات اینترنتی( هس��تند که فرم 
و شکل متن را در صفحۀ وب تعیین 

می کنند. 
یاه��و اکنون به این نتیجه دس��ت 
یافت��ه ک��ه تع��داد این کلم��ات به 
ح��دی رس��یده ک��ه بت��وان آنها را 
عالمت گ��ذاری کرد و در جس��تجو 
از آنها اس��تفاده کرد. از سوی دیگر 
با اضافه ش��دن کلم��ات کلیدی که 

توسط استانداردهای معنایی در وب 
تعریف می ش��وند، کاربران وب هم 
به استفاده از آنها تشویق می شوند. 

آق��ای دکر می گوی��د در اینترنتی 
که مفه��وم قاب��ل دریافت باش��د، 
جستجو کردن بسیار پربارتر است. 
با این ش��یوه، جس��تجو ب��ا توجه به 
معنای موضوع در اینترنت صورت 

می گیرد. 
ای��ن روش جدی��د جس��تجو  در 
س��ریعتر و دقیقتر انجام خواهد شد 
به گون��ه ای که اگر حت��ی کلمه ای 
که جستجو می شود در صفحه نبود 
جس��تجو متوقف نش��ود و به دنبال 
معنای آن در آن صفحات بگردد. 

عکسهاازساراقاموسمقدم



16

مهران مدیری بدون شک از بهترینهاست و گمان نمی کنم 
که حّت��ی سرس��خت ترین منتقدانش بتوانن��د در مواجهه با 
موقعیته��ای طن��زی که ایج��اد می کند جلوی خندۀش��ان را 

بگیرند. 
او محبوب مردم است و در میان جامعه جریان می آفریند. 
مردم از تکرار تکیه کالمهای او لّذت می برند و برای تماشای 
آثارش سعی می کنند حّتی در شلوغ ترین مهمانیها حواسشان 

به عقربه های ساعت باشد. 
مدیری با س��اخت س��ریال مرد هزار چهره با حضور تعداد 
زیادی از بهترین بازیگران س��ینما و تلویزیون نش��ان داد که 
خ��ودش را تکرار نمی کند و در ه��ر کاری می تواند ضعفهای 
تجربۀ پیش��ین خود را کش��ف کن��د و برای رف��ع آن چارۀ 

جدیدی بجوید. 
س��ریالهای قبل��ی او هر ک��دام دارای نقطه ضعف��ی بودند؛ 
مثاًل سریال ش��بهای برره سعی داشت با تکرار یک موقعّیت 
کلیشه ای طنز در هر قسمت مخاطب را بخنداند و آنقدر این 
موقعّیتها تکرار می ش��د که دیگر برای بیننده خنده آور نبود. 
در س��ریال باغ مظّفر نیز پخش بیش از حّد پیامهای تبلیغاتی 
و درش��ت نمایی حضور اسپانسرها در سریال اگر چه در آغاز 
خود نوع��ی موقعّیت طنز ایجاد می کرد اما پس از گذش��ت 
چند قس��مت ذوق مخاطب را آزرد و بینندگان را از تماشای 
س��ریال دلزده کرد. اما س��ریال مرد هزار چهره نویسندگان 
بسیار خوش ذوقی داشت که برگ برندۀ مدیری در ساخت 

این سریال جّذاب به حساب می آمدند. 
اصوالً هر چیزی که از موقعّیت منطقی خودش خارج شود و 
در موضعی غیر از موضع همیشگی خود واقع شود ایجاد طنز 
می کند و نویس��ندگان این سریال، شخصّیت اصلی داستان را 
در چهار موقعّیت مختلف قرار دادند که متعلّق به هیچ کدام 

من اشتباهی بودم؟ 

سه ریال

محسن وطنی

جای علی پروین در سریال مرد هزار چهره خالی بود
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از آنه��ا نبود. در آغاز قرار بود این ش��خصّیت در ش��ش موقعّیت 
داس��تان را پیش ببرد اّما به دلیل طوالنی ش��دن سریال در مراحل 

ساخت از 2 موقعّیت آن صرف نظر شد. 
هیچ ش��ّکی نیس��ت که نویسندگان این س��ریال فقط با استفاده از 
قّوۀ تخّیلش��ان ای��ن موقعّیتها را خلق کرده ان��د و البته این خاصیت 
تمامی آثار نمادین اس��ت که در جامعه ب��ا تأویلهای مختلفی رو به 
رو می ش��ود، هر چند هیچ کدام از این تأویلها مّد نظر نویس��ندگان 

سریال نبوده است. 
مثاًل نویسندگان این سریال گفته اند که نام )تهران-م( را از شمارۀ 
پالک یک اتومبیل الهام گرفته اند اّما ش��باهتهای این ش��خصّیت را 
با ش��خصّیت ش��اعر بزرگوار مرحوم محمود مش��رف آزاد تهرانی 
معروف به )م. آزاد( و همچنین شباهتهای شخصّیت سروش صّحت 
در نقش )چه( با احواالت دوس��ت ش��اعرمان هادی خوانس��اری را 
نمی ت��وان نادیده گرفت. البته اینکه هر ک��دام از ما از محتوای این 
س��ریال برداشت خودمان را داریم بی ش��باهت به نگاه شخصیتهای 
این س��ریال به موقعّیت مبهم و غیر واقعی مسعود شصتچی نیست. 
به هر حال مس��عود ش��صتچی یک انبر در آتش گذاشت و تمامی 
کس��انی که نه بر اساس شایسته س��االری بلکه مانند او اشتباهی به 
مقام و پس��ت و ثروت و قدرت رسیده بودند شستشان خبردار شد 
که خورش��ید همیشه پشت ابر نمی ماند و آدمهای اشتباهی باالخره 

یک روز لو می روند. 
جال��ب اس��ت بدانید ک��ه اّول ق��رار بود 

ب��ا حض��ور رض��ا رش��یدپور در خانۀ 
قزاقه مندیان کمی ب��ا فیلم پدر خوانده 

شوخی ش��ود اّما این اتفاق نیفتاد؛ در فیلم 
اصلی سر بریدۀ یک اسب را در رختخواب 

یکی از شخصّیتها قرار می دهند. 
در این س��ریال رشید پور و حسینیان به عنوان 

دو مجری نزد قزاقه مندیان می آیند و از هم گله و شکایت 
می کنند و عوامل قزاقه مندیان برای تهدید حس��ینیان یک کلّۀ مرغ 

در رختخواب او می اندازند. 
در س��کانس پایانی فیلم هم قرار بوده است علی پروین به استقبال 
مه��ران مدیری بیاید اّما از آنجایی که علی آقا در ایام فیلمبرداری 
در سفر تشریف داشته اند، رضا رشید پور به استقبال مهران مدیری 
می آید و در نتیجه صحنه های مربوط به حضور رش��ید پور در خانۀ 

قزاقه مندیان حذف می شود. 
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1. ای��ن بس��تگی دارد ب��ه...... یعنی: 
جواب سوال شما را نمی دانم! 

2. این موضوع پس از روزها تحقیق و 
بررسی فهمیده شد. یعنی: این موضوع 

را به طور تصادفی فهمیدم! 
3. نحوۀ عمل دس��تگاه بسیار جالب 
اس��ت. یعنی: دستگاه كار می كند و این 

برای ما تعجب انگیز است! 
4. كام��ًا انجام ش��ده یعنی: راجع ب��ه 10 درصد كار تنها 

برنامه ریزی شده! 
5. ما تصحیحاتی روی سیس��تم انج��ام دادیم تا آن را ارتقا 
دهیم. یعنی: تمام طراحی ما اش��تباه بوده و ما از اول ش��روع 

كرده ایم! 
6. پ��روژه به دلیل بعضی مش��كاِت دیده نش��ده، كمی از 
برنامه ریزی عقب اس��ت. یعنی: تاكن��ون روی پروژۀ دیگری 

كار می كردیم! 
7. ما پیش��گویی می كنیم... یعن��ی: 90 درصد احتمال خطا 

می رود! 
8. ای��ن موضوع در م��دارك علمی تعریف نش��ده. یعنی: 
تاكنون كس��ی از اعضای تیم پروژه به این موضوع فكر نكرده 

است! 

گردآوری و ترجمه:زنبیل
مهندس خدیجه آقابراریان

لغتنامۀ واژگان مهندسی! 
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9. پروژه طوری طراحی شده كه كاماًل سیستم بدون نقص 
كار می كند. یعنی: هرگونه مش��كالت بعدی ناشی از عملكرد 

غلط اپراتورهاست! 
10. تم��ام انتخاب اولیه به كنار گذاش��ته ش��د. یعنی: تنها 
فردی كه این موضوع را می فهمید از تیم خارج شده است! 

11. كل كوشش ما برای این است كه مشتری راضی شود. 
یعنی: ما آنقدر از زمان بندی عقبیم كه هر چه كه به مشتری 

بدهیم راضی می شود! 
12. تحویل پروژه برای فصل آخر س��ال آینده پیش بینی 
ش��ده اس��ت. یعنی: تا آن زمان ما می توانیم مقصر تأخیر در 

اجرای پروژه را كسی از میان تیم كارفرما پیدا كنیم! 
13. روی چند انتخاب به طور همزمان در حال كار هستیم. 

یعنی: هنوز تصمیم نگرفته ایم چه كنیم! 
14. تا چن��د دقیقۀ دیگر به این موضوع می رس��یم. یعنی: 

فراموشش كنید، االن به اندازۀ كافی مشكل داریم! 

15. حاال ما آماده ایم صحبتهای شما را بشنویم. یعنی: شما 
هر چه می خواهید صحبت كنید كه البته تأثیری در كاری كه 

ما انجام خواهیم داد، ندارد! 
16. ب��ه علت اهمیت تئوری و عملی این موضوع...... یعنی: 

به علت عالقه من به این موضوع! 
17. س��ه نمونه جهت مطالعۀ ش��ما انتخاب شده و آورده 
ش��ده اند. یعنی: طبیعتًا بقیۀ نمونه ها واجد مشخصاتی كه شما 

باید بعد از مطالعه به آن برسید،  نبوده اند! 
18. بقیۀ نتایج در گزارش بعدی ارائه می ش��ود. یعنی: بقیۀ 

نتایج را تا فشار نیاورید نخواهیم داد! 
19. ثابت شده كه.... یعنی: من فكر می كنم كه.....! 

20. این صحبت شما تا اندازه ای صحیح است. یعنی: از نظر 
من صحبت شما مطلقًا غلط است! 

21. در این مورد طبق استاندارد عمل خواهیم كرد. یعنی: 
ازجزئیات كار اصاًل اطالع نداریم.

فتومونتاژ:حامدقاموسمقدم
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نمایش ساتیر

پی��ش از آنکه معنی دقیق درام را بدانیم بهتر اس��ت با معنی چند واژۀ کلیدی 
آشنا شویم. نمایش ساتیر یکی از همین واژه هاست که کاربرد زیادی دارد. 

ساتیر در اصل به نمایشی می گویند که تقلید مسخره آمیزی از اسطوره و عمومًا 
دهن کجی به الهه ها و قهرمانان و نیز ماجراهای آنان، حرکات ناهنجار و خش��ن 
در یک زمینۀ روس��تایی، همراه با رقصهای پر هیجان و اطوار و لهجه های بی وقار 

باشد. 
س��اخت ساتیر شبیه تراژدی اس��ت زیرا همچون تراژدی بازیهای اصلی توسط 
اشعار همسرایی از هم جدا می شوند. زبان و وزن نیز همچون تراژدی است با این 

تفاوت که زبانی روزمره و محاوره ای دارد. 
ساتیر عمومًا پس از پایان یک تراژدی جّدی و سنگین به عنوان پایانی مفرح و 

آرامش بخش اجرا می شده است. 
نمایش س��اتیر نامش را از گروه همسرایان دیونوسوس گرفته است که نیمه انسان 

نیمه حیوان بودند و سرخوان این همسرایان، سیله نوس، پدر ساتیرها بود. 
گاه داستان ساتیر نمایش را به موضوع تراژدی ای که همراه آن اجرا می شد مربوط 

می کرد اما اکثر این نمایشها به کلی مستقل بودند.

پیدایش نمایش
نمایش

قسمت سوم

حامد قاموس مقدم

حتمًا ت��ا به حال زیاد ش��نیده اید که 
می گویند »اوضاع فالنی درام است!« یا 
می گوین��د »فیلمی که دیدیم یک درام 

بود!«. 
معن��ی دقیق این کلم��ه ربط چندانی 
به این حرفها ن��دارد. تازه بعضی ها هم 
که خودش��ان را خیلی فهمیده و دانا به 
حساب می آورند از این لغت بیچاره در 
م��ورد تئاترهای غمگین ی��اد می کنند. 
ولی خانمه��ای محترم! آقای��ان عزیز! 
این کلمه به طور کلی به معنی نمایش 

است. 
داس��تان برمی گردد به یونان باستان؛ 
در آن دوران م��ردم یون��ان هر س��ال 
چندین جشنواره برای ستایش خدایان 
خ��ود برگ��زار می کردند. یک��ی از این 
خدایان خدایی به نام دیونوسوس بود. 
هرس��اله در یکی از شهرهای مهم آتن 
چهار جش��ن برای دینوس��وس برگزار 
می ش��د که »دیونوسیای شهر« یکی از 
این جشنها بود. با این که این جشنواره 
آخرین جشنواره ای بود که افتتاح شده 
بود ولی به سرعت تبدیل به مهمترین 
جشنواره شد زیرا بسیاری از گونه های 
نمایش��ی در این جشنواره رسمیت پیدا 
کرد. عالوه بر آن کم کم این جشنواره 
تبدیل به یک جش��نوارۀ رقابتی شد که 
در آن 9 گروه به رقابت می پرداختند. 
ت��راژدی، کم��دی، س��اتیر و دیگ��ر 
گونه های نمایش��ی که ب��ه معرفی آنها 
خواهیم پرداخت همگی زادۀ دیونوسیای 

شهر است. 
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تراژدی
تراژدی ه��م از آن چیزهایی بود که 
معنایش دچار تحّول ش��د. تراژدی در 
واقع به گونه ای از نمایش گفته می شد 
که تعداد خاّصی همسرا و سرخوان به 
ترتیبی خاص ش��خصیت اصلی داستان 
را همراه��ی می کردن��د ول��ی تراژدی 
کم کم تبدیل به گونه ای از نمایش شد 
ک��ه عالوه بر نوع خاّص��ی که در اجرا 
داشت در داس��تان نیز اتفاقات خاّصی 

را دنبال می کرد. 
اساس تراژدی بر فاجعه بود. قهرمان 
داستان در طول نمایش اقدام به انجام 
اعمال��ی می ک��رد که سرنوش��تش در 
نهایت به یک فاجعۀ گریز ناپذیر ختم 

می شد. 
ممک��ن بود این فاجع��ه قتل و مرگ 
قهرمان داستان یا اطرافیانش باشد ولی 
در بعضی موارد هم لزومًا مرگ نشانۀ 
فاجع��ه نبود اما برآیند حوادث موجود 
در نمایش، عاقبت تل��خ و دردناکی را 

رقم می زد. 

کمدی
کمدی آخرین شکل دراماتیک بود که از 
طرف حکومت یونان به رس��میت ش��ناخته 
شد ولی تا سالهای 478-486 قبل از میالد 

آن را به دیونوسیای شهر راه ندادند. 
در کمدی قرار بود که اتفاقات خوشایندی 
بیفتد. لزومًا یک نمایش کمدی کار مضحک 
و خن��ده داری نب��ود، همی��ن ک��ه در طول 
نمایش فاجعه ای رخ نمی داد نش��ان می داد 
که بینندگان دارند یک کار کمدی تماش��ا 
می کنن��د. البته بعدها این کلم��ه به آثاری 
گفته می شد که باب کرکرخنده در آنها باز 

بود. 

ادامه دارد... 
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قصه از کجا شروع شد؟
قبل از آنکه تلویزیون، آتاری، موبایل و حتی کتاب اختراع شود مردم دوست 
داش��تند که اوق��ات بیکاری خود را با چیزی پر کنن��د. آنها خوردن را انتخاب 
کرده بودند تا سرش��ان گرم شود ولی نمی شد همیشه یک میز پر از غذا جلوی 
آنها باش��د و ِهی بخورند و بخورند. از اینها گذشته در اثر آنهمه خوردن امکان 
ترکیدگی هم وجود داش��ت و این خطر همیشه جامعۀ بشری را تهدید می کرد. 
پس مردم دوران باس��تان که عمومًا یونانی بودن��د تصمیم گرفتند چیزی پیدا 
کنند که فقط بشود آن را جوید ولی قورت نداد! آنها صمغی به نام »ماستیک« 
را از درختی به همین نام می گرفتند و می جویدند! هندی ها هم بیکار ننشستند و 
چیزی را به نام »بتل« برای جویدن انتخاب کردند که البته آخر و عاقبت خوبی 

نداشت چون یک مادۀ مخدر بود و هندی های باستان را دچار دردسر کرد. 
هندی هایی که پایش��ان به آمریکا باز ش��د از صمغ درختی به نام »ساپودیال« 

برای جویدن استفاده می کردند. 
البته سرخپوستان که ساکنان قدیمی تر آمریکا بودند از شیرۀ یک نوع صنوبر 

برای جویدن و صفا کردن بهره می بردند. 

پرفسور بالتازار

آنچه ما را جونده کرد! 

لیال بیگلری
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رش��تۀ  دانش��جوی  س��ری  ی��ک 
باستان شناس��ی در انگلی��س اخیراً در 
س��واحل غربی فنالند یک تکه »چیز« 

پیدا کردند.
آن »چیز« یک تکۀ زرین بود که جای 
دندان آدمیزاد روی آن دیده می ش��د. 
البته آدمیزادهایی که جای دندانش��ان 
روی آن تّک��ه چیز ب��ود مربوط بودند 
به دوران نوس��نگی یعنی حدوداً خیلی 

یک آقایی در سال 1848 در آمریکا 
پیدا ش��د که با کاوش و کوش��ش زیاد 
توانس��ت س��ر از کار سرخپوستان در 
بیاورد و جویدنی س��رگرم کنندۀ آنها 
را ب��ه عنوان ی��ک کاالی تجاری وارد 
بازار کند. ج��ان کورتیس همان آقای 
محت��رم، چند تا چیز دیگ��ر هم با آن 
ش��یرۀ سرخپوس��تی قاطی کرد و یک 

جویدنی جدید تولید کرد. 
بعضی ه��ا معتقدند که ف��ردی به نام 
س��یتروس ب��رای اولین ب��ار یک نوع 
جویدنی را که از ترکیب صمغ درختان 
و پارافین س��اخته بوده وارد بازار کرده 
است. ش��اید باورتان نشود پدر بزرگ 
این آدامسهای امروزی از آن الستیک 

ب��وده باش��د. در س��ال 1860 ماده ای 
از مکزی��ک وارد آمریکا ش��د تا از آن 
الستیک تولید کنند ولی آن ماده به درد 
آن کار نمی خورد. این ماده »ش��یکل« 
نام داش��ت و قرار ب��ود تولیدکنندگان 
الس��تیک را بدبخت کن��د ولی فردی 
به ن��ام »توماس آدامس« پیدا ش��د و 
این شکس��ت را به یک موفقیت بزرگ 

تبدیل کرد.
البت��ه اس��م خ��ودش را ه��م روی 
محصول��ش گذاش��ت. او ب��رای اینکه 
بتواند فکر خودش را به سرعت تکثیر 
کند در س��ال 1871 دستگاهی ساخت 
که آدامس را به صورت خودکار تولید 

می کرد. 

آدامس از ِکی آدامس شد؟ 

آدامس ممکن اس��ت به دو جای شما بچس��بد؛ یا به موهایتان یا به لباستان. بیخودی با 
مواد ش��وینده به جان آدامس چس��بیده شده نیفتید. برای پاک کردن آدامس از البه الی 
موهایتان یا فرشهای دستباف، از یک چیز چرب و روغنی مثل روغن نباتی استفاده کنید. 
برای پاک کردن لباس آدامسی هم می توانید از یخ استفاده کنید. ترجیحًا این آزمایش را 
روی موهای پس��ر خاله یا دخترخالۀتان و یا روی فرش خانۀ عمویتان انجام دهید. برای 

مثال فرش جهیزیۀ زن عمو منیژه برای این کار خیلی مناسب است! 

وقتی آدامس می چسبد!

آخرین اخبار از اولین آدامس

قدیم! در این تکه »چیز« اس��یدفینیک 
وجود داشت که برای مبارزه با عفونت 
از آن اس��تفاده می ش��ود. این مس��ئله 
معلوم می کند که قدیمی ها کلّۀ ش��ان 
خوب کار می ک��رده و از آدامس برای 
ترکاندن س��ر کالس و ِش��لِپ ِش��لِپ 
جویدن استفاده نمی کردند بلکه آدامس 
یک دارو برای درمان بیماریهای دهان 

و دندان بوده است. 
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با آغاز ماه اردیبهش��ت بهار وارد شکوفایی و طراوت 
تازه ای می ش��ود. »گلستان و بوس��تانی« از زیبایی های 
خداوند جلوه می کند و ش��اید بی دلیل نیس��ت که روز 
اول اردیبهشت سالروز بزرگداشت »سعدی« شیرازی، 
ش��اعر نامی و پ��ر آوازۀ ایران، در تقویم ها ثبت ش��ده 
اس��ت تا اهال��ی فرهنگ و ادب کش��ور دور هم جمع 
ش��وند و در س��تایش نوش��ته های پر نغز وی سخنانی 

ایراد کنند. 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
ورزشی

جواد نکونام هافبک ملی پوش ش��اغل در لیگ اس��پانیا 
که مدتها از مصدومیت رنج می برد، می گوید: »متأس��فانه 
به دلیل گرفتاریهای بس��یار، کمتر فرصت دارم که اشعار 
س��عدی را مطالعه کنم ام��ا آنچه که از دوران مدرس��ه 
آموختم همیشه در ذهن دارم و فکر می کنم بیت ماندگار 

وی این است که می گوید: 
بنی آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند...

آش��نایی ب��ا مق��ام »س��عدی« نه فق��ط خاص 
عالقمندان ادبیات ایران زمین بلکه نقل گفته های 
روزمرۀ مردم عامی نیز هس��ت تا بیش از پیش 
مشخص شود که شعر سعدی همراه با نثری آشنا 
و ساده تا قرنها ماندگاری خود را حفظ می کند. 

پای صحبت ورزش��کاران نشستیم تا ببینیم چه 
اندازه با دنیای سعدی آشنا هستند. 

فردین معصومی کشتی گیر شایس��تۀ کشورمان که جواز 
حض��ور در المپی��ک را به دس��ت آورده اس��ت، می گوید: 
»مص��داق ش��عر س��عدی که می گوی��د بن��ی آدم اعضای 
یکدیگرند، در هنگام حادثۀ زلزلۀ بم نمود پیدا کرد. همگان 
ش��اهد بودیم که مردم کشورمان برای کمک به هموطنان 

آسیب دیده چقدر همت کردند.« 

افسون حضرتی
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مجید جاللی س��رمربی تیم فوتبال استقالل اهواز که یکی از 
تئوریسینهای موفق فوتبال کش��ور است به سادگی و مردمی 
بودن ش��عر سعدی اشاره می کند. می گوید: »کمتر کسی است 
که اش��عار سعدی را بخواند و نتواند معنی آنها را درک کند. 
آنچه وی در قالب دو کتاب بوس��تان و گلس��تان تألیف کرده 
است ناشی از تجربه های وی بر اثر سفرهای متعدد و هوش و 
دانش این شاعر گرانمایه است. با اینکه چندین قرن از دوران 
س��عدی گذشته است اما همچنان اشعار وی تازگی و نو بودن 

خود را حفظ کرده است.« 
جاللی در ادامه به خداش��ناس بودن سعدی اشاره می کند و 
می گوید: »وی در این بیت ضرورت حمد و س��تایش خداوند 

را در قالب کلماتی ساده اما تأثیرگذار بیان می کند. 
گفتم این شرط آدمیت نیست

مرغ تسبیح گوی و من خاموش...«

هادی س��اعی به جهاندیدگی سعدی اشاره می کند و 
معتقد است: »نوشته های وی نشان می دهد که سعدی 
با چه سختی و مش��قتی رنج سفر را تحمل می کرده و 
از هر لحظه برای دانش آموزی بهره می برده اس��ت.« 
ساعی می گوید: »سعدی لحظه ای از یاد خداوند غفلت 
نورزیده و در اشعار خود نیز به این نکته همیشه اشاره 
کرده اس��ت. مثاًل در بیت »ابر و باد و مه و خورش��ید 
و فل��ک درکارند/تا تو نانی به ک��ف آری و به غفلت 
نخوری« شکر خداوند و قدردان نعمتهای وی بودن را 

به زیباترین شکل عنوان کرده است.« 

عل��ی کفاش��یان، رئیس فدراس��یون فوتبال، در تجلیل مقام س��عدی 
می گوید: »اش��عار وی هیچ زمان کهنه نمی شود و شاید بتوان گفت وی 

در زمان خود یک انسان بسیار با استعداد بوده است.« 
کفاش��یان ادامه می دهد: »اکثر اشعار سعدی پند و نصیحت است که 
با کلماتی س��اده آنها را در قالب ش��عر بیان کرده است. وظیفۀ ماست 
که نگهدار این آثار ارزنده باشیم و در حفظ آنها بکوشیم و نسل آینده 

را با این سرمایه ها آشنا کنیم.« 
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در آینۀ شعر
ذوق باید تا دهد طاعات بر
مغز باید تا دهد دانه شجر

                                  )مولوی(
مولوی می گوید اگر ذوق و شوق نباشد، طاعت 
و عبادت ثمری ندارد. درست مانند دانه ای که 
مغز ندارد و فقط پوسته است. طبیعی است که 

از چنین دانه ای، درخت پدید نمی آید. 
عب��ادت مانند درخت اس��ت و وقتی ریش��ه در قلب می دواند 

ک��ه دل پذیرنده و نرم باش��د. دل نرم و پذیرنده، دلی اس��ت که 
رودخانۀ دوس��تی و مهرورزی با خداوند و بندگان و مخلوقات او، آن 
را نرم و پذیرنده کرده اس��ت. عبادتها، قسمت جداگانه ای از زندگی 
ما نیس��تند؛ بلکه نتیجۀ نوع زندگی کردن ما هس��تند. کسی در تمام 
روز به خداوند فکر نکرده است، نمی تواند در نماز هم به او فکر کند. 
عبادت بی اش��تیاق، دانه ای بی مغز اس��ت که درخت آسمانی ایمان و 

آرامش از آن نخواهد رویید. 

آسمانی ها

در کوچه باغ حکایت
از عارفی پرس��یدند: »چگونه است که 
مردم گن��اه می کنن��د و درهای رحمت 
خداوند بس��ته نمی ش��ود و دنی��ا ویران 

نمی گردد؟« 
چش��مان عارف نمناک ش��د و گفت: 
»هر چند رحم��ت خداوند، بیش از گناه 
گناهکاران اس��ت اما چهار قطره اس��ت 
ک��ه دنی��ا را از نابودی نج��ات می دهد: 
قطرۀ آب چشم جویندگان دانش، قطرۀ 
خون ش��هیدان، قطرۀ باران، قطرۀ اشک 

گناهکاران پشیمان.« 

قربان ولیئی
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هر چیزی یک راه اس��ت. همۀ هس��ت ها راه می روند. 
درخت یک راه اس��ت. از دانه ش��روع ش��ده است و تا 
همیش��ه ادامه دارد. درخت، هم مبدأ اس��ت هم مقصد. 
درخ��ت در خودش راه م��ی رود؛ راه می رود که درخت 
بماند. راه، خود درخت اس��ت. سنگ، راه است. رود، راه 
اس��ت. همه راه می روند و هیچ وقت نمی رسند. آخر، راه 
هم راه می رود. چون همۀ هست ها راهند؛ هستی یک راه 

بی انتهاست. 
هستی، یگانه اس��ت، یک هستی هست. هست حقیقی، 
تنها خداوند اس��ت. روح ناآرام، نمی تواند یگانگی هستی 
را نش��ان دهد. وقت��ی رواِن آدمی آرام ش��ود، جهان او 

یگانه می ش��ود. درس��ت مثل یک کاس��ۀ آب؛ اگر آب 
ناآرام باش��د، س��یبی را که باالی آن گرفته ایم، تکه تکه 
نشان می دهد. وقتی آب آرام شد، تمامی سیب را نشان 

می دهد. تمام مقصد، رسیدن به آرامش روان است.
دل آدم��ی مانن��د رودخانۀ آرامی به پهنای آس��مانها 
هستی را نش��ان می دهد. ذهن آرام، در دستان خداوند، 
رام اس��ت و با جریان روِد هس��تی هماهنگ اس��ت. هر 
چیزی که آرامش روان را از ما بگیرد، ش��یطانی اس��ت. 
ش��یطان، استاد ناآرام کردن است. گناه، سنگی است که 
ش��یطان به برک��ۀ آرام روان می ان��دازد و آن را ناآرام 

می کند. 

سنگی در برکه
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مرغابی سفید

خانم کش��اورزی با دختر و دخترخوانده اش به مزرعه رفت 
تا برای حیوانات علف بچیند. ش��خصی الهی در لباس مردی 
فقیر به آنها رس��ید و پرس��ید: »اگه ممکنه راه روستا رو بهم 
نش��ون بدید.« مادر گفت: »به ما چ��ه؟ اگه می خوای راه رو 
پیدا کنی، باید بگردی.« و دخترش هم که پیش��ش نشسته 
ب��ود، گفت: »اگ��ه نگران گم کردن راه��ی، پول خرج کن، 
راهنما بگیر.« ولی دخت��ر ناتنی گفت: »آقا من می تونم 
راهنماییت��ون کنم، با من بیایی��د.« مرد الهی نگاه 
خشمگینی به مادر و دختر کرد. چهرۀشان 
مثل شب تاریک، سیاه و مثل گناه، نفرت 
انگیز ش��د. ام��ا دختر خوان��دۀ فقیر که 
اخالق��ش خدایی ب��ود، او را تا نزدیکی 
روس��تا همراهی ک��رد. او دعای خیر در 
حّقش کرد و گفت: »س��ه تا از آرزوهاتو 
که خیلی دوست داری برآورده بشن، به 
زبون بیار.« دختر گفت: »دوس��ت دارم 
زیبا و پاک مثل خورش��ید باش��م.« آن 
وقت مثل روز سفید و زیبا شد. آرزوی 
دوم ای��ن بود که: »می خوام کیس��ه ای 
داش��ته باش��م که هی��چ وق��ت بی پول 
نمونه.« چنین کیسه ای هم به او بخشید 
و گف��ت که هرگز خوبی ه��ا را فراموش 
نکند. آرزوی س��وم این بود که: »بعد از 

ترجمه از آلمانی: افسانه های برادران گریم
سید احمد موسوی محسنی

تصویرگر: شهاب شفیعی 
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و در ع��وض جلیق��ۀ رن��گ و رو رفتۀ 
خ��ودش را ب��ه او داد. آنها به راه خود 
ادامه دادند. لحظه ای بعد برادر دوباره 
نازنین��م، مواظب باش،  گفت: »خواهر 
بارون خیس��ت نکنه، گ��رد و غبار هم 
روی لباست نشینه، باید شاداب و تمیز 
بریم پیش شاه.« عروس پرسید: »برادر 
عزیزم چی گفت؟« پیرزن گفت: »اون 
میگه تو باید تاج طالیی رو به خواهرت 
بدی.« او تاج را از سر برداشت و روی 
سر خواهرش گذاشت و خودش بدون 
تاج نشس��ت. کمی بعد دوب��اره برادر 

صدا زد: »خواه��ر کوچولو، مواظب 
باش بارون روی لباس��ت نریزه 
و ب��اد هم اونو کثی��ف نکنه تا 
تمی��ز و نظی��ف خدمت ش��اه 

بری��م.« عروس پرس��ید: »برادر 
عزیزم چی گفت؟« پیرزن گفت: 

»مثل اینکه قراره از کالس��که 
پیاده بشی.« آنها از روی 

پلی عبور کردند که 

مرگ دوست دارم به بهشت جاویدان 
بروم.« آرزوی سوم نیز برآورده شد و 
آن چه��رۀ نورانی از او خداحافظی کرد 

و رفت. 
 وقتی مادر و دخت��ر به خانه آمدند، 
دیدند که چهرۀشان سیاه و نفرت انگیز 
ش��ده اس��ت اّما دختر ناتن��ی نورانی و 
زیباست. خشم و نفرتشان نسبت به او 
باال گرف��ت و تصمیم گرفتند به نحوی 
تالفی کنند. دخترک برادری داشت به 
نام »رگی یز« که خیلی دوستش داشت. 
آن چه را ک��ه اتفاق افتاده بود، برایش 
تعری��ف کرد. رگی گفت: »خواهرجون، 
چون خیل��ی بهت عالقه دارم، می خوام 
تصویرتو نقاش��ی کنم و ب��ه دیوار اتاقم 
بزنم تا همیشه جلوی چشمم باشی.« او 
در جواب گفت: »فقط به این شرط که 

غیر خودت کسی اونو نبینه.« 
برادرش که کالس��که چی ش��اه بود و 
ت��وی قصر زندگی می کرد، تصویر او را 
نقاش��ی کرد و به دیوار اتاقش آویخت؛ 
ه��ر روز درمقابل عکس می ایس��تاد و 
از خداون��د به خاط��ر موفقیت خواهر 

عزیزش تشکر می کرد.  
از قضا همس��ر ش��اه ک��ه در زیبایی 
همانندی نداش��ت فوت کرد. ش��اه از 
این حادثه بسیار متأثر شد. خدمتکاران 
متوجه ش��دندکه کالس��که چی هر روز 
جلوی تصویری زیبا می ایس��تد و ادای 
احترام می کند. حسادتش��ان گل کرد؛ 
موضوع را به اطالع شاه رساندند. شاه 
دس��تور داد عکس را ن��زد او ببرند و 
دید که درست مثل همسر مرحومش 
است، حتی از او زیباتر. یک دل نه صد 

دل عاشقش شد. کالسکه چی را احضار 
کرد و پرس��ید که آن تصویر کیست. 
کالس��که چی گفت که خواهرش است. 
به این ترتیب ش��اه تصمی��م گرفت او 
را به همس��ری انتخاب کند. کالس��که 
و اس��بهایی در اختی��ارش گذاش��ت و 
لباسهای زربافت عالی برایش تهیه کرد 

تا برود و عروس را به قصر بیاورد. 
وقتی رگ��ی و گروه اعزام��ی به خانه 
رس��یدند، خواه��رش خوش��حال ش��د 
ولی خواهر س��یاه ناتنی به خوش��بختی 
او حس��ادت کرد و به م��ادرش گفت: 
»وقت��ی نمی تونی منو خوش��بخت کنی، 
هنرت به چه دردی می خوره؟« پیرزن 
گف��ت: »نترس، تو هم عقب نمی مونی« 
و با کار جادوگری که بلد بود، چشمان 
کالس��که چی را آن ق��در ضعیف کرد 
که نیمی از بینایی اش را از دس��ت داد. 
گوش��های دخترک س��فید رو و خوش 
اخ��الق را هم آن قدر ضعیف کرد که 

نیمه کر شد. 
ابتدا عروس در لباسهای عالی شاهانه 
سوار ش��د، بعد مادر ناتنی و دخترش 
و آخر س��ر ه��م رگی کالس��که چی در  
جای مخصوصش نشس��ت تا کالسکه 
را بران��د. بعد از م��دت کوتاهی برادر 
گفت: »خواهرجون حواس��ت باشه، نه 
بارون خیس��ت کنه، نه ب��اد غباری به 
لباست بشونه؛ باید همینطوری شاداب 
و س��رحال پیش ش��اه بری��م.« عروس 
پرس��ید: »برادر عزیزم چ��ی می گه؟« 
پیرزن گفت: »میگه، لباس گرون قیمتو 
در بیار، بده خواهرت بپوشه.« او لباس 
را درآورد و دختر س��یاه آن را پوشید 
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نیز آمد و همین س��ؤال را کرد و شب 
س��وم نیز یکبار دیگر آمد. آشپز دیگر 
نتوانس��ت خودش را نگ��ه دارد. پیش 
ش��اه رفت و از آن چه اتفاق افتاده بود 
پرده برداش��ت. پادش��اه تمایل داشت 
مرغابی را ببیند. به همین خاطر ش��ب 
بعد خودش آنجا آم��د. وقتی مرغابی 
س��ر از دریچه جویبار بی��رون آورد، با 
شمش��یر گردنش را قطع کرد. ناگهان 
دختر زیبایی ظاهر ش��د ک��ه با تصویر 
نقاش��ی ش��ده، مو نمی زد. ش��اه خیلی 
خوشحال ش��د. چون لباسهایش کاماًل 
خیس بود، دس��تور داد لباسهای گران 
قیم��ت بیاورند تا آنه��ا را عوض کند. 
بعد برای ش��اه توضی��ح داد که چگونه 
به او خیانت ش��ده و ب��ه رودخانه اش 
انداخته اند و درخواست اولش این است 
که برادرش از س��یاهچال مارها بیرون 
بیاید. وقتی پادش��اه این درخواست را 
برآورده کرد، به اتاقی رفت که پیرزن 
جادوگ��ر آن جا بود. از او پرس��ید: »با 
ای��ن همه خیانت��ی که ک��ردی، انتظار 
داری ب��ا تو چگونه رفت��ار کنم؟« بعد 
دستور داد لباس گران بها را از تنشان 
درآورن��د و آنها را در بش��که ای پر از 
میخ بیندازند و اس��بی بشکه را با خود 
بکش��د و روی زمین ق��ل بدهد و تمام 
دنیا را طی کند. هر چه ش��اه در مورد 
او و دختر نابکارش خواسته بود، انجام 
شد. باالخره شاه با عروس خوش طینت 
و زیبا عروسی کرد و به برادر وفادارش 
پ��اداش خوبی داد، ب��ه طوری که مرد 

معتبر و ثروتمندی شد. 

از رودخانۀ پر آبی می گذشت. عروس 
ایس��تاده بود تا از کالس��که پیاده شود، 
او را ه��ل دادند و ت��وی آب انداختند. 
همی��ن که توی آب افت��اد، به مرغابی 
سفیدی تبدیل شد و در مسیر حرکت 
آب به شنا پرداخت. برادر اصاًل متوجه 
این وضعیت نشد و همینطور به راهش 
ادام��ه داد تا به قصر رس��یدند. به این 
ترتیب دختر س��یاه ب��د ذات به عنوان 
ع��روس زیبای دلخواه ش��اه وارد قصر 
شد و برادر که چشمانش ضعیف شده 
بود، چهره اش را ندید و فقط به زرق و 

برق لباسها توجه داشت. 
پادش��اه همی��ن که نفرت را در س��ر 
و روی عروس مش��اهده ک��رد، خیلی 
عصبانی شد و دستور داد کالسکه چی را 
به سیاهچالی پر از مار و افعی بیندازند. 

پیرزن جادوگر س��عی کرد پادشاه 

را فریب دهد. او با هنر جادوگری خود 
چشم شاه را بست به طوری که به او و 
دخترش عالقه مند شد و تصمیم گرفت 

دختر را به همسری بپذیرد. 
شبی از ش��بها وقتی عروس سیاه نزد 
پادش��اه بود، مرغابی سفیدی شناکنان 
وارد جویبار آش��پزخانه شد و به آشپز 
جوان گفت: »آشپز جوان، آتشی روشن 
کن، می خ��وام باهاش پرهامو خش��ک 
کن��م.« جوانک آش��پز ب��ه حرفهایش  
گوش کرد و اجاق را آتش کرد. مرغابی 
آم��د نزدیک آتش نشس��ت. تکانی به 
خ��ود داد و با منق��ار پرهایش را تمیز 
کرد. مدتی که نشس��ته ب��ود و کارش 
را انجام می داد، پرسید: »برادرم »رگی 
یز« چه می کنه؟« آش��پز جوان گفت: 
»توی سیاهچال افتاده، پیش مارها 
و افعیهاست.« باز هم پرسید: 
قص��ر  در  س��یاه  »جادوگ��ر 
چ��ه می کنه؟« آش��پز گفت: 
شاهه.«  راست  دست  »اون 
مرغابی گفت: »پناه به 
خدا!« و شناکنان از 
آش��پزخانه خارج 
شد. ش��ب بعد 
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