
گفتگوی اختصاصی با جواد نکونام

با اقتدار برمی گردم
یک عمر عاشقانه سرودن

یادی از زنده یاد پروین دولت آبادی
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پایان آن حماسۀ دردآلود
شامی غریب بود

شامی گرفته و غمناک
دیگر همیشه شعر

دیگر همیشه مرثیه
در بحر اشک بود  

بعد از فرو فتادن خورشید
از شانه های مضطرب صبح
فردا همیشه غمزده و گنگ

در هیئت غبار می آید

فریاد! 
آتش به جان خیمه در افتاد

چشمی به خیمه ها 
چشمی به قتلگاه

زینب میان آتش و خون
ایستاده است   
ای ابر بهت از چه نمی باری؟ 

ای دشتهای محو مقابل
اعماق بی ترحم و تاریک! 

ای اتفاق گرم
با ما بگو

زینب کجا گریست؟   
زینب کجا به خاک فشانید

بذر سبز؟    
بر ماسه های تو

ای گردباد مرگ
وقت درنگ ناقۀ دلتنگی 

زینب چه می نوشت؟    

شام غریبان
به جای سرمقاله

تصویرسازی: شهاب شفیعی
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پروانۀ رنگ رنگ زیبا
باز آمده ای به خانۀ ما

در گوشۀ پنجره نشینی
تا باغ قشنگ را ببینی

مهمان قشنگ رنگ رنگم،
همبازی کوچک قشنگم،

امروز که غنچه های زیبا
لبخند زند به صورت ما

من می کنم این دریچه را باز
پروانۀ من، درآ به پرواز

پروانه

قلب مهرباِن دکتر پروین دولت آبادی سراینده توانمند و نامدار کودکان 
ایران، 27 فروردین ماه و در س��ن  84 س��الگی از تپش افتاد اما کودکان 

شیرین زبان ایرانی سروده های او را برای همیشه زمزمه خواهند کرد.
از پروین دولت آبادی مجموعه س��روده های بس��یاری از جمله »آتش 
و آب«، »ب��از می آید پرس��تو نغمه خوان«، »ش��وراب«، »هالل نقره س��ا«، 
»گنجش��ک و وزغ«، »مهرتاب«، »جمجمک ب��رگ خزان«، »یک بازیگر«، 
»ب��ر قای��ق ابر«  )مجموعه چهار صد ش��عر برای ک��ودکان(، »گل بادام«  
)برنده جایزه کتاب کودک در سال ۱۳۶۶(، »گذری در ادبیات کودکان«، 
»منظ��ور خردمند«، »هالل نقره ای«  )مجموعه غ��زل(، »در بلورین جامۀ 
انگور«  )مثنوی( و »شهر سنگی«  )شعر نیمایی( منتشر شده است. روحش 

شاد و یادش گرامی باد.

یک عمر عاشقانه سرودن
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باد آمد، باد آمد، باِد سرد
باد آمد، خانه ها را سرد کرد

بسته شد درها و آتش خنده کرد
نور آتش خانه را تابنده کرد

صبح، روی شیشه، شبنم ریخته
پرده ای از نور یخ آویخته

کوه دور، از برف، اطلس پوش گشت
زرد گون شد سبزه در دامان دشت

آشیانی برای گنجشکها

مانده، آن گنجشک شاد نغمه خوان
مانده در سرما، ندارد آشیان

در درون خانه جایش می دهم
خانه و آبی برایش می نهم،

چون بهار آمد، کند پروازها
پر کند این خانه از آوازها
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در یک حمله بزرگ اینترنتی
 500 هزار سایت آلوده شدند

دیجیت رایانّیه

بر اساس اعالم پژوهشگران امنیتی، 
وب س��ایت های معتب��ر اینترنتی از 
جمله س��ایت های متعلق به سازمان 
ملل، هک شدند و برای انتشار کرم 
و اس��ب ت��راوا مورد اس��تفاده قرار 

گرفتند.
طبق اع��الم یک ش��رکت امنیتی 
در می��ان س��ایت های هک ش��ده 
س��ایت های متعلق به س��ازمان های 
دولتی انگلیس و سازمان ملل وجود 
دارن��د. به گفت��ۀ مع��اون پژوهش 
امنیتی ش��رکت وب سنس، در این 
حمالت هک از تکنیک مش��ابه ماه 
گذشته استفاده شده و هک سایت ها  
از طریق تزریق SQL صورت گرفته 

است. 
در حال��ی ک��ه پژوهش��گران وب 
س��نس در ابتدا شمار س��ایت های 
ه��ک ش��ده را ص��د هزار س��ایت 
تخمین زده بودند، ش��رکت امنیتی 
پان��دا از هک و آلوده ش��دن 282 
 F-Secure هزار سایت خبر داد و
نیز شمار س��ایت های آلوده شده را 
باالی نیم میلیون سایت اعالم کرد. 
هرچند ممکن است مشخص نباشد 
چگون��ه نفوذگران ش��مار زیادی از 
وب س��ایت ها را آلوده کرده اند اما 
پژوهشگران به خوبی می دانند پس 
از آل��وده ش��دن آن ها چ��ه اتفاقی 

می افتد. 

بر اس��اس این گ��زارش، هنگامی 
ک��ه یک بازدید کنن��ده یکی از این 
س��ایت های هک ش��ده را مشاهده 
می کند، کد جاوا اس��کریپت مخرب 
ی��ک آیفری��م را از س��رور میزبان 
کرم و فای��ل مخرب را به کامپیوتر 
کارب��ر دانلود می کند ک��ه مرورگر، 
کاربر را ب��ه صفحۀ متفاوتی هدایت 
می کند که آن هم در س��رور هکرها 
کنترل می شود. سپس ابزار حمله ای 
ب��ه کامپیوتر بازدید کنن��ده دانلود 
می شود که شش نوع آسیب پذیری 
را امتحان می کند و در صورت عمل 
کردن یکی از آن ها کامپیوتر قربانی 

توسط هکرها به سرقت می رود. 

مهندس سروش مسعودی



7

خطاهایشمارهدار

خر
ت آ

سم
ق

در هن��گام برق��راری ارتب��اط ب��ا اینترنت با 
پیغام ه��ای خطای مختلفی بر خورد می کنیم. در 
اینجا قصد داریم ب��ه ادامۀ توضیح محتوای این 
خطاها بپردازی��م.  )این خطاه��ا در یک پنجرۀ 
کوچ��ک با صدای خط��ا در وین��دوز اکس پی، 
نمایان می ش��وند و به صورت "ش��ماره خطا – 
توضیح تخصصی" مش��خص می شوند(. به علت 
اینک��ه تعداد خطاها زیاد و مفاهیم برخی از آنها 
بس��یار تخصصی اس��ت از معرف��ی تمامی آنها 

صرف نظر می کنیم. 

681 ی��ک خط��ای کلی توس��ط 
دستگاه گزارش می شود. 

690 فایل INI خالی است. 
691 دسترسی صورت نمی پذیرد 
زیرا نام و کلم��ۀ عبور روی دامین 

بی اعتبار است. 
692 س��خت اف��زار یا دس��تگاه 

متصل شده از کار افتاده است. 
Binary macro 693  با مشکل 
مواجه شده است  )طبق توضیحات 
گفته ش��ده در قبل، از طرف مقابل 

است(. 
694 خطای DCB یافت نش��د  
)مانند خطای قبل از طرف میزبان 

است(. 
695 ماش��ین های گفتگ��و آماده 
نیس��تند  )ممکن اس��ت سیس��تم 
میزبان خاموش باش��د یا با مشکلی 

مواجه شده باشد(. 
696 راه اندازی ماشین های گفتگو 

با مشکل روبرو است. 
 .INF 700 فرمان متصل به فایل

دس��تگاه بیش از حد طوالنی است.  
)باید کانکشن را مجدد بسازید(.

  BPS 701 دستگاه به یک میزان
)س��رعت اتصال( پش��تیبانی نشده 
)درگاه    com گردانن��دۀ  توس��ط 

ارتباط داده ها( تغییر می یابد. 
702 پاس��خ دس��تگاه دریاف��ت 
می ش��ود زمانی که هیچکس انتظار 

ندارد  )از طرف میزبان است(.
703  در فعالیت کنونی مش��کلی 

ایجاد شده است. 
708 اعتبار حس��اب تمام ش��ده 

است. 
709 تغییر پس��ورد روی دامین 
با مش��کل روبرو ش��ده اس��ت  )با 

پشتیبانی میزبان تماس بگیرید(. 
710 در زمان ارتباط با مودم شما 
خطاهای س��ری بیش از حد اشباع 
ش��ده مش��اهده می ش��ود  )مشکل 

سخت افزاری از طرف شما(.
712 درگاه Biplex در حال اجرا 
اس��ت  )چند ثانیه منتظر ش��وید و 

مجدداً شماره بگیرید.(
715 به دلیل کیفیت ضعیف خط 
تلفن، خطاهای فراوانی رخ می دهد. 
718 مهلت برقراری تماس پایان 

یافته است. 
723 در ش��ماره تلف��ن از جمله 
پیشوند و پسوند بیش از حد طوالنی 

استفاده شده است. 
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جوادنکونام:بااقتداربرمیگردم

ج��واد نکون��ام این روزه��ا از روحیۀ 
مناس��بی برخوردار اس��ت.  هافبک تیم 
فوتب��ال »اوساس��ونا« که ب��ه تازگی از 
مصدومیتی ش��ش ماهه خالص ش��ده 
اس��ت، می تواند ب��ه روزهایی فکر کند 
که زی��ر نظر علی دای��ی، فرماندۀ خط 
 هافب��ک تیم ملی در رقابتهای مقدماتی 
ج��ام جهان��ی 2010 باش��د. نکون��ام 
انتخاب دای��ی را به مربیگری تیم ملی 
اتفاق مثبت��ی ارزیابی می کند و امیدوار 
اس��ت که وی از این میدان هم سربلند 

بیرون آید. 
گپ و گفت ما را با نکونام بخوانید: 

مهم ترین مسألۀ جواد نکونام پس از 
رهایی از مصدومیت چیست؟ 

اینکه ما گذش��ته را مرور کنیم اصاًل 
چیز ب��دی نیس��ت ام��ا نگاه م��ن به 
آینده اس��ت. تا اینجا ب��ا تالش خودم 
موفقیتها را س��اخته ام، از ای��ن به بعد 
ه��م عقب نش��ینی نمی کن��م. مهم ترین 
مس��أله ای که فکرم را به خود مشغول 
کرده، درخشش در »اوساسونا« و لیگ 
اسپانیاس��ت. باید خیلی زود به شرایط 

آرمانی ام برگردم. 
با ح��رارت خاص��ی در ای��ن مورد 

8

افسون حضرتیورزشی
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حرفمیزنی. 

انگیزه های زیادی  بله، چون ش��خصًا 
دارم ت��ا در ج��ام یوفا و لیگ اس��پانیا 

تواناییهایم را ثابت کنم. 
والبتهبهحضوردرتیمملیهمفکر

میکنی... 
صد در صد! اما بس��تگی به ش��رایط 
دارد. اگر دعوت ش��وم، با افتخار برای 
تیم ملی ب��ازی می کنم. این موضوع را 

همیشه ثابت کرده ام. 
ب��ازیتی��ممل��یمقاب��لکویترا

دیدی؟ 
بله، بازی را دیدم. ما عادت کرده ایم 
که بگوییم برای صعود به مرحلۀ بعدی 

زمان الزم است. 
یعنینبایدبهکادرفنیزمانداد؟
ن��ه، اصاًل منظ��ورم این نیس��ت. من 
می گویم شرایط تیم ملی همیشه سخت 
بوده و خواهد ب��ود. تیمی که فقط پنج 
روز در اختی��ار علی دای��ی و کادر فنی 
بوده به نظر من در کویت نتیجۀ خوبی 
به دس��ت آورده است. نباید در همین 
ش��روع کار انتظار یک تیم خارق العاده 

را داشته باشیم. 
بهنظرتوعلیداییتوانستهتغییرات
موردنظررادرتیمملیایجادکند؟
تیم ملی ش��رایط بهت��ری پیدا کرده 
است. به اعتقاد من تغییرات چشمگیر 
را باید چند ماه دیگ��ر ببینیم، نه االن. 
ظرف یکی دو م��اه نمی توان توقع یک 
تی��م متحول ش��ده را داش��ت. تعجب 
می کنم که چرا عده ای در همین شروع 
کار از عل��ی دای��ی توقع دارند دس��ت 
ب��ه کارهای خ��ارق الع��اده بزند. همه 
چیز این فوتبال معلوم اس��ت. ما برای 
قدرت نمایی در آسیا به زمان بیشتری 

نیاز داریم. 
مث��ًاچهتغییرات��یدرتیمبهوجود

آوردهاست؟ 
م��ن حرفهای عل��ی دای��ی را گوش 
کرده ام. می دانم ب��ا چه ایده ای در تیم 
مل��ی کار می کند. از همان روز اول هم 
دایی گفته اس��ت که بازیکنان آماده را 
ب��ه تیم ملی دع��وت می کند. خب این 
خیلی حرکت مثبتی اس��ت. تیم ملی به 

این روش احتیاج دارد. 
آیاجوادنکون��امبازیکنآمادۀمد

نظرعلیداییخواهدبود؟ 
فکر نمی کنم. مطمئن هس��تم. خودم 
خیلی دوس��ت دارم تا بازی امارات در 
ش��رایط آرمانی قرار بگی��رم. اگر همه 
چیز طب��ق روال پیش رود، امیدوارم با 
تم��ام توان در بازی براب��ر امارات تیم 

ملی کشورم را همراهی کنم. 
ب��اتوجهب��هنتایجبهدس��تآمده

شرایطحساسترهمشدهاست... 
بازی ب��ا ام��ارات کلید صع��ود تیم 
ملی ب��ه مرحلۀ بعدی اس��ت. حتی به 
تس��اوی هم نباید فکر کنیم. باید برنده 
ورزش��گاه آزادی را ت��رک کنیم. اگر 

امارات را شکس��ت دهیم تیم ملی در 
شرایط روحی فوق العاده ای قرار خواهد 
گرف��ت. اگر ما مدع��ی قدرتمندی در 
آس��یا هس��تیم نباید مقابل ای��ن تیمها 
عقب نشینی کنیم. بازیکنان ما االن همه 
کارۀ تیمه��ای اماراتی هس��تند، پس به 
آنها نش��ان می دهیم تی��م ملی نیز یک 

سر و گردن باالتر از آنهاست. 

افسونحضرتی
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* تا ش��روع نهضت، حض��رت امام تلفن 
نداشتند. شهرستانیها اعتراض داشتند که ما 
نیاز به ارتباط با شما داریم و شما تلفن الزم 
داری��د و حضرت امام ه��م فرمودند: »پول 

بیت المال خرج رسالۀ من و تلفن نشود.« 

* پ��س از درگذش��ت حض��رت آی��ت 
اهلل بروج��ردی ع��ّدۀ زیادی که اس��تاد را 
می ش��ناختند، مقلّد ایشان ش��دند و بودجۀ 
بیت الم��ال ب��رای ایش��ان می رس��ید اّم��ا 
حضرت امام نه تنها خرج کارهای ش��خصی 
نمی کردند، بلکه س��هم س��ادات، سهم امام 
علیه الّس��ام و پول نماز و روزه را هم از هم 

جدا می گذاشتند. 

* ب��ا توّجه ب��ه کثرت ن��ذورات و هدایا 
و با توّج��ه به قناع��ت و صرفه جویی و کم 
خرجی زندگ��ی امام، این ن��وع اموال نظیر 
وجوه نقدی، پارچه و... از س��وی مشتاقان و 
عاقه مندان امام به عنوان نذورات و هدیه 
به ش��خص ایش��ان تقدیم می شد. با این که 
ای��ن اموال کامًا جنبۀ ش��خصی داش��ته و 
پرداخت کنندگان صرفًا به ش��خص ایشان 
تقدی��م می کردن��د، هرگز نزد حضرتش��ان 
انباش��ته نش��د و چیزی از آن همه را برای 

خود نیندوختند.
آیت اهلل مصطفی زمانی

یاد دوست

جویبار خاطرات
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سرشاخه های نور

ش��اید تش��ریفات زیاد برای من مهّیا کردن��د آقایان اطّبا، آق��ای وزیر بهداری. 
تش��ریفاتی که ما عادت به آن نداریم. ما طلبه ها، عاّدی نیس��تیم به آن. من وقتی 
خوش��حال می ش��وم که بفهمم آقایان در صدد این هس��تند که به این زاغه نشینان 
شهرها، به این چادرنشینهای شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده 
بود، در این زمان عنایت بش��ود. بهداری که اّول مرتبه احتیاجی اس��ت که مردم 
به آن دارند، طوری باش��د که برای همه مهّیا باش��د. برای یکی تش��ریفات و برای 
دیگری هیچی، نباش��د و من امیدوارم که آقایان اطّبا هر جا که هس��تند و دولت و 
وزیر بهداری و خود ملّت عنایت به این مطلب داش��ته باش��ند که این زاغه نشینها، 

این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند، این طور ابتالئات را نداشته باشند. 

57/11/4 - در بیمارستان قلب به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری

فرصت باران

چشمهای تو به ما فرصت باران دادند
و تن مردۀ این مزرعه را جان دادند
شوق برخاستن و زندگی تازه به من
مِن دلواپِس از خویش گریزان دادند

چشمهای تو درخشید و در آن ظلمت محض
به بلندای شب یخ زده پایان دادند

تا قدمهای بهارانه ات ای پیک نسیم! 
یک سبد یاس به هر شاخۀ عریان دادند

دستهای تو ز هر پنجره ُرفتند غبار
و به تندیس همه آینه ها جان دادند

آسمان پاک شد از ابر در آن روز غریب
مژدۀ عید در اندوه زمستان دادند

کاش باز آید و اندوه مرا دریابد
چشمهایی که به ما فرصت باران دادند

مریم حاتمی
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راس��تی چ��را ش��عر؟ ما چرا ش��عر 
می خوانیم؟ خواندن ش��عر کدام نیاز ما 
را برطرف می کند؟ به زبان خودمانی تر، 
اصاًل شعر به چه درد می خورد؟ ما که 
برای رس��یدگی به کارهای ضروری و 
مهمی مث��ل درس خواندن هم فرصت 
کافی نداریم، آیا غیر منطقی نیست که 
زمانی را به شعر خواندن و شعر سرودن 
و خیال پردازی اختصاص بدهیم؟ البته 
در زمان قدیم که این همه اش��تغاالت 
و کمبود وقت نبود و این همه رس��انه 
و ارتباطات سریع وجود نداشت، شعر 
گفتن و ش��عر خواندن نقش مهمی در 

زندگی مردم داشت و به نوعی بهترین 
رس��انه برای نقل و انتق��ال اطالعات و 
تبلیغ سیاس��ی، اعتقادی بود. اما امروز 
که نیازی به این ش��یوه نیست، از شعر 
چه کاری برمی آید؟ اصاًل انسان امروز 
چه نیازی به ش��عر دارد؟ اگر نیازهای 
اولی��ۀ انس��ان، خ��وراک و پوش��اک و 
مس��کن باش��د وقتی گرایش به هنر و 
شعر را در نظر بگیریم و با آنها مقایسه 
کنیم، به نظر می رسد که شعر هیچ یک 
از نیازهای ضروری انس��ان را برطرف 
نمی کند. اما اگر بگوییم که ش��عر نیاز 
اولیه و ضروری انس��ان اس��ت و بدون 

آن اص��اًل زندگی انس��انی غیر ممکن 
اس��ت، ش��اید عجیب به نظر برسد و 
ش��بیه خیال پردازیهای شاعرانه باشد؛ 
زیرا به راحتی می توانیم آدمهای زیادی 
را نشان بدهیم که بدون خواندن شعر 
و توجه به آن، س��الها زندگی کرده اند 
و هی��چ کمبودی ه��م نداش��ته اند. اما 
پیدا کردن کس��انی که با شعر زندگی 
می کنند خیلی س��خت است و شاید از 
هر چند هزار نفر، یک نفر را بتوان مثال 
زد که زندگی اش با شعر آمیخته باشد. 
حاال موضوع را به شکل دیگری مطرح 

می کنیم. 
کودکی که در آرزوی پرواز، نخی را به 
تکه کاغذی می بندد و بادباک می سازد، 
در واقع اولین قدم را در مسیر ساخت 
برداشته  امروزی  پیشرفتۀ  هواپیماهای 
اس��ت و این مربوط به نقشی است که 
خیال در ساختن دنیای بیرون و محیط 
انسان دارد. بخش مهم تر نقش خیال و 
تخّیل در س��اختن زندگی انسان، تأثیر 
آن در فکر و احس��اس و رفتار ماست. 
ب��ه کمک ق��درت تخیل اس��ت که ما 
می توانی��م در دنیایی بزرگتر از زمان و 
مکان فعلی، زندگی و س��یر و سیاحت 
کنیم، به گذش��ته و آینده برویم، از این 
سو تا آن س��وی جهان را بگردیم و به 
هر گوش��ه ای که دلمان خواست سری 
بزنیم. اگر کس��ی این توانایی را نداشته 
باشد، درست مثل کسی است که تمام 
عم��ر در ی��ک جزیرۀ مت��روک و دور 
افتاده زندگی کند و طبیعتًا دانس��ته ها  

شعر به چه درد ما می خورد؟ 
اسماعیل امینی
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و تجربه های��ش محدود ب��ه چیزهایی 
است که در آن محیط کوچک و بسته 

مشاهده می کند. 
ش��اید همۀ ما لحظه ه��ا  و حالتهایی 
داش��ته ایم که وقت��ی می خواهیم آن را 
ب��رای دیگران تعریف کنی��م، می بینیم 
که کلمه ها  و جمله ها  نمی توانند خوب 
منظور و احس��اس ما را بیان کنند. در 
این حالت می گوییم: »کاش خودت آنجا 
بودی و می دیدی.« و یا »نمی دانم چطور 
بگویم که متوجه منظورم بشوی«. مثاًل 
فرض کنید که می خواهید چش��م انداز 
گردن��ه ای  از  ک��ه  را  دره ای  زیب��ای 
کوهس��تانی دیده اید ی��ا زیبایی غروب 
خورش��ید را در افق دریا برای کس��ی 
بازگ��و کنید و می بینید ک��ه کلمه های 
زیبا، دیدنی، تماش��ایی، خوش منظره و 
از این قبیل، خیلی تکراری و س��اده اند 
و تم��ام ابعاد و عظم��ت آن صحنه را 
نمی توان در آنها گنجاند. حتی عکاسی 
و فیلمب��رداری از چنی��ن لحظات��ی نیز 

نمی توانند مؤثر باشند. 
ح��اال اگ��ر بگویی��م ک��ه می توانی��م 
مخاطبم��ان را ب��ه همان مح��ل ببریم 
ت��ا خ��ود او مس��تقیمًا آن لحظه و آن 
منظ��ره را ببیند چه؟ آی��ا این بهترین 
راه نیس��ت؟ ممک��ن اس��ت او و حتی 
خودمان ب��ا دیدن دوبارۀ همان منظره، 
دیگر احس��اس قبلی را نداشته باشیم. 
زیرا حالت روحی و احساس��ی انس��ان 
در زمانهای مختلف، متفاوت اس��ت و 
تأثیری ک��ه از مش��اهداتش می گیرد، 
بس��تگی به حال��ت خ��اص آن لحظۀ 
دریافت، فرق می کند. برای بیان چنین 
احساسات و تأثیراتی است که ما متوجه 

می شویم زبان معمولی و کلمات عادی، 
توانای��ی الزم را ندارد. حاال اگر به این 
تجربه های بیرونی که مربوط به محیط 
طبیعی و مناظر و لحظات قابل مشاهده 
و حس کردنی اس��ت، این را هم اضافه 
کنیم که انسان با انبوهی از تجربه های 
درون��ی و روح��ی و عاطفی س��ر و کار 
دارد که قابل مش��اهده و حس کردنی 
نیس��تند، آن وقت ناتوانی زبان عادی 

بیشتر جلوه می کند. 
ش��عر، »آِن« در این لحظه هاست که 
به کمک انس��ان می آی��د. یعنی وقتی 
که زبان ع��ادی و کلم��ات معمولی و 
تک��راری درمانده و ناتوان می ش��وند، 
ش��اعران با قدرت و توانایی های خاص 
خود ب��ه آنها جانی دوباره می بخش��ند 
و ب��رای بی��ان تجربه ها  و احس��اس و 
عواطف و اندیشه هایش��ان زبانی خاص 

می آفرینند. 
ش��عر، همین زبان خ��اص و متفاوت 
است. س��هم هر یک از ما از شادیها و 
غمه��ا، از لذتها و رنجها و از تمام آنچه 
ک��ه در جهان اتف��اق می افتد، به اندازۀ 

تجربه و احس��اس و اندیش��ۀ خودمان 
اس��ت. اما شعر این امکان باور نکردنی 
را به ما می دهد که از تجربه و احساس 
و اندیشۀ دیگران هم بهره مند شویم و 
اگر احساس��مان با آنها مشترک بود و 
زبانمان نارس��ا، از زبان شعر آنها برای 
بیان احساس و اندیشۀ خودمان کمک 

بگیریم.
چه بسیار دیده ایم و یا برای خودمان 
هم پیش آمده که برای بیان حالتهایی 
از هیجانات عاطفی، ش��عر ی��ا بیتی را 
می خوانی��م. چرا که احس��اس می کنیم 
آن ش��عر تم��ام آن چیزی اس��ت که 
می خواهیم بگوییم و یا حتی شاید بارها 
برایم��ان پیش آمده ک��ه در تنهاییها و 
خلوتمان ش��عری زمزم��ه می کنیم، بی 
آنکه نیازمند آن باشیم که احساسمان 

را به کسی منتقل کنیم. 
در واقع ش��عر آن قسمت از روحمان 
راتغذیه می کند که چیز دیگری آن را 
پ��ر نمی کند و با پیش��رفت هیچ علم و 
تکنیکی، نمی شود جانشینی برایش پیدا 

کرد. 

فتومونتاژها: لیال بیگلری
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توی آن تراکم خفه کنندۀ جمعیت که به همه جایت فش��ار 
می آید و مثل غری��ق مفلوکی توی یک مرداب که اگه تکان 
بخوری فرو می روی، یک نفر پای تو را لگد می کند، آن یکی 
با پوتین توی جیب ش��ما سبز می شود و احیانًا اگه چیزی هم 
بگویی مثاًل »آقا ببخشید پامو چرا لگد می کنی؟« با تمسخری 
مضاع��ف به ت��و خواهند گفت »ببخش��ید آق��ای مهندس! 

می خواستید با تاکسی تشریف ببرید.« 
و تو مطمئن می ش��وی کسی که سوار اتوبوس می شود باید 
دائ��م بگذارد همه جایش را لگد کنن��د و صدایش در نیاید. 
حاال فرض کنید یک نفر توی این اوضاع، لطیفه تعریف کند 

و ش��ما هم مجبور باشید بخندید و موقع خندیدن تکان 
هم بخورید. یکی از همین اتفاقها درس��ت دور میدان 
تقی آباد افتاد، یعنی توی آن ش��لوغی وحشتناک که 
عقبیها  می گفتند بروید جلو و جلوییها می گفتند بروید 

عق��ب و هیچکدام تکان نمی خوردن��د و عّدۀ زیادی هم 
مدته��ا منتظر بودند ک��ه اتوبوس 

برسد که سوار شوند، پیرمردی 
خودش را به س��ختی به در 

و  رس��اند  اتوبوس 
در  از  را  س��رش 

اتوبوس داخل کرد 
و داد زد »عموجان! 

که  اونایی  مس��لمونا! 
قباًل سوار رفتن، پیاده برن 

تا واز یک کم ما سوار بُرم!« 
ش��لیک خنده ای مخوف لرزه بر اندام اتوبوس 

انداخت و در حالی که در اتوبوس بس��ته می شد من داشتم 
فک��ر می کردم اگر مقصدی وجود نداش��ت، چقدر خوب 

بود. هر جا می دیدی اتوبوس ش��لوغ شده پیاده می شدی، هر 
موقع اراده می کردی جای خ��ودت را به دیگران می دادی... 

داشتم به این چیزها فکر می کردم که بازهم لگدمال شدم. 
شما اگر در اطراف ایستگاه اتوبوس خط 66 کسی را دیدید 
که دارد تند و تند پشتک و وارو می زند، یک موقع فکر نکنید 
که به کالس ژیمناستیک می رود. نه خیر! احتماالً در اتوبوس 

یک جایش را لگد کرده اند. 

ماجراهای من و خط 66

خط 66 یا قطار شهربازی

قاسم رفیعا

لطفًا با لهجۀ مشهدی بخوانید!
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ح��اال ما داریم تند و تند با ه��م خارجی صحبت می کنیم و 
یک نفر هم در اتوبوس حرفهای ما را نمی فهمد. تنها حس��ن 
ماج��را این بود که بعد از آن هر موقع مرا می دید س��ریع از 
اتوبوس بیرون می پرید و دلیلش این نبود که من کاماًل او را 
شناخته بودم و حنایش برایم رنگی نداشت بلکه به این خاطر 
بود که وقتی رفت متوجه ش��دم جیبم را زده است و ساعتم 

را دزدیده است. 
لذا اگر روزی در اتوبوس، گدایی از ش��ما کمک خواس��ت 
خودتان با زبان خوش به او کمک کنید وگرنه بدون اجازه از 

جیبتان برمی دارد. 

مرد هزار چهره

تصویرسازی: مجید صالحی

گداها معموالً دفترچه یادداشتی دارند که اشتباهًا یک مسیر 
را دو بار گدایی نکنند چون ترفندهای آنها صرفًا برای کسانی 
کارب��رد دارد که یکبار گولش��ان را بخورند اما تنوع خط 66 
و طوالنی بودن مس��یر باعث می شود که گداهای تکراری را 
زیاد ببینی و ترفندهای آنها برایت رو ش��ود. می خواهید باور 
کنید یا باور نکنید، من خودم گدایی را مش��اهده کرده ام که 
یک پا هنرمند بود و اگ��ر جای گروه فیلم بودم حتمًا جذبش 
می ک��ردم. مرد یک روز مجرد بود، فردا دو تا بّچه داش��ت، 
پس فردا پس��ر سومش سرطان داشت و در بغل زنش ونگ 
می زد، روز بعدش پسر مجردی بود که از مردم می خواست 
هزین��ۀ ازدواج��ش را جور کنند، روز بع��د از آن نابینا بود و 
روز بعد افلیج می ش��د. یک روز که نقش توریست پاکستانی 
مس��لمانی را گرفته بود که جیبش را داخل حرم زده بودند و 
فارسی هم خوب بلد نبود و انگلیسی را با اردو قاطی می کرد، 
دس��تش را گرفت��م و کنار خودم نش��اندمش و بدون مقدمه 

گفتم »چند می گیری توی یک فیلم بازی کنی؟« 
م��رد همراه با نگاه عاقل اندر س��فیهی به من گفت »تو خل 

هست؟« 
س��رم را ب��ردم کنار گوش��ش 

و گفتم »من س��فیر پاکس��تان 
هست. لطفًا پاسپورت، کارت 
اقامت و یا هر آشغالی داری 
ب��ه م��ن داد و گرنه پدرت 

درآورد.« 
وقت��ی دید م��ن خارجی را 

ب��ه ای��ن خوبی ح��رف می زنم 
لن��گ انداخت و گف��ت »گفتید 
من می توانم توی کدام فیلم بازی 

کرد؟« 
 »فیلم گدای هزارچهره در اتوبوس«
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مریم شکرانی

نکنید این کار را با خودتان! 
گفتگوهای خودمانی

من بدبختم! ! من خس��ته ام، من افس��رده ام، بی عرض��ه ام، خنگم، 
بدشانسم، زندگی سخته و... 

ه��ر روز چقدر این کلم��ات و جمالت منف��ی را در ذهنتان مرور 
می کنی��د؟! ... اووو... ه! می دانید چه بالیی س��ر خودتان می آورید؟! 
... همان دیگر! اگر می دانستید که این کارها را نمی کردید! حاال ِهی 
بنشینید و همۀ واژه های منفی دنیا را جمع کنید و به خورد این مغز 

بدبختتان بدهید. چی شده مگر؟! حاال بهتان می گویم: 
قضی��ه از این قرار اس��ت که متخصصان فیزی��ک کوانتوم تازگیها  
کشف و اثبات کردند که مغز افراد منفی باف انرژیهای منفی موجود 
در محی��ط را جذب می کن��د و فرد را واقعًا بدبخ��ت می کند! حاال 
ای��ن انرژیهای منفی از کجا می آیند؟ ب��از هم طبق تحقیقات همین 
متخصصان، از وجود تمام آدمها دائمًا طول موجهای انرژی س��اطع 
می شود. افرادی که منفی باف و منفی نگر هستند، امواج منفی و افراد 
مثبت نگر و شاد، امواج مثبت از خودشان ساطع می کنند. همان طور 
که می دانید طبق قانون بقای انرژی، این انرژیها از بین نمی روند و در 
محیط پراکنده می شوند و دائمًا بین گیرنده های مثبت و منفی مبادله 
می ش��وند. گیرنده های مثبت و منفی، مغز ما آدمهاست. افرادی که 
منفی باف و بدبین هس��تند امواج منفی محی��ط را جذب می کنند و 
افراد مثبت نگر و ش��اد، امواج مثبت محیط را. دانش��مندان فیزیک 
کوانتوم اس��م این واقعیت را قانون جذب گذاش��تند یعنی اینکه ما 
به هر چیزی فکر کنیم، همان را جذب می کنیم! یک مثال س��اده از 
قانون جذب: فرض کنید ش��ما به تازگی یک س��از خریده اید. وقتی 
توی خیابان راه می روید افرادی که س��از به دست حرکت می کنند 
توّجه شما را بیشتر جلب می کنند. این به آن خاطر است که شما به 
س��ازتان فکر می کنید، در نتیجه مغزتان از میان تصویرهای روزمره 

mrym_shokrani@yahoo.com
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ش��روع می کن��د به جم��ع آوری کلیۀ 
دلیلها و ام��واج منفی ای ک��ه می تواند 
ش��ما را به این نتیجه برساند که خنگ 
هس��تید و از این بابت مطمئنتان کند! 
وقتی ش��ما به این نتیجه رس��یدید که 
خنگ هستید، ناخودآگاه در موقعیتهای 
مختلف دستپاچه می شوید و گیج بازی 
در می آوری��د و دیگ��ران را هم به این 
نتیج��ه می رس��انید که ش��مای نوعی، 
خنگ تشریف دارید و آنها هم برایتان 
ش��روع به تولید ام��واج منفی می کنند 
که عجب آدم خنگی هس��تید ش��ما! و 
آن موقع اس��ت که توی این تکرارهای 
دائمی جمالت منفی، تبادل انرژی های 
منفی و اظهارات منفی و کمکی دیگران 
ش��ما قطعًا می پذیرید که خنگ هستید 
و هی��چ کاری از عهدۀت��ان بر نمی آید 
و... یا احس��اس بدبختی، زش��ت بودن 
سیاه  بدشانسی،  افس��ردگی،  چهرۀتان، 
ب��ودن زندگی، خطرن��اک بودن آدمها 

و.... 
کافی است این کلمات و مسایل منفی 
را برای خودتان تکرار کنید تا مغز شما 
و دیگران و امواج منفی دست به دست 
ه��م بدهند و از ش��ما واقع��ًا یک آدم 
بدبخ��ت، بی اعتماد به نفس، افس��رده، 
بدش��انس، به پوچی رس��یده، شّکاک،  
بدبین، منزوی و... بسازند و روزگارتان 

را راست راستکی سیاه کنند. 
راس��تی یک ماج��رای جال��ب برای 
جمع بندی این بحث: توماس ادیس��ون 
را بزرگتری��ن مخت��رع تاری��خ بش��ر 
می دانن��د چون ایش��ان 1093 اختراع 
را به ثبت رس��انده است یعنی با توجه 
به طول عمر ادیس��ون، این دانشمند به 
طور متوس��ط هر 5 روز ی��ک اختراع 
انجام می داده! جالب اس��ت بدانید که 

ادیس��ون قب��ل از 16 س��الگی به جرم 
کودن بودن! از مدرسه اخراج می شود 
و مادرش تعلیم او را به عهده می گیرد. 
بعده��ا وقتی از ادیس��ون نابغه، عوامل 
موفقیت��ش را می پرس��ند او دو عام��ل 
را ذک��ر می کن��د: پش��تکار و مادرش! 
ادیس��ون عنوان می کند که وقتی همه 
م��ن را ک��ودن خط��اب می کردند این 
تنه��ا مادرم بود که دائم��ًا من را نابغه 
ص��دا می کرد و هر روز ای��ن عنوان را 
ب��رای من تکرار و تک��رار می کرد. این 
مادرم بود که همیش��ه به من می گفت 
»توماس، تو مرد بزرگی می شوی!« این 
تکرارها و یقین مادرم من را به این باور 

رساند که نابغه هستم و می توانم! 
و ب��از هم معجزۀ تکرار الفاظ مثبت و 
معجزۀ انرژی مثبت! نکات دیگری هم 
وجود دارد ک��ه در آینده راجع به آن 

صحبت می کنیم. شاد باشید! 

تصویر س��از را جذب می کند و بعد از 
تکرار زیاد این عمل جذب ممکن است 
ش��ما به این نتیجه برس��ید که »وای! 
چق��در مردمی که س��از می خرند زیاد 

شده اند.« 
یک مث��ال ملم��وس تر: وقتی ش��ما 
داوطلب کنکور می شوید و به اصطالح 
ج��ّو  کنک��ور می گیردت��ان، ناخودآگاه 
افرادی که تست کنکور به دست هستند 
یا به کالسهای کنکور مراجعه می کنند 
و یا درباجه های پس��ت مش��غول ثبت 
نام کنکور هس��تند و درس می خوانند، 
بیش��تر توّجهت��ان را جل��ب می کنند و 
حس می کنید همۀ مردم تصمیم دارند 
کنکور بدهند و گاهی از این احس��اس 

وحشت زده و دچار استرس می شوید.
ما به قانون جذب کار چندانی نداریم. 
نتایج حاصل از قانون جذب خیلی مهم 
است چون این نتایج هستند که از شما 
ی��ک آدم موفق و ش��اد و س��رزنده و 
خوشبخت می سازند یا یک آدم خموده 
و افسرده و شکست خورده و مأیوس و 

پرخاشگر و...
ش��ما دائمًا به چه نکات و کلمه ها  و 
جمله هایی فکر می کنید؟! وقتی به طور 
م��دام به ی��ک جمله، کلمه ی��ا عقیدۀ 
خاص فک��ر کنی��د و آن را دائمًا توی 
ذهنتان مرور کنید، مغزتان ش��روع به 
جمع آوری شواهدی می کند که با دادۀ 
ورودی  )همان جمله، کلمه و عقیده ای 
که مدام وارد مغزتان می کنید( هماهنگ 
باش��د و بعد از این فرآیندهاس��ت که 
شما به یک نتیجۀ خاص می رسید و به 
آن معتقد می شوید و آن اعتقاد، جزئی 
از شخصّیت ش��ما می شود. خب با این 
حس��اب وقتی ش��ما دائمًا توی ذهنتان 
تکرار می کنید خنگ هس��تید، مغزتان 
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اعصاب نوردی در تاریکی

پیشگویی کنید

خندۀ نابجا

جای تاریک خیلی زیاد اس��ت. اصوالً 
هر جایی که از نعمت اختراع ادیس��ون 
محروم باش��د، در این روزگار، تاریک 
تلقی می ش��ود ولی موضوع مورد بحث 
ما سینماس��ت. فکرتان ج��ای دیگری 
نرود! در سینما به جز فیلم دیدن خیلی 
کارها می ش��ود کرد چون تجربه نشان 
داده اس��ت که س��ینما فقط برای فیلم 

دیدن نیست! 

این پیشگویی هیچ ربطی به کف بینی 
و طالع بین��ی ن��دارد! ب��رای ای��ن کار 
کافی اس��ت یک فیل��م را بیش از یک 
بار ببینی��د. در نوبته��ای بعدی که به 
دیدن همان فیلم می روید، پیش��اپیش 
صحنه های فیلم را با صدایی نسبتًا رسا 
برای بغل دس��تی خود پیشگویی کنید. 
اگر هم حوصلۀتان از این کار سر رفت، 
آخ��ر فیلم را یک دفعه ل��و بدهید و با 

خیال راحت از سینما بیرون بروید. 

خندۀ نابج��ا در دو ج��ا خیلی کابرد 
دارد: یک��ی در فیلمه��ای ترس��ناک و 

دیگری در فیلمهای کمدی! 
برای اجرای این تکنیک یک گلّه آدم 
جمع کنی��د و با هم به س��ینما بروید. 
برای شروع، چند جای فیلم را که واقعًا 
خنده دار اس��ت با صدای بلند بخندید. 
از آنجایی که آدمها موجوداتی بس��یار 
شرطی هس��تند، اگر باز هم در جاهای 
بی رب��ط و خن��ده ندار فیل��م، بلند بلند 

بخندید، همگی خواهند خندید. 
در فیلمه��ای ترس��ناک ه��م خن��دۀ 
شما باعث لوث ش��دن فیلم می شود و 

ترسش به یک باره می ریزد! 

فقط فیلم نبینید! 
اعصاب نوردی

حی��م- اعصاب نورد ب��ا هدف ایجاد تنوع در امر اعصاب نوردی پیش��نهاد می کند که 
اعصاب نوردی این هفته را در جایی غیر از مدرسه انجام دهید تا هم پیام کلوپ اعصاب 

نوردی در جاهای دیگری منتشر شود و هم از کار خود لّذت بیشتری ببرید. 

حیم-اعصاب نورد
him_asabnavard@yahoo.com
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صندلی نابجا

صدا بدهیدبا ما تماس بگیرید

و در آخر... 

فقط فیلم نبینیداعصاب نوردی با پا

وقت��ی وارد س��ینما می ش��وید، بدون 
هدف و ب��دون نگاه کردن به ش��مارۀ 
بلیط خود روی ی��ک صندلی تصادفی 
بنشینید. وقتی صاحب صندلی پیدا شد 
به قیافه اش دقت کنید چون حتمًا این 
پا و آن پا می کند و به ش��ما پیش��نهاد 
می دهد تا بلیط خود را چک کنید. این 
کار را می توانید تا وقتی که فیلم شروع 
ش��ود ادامه دهی��د تا اعص��اب مردم، 

حسابی نوردی شود. 

ترجیح��ًا این بار از داخل س��ینما و با 
تلفن هم��راه با ما تم��اس بگیرید. نور 
صفحۀ نمایش موبایل شما مستقیمًا بر 
روی اعصاب اطرافیانتان می تابد. زنگ 
موبایلت��ان را هر چند دقیق��ه یک بار 

امتحان کنید. 

اصوالً صداهای اس��تانداردی که هر 
آدمی می تواند تولید کند مانند س��رفه 
و عطس��ه، در س��ینما می توان��د مخّل 
آسایش تماشگران ش��ود. پس در این 

کار کوشا باشید. 

وقتی درهای س��الن باز می شود شما 
چند انتخاب دارید؛ اول اینکه از تاریکی 
استفاده کنید و سینما را به سرعت ترک 
کنید چون این کار برای س��امتی شما 
مفید است. دوم اینکه از همان تاریکی 
استفاده کنید و جایتان را عوض 
کنید و وقتی فیلم تمام ش��د و 
چراغها روشن شد، به خودتان 
کش و قوس��ی بدهی��د و نظری 
مخالف نظر جمع حاضر در سالن را 
در م��ورد فیلم ابراز کنید. امیدوارم در 

سینما به شما خوش بگذرد! 

زانوه��ای خ��ود را پش��ت صندل��ی 
جلویتان بگذارید ی��ا پای خود را روی 

دستۀ صندلی نفر جلویی دراز کنید! 
وقتی زانوهایتان را پشت صندلی نفر 

جلویی بند کردید، ِهی وول بخورید! 
ی��ک راه خیلی مؤثرتر این اس��ت که 
کفشهایتان را در بیاورید و پاهای معطر 

خود را هوا بدهید! 

س��ینما مانن��د کاس درس، طراحی 
ش��ده اس��ت؛ یعنی همه بای��د در یک 
س��مت بنش��ینند و به یک نقطه خیره 
ش��وند. حاال اگر یک نفر پشت سر هم 
به این طرف و آن طرف نگاه کند، چه 
می شود؟ خب این کار نوعی شنا کردن 
جهت خاف مس��یر آب به حس��اب 
می آی��د و ذاتًا نوعی اعص��اب نوردی 
اس��ت. حاال اگر چند بار هم به پش��ت 
سرتان نگاه کنید، خیلی بهتر می شود! 

این ن��وع اعصاب نوردی در فیلمهای 
غم انگیز بهتر جواب می دهد. مخصوصًا 
در صحنه هایی که همه دوس��ت دارند 
در خل��وت خ��ود و در تاریکی س��ینما 
اشکی بریزند و دل خود را جا بدهند، 
ش��ما س��عی کنید که به ص��ورت آنها 
خیره بشوید. مطمئن باشید خیلی حال 

می دهد! 

عکس: لیال بیگلری
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شهریار زنجانی30نما

هیاهو برای هیچ! 

بینندگان تلویزیونی، پریسا بخت آور 
را با س��ریال »کنکوری ها«  و »من یک 
مستأجرم« می شناس��ند. هر دوی این 
س��ریالها با س��اخته های هم دورۀ خود 

متفاوت بودند. 
ویژگی هر دوی آنها تعّدد بازیگرانی 
ثاب��ت در یک گون��ۀ آپارتمان��ی بود. 
در ای��ن گونه س��ریالها معم��والً دو یا 
س��ه کاراکتر اصلی وج��ود دارد و بقیۀ 
اتفاقات داس��تان را بازیگ��ران میهمان 
در قس��متهای مختل��ف س��ریال ب��ه 
عه��ده دارند. ه��ر چند س��ریال »من 
یک مس��تأجرم« به خاطر زمان پخش 
نامناسب، آنگونه که شایسته بود دیده 
نش��د ولی »کنکوری ها« در یک پخش 
مناسبتی توانست طنزی جدید را ارائه 

دهد. 
پریس��ا بخت آور در رسانۀ تلویزیون 

ی��ک کارگردان متوس��ط به حس��اب 
می آم��د ول��ی فیل��م دای��رۀ زنگ��ی او 
نش��ان داد که بخ��ت آور در این گونۀ 
فیلمس��ازی موفق تر اس��ت. در فیلم او 
چند ویژگی وج��ود دارد که به ترتیب 

بیان خواهد شد. 
متن مناسب

مهمتری��ن نقطۀ ضعف در س��ینمای 
ایران، فقدان فیلمنامۀ مناس��ب و دقیق 
است. در گونۀ س��ینمایی آثار، چندان 
فرق��ی نمی کند چون ای��ن نقطۀ ضعف 
در هم��ۀ گونه ها دیده می ش��ود. اصغر 
فره��ادی یکی از نویس��ندگان توانا در 
این عرصه اس��ت. فیلمنامۀ دایره زنگی 
به لحاظ س��اختار، ش��باهتهایی با فیلم 
»تقاطع« دارد. اصغ��ر فرهادی تجربۀ 
موفق خود را در نگارش آن اثر، این بار 
در گون��ۀ طن��ز اجتماعی تک��رار کرده 

یادداشتی دربارۀ فیلم 
سینمایی دایره زنگی
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اس��ت. چفت و بس��ت محکم فیلمنامه 
نشان می دهد که بارها بازنویسی شده 
و کوچکترین مشکالت آن نیز برطرف 

شده است. 
دو ستاره، یک ترکیب جادویی

پریسا بخت آور در فیلم اخیر خود از 
بازیگران متعّددی استفاده کرده است 
که در اکثر سکانس��ها، بی��ش از نیمی 
از آنها حض��ور دارند. هم��ۀ بازیگران 
به ط��ور فوق الع��اده ای روان و راحت 
ب��ازی می کنن��د و چند بازیگ��ر دیگر 
مانند مهدی پاکدل و رامین راستاد که 
معموالً در فیلمها و سریالهای دیگر به 
عنوان نقش اول و رکن فیلم به حساب 
می آیند، در این اثر به ش��کلی موجز و 
کوتاه به ایفای نقش پرداخته اند. در این 
میان حضور صابر اب��ر و امید روحانی 
بسیار ش��گفت انگیز است. صابر ابر از 
آن جهت به چشم می آید که در میان 
جمع زیادی از بازیگران سینمای ایران، 
راح��ت و روان و ب��ه دور از ژس��ت و 
اداهای خاص بازی می کند. چون برخی 
از بازیگران تلویزیون به شکلی به ایفای 
نقش می پردازند که این پیام خاص به 

مخاطب منتقل می ش��ود که »خوش به 
حالت��ان که دارید ب��ازی زیبا و حیرت 

انگیز مرا تماشا می کنید!«
ستارۀ غیر منتظرۀ دیگر این فیلم امید 
روحانی اس��ت. او که از استادان تاریخ 
سینماس��ت و س��الها بر آث��ار مختلف 
سینمای ایران و جهان نقد نوشته است، 
در اولین حضور جّدی خود در س��ینما 
بس��یار خ��وش می درخش��د و همه را 
شگفت زده می کند. حرکات غیر ارادی 
او در ایفای نقش، او را به یکی از ارکان 

اصلی فیلم تبدیل کرده است. 
مه��ران مدیری در کن��ار محمدرضا 
ش��ریفی نیا ترکیب جادویی این فیلم را 
به وجود آورده است. ترکیبی که تا به 
حال اتف��اق نیفتاده بود ولی از این پس 
حتمًا بارها تکرار خواهد شد و می تواند 
اتّفاق��ی جدید در س��ینمای طنز ایران 

باشد. 
ای��ن فیل��م اگر در جش��نوارۀ فجر به 
نمایش در می آمد، می توانس��ت جوایز 
بسیاری را از آِن خود کند. در این میان 
بازی باران کوثری در نقشی پیچیده که 
در ظاهر بس��یار ساده به نظر می رسد، 

شگفتی آفرین است. 
تو مو می بینی و ... 

اگر از س��اختار محکم، طراحی صحنۀ 
مناس��ب، بازیه��ای روان و بی نق��ص، 
موس��یقی خ��وب و تدوین عال��ی فیلم 
بگذریم، داس��تان فیلم و مضمون عالی 
تکان دهندۀ فیلم قابل بحث است. هر 
چند در پایان فیلم با یک تغییر کوچک 
خواس��ته اند جلوی بدآم��وزی فیلم را 
بگیرند ولی در کل، تغییر نقش ناگهانی 
ب��اران کوثری در این فیلم بس��یار غیر 

منتظره است. 
دایرۀ زنگی س��ازی است که حاشیۀ 
آن بسیار پر سر و صداست ولی درون 

آن چیزی نیست. 
در حالی که همه متوجه نصب دیش 
و فرار و گریز به خاطر مسائل ماهواره 
هستند از یک جریان عظیم تر و بزرگتر 
غافل می ش��وند و هیچوقت هم متوجه 

خطای خود نمی شوند. 
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خیلی از اختراعات و اکتشافات بشر، 
حاصل تالش و س��عی و کوشش است. 
برخ��ی دیگر ب��ر اثر یک تص��ادف یا 
حادثه به وج��ود آمده اند ولی تنها یک 
اختراع بشر است که به خاطر لج بازی 
و حرص دادن طرف مقابل خلق ش��ده 
اس��ت و هیچ نّیت خیری در به وجود 
آمدنش نبوده است به جز اینکه جلّز و 

ولّز طرف مقابل را در بیاورد. 
در س��ال 1853 در ی��ک رس��توران 
محلّی به نام »دریاچۀ ماه« در منطقه ای 
به نام س��اراتوگا در اطراف نیویورک، 
جناب آق��ای کورپلیوس وندربلیت بد 
اخالق تصمیم گرف��ت ولخرجی کند و 

لیال بیگلری

سرگرمی صدادار! 
پروفسور بالتازار

یک��ی از بهترین س��رگرمیهای دنیای مدرن، 
تنق��الت اس��ت. تنق��الت هم آدم را س��رگرم 
می کند و هم جنبیدن مداوم دهان به آدم حّس 

زندگی می دهد! 
یکی از پر طرفدارترین تنقالت در این روزگار، 

چیپس است. 

یک شب سرد و مه آلود... 
به همراه غذایش سفارش  سیب زمینی 
س��رخ کرده ه��م بدهد. ج��ورج کرام 
آش��پز با وسواس بس��یار غذای آقای 
وندربلی��ت را آماده کرد و برایش برد 
ول��ی وندربیلت با دیدن س��یب زمینی 
اخمهایش را درهم کشید و با ترشرویی 
نگاهی به آق��ای کرام انداخت و گفت: 
»این آشغاالرو از جلوی من وردار! من 
سیب زمینی سرخ کرده سفارش دادم. 
اگر س��یب زمینی خام می خواس��تم، تو 
باغچ��ۀ خونه مون پیدا می ش��د!« آقای 
کرام اصرار کرد که حداقل وندربیلت 
یک عدد از آنها را در دهانش بگذارد و 
بعد قضاوت کند ولی وضعیت بدتر شد 

چون به گفتۀ وندربیلت سیب زمینی ها  
خیلی هم بی نمک و بد مّزه بود. 

کرام برای اینکه قائل��ه را بخواباند و 
از طرفی درس خوبی هم به وندربیلت 
ب��ی ادب بده��د، دوباره به آش��پزخانه 
برگشت و س��یب زمینی ها  را از روی 
لج ب��ازی ب��ه نازکی ورقه ه��ای کاغذ 
ب��رش داد و در روغن بس��یار داغی با 
نمک زیاد س��رخ کرد. وقتی فکر کرد 
که محصول کارش به اندازۀ کافی غیر 
قابل خوردن ش��ده است، آنها را برای 
آقای وندر بیلت برد و منتظر شد وندر 
بیلت بعد از خ��وردن اولین تکه از آن 
چی��ز عجیب و غری��ب، از جایش بلند 



25

ش��ود و یقۀ آقای کرام را به قصد ضرب و ش��تم بگیرد و کرام هم فوراً پلیس خبر 
کند تا حّق آن مشتری بدقلق را کف دستش بگذارد. 

آقای وندربیلت اولین تّکه را در دهانش گذاشت و ناگهان از جا پرید و به سمت 
ک��رام حمل��ه کرد. کرام ک��ه گارد دفاعی گرفته بود یک قدم ب��ه عقب رفت ولی 
وندربیلت از او س��ریعتر بود و ناگهان کرام را در آغوش گرفت و فشرد. کرام که 
نمی دانس��ت چه اتفاقی در حال وقوع است با تعجب به وندربیلت نگاه کرد. اشک 
شوق در چشمان وندربیلت حلقه زده بود. او با اشتیاق فریاد زد: »معرکه س! همون 

چیزیه که من می خواستم!« 
از آن به بعد کرام این محصول جدید را به صورت انحصاری در آن رستوران 
درس��ت می کرد و به همراه غذا در اختیار مردم قرار می داد. از آنجایی که هر 
چیزی باید اس��م داشته باشد، به محصول خود عنوان چیپس یعنی ورقه های 

نازک را داد. 
پس از آن کرام برای خود رس��تورانی تأسیس کرد و در آنجا بود که چیپس او 

شهرتی بسیار پیدا کرد. 

معضل چیپس

تا س��ال 1895 فقط در رستورانها و به 
همراه غذا می ش��د چیپ��س را پیدا کرد 

ولی چیپس قابلیتهای بیشتری داشت.
ویلیام تاپندون از ای��ن روحیۀ چیپس 
خیلی خوش��ش آم��د، به همی��ن دلیل 
ب��رای اولین بار در جهان تصمیم گرفت 
در خان��ه اش چیپس درس��ت کند و در 
مغازه ه��ای خواربارفروش��ی محلّی یعنی 

بّقالی های آن زمان به فروش برساند. 
نتیج��ۀ کار برای��ش ش��گفت آور بود. 
ان��گار همۀ مردم اوهای��و هیچ کمبودی 
در زندگی نداش��تند به جز چیپس. ولع 
مص��رف چیپس آنق��در زیاد ب��ود که 
تاپندون با اخراج دام و طیور خود طویله 
را تعطیل کرد و آنجا را تبدیل به اولین 

کارگاه تولید چیپس در جهان کرد. 

چیپس خصوصی،
چیپس عمومی

ام��روزه چیپ��س یک��ی از معضالت 
جامعه به حس��اب می آی��د. مخصوصًا 
در سالنهای سینما س��بب می شود که 
تمرکز تماش��اگران به ه��م بریزد ولی 
در عین ح��ال تقاضای زیادی که برای 
مصرف چیپس وجود دارد، باعث شده 
است که کارخانه های تولید چیپس در 
جه��ان روز به روز زیاد ش��ود و برای 
اینکه کارخانه ها بتوانند در بازار رقابتی 
مصرف چیپس پیروز ش��وند یا حداقل 
بازنده نشوند، مجبورند تنوع زیادی در 

تولید این محصول به وجود آورند. 

عکس: سارا قاموس مقدم
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دین و نمایش

نمایش در ایران

تماشاخانه
حامدقاموسمقدم

ت
س

ش نخ
بخ

رقاصانباصورتکبز
)نمایشدرایران(

در کش��ورهایی مانن��د هند و یونان اعتق��اد به بیش از یک 
خدا وجود داش��ت یعنی آنها برای هر چیزی به سرعت یک 
خدا معرفی می کردند تا کارهای مربوط به آن چیز را سامان 

بدهد ولی در ایران همیشه مردم یکتاپرست بودند. 
قبل از اس��ام که مردم زرتش��تی بودن��د و پس از آن که 
اس��ام آوردند اعتقاد داش��تند که یک خدای واحد بر جهان 

حکومت می کند و تصویر کردن او از هر جهت خطا است. 
یونانیها که پایه گذار نمایش هس��تند اغلب با خدایان خود 
شوخی می کردند و مسائل مربوط به آنها را در نمایش نشان 
می دادند. مردم هم دوس��ت داشتند بدانند این همه خدا چه 
کار می کنند، چه می گویند، چه می پوش��ند و خاصه وقتشان 

را چگونه می گذرانند.
نویسنده ها و کارگردانهای نمایش در آن دوران تمام انرژی 
خود را می گذاش��تند تا سر از کار خدایانش��ان در بیاورند و 
چ��ون نمی ش��د از آنها فیلمی مس��تند تهیه کرد و ش��بکۀ 4 
و برنام��ۀ مس��تند 4 هم نبود ک��ه کار و بار خدایان 
یونانی را نش��ان بدهد، مردم در س��النهای نمایش 
جمع می ش��دند تا حّس کنجکاویش��ان ارضاء شود 
اما مسلمانان و زرتشتیان و کاًاّ معتقدان به خدای 
یگانه می دانس��تند که خداون��د متعال بزرگ تر از 

آن است که وصف شود.
از اینها گذشته چون خدایان یونانی زاییده ذهن 
م��ردم بودند پس یکی باید پیدا می ش��د که آن 
را ب��رای بقیه تش��ریح کند ولی خداون��د متعال که 
خالق تمام جهان اس��ت آنقدر بزرگ و عظیم اس��ت که هیچ 
بنده ای نمی توان��د و به خودش اجازه نمی دهد تصویری از او 

در ذهنش درست کند.
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حکومت و نمایش

مهمترین دلیل
راس��تش را بخواهید مهمترین دلی��ل اینکه نمایش در ایران هیچوقت 
آنچنان که باید پیشرفت نکرد، مشکالت مالی بود. برای اینکه هیچکس 
دلش نمی آمد که دست مبارکش را در جیبش کند و دو زار خرج این 
هنر پر خرج کند. تئاتری ها هم از ابتدای تاریخ نمایش در ایران بی پول 
و فقیر بودند. البته این س��نت حسنه هنوز هم در بین آنها رواج دارد و 
اگر سینما اختراع نمی شد و تلویزیون نبود همۀ بازیگران و نویسندگان و 
کارگردانان تئاتری ول معطل بودند و باید می رفتند سراغ شغلهای نان 
و آبداری مانند انبوه سازی یا شغلهای نان داری مانند اغذیه فروشی یا 

شغلهای آبداری مانند پرورش ماهی قزل آال!
خالصه تا بوده همین بوده و نمایش در ایران لنگ لنگان قدم برداشته 
تا خودش را به یک جایی برس��اند. با این حال پس از گذش��ت س��الها 
نمونه هایی از نمایش در ایران به وجود آمده اس��ت که به صورت ذاتی 
و ریشه ای متعلق به همین سرزمین بوده و حتی صادر هم شده است...

ادامه دارد....

نمای��ش ی��ک هن��ر انتقادگر اس��ت و 
دوست دارد به همه چیز گیر بدهد و از 

همه انتقاد کند.
حت��ی امروزه که تلویزیون و س��ینما و 
س��ی دی و دی وی دی هم اختراع ش��ده 
است باز هم نمایش  طرفداران بسیاری 
دارد چ��ون م��ردم دوس��ت دارن��د که 
بروند در یک جای تاریک دست جمعی 
بنشینند و راجع به یک موضوعی چیزی 
را ببینند و بشنوند که در آن لحظه فقط 

در آنجا در حال وقوع است.
از آنجای��ی که نمایش ی��ک هنر زنده 
است مردم راحت تر  می توانند با موضوع 
نمای��ش همذات پن��داری کنند و با آن 
همراه ش��وند و از انتقادهایی که می کند 
دلشان خنک شود ولی حکومتهایی که از 
همان ابت��دا بر ایران حاکم بودند دندان 
نمایش را ش��مرده بودند و از همان اول 
فهمی��ده بودن��د که این هن��ر از آنهایی 
نیس��ت که طرفدارانش یک ساز خانگی 
بدستش��ان بگیرند و برای دل خودشان 
دلی دلی کنند یا بوم و رنگ و س��ه پایه 
را بردارن��د و به دام��ن طبیعت بروند و 
برای خودش��ان صفا کنند، این هنر یک 
هنر اجتماعی اس��ت که سر و صداهای 
خطرناک��ی تولی��د می کند و آس��یبهای 
ج��دی اش مس��تقیمًا متوج��ه پایه های 
حکومت است پس از همان ابتدا احساس 
کردند دندانی که درد می کند باید کند 
و انداخ��ت دور، آنها ه��م همین کار را 
کردند تا هم خیال خودشان راحت باشد 
و هم هنرمندان بروند سراغ هنرهای بی 

دردسر انفرادی!
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یک��ی ب��ود یکی نب��ود. دو ب��رادر به 
خدمت سربازی مش��غول بودند. یکی 
از آنه��ا ثروتمند و دیگ��ری فقیر بود. 
برادر فقیر به خاطر تنگدس��تی خدمت 
را ترک کرد و به کشاورزی پرداخت؛ 
او مزرعۀ کوچکش را ش��خم زد، آماده 
کرد و بذر ش��لغم پاش��ید. از بین آنها 
دانه ای رش��د کرد و ش��لغمی به عمل 
آمد که خیل��ی بزرگ ب��ود. بزرگ تر 
از ش��لغمهای دیگ��ر و کم کم بزرگ و 
بزرگتر ش��د تا جایی که نام ش��اهزادۀ 
ش��لغمها را روی آن گذاشتند چون تا 
آن زمان کسی ش��لغمی به بزرگی آن 
ندی��ده ب��ود. آن  قدر ب��زرگ بود که 

خوش شانسی نیس��تم، سربازی فقیرم 
که  دیگه از عه��دۀ مخارجم بر نمیام. 
به همین خاطر خدم��ت رو رها کردم 
و به کشاورزی پرداختم. برادری دارم 
که مثل شما ثروتمند و معروفه ولی من 

توی این دنیای بزرگ چیزی ندارم.«
ش��اه ضمن اظه��ار هم��دردی به او 
گف��ت: »تو باید از فقر عبور کنی، یعنی 
اونقدر بهت می بخشم که مثل برادرت 
ثروتمند بشی.« آن وقت مقداری طال، 
زمین، چراگاه و دام به او داد تا ثروتمند 
شد، به طوری که اموال برادر دیگر به 

چشمش نیامد. 
وقت��ی برادر از وضع او خبردار ش��د، 
حس��ادتش گل کرد. با کنجکاوی تمام 
س��عی کرد بداند ک��ه او چگونه به این 
موفقیت دست یافته است. بعد تصمیم 
گرف��ت زیرکان��ه هدیه ای برای ش��اه 

بفرستد تا از برادر عقب نماند. 
مق��داری ط��ال و چندتایی اس��ب با 

ب��رای جابه جایی اش ی��ک گاری با دو 
گاو ن��ر الزم ب��ود. کش��اورز در مورد 
ای��ن که چه باید بکند و آیا آن ش��لغم 
باعث خوشبختی یا بدبختی اش خواهد 
ش��د، چیزی نمی دانس��ت. پیش خود 
گفت: »اگه اونو بفروشم، چیزی عایدم 
نمی ش��ه. برای خوردن هم ش��لغمهای 
کوچک مناس��ب ترند؛ پس بهتره اونو 
به پادشاه هدیه کنم.« به هر حال آن را 
روی گاری گذاش��ت، با دو گاو به قصر 
برد و به پادش��اه پیشکش کرد. پادشاه 
گفت: »چیز کم نظیری اس��ت! تا حاال 
عجیب ت��ر از اون ندی��ده ام. بگو ببینم 
از بذر مخصوصی اس��تفاده کرده ای یا 
همینطوری شانس��کی به عمل اومده؟« 
کشاورز گفت: »جناب پادشاه! من آدم 

شاهزادۀ شلغمها
افسانه های برادران گریم

ترجمه از زبان آلمانی: سید احمد موسوی محسنی
تصویرسازی: شهاب شفیعی
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خ��ود برداش��ت و به عنوان پیش��کش 
برای شاه برد. او خیال می کرد که شاه 
هدیۀ بزرگ تری به او خواهد داد چون 
برادرش آن همه ثروت را فقط به خاطر 
شلغمی بی ارزش گرفته بود. بنابراین با 
خود گفت چطور ممکن است برای آن 

همه چیزهای خوب هدیه ای نگیرم؟ 
پادش��اه پیش��کش ها  را پذیرفت ولی 
نمی دانس��ت چه باید ب��ه او برگرداند. 
بی نظیرترین و بهترین چیز همان شلغم 
بود. برادر ثروتمند ش��لغم را در گاری 
گذاش��ت و به خانه برد. او نمی دانست 
خش��م و عصبانیت و عقده های خود را 
چگونه خالی کند تا این که افکار پلید به 
سراغش آمد و تصمیم گرفت برادرش 
را از بین ببرد. برایش نقش��ه ای کشید، 
به چن��د آدم ش��رور دس��تور داد در 
کمینگاهی بایستند، بعد پیش برادرش 
رفت و گف��ت: »داداش ج��ان! گنجی 
پیدا ک��رده ام که هیچکس ازش خبری 
نداره، بیا با هم بریم اونو ورداریم و بین 

خودمون تقسم کنیم.«
برادر، صادقانه پیشنهادش را پذیرفت 
و ب��ا او به راه افتاد. وقت��ی به کمینگاه 
رسیدند، افراد شرور به سرش ریختند 
و دست و پایش را بستند اما همین که 
می خواستند به درخت آویزانش کنند، 
از دور صدای س��م اسب و آواز بلندی 
شنیده ش��د، ترسیدند با عجله او را در 
کیس��ه ای کردند و به شاخه ای آویزان 
کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
او باالی ش��اخۀ درخت تالش زیادی 
کرد تا س��وراخی در کیس��ه ایجاد کند 
و ب��رای تنفس س��رش را از آن بیرون 
بیاورد. کس��ی که از راه می رس��ید در 
فضول��ی مع��روف بود. به هم��ۀ کارها 

سرک می کشید و می خواست همه چیز 
را بدان��د. جوانی بی خیال که حاال فارغ 
از گرفتاری های مردم س��رخوش آواز 
می خواند و از جادۀ جنگلی می گذشت. 
م��رد از توی کیس��ه دید که کس��ی 
نزدیکش می شود. گفت: »سالم رفیق، 
خوش بگذره!« فضول به اطرافش نگاه 
کرد، متوجه نشد صدا از کجا می آید. 

بلند گفت: »کی ب��ود منو صدا زد؟« 
او از روی درخت ج��واب داد: »باالی 
س��ر تو نگاه ک��ن. من اون ب��اال، توی 
کیس��ه  نشس��ته ام. مدت کوتاهیه که 
اینجا چیزهای زی��ادی یادگرفته ام که 
اطالع��ات دیگه در مقابل��ش هیچ اند. 
تازه فهمیده ام برای سردرآوردن از کار 
طبیعت و مردم اینجا بهترین جاس��ت. 
اآلن دیگه از ستارگان، اجرام آسمانی، 
مس��یر بادها و حرکت شنهای ساحل، 
درم��ان بیماری ه��ا، ارزش س��بزی ها، 
پرندگان و سنگ ها  سر در میارم. اگه 
ت��و هم بودی دنیایی از آگاهی رو اینجا 

حس می کردی«. 
وقتی مرد فضول این مطالب را شنید، 
خوش��حال و متعجب شد و گفت: »چه 
قدر خوب شد که ش��ما را پیدا کردم، 
میشه منم توی کیسه برم؟« هر چند او 
فقط می خواست از آن کیسه نجات پیدا 
کند و دوس��ت نداشت شخص دیگری 

گرفتارش ش��ود، از آن ب��اال گفت: 
»اج��ازه م��ی دم به پ��اداش اخالق 
خوبت توی اون بری و ساعتی اون 
جا بمونی. یک ساعت نشد که من 

این همه چیز یاد گرفتم.« 
فض��ول مدتی منتظ��ر ماند تا 
ب��ه آرزویش برس��د. خس��ته 
ش��د، اص��رار کرد ک��ه اجازه 

بدهد زودتر آن تو ب��رود. دلش برای 
کس��ب مهارت ل��ک زده بود. آن مرد 
از توی کیس��ه گفت: »آقای عزیز! اگه 
بخوام از خونۀ علوم بیرون بیام، الزمه 
طناب کیس��ه رو باز کن��ی و منو زمین 
بذاری. در غیر ای��ن صورت نمی تونی 

وارد بشی.«
جوان او را پایین آورد، بندهای کیسه 
را باز کرد و کش��اورز آزاد شد. جوان 
خواس��ت خیلی با عجله ب��ه درازا توی 
کیس��ه برود. کش��اورز گفت: »وایسا، 
اینطوری که نمی ش��ه! با س��ر که توی 
کیسه نمی رن.« ولی او کارش را کرد و 
دستور داد در کیسه را ببندد. کشاورز 
در کیس��ه را بست و جوان علم دوست 
را به درخت آویزان کرد. تابی هم به او 
داد و گفت: »چطوره عزیزم؟ احساس 
می کن��ی که علمت داره زیاد میش��ه و 
چیزهای خوبی یاد می گیری؟ آرامشتو 
حفظ کن تا عقلت هم س��رجاش بیاد.« 

بعد روی اسبش پرید و رفت و 
ساعتی بعد کسی را فرستاد تا 

جوان مغرور را از درخت 
پایین بیاورد. 

شاهزادۀ شلغمها
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آقا ولی از اون دست آدما بود که میگن نون زبونشو می خوره. با این فرق که این ابزارش دیگه خیلی ِدُمده 
شده بود. مردم این دوره و زمونه زیاد گول زبون همدیگه رو نمی خورن. برای همین آقا ولی وضع درستی 
توی کس��ب و کار نداش��ت و از قضا توی شغل بنگاه داری هم دست زیاده شده بود و دیگه هر کسی یک 
پاپاس��ی پول داش��ت  )ما آخرش نفهمیدیم پاپاسی واحد پول کجاست!( زده بود به معامله و شده بود یه پا 

بنگاه دار و آقا ولی مونده بود یک زبون خشک و خالی و دیگه هیچ. 
پاک از اصل ماجرا پرت ش��دیم. ماجرا به یکی دیگه از خدمات پستی بر می گشت. خدماتی که به پست 
بانک معروف بود و هنوز هم هست. از تهران یه آقایی چک فرستاده بود که ما نقد کنیم براش بفرستیم. تا 
گرۀ اصلی قصه لو نرفته خودم بگم که اتفاقًا این چک مال آقا ولی بود یعنی آقا ولی صادر فرموده بود؛ اونم 
از نوع بال محلش. چند بار مراجعه کردیم و آقا ولی نبود یا خودشو به نبودن میزد. خالصه قانون این بودکه 

رو می گرفتیم و می فرستادیم تا نون حالل از گلوی وزیر پست پایین بره. ما باید خیلی زود برگشت چک 
هم که بدجوری آدمای وظیفه شناس و قانون مندی بودیم، 
فرتی برگش��ت چ��ک رو گرفتیم و رفتیم که بفرس��تیم، که 
از ته��ران زنگ زدن��د. از اون طرف خ��ط صاحب چک با 
هزار عجز و البه خواس��ت که لطف کنیم و چک رو ارسال 
نکنیم و حاال که اون دس��تش از دنی��ا و آخرت کوتاهه هر 
طور ش��ده چک رو براش نقد کنیم و بنا به س��فارش آقای 
مدیر قرار ش��د اگه من بتونم چک رو بگیرم، ده هزار تومن 

چک
قاسم رفیعاخاطرات پستچی
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یعنی اندازۀ حقوقم به من شیرینی بده. 
حاال اینکه اسم این کار شر خریه و در 
برابر یک میلی��ون تومن که بلد نبودم 
صفراش��و بش��مرم ده تومن یعنی هیچ، 
بماند! و چون آخر و عاقبت مارو با کله 
خری و شرارت جفت کرده بودن قبول 
کردم تا اولین تجربۀ شر خری رو توی 

پروندۀ پر از گناه، ثبت کنم. 
از فردا افتادم دنبال آقا ولی! چند بار 
رفتم دم در خونش��و و ب��ا هزار نک و 
نال ازش خواستم من و زندگی فالکت 
بارمو نجات بده و یک دروغ هم ساختم 
که من از اون بابا تهرونیه طلب داشتم 
و اونم بدهی به من چک داده و از اول 
معلوم ب��ود ک��ه دارم دروغ میگم اما 
چون کسی منو جدی نمی گرفت کسی 
هم توی قپ این ماجرا نبود. چند دفعه 
هم رفتم دم بنگاه و انواع قسمهای رایج 
اون ایام رو خرج کردم اما به خرج آقا 

ولی نرفت که نرفت. 
توی این ماجرا ی��ک دفعه با داداش 
کوچیکه رفتیم س��ینما. گفتم وضعمون 
ب��د بود ولی نه به ای��ن بدی که نتونیم 
داداشمونو یه سینما ببریم. بعد از اینکه 
کلی فیلم دیدیم و کلی تخمه خوردیم، 
دلک و دل��ک راه افتادیم و از س��ینما 
اومدی��م بیرون و رفتیم ط��رف موتور 
که...  )ش��ما فکر کردی��د موتور اداره 
پس��ت رو دزدیده بودن��د؟( یک دفعه 
متوجه ش��دم کیف پولم نیس��ت و داد 

زدم: »کیفم... کیفم نیست!«
و به س��رعت از در خروجی س��ینما 
داخل سینما شدم. مردم داشتن خارج 
می شدن و قیافۀ من ش��بیه اینایی بود 
که پول نداشتن و از در خروجی داخل 

هم داخ��ل کیفم بوده. برای همین مثل 
دیوونه ها  عربده می کشیدم و در ضمن 
با خودم فکر می کردم کس��ی که چک 
رو پیدا کنه میتونه اونو به نصف قیمت 
به آقا ولی بفروشه و شّر اونو از سرش 
کم کنه. بعد باز به خودم نهیب می زدم 
که »از کج��ا معلوم آق��ا دزده عقلش 
اندازۀ تو کار کنه؟ چرا دس��تی دستی 
کار یاد دزدها میدی؟« و بعد س��کوت 
می کردم و به سبک ننه بزرگم شست 

پامو دندون می گرفتم. 
آخ��رای هفت��ه ب��ود که س��لولهای 
خاکستری کار خودش��ونو کردن و یه 
نقش��ۀ نصفه نیمه و نیم بن��د به ذهنم 

رسید. زنگ زدم به آقا 

می شدن. برای همین محض رضای خدا 
چند مش��ت و سقلمه نصیب ما شد که 
از گرمای گم شدن کیف پول که تمام 
حقوق ما هم توش بود، هیچی نفهمیدم. 
هر طور بود خودمو رسوندم به صندلی 
خودم و یا شاید نزدیک صندلی خودم 
و هر چه گشتم کیف پولمو پیدا نکردم. 
مطمئن بودم وقتی روی صندلی نشستم 
کی��ف پولم همراهم بوده اما دیگه نبود 
و حقوق یک م��اه رفته بود. وقتی روی 
موتور نشس��تم و هندل زدم، با صدای 
بلند، یک جوری که س��ینمای داداشم 
زهر مارش نش��ه گفت��م: »نوش جون 
هر ک��ی پیدا کرده. من به اندازۀ س��ر 
س��وزنی هم ناراحت نیستم.« و از قضا 
چنان آرامشی هم پیدا کردم که تا خود 
طرقبه آواز خوندی��م و گازیدیم  )اون 
زمان هنوز نمی دونس��تم ص��دام اصاًل 
مالی نیست(. خالصه توی خونه هم به 
کسی چیزی نگفتیم که به هر حال آمپر 
نفرین مادره باال نره و لذت ش��بانه به 
عذاب آخر شب منتهی نشه ولی وقتی 
رفتم توی رختخواب دلم خیلی سوخت 
ب��رای ده ه��زار تومن حق��وق ماهانه 
و آروم آروم داش��تم ب��ا خ��ودم گریه 
می کردم و خودم��و دلداری می دادم و 
به محتویات دیگۀ کیف فکر می کردم 

که ناگهان فریاد جگر خراش��م دیوار 
صوتی رو ترکوند و همه رو زابه راه 
کرد. همه بلند شدن و گفتن: »چه 
خبره؟ دیوونه چرا داد میزنی؟« 
و از همی��ن حرفها که چون من 

گوش نمی دادم یادم نمونده. 
تازه فهمیده بودم که چک 

یک میلیونی آقا ولی 
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جلوی ما و شروع کردن به نگاه کردن. 
گفت��م: »آقا ولی! من کار دارم. چک رو 

بده تا برم.« 
- حاال کجا؟ نشستیم به اختالط!

- ح��اال وقت هس��ت! فعاًل دانش��گاه 
دارم باید برم. 

  )بعدها فهمیدم اون روز جمعه بوده 
ام��ا از اونجایی که هر ک��دوم ما تو یه 
فکری بودیم، کسی به این موضوع فکر 

نکرده بود.(
- باشه، هر چی شما بفرمایید. 

و دس��ته چک رو برداش��ت و شروع 
کرد به نوشتن. وقتی تموم کرد، گفت: 

تصویرسازی: سروناز خالقی

»خ��ب، حاال چک رو ب��ده تا اینو بهت 
بدم.« 

- ن��ه دیگه آق��ا ولی! ش��ما که توقع 
نداشتی توی این بّر و بیابون من با یک 
چک یک میلیون تومنی آفتابی بش��م، 

 ها؟  
و با سر اشاره ای هم به آقایون محترم 
سبیل کلفت کردم. آقا ولی چند ثانیه ای 
م��ات و مبهوت منو نگاه کرد، بعد یک 
دفعه ای گل از گلش ش��کفت و زد زیر 
خن��ده. آقای��ون محترم س��بیل کلفت 
بی خطر هم زدن زی��ر خنده. منم زدم 
زیر خنده و چند لحظه ای خوش بودیم 
که آقا ولی محکم زد به پشتم و گفت: 
»ایول. دمت گرم. انصافًا آخرشی. فکر 
نمی کردم اینقدر حالیت باش��ه. نه بابا، 

دمت گرم.« 
و َچک رو گذاشت توی گوشم. اوه نه، 
ِچک رو گذاشت توی دستم که »تو اگه 
به ما اعتماد نداری به این خاطره که ما 
رو نمی شناسی. حق هم داری. بگیر اینم 
حس��ن نیت ما.« خوب ب��ود از نیت ما 
خبر نداشت! دیگه نفهمیدم چی گفتم و 
اون چی گفت و آقایون سبیل کلفت با 

معرفت بی خطر خندون چی گفتن. 
بقیۀ ماج��را زیادهیجانی نیس��ت اما 
خالی از لطف هم نیس��ت که هفتۀ بعد 
رفتم سینما و نش��ونی دادم و کیف رو 
که پیدا ش��ده بود بهم دادن و پولهای 
حالل توش نبود اما چک آقا ولی دست 
نخ��ورده بود. مثل اینک��ه آقا ولی توی 
دزده��ا هم اعتباری نداش��ت. خالصه 
حاال دو تا چک از آقا ولی داش��تم ولی 
چه فایده که آقا ولی هفتۀ بعد س��کته 
کرد و شد سر بار زن و بچه و ما هم از 

خیر ماجرا گذشتیم. 

ول��ی که »آقا باالخره ما چه کار کنیم؟ 
ای��ن چک که توی دس��ت ما پوس��ید. 
اگه نمیدی بفرس��تم بره ته��ران.« آقا 
ولی در اومد که »این چه حرفیه قاسم 
آقاجون؟« و این قاس��م آق��ا جونو که 
تازه یاد گرفته ب��ود با چنان صمیمیتی 
می گفت که آدم دل��ش قنج می رفت. 
گفت��م: »تو میگی چ��ه کار کنم؟ من تا 
ک��ی صبر کنم؟ آخه تو هم یه حس��ن 

نیتی از خودت نشون بده دیگه.« 
- ت��و بگو من چ��ه کار کنم؟ هر کار 

بگی می کنم. 
- این چکی که دس��ت منه برگشت 
خ��ورده. توی پروندۀ ت��و هم لکۀ ننگی 
درست شده. به درد منم نمی خوره. بیا 
من این چک رو به��ت میدم، یه چک 
بدون تاریخ ب��ه من بده. هر موقع پول 

داشتی بگو تاریخ بزنم برم بانک. 
- باش��ه. هر چی تو بگی. همین امروز 

بیا یه چک دیگه بهت بدم. 
تلفن که قطع ش��د رفتم توی فکر که 
نکنه نقش��ه داره منو بکش��ه یه جایی 
چ��ال کنه که گفت��م نه باب��ا، اصاًل به 
گروه خونش نمی خوره و مطمئنم گروه 
خونش مثبت��ه. نکنه... بی خیال ش��دم 
و رفت��م وکیل آباد. ی��ه جای خلوت و 
متروک بود توی قلع��ۀ وکیل آباد که 
آقا ولی بنگاه داش��ت. همین که داخل 
ش��دم، آقا ولی داد زد: »اصغر! س��ریع 
بدو دو تا نوش��ابه بگیر بی��ار برای آقا 

قاسم« و خودش اومد کنارم نشست. 
- خب چه کار می کنی؟ خوبی؟ 
در همین اوقات دو تا غول تشن 

س��بیل کلف��ت ه��م اومدن 
مث��ل  و  بن��گاه  ت��وی 
برج زهرمار نشس��تن 
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افقی
1- میوه ای آفریقایی- راهنما

2- همدم- جوی خون- یار گل
3- ب��ا ناله می آید- مح��ل کار کارمند- نوعی 

پارچه
4- اجداد- سازمان جاسوسی آمریکا

5- وطن- کاندیدا 
6- ویتامین انعقاد خون  )از آن طرف(- مجلّه- 

خاندان
7- شهر امام حسن عسگری علیه الّسالم- ُدّر

8- سریع- منطقه ای در مّکه
9- عالمت نداست- شهادت- من و تو

10- پایه- طال- از نیروهای نظامی
11- نش��انه ها - محل فروش اسباب مستعمل 

خانه
عمودی

1- دانشی از ریاضی- از شهرهای مرزی
2- فرزند زاده- تعمیرگاه موتوری خودرو

3- اش��اره به دور- ماه سرد- بیشترین فراوانی 
در آمار- بوی نم

4- زنان- نزد ایرانیان است و بس
5- در مدرسه درس می خواند

6- رؤیای آب- کال
7- مرکز ثقل

8- حیوانی زیبا و سریع- گلی خوشبو
9- چهره- زهر- ضربه ای در فوتبال- نشانۀ مفعولی

10- کشتزار برنج- واحد طول
11- باسخاوت و جوانمرد- از مصالح ساختمانی

 بهاي اشتراك تا پايان سال1387: هر شماره 3000 ريال
مبلغ اشتراك را به حساب شماره 5252 بانك صادرات ميدان انقالب كد 76

به نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) واريزكنيد
(قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور) 

فرم اشتراك را همراه با رسيد بانكي به نشاني
تهران،خيابان انقالب، چهار راه حافظ، پالك962 امور مشتركان مجله دوست ارسال فرماييد.

قابل توجه  متقاضيان خارج از كشور
بهاي يك شماره هفتگي دوست  

خاور ميانه(كشور هاي همجوار) 10000ريال
اروپا، افريقا،ژاپن11000ريال

امريكا،كانادا،استراليا12500 ريال
بستگان هر يك از افراد ساكن در خارج از كشور كه در ايران سكونت دارند،مي توانندمبلغ فوق را به 

حساب اعالم شده واريز وسپس نشاني فرد خارج از كشور را به امور مشتركان مجله دوست ارسال كنند.

مشتركين محترم استان اصفهان مي توانند مبلغ اشتراك خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در كليه شعب بانك 
ملي در ايران واريز كنند.

آدرس:اصفهان-خيابان شيخ بهايي-مقابل بيمارستان مهرگان-نمايندگي چاپ و نشر عروج-تلفن:03112364577 
واحد اشتراك مجله دوست نوجوانان

 

نام
نام خانوادگي

 تاريخ تولد
تحصيالت

 نشاني
كد پستي

تلفن
شروع اشتراك از شماره                   تا شماره

امضاء

فرم اشتراك مجله د وست نوجوانان براي جهان و حومه! 

سرگرمی

بنیامین اختری
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قصه وقتی تو نباشی... 
عبدالجبّار کاکاییشعر

قصه وقتی تو نباشی
یه حدیث ناتمومه

می خوام از شادی بخونم
اما بغضی تو گلومه

مث عطر گل مریم
از تن شاخه جدا شو
الله ها خیلی غریبن

راوی قصۀ ما شو

اول قصه یه روز بود
مث روزای همیشه

دُل می زدیم به دریا
سنُگ می زدیم به شیشه

آخر قصه یه رازه
که شهیدا لب می بندن

راُز با کسی نمیگن
ولی تو عکسا می خندن

اول قصه سیاهه
آخر قصه سپیده

ماجرای قصه عشقه
روای قصه شهیده
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عبدالجبّار کاکایی

قصه وقتی تو نباشی
یه حدیث ناتمومه

می خوام از شادی بخونم
اما بغضی تو گلومه

مث عطر گل مریم
از تن شاخه جدا شو
الله ها خیلی غریبن

راوی قصۀ ما شو

اول قصه یه روز بود
مث روزای همیشه

دُل می زدیم به دریا
سنُگ می زدیم به شیشه

آخر قصه یه رازه
که شهیدا لب می بندن

راُز با کسی نمیگن
ولی تو عکسا می خندن

اول قصه سیاهه
آخر قصه سپیده

ماجرای قصه عشقه
روای قصه شهیده

... سخن دوست خوشتر است
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