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در بلندیهای کوهس��تان مردی زندگی می کرد که مجس��مه ای 
قدیمی داشت، کار یکی از استادان فن. آن مرد، مجسمه را بیرون 
خان��ه اش بر روی خاک انداخته بود و کوچک ترین توجهی به آن 

نمی کرد. 
ی��ک روز م��رد خردمند و زیرکی که از ش��هر آم��ده بود، آن 
مجس��مه را دید و از صاحبش پرسید: »آیا حاضری این مجسمه 

را بفروشی؟«
صاحب مجسمه خندید و گفت: »تو فکر می کنی کسی پیدا بشود 

که این پاره سنگ کثیف و بی مصرف را بخرد؟«
مرد شهری گفت: »من حاضرم آن را به یک سکۀ نقره بخرم.«

مرد متعجب و ذوق زده پذیرفت و معامله سر گرفت. 
خریدار، مجسمه را بر پشت فیلی گذاشت و به شهر برد. 

چند ماه بعد، مرد کوهستانی برای انجام کاری به شهر رفت. در 
یکی از خیابانهای ش��هر ناگهان چشمش به جمعیتی خورد که در 
برابر دکانی اجتماع کرده بودند. در وسط جمعیت، مردی ایستاده 
بود و با صدای بلند فریاد می زد: »بش��تابید! بش��تابید و زیباترین 
مجس��مۀ عالم را تماش��ا کنید. فقط با دو س��کۀ نقره می توانید از 
بی نظیرترین مجس��مه ای که تاکنون تراش��یده شده است، دیدن 
کنی��د. مرد کوهس��تانی دو س��کۀ نقره داد و داخل مغازه ش��د تا 
مجس��مه ای را تماش��ا کندکه چندی پیش خودش آن را به یک 

سکۀ نقره فروخته بود! 

مجّسمه

جبران خلیل جبران
ترجمۀ استاد سید حسن حسینی
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بهروز سپیدنامه شعر

آه! ای  اندوه مبهم چیستی؟ 
یادگار زخمهای کیستی؟ 

با توام ای چشم باران خورده ام
ای نگاه در عطش افسرده ام

آی موالنا، شرر اندوختم
مثنویهای جدایی سوختم

آی ای دشداشه  پوش بندری
یادگار لحظۀ خاکستری

آشنای شهر کن یشماغ را
مرهمی بگذار زخم باغ را

خاطرات شهر خون پاالی من
می جهد از سرخی آوای من
شهر بوی استقامت می دهد

بوی صحرای قیامت می دهد
السالم ای کشته های بی مزار

السالم ای نخلهای استوار

تقدیم به خرمشهر قهرمان

چکاوکهای حلق آویخته

عکسها: پریسا پیاده روی مقدم
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السالم ای کوچه های ریخته
ای چکاوکهای حلق آویخته
السالم ای نخلهای سوخته
استقامتهای داغ اندوخته
آی ای نی زارها، نی زارها
خاطراتم مانده در آوارها

با نوایم ناله سر کن ای غروب
در غم آزادمردان جنوب

آی ای دیوارهای سر به زیر
ای مشّبک گشته از توفان تیر

زخمتان با درد من آمیخته ست
داغتان سرتاسرم را ریخته ست

می سرایم قصۀ شمشیر را
خاطرات سرخ بهمن شیر را
ای شلمچه باز تنها مانده ام
از گروه عاشقان جا مانده ام

آی سوسنگرد! روحم خسته است
عقده ها راه گلو را بسته است

مانده در حلقوم من »حرمان هور«
بغض تلخ خاطرات کرخه نور

با هویزه گریه کردم بارها
همنوا با نالۀ آوارها

آه! ای اروند داغم تازه شد
غصه هایم باز بی اندازه شد

عشق آیا روح ما را خوانده است
یا کنار نهر عنبر مانده است؟ 

چشم من هم کاسۀ مجنون شده ست
امشب از داغش وجودم خون شده ست

امشب آرامش ندارد جان من
در هوای شرجی بستان من

درد آبادان خرابم کرده است
داغ دهالویه آبم کرده است

موسم آیینه گردانی شده است
روح من چندی است »چمران« ی شده است

هر کجای شهر، خون پاالست آه... 
نقش دستی از »جهان آرا«ست آه... 

آه! ای اسطوره های خاکریز
ای بسیجیهای گمنام ستیز

کاشکی این سینه، زخمی دیده بود
یا که در نارنجِک »فهمیده« بود

تا نمی دیدم زوال خویش را
کفتران بسته بال خویش را

آه! ای  اندوه مبهم چیستی؟ 
یادگار زخمهای کیستی؟ 

با توام ای چشم باران خورده ام
ای نگاه در عطش افسرده ام

آی موالنا، شرر اندوختم
مثنویهای جدایی سوختم

آی ای دشداشه  پوش بندری
یادگار لحظۀ خاکستری

آشنای شهر کن یشماغ را
مرهمی بگذار زخم باغ را

خاطرات شهر خون پاالی من
می جهد از سرخی آوای من
شهر بوی استقامت می دهد

بوی صحرای قیامت می دهد
السالم ای کشته های بی مزار

السالم ای نخلهای استوار



6

بهزاد نژاد احمدی داستان

ماهی شکم پر

عادت نداشتی پیش بندت را ببندی. 
برای همی��ن وقتی ضربۀ محکمی زدی 
تا مهرۀ س��فتش را از هم واکنی، خون 
شتک زد روی پیراهن و حتی صورتت. 
زن��گ خانه که به صدا در آمد و در را 
باز کردی، دیدی اس��کندر است، پسر 
کوچک همس��ایه و عصبانی شدی که 

چرا اسم این بچه اسکندر است.
و اس��کندر مثل همیشه به پایین نگاه 
می کرد و حرفهای مادرش را طوطی وار 
تکرار می کرد. دکترش به مادر سپرده 
ب��ود »برای اینکه لکنت زبان پس��رتان 
خوب ش��ود، باید موقع حرف زدن به 
جای��ی دیگر به غی��ر از مخاطبش نگاه 
کند و حرف��ش را بزند.« و از آن پس 
مادر وقت و بی وقت اسکندر را سروقت 

تو می فرستاد پی کاری واهی.
اس��کندر که رفت، در را چفت 
ک��ردی و برگش��ته ب��ودی 
به دنب��ال کاری که حاال 
نمی دانس��تی چیست و 
مان��ده بودی وس��ط 
هال که چش��مت 
کتاب  به  خورد 
ف��رش.  روی 
بزرگ  چاق��وی 



7

آشپزخانه هم وسط کتاب بود. چاقویی 
که چند لحظه پیش داشتی با آن شکم 
یک ماهی را سفره می کردی که زنگ در 
زده شد و تو با گیجی همیشگی ات این 
بار چاقوی خونی را وسط کتاب گذاشته 
بودی. عنوان کتاب را خواندی: »حملۀ 
اس��کندر مقدونی به ایران« و خنده ات 
گرفت. از دیش��ب که ب��ه خواندن آن 
پرداخته ای، بیش��تر به حماقت اسکندر 
پی برده ای. بعد با ص��دای بلند گفتی: 

»این کتاب همه چیزش عجیبه.«
با یک دستمال شروع کردی به پاک 
ک��ردن خونهای الی کتاب. یادت آمد 
دیش��ب تا جایی خوانده ای که اسکندر 
پ��س از فت��ح عثمانی به ای��ران حمله 
کرده اس��ت. از جنای��ت و خون خواری 
چی��زی کم نگذاش��ته اس��ت. حتی در 
یکی از شهرها سپرده بود که یک مرغ 
هم زنده نگذارند و نگذاش��ته بودند و 
تو با خ��ودت گفته بودی: »کاش الاقل 

کتابخانه ها را نسوزانده بود.«
اتفاقًا همین س��ؤال را می خواس��تی از 
خود اسکندر بپرسی. فقط با عصبانیت 

پرسیدی: »چرا؟ چرا؟«
و اسکندر گفته بود: »چی شده خانم... 
خواه��ش می کنم بروید کن��ار. من در 

حرفهای چندین ساله که: »این مرد از 
اول ه��م جنم زندگی را نداش��ت و تو 
را ه��م خل و چ��ل کتابهایش کرده...« 
ک��ه صدایی آمد. اول ص��دای مبهم و 
دور س��مهای اسبها بود که تند تند و با 
شتاب نزدیک می شدند. اسبهایی سیاه 
ک��ه با هیاهو و جنجال به  ش��هر حمله 
می کردن��د و تو تعجب ک��ردی از آن 
هم��ه هیاهو و گرد و خاک��ی که به راه 
انداختند. بعد آسمان کیپ شد. پر شد. 
مملو از آهنهای پرنده که از آن دور، از 
دورترین مکان ممکن حرکت می کردند 
و ش��یرجه وار ب��ه س��مت ش��هر وارد 

تدارک یک حمله هس��تم.« و تو بیشتر 
عصبانی ش��ده بودی. بیش��تر از روزی 
که بعد از س��الها قه��ر و دوری، پدر و 
مادرت ب��ه خانۀتان آمدن��د و تو هم 
کوروش را فرس��تادی که از بازار، سور 
و س��ات میهمانی تهیه کند و بیاید که 
نیامده و دیر کرده بود. بعد رفتی روی 
بالک��ن خانه. از آنجا می توانس��تی تنها 
خیابان اصلی ش��هر که به قلب ش��هر 
هم ختم می ش��د را ببینی. همیش��ه هر 
وقت از دس��ت کس��ی یا چیزی کالفه 
یا عصبانی می شدی، می رفتی و ساعتها 
به انتهای ج��اده، به انتهای یک چیزی 
خیره می ش��دی. مثاًل به انتهای آخرین 
ماش��ینی که رد می ش��د و می رفت تا 
انته��ای یک نقطه... ن��ه... به یک هیچ 
تبدیل می ش��د. و مادرت شروع کرده 
ب��ود به طعن��ه و گوش��ه و کنایه زدن. 
و بلن��د می گف��ت ک��ه تو... ت��و که در 
بالکن ایستاده ای هم بشنوی. باز همان 
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می شدند. به سمت خیابان اصلی شهر، 
به سمت بازار روز که حاال گله به گله 
منفجر می شد و دودهای سیاه و غلیظی 
از آن به هوا برمی خاس��ت. اسکندر هم 
بود. خودش بود. می شناختیش و با چه 
حرارتی دستور حمله می داد. همین چند 
ساعت پیش آمده بود در آشپزخانه ات 
و از زور گرسنگی تند تند غذای ماندۀ 
دیشب را خورده بود و گفت که: »یک 
ماه است من و سپاهیانم در راه هستیم 
و درست سه شبانه روز است که غذایی 
نخورده ایم.« و تو نتوانسته بودی سؤالی 
که قرنها در حلقوم تو گیر کرده اس��ت 
را بپرس��ی و همی��ن طور گی��ج و ویج 
اسکندر را نگریس��ته بودی که دوباره 
لباس��های رزمش را پوشیده و شمشیر 
پهن و تیزش را از توی تابلوی نقاش��ی 

اتاق پذیرایی برداشته و رفته است. 
دیش��ب می خواس��تی ب��ه ک��وروش 
جریان مالق��ات با اس��کندر را بگویی 
ولی ترس��یدی. دیگر ک��وروش هم به 
حرفهای��ت توجه نمی کرد و می خندید. 
ترسیدی باز هم به تو بپرد که: »باز هم 
دیوونگی ات گل کرد خانم؟ چقدر بگم 
دیگه حق ن��داری کتاب بخونی؟ اصاًل 
کی گفته زن نویسنده شه. تو که توانایی 
حالجی شخصیت خودتو نداری، چطور 
می خوای تاریخ مملکتتو کنکاش کنی؟ 
اصاًل چرا این اواخر روان شناسی رو به 

تاریخ گیر می دی؟! مگر هر کدوم از ما 
چند سال عمر می کنیم که تو می خوای 
ریش��ۀ تک تکمون رو از تاریخ بکش��ی 
بیرون و با نظرای »فروید« و نمی دونم 

چی چی ذهنمونو...«
برای همی��ن چیزی نگفتی. حتی نیمه 
ش��ب که از خواب آش��فته پریدی هم 
چیزی ب��ه کوروش نگفت��ی. مخصوصًا 
اینکه صبح پ��در و مادرت زنگ زدند 
که می آیند به دیدن��ت و تو خوابت و 

دیشب را فراموش کردی. 
و حاال نشسته ای و از بالکن طبقه اول 
صحنۀ جنگی خونین را تماش��ا می کنی. 
جنگ��ی ی��ک طرفه ک��ه س��ربازانی با 
بی رحمی همه را از دم تیغ می گذرانند 
و چن��د لحظه بعد صدای آمبوالنس��ها 
ب��ود که به ه��وا می رفت و ت��و همان 
جا میخکوب ش��ده بودی. ای��ن بار به 
آس��مان که پنجاه و چهار فروند بودند. 
پنجاه و چهار هواپیما که در دسته های 
چهارتایی شیرجه می زدند و خانه ها را 
به راکت و رگبار مسلسل می بستند. و 
تو در دقیقه ای خودت را به وسط شهر 
رسانده بودی.  از طبقۀ اول آپارتمان تا 
ب��ازار روز را چنان طی کرده ای. تازه از 
اسب پیاده شدی که کوروش را دیدی. 
کیسۀ میوه ها پاره ش��ده بود و پرتقالها 
هر کدام ب��ه طرفی رفته بودند. تقصیر 
خودش بود. سپرده بودی پرتقال نگیرد 

و پدر فقط انار دوس��ت دارد. انارهای 
سرخ. سرخ روشن. و هیچکس نبود تو 

را و کوروش را دریابد. 
آمبوالنس��ها دیوان��ه وار می رفتن��د و 
ت��و باور نداش��تی حتی ی��ک زخمی را 
حم��ل کنن��د. و تا  چش��م کار می کرد 
خراب��ی بود و ناله و ضجۀ کس��انی که 
از زخم شمش��یر س��ربازان اسکندر و 
یا از ترکش این غوله��ای پرنده افتاده 
بودند به جان کندن. و تو هر طوری که 
بود کوروش را کش��ان کشان رساندی 
به س��ایبان یک مغازه. خودت را وسط 
مرد وار دس��تهایت  خیابان رس��اندی، 
را گش��ودی جل��وی ی��ک آمبوالنس. 
ک��وروش را گذاش��تید در آمبوالنس. 
چقدر س��نگین ب��ود جس��م نیمه جان 
کوروش. ب��ا اینکه خون زی��ادی از او 
رفته بود ولی س��نگین تر شده بود. مثل 
یک ماهی بزرگ، یک ماهی شکم پر. 

هم��ه جایت خون��ی ب��ود. مخصوصًا 
دس��تهایت. دس��تهایت که دیگر هیچ 
وقت بعد از آن روز پاک نشدند. حتی 
بعد از رفتن کوروش که همان شب بر 
اثر شدت جراحات و مخصوصًا ترکشی 
که به گردنش خورده بود، جان سپرد. 
و تو هر چه دستهایت را می شستی پاک 
نمی ش��دند. درست مثل همین حاال که 
شکم ماهی را سفره کرده ای تا فریدون 
غذای مورد عالق��ه اش را بخورد. قول 
داده بودی برای تولدش ماهی شکم پر 
درست کنی. که باز زنگ خانه به صدا 
درآم��د. در را ک��ه باز ک��ردی، مادر 
اس��کندر بود. با دیدن تو جیغ کش��ید. 
به خود که نگاه کردی در یک دس��ت  
کتابت بود و در دست دیگرت چاقوی 
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آشپزخانه که سرخ بود و هنوز خونی. و 
مانده ای که زن همسایه از ترس کتاب 

به وحشت افتاده یا چاقو؟ 
و یادت آمد که این یکی س��ؤالت را 
از اسکندر پرسیده ای و اسکندر که تند 
تن��د غذایش را می خ��ورد، با لهجه ای 

غریب گفته بود: »هر دو...«
و ت��و هر دو را پ��رت کردی و زن 
همس��ایه را دعوت کردی بیاید تو. 
او که پس��رش را فرستاده و به تو 
پیغام داده بود بروی واحدش��ان 
ول��ی تو فراموش ک��رده بودی. و 
حاال خ��ودش آمده ب��ود که اگر 

کاری... 
و ت��و گفته بودی بای��د زنگ بزنی 

به فریدون که دانش��گاه اس��ت و 
بیاید سر راه برایم چند کتاب 

بگیرد. 
و زن همس��ایه به کتابهای 

و  ه��ال  وس��ط  ش��ده  ول��و 
کتابخانه ات نگاهی کرد و گفته بود: 

»ببینم، خفه نش��دی از ب��س این همه 
کتاب...؟«

و تو ش��کم ماهی را پ��ر کرده بودی 
و زن همس��ایه  رفته بود. ماهی را که 
توی فر گذاش��تی، چشمهایت پر اشک 
شده بودند. با خود گفتی: »چرا؟ چرا 

آن روز و یا آن ش��ب از اس��کندر 
نپرس��یدم ک��ه چرا ای��ن همه 
کتابها را سوزانده؟ که حاال اگر 

نسوزانده بود، می توانستم مشکل 
خ��ودم را با خودم حل کنم. مش��کل 

خ��ودم را با فریدون که تنها دو س��اله 
ب��ود که کوروش تنهایمان گذاش��ت و 
رفت و حاال بزرگ شده و وقتی نگاهش 

می کن��م به ی��اد قد و ب��االی کوروش 
می افت��م. و دیگر جواب س��ؤال هایش 
را نمی دان��م.« مخصوص��ًا آن روز که 
همسایۀ جدیدتان آمده بود و فریدون 
که فهمید اس��م پسرشان اسکندر است 
و ناغافل از تو پرسیده 

بود که: »راستی مادر... چرا اسکندر به 
ما حمله کرد؟«

تو چه می توانستی بگویی؟ ... و ناچار 
ش��دی بگویی: »درست به همین دلیل 
که تو مثاًل ماهی دوست داری... ماهی 

شکم پر.«

تصاویر:محمدرسولرضاییجو
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عظمت انس��ان به لباس و کاله و 
اتومبیل و امثال ذلک نیست. انسان 
یک حقیقتی اس��ت ک��ه آن حقیقت 
اگر بروز کند، ش��رافتمند اس��ت و 
عظم��ت دارد. ش��ما می بینی��د که 
بزرگ ترین افراد بش��ر انبیا بودند و 
ساده ترین از همه هم آنها بودند. در 
عین حالی که بزرگ تر از همه بودند 
و همه آنها را به بزرگی می شناختند، 
س��اده ترین اف��راد بودن��د در وضع 
زندگی ش��ان. تم��ام انبی��ا این طور 
بودن��د و تاریخ، همۀ آنها را نش��ان 
می دهد که با وضع بس��یار ساده ای 

عمل می کردند. 
در جمع اعضای انجمن اسللامی 
دانشجویان خارج کشور 
جمهللوری  کارداران  و  سللفرا  و 
اسامی ایران

جویبار خاطرات
یاد دوست

سر شاخه های نور

ک��ه  روزگاری  آن  در  را  ام��ام   
هن��وز نهض��ت خوی��ش را آغ��از 
نکرده بود می دی��دم که وقتی وارد 
مجلس��ی می ش��د، هر جا که خالی 
بود می نشس��ت و منتظ��ر تعظیم و 
تکریم و تعارفات معمول نمی ش��د و 
برخالف بسیاری که حتمًا باید روی 
مسند بنشینند هر چند که جا تنگ 
باشد و استخوانهایشان فشرده شود 
و موج��ب زحمت و اذیت کس��انی 
که کنارشان نشسته اند باشند، غالبًا 
دم در، در جم��ع م��ردم کوچ��ه و 
بازار می نشس��ت و اصوالً همیشه از 

مسندنشینی گریزان بود. 
حشمت اهلل رنجبر

 

ری
گل

ا بی
: لی

س
عک
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از عمق چشمهای تو طوفان شروع شد 
یك باره عشق آمد و باران شروع شد 

آمد به ذهن شاعر و چشمت حماسه خواند 
سیالب واژه های گریزان شروع شد 

سرمایه های شاعری من به باد رفت 
مرثیه های این دل ویران شروع شد 

شاعر! غرور شاعری ات خدشه دار شد 
تا كار آن دو چشم غزلخوان شروع شد 

شاعر! بیا برای غزلهای مرده ات 
شمعی بیار، شام غریبان شروع شد 

گفتی قصیده، قافیه ها منتظر شدند 
اّما سكوت كردی و باران شروع شد 

  
مهدیه مرادیان 

 
 

باران شروع شد
مونتاژ: لیال بیگلری

فتو
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نامه بنویسید! جایزه بگیرید

مینو میرزایی 15 ساله
به امید پیدا ک��ردن خالقش به راه افتاد. از رودخانه ای که 
در روس��تا قرار داشت گذش��ت، از جنگل سر سبز نزدیک 
روس��تا هم گذشت تا به شهر رسید. علی آنقدر راه رفته بود 
که خس��ته و گرسنه ش��ده بود. وقتی به بازار رسید در کنار 
مغازۀ عطاری روی زمین نشست و سیبی را که حاجیه خانم 
ب��ه او داده بود، خورد. کمی آن طرف تر کودکی گرس��نه و 
س��ردرگم در بازار می گشت. علی س��یب دیگری از کیفش 
درآورد و به آن کودک داد. کودک خیلی خوش��حال شد و 

به راه خود ادامه داد. 
آقای عطار بیرون آمد و علی را دید و از او پرسید: بازار به 
این ش��لوغی برای بچه ها خطر دارد، بیا توی مغازۀ من. عطار 
از علی پرس��ید که چرا از خانۀ خود دور ش��ده است؟ وعلی 
هم��ه چیز را ب��رای آقای عطار تعریف ک��رد. عطار به علی 
گفت که به خانۀ او برود و آن شب را پیش آنها باشد. علی 
پذیرفت و ش��ب را به خانۀ آقای عط��ار رفت و در خانۀ او 
استراحت کرد. صبح باز هم به دنبال خدایی که می خواست 
پیدای��ش کند، رفت. به کوهی رس��ید و همان جا روی تخته 
سنگ نشست. علی غرق در فکر بود که ناگهان پسر کوچکی 
از کنارش گذش��ت و به او گفت: »دوست دارم با تو همسفر 

شوم.« و علی پذیرفت. هر دو با هم رفتند و رفتند تا به مردی 
که نیازمند کمک بود، رس��یدند. عل��ی دو تکه نان از کیفش 
بی��رون آورد و همۀ چیزهای کیف��ش را به مرد نیازمند داد. 
مرد از آنها تشکر کرد و آنها رفتند. کمی راه رفتند و به النۀ 
مورچه رسیدند که در آن النه با سنگهای کوچکی بسته شده 
ب��ود. آنها راه را برای مورچه ب��از کردند و به راه خود ادامه 
دادند. راه زیادی رفتند و در کنار درخت بلوطی نشس��تند تا 
اس��تراحت کنند. صبح فردا علی از خواب بلند شد و نامه ای 
در کنارش دید که در آن نوشته شده بود: »من فرشته ای از 
س��وی او هستم.« علی تعجب کرد ولی کنجکاو شد تا دربارۀ 
این نامه از حاجیه خانم س��ؤال کند. علی 2 روز در راه بود و 
وقتی به روس��تا رسید، پدرش با خوش��حالی او را در آغوش 
گرف��ت. حاجیه خانم به علی گفت: »خدا در قلب ما جا دارد 
و در کنار ماس��ت، همان طور که بخش��ندگی خدا سرچشمۀ 
خصلتهای خوب توس��ت.« علی حاال می دانست خدایش در 
قلبش است و سعی کرد بیشترین جا را با کارهای نیک برای 

خدایش در قلب خود باقی بگذارد. 
بسیار داستان قش��نگی بود. باز هم از داستانهای زیبایت 

برای ما بفرست. 

گلهای بابا
سالم

هفتۀ پیش وقتی گفتیم »ایمیل بزنید، جایزه بگیرید«، س��یل نامه های اعتراض 
آمیز به صندوق پس��تی مجلّه سرازیر شد که چرا به کسانی که ایمیل می زنند 
جایزه می دهید ولی به کسانی که نامه می نویسند، جایزه نمی دهید. ما هم گفتیم 
چه اش��کالی دارد؟ وقتی زحمت و هزینۀ تهّیه، بس��ته بندی و ارسال این جایزه 
به عهدۀ خود خوانندگان محترم اس��ت، ما چه کاره باش��یم که بخواهیم به شما 

جایزه ندهیم؟ 
شما نامه بفرستید، نگران باقی ماجرا نباشید. 

اّما نوشته های قشنگ شما: 

چاپارخونۀ پانادون
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علی معظّمی 11 ساله

س��ام! خواس��تم درب��ارۀ کس��ی 
صحب��ت کنم که برای من فرش��ته 
اس��ت. او عموی من اس��ت که در 
جنگ شهید ش��د. من وقتی عکس 
او را می بین��م گری��ه ام می گی��رد و 
آرزو می کن��م که پیش  او باش��م و 
او را در آغ��وش بگیرم. عموی من 
س��ردار لش��گر بود ک��ه در منطقۀ 
دش��ت آزادگان تپه ه��ای اهلل اکبر 
روز جمعه ش��هید شد. من ناراحت 
نیس��تم چ��ون او را در روز قیامت 
ب��ه هم��راه موالیم��ان ام��ام زمان 
می بینم  عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
و ب��از ه��م او را در آغ��وش خود 
می گیرم. م��ن عمویم را ندیدم ولی 
احس��اس می کنم سالهاس��ت که او 
را می شناس��م. به امی��د روزی که 

همۀمان منتظر آن روز هستیم. 

روس��تایی ب��ود که هیچ مدرس��ه ای 
نداش��ت و همه ناراح��ت بودند. ماهها 
گذشت تا اینکه از شهر چند نفر آمدند 
و یک مدرس��ه به نام »دانش« درست 
کردن��د و دیگر کس��ی ناراحت نبود و 
همه دانش داش��تند و چیزهای دیگری 
هم س��اختند مثل بیمارس��تان یا آتش 
نش��انی که کنار یک رودخانه بود و با 
بشکه آب پر می کردند و به سوی جای 
آتش گرفته می رفتند. بعد از چند سال 
آن قدر این روس��تا بزرگ شد که یک 

شهر جدید در ایران شد. 
ح��رف ن��داری بابا! اگر مس��ؤوالن 
یعن��ی آدمه��ای مهم مملک��ت هم به 
همان اندازه ای که تو در داستانت به 
فکر مش��کالت مردم هس��تی، به فکر 
مش��کالت م��ردم بودن��د، االن مردم 

خیلی وضعشان بهتر بود. 
انش��اء اهلل بابا! دعا می کنم شما یک 
کاره ای بشوی که با درد و رنج مردم، 

غریبه نیستی! 

مهرداد آموزگار 9 ساله

کیوان صالحی 13 ساله
س��ریع از پلّه های پاس��اژ پایین رفتم. 
ترس��یدم فیلم شروع ش��ود. کّل پاساژ 
تلویزیون ب��ود. رس��یدم آن جایی که 
آن فیل��م را دیروز دیده ب��ودم. هنوز 
فیلم شروع نش��ده بود. چند نفر پشت 
س��ر من منتظر بودند که فیلم ش��روع 
ش��ود. فیلم شروع ش��د، از همان جایی 
که دیروز تمام ش��د. آن پسر و دختر 
چش��م آبی می دویدند و به دنبال آنها 
آن موج��ود عجی��ب و غری��ب. رفتند 
داخ��ل تونل و ه��ر چند وق��ت یکبار 
می خوردند زمین و پش��ت سرشان را 
نگاه می کردند. آن موجود هنوز دنبال 
آنها بود. رفتند کنار دیوار. پس��ر چشم 
آب��ی به آن طرف تون��ل رفت تا زنگ 
خط��ر را بزند اما ب��رق رفته بود و آن 
موجود چش��م آبی آنه��ا را گرفت. آن 
پس��ر چش��م آبی خواب دیده بود. من 
بعد از فیلم به مدرسه رفتم. مدرسه ام 
دیر شده بود. ناظم با خط کش یک بار 
زد کف دس��تم. بعد از چند ساعت از 

خواب بیدار شدم و به مدرسه رفتم. 

امان از دس��ت این چش��م آبیها که 
همدیگ��ر را می خورن��د و ل��ت و پار 

می کنند. 
عزیز دل بابا! ش��ام کمت��ر بخور تا 

خوابهای بهتری ببینی. 
برای فیلم دیدن باید به سینما بروی 

نه پاساژ! 

تصاویر: سروناز خالقی
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دیجیت رایانّیه

عیب زدایی سخت افزاری
قسمت اول

همواره راههایی وجود دارد که بدون 
نی��از به تخصص افراد ماهر، به عیب و 
مشکل سخت افزارهای خود پی ببرید. 
این نوش��ته اگر چه یك راهنمای جامع 
برای عیب زدایی از کامپیوترتان نیست 
ام��ا می تواند ش��ما را به س��مت یافتن 
مشکل کامپیوتر راهنمایی کند. مطمئنًا 
اگر خودت��ان عیب کامپیوترتان را پیدا 
کنید بس��یار شیرین تر اس��ت از آنکه 
این عی��ب را یك تعمی��رکار با تجربه 
برایتان پی��دا کند! در صورت بروز هر 
یك از مش��کالتی که بیان خواهد شد، 
به مطالب نوش��ته ش��ده راج��ع به آن 
توجه کنید. ممکن است مطالب برایتان 
ابتدایی باش��د ولی برخی اوقات همین 

مسائل، مشکل شما را حل می کند. 
 ،power اگر بعد از فش��ردن دكمۀ

كامپیوتر روشن نشد: 
بررس��ی کنید آیا س��یم برق متصل 
است؟ آیا س��ر دیگر سیم برق متصل 
ش��ده اس��ت؟ دکمۀ برقی را که پشت 
کامپیوترت��ان وج��ود دارد چك کنید 
)البت��ه در برخ��ی کامپیوتره��ا موجود 
اس��ت(. از اتصال صحی��ح منبع تغذیه 
ب��ه مادرب��رد اطمینان حاص��ل کنید. 
کاب��ل ب��رق فالپی را چ��ك کنید. اگر 

هیچ یك از ای��ن کارها نتیجه نداد، در 
مرحلۀ بعد هر چیزی را که به مادربرد 
متصل است به غیر از کابل برق، سیم 
دکمۀ power، کارت گرافیك، حافظۀ 
RAM و CPU را ج��دا کنید. اگر باز 
هم سیستم باال نمی آید یك یا دو قطعه 
از سیستم ش��ما معیوب است. در این 
مورد ب��ه احتمال زیاد مادربرد یا منبع 

تغذیۀ Case شما اشکال دارد. 
اگر سیستم روشن می شود ولی بوق 

نمی زند یا باال نمی آید: 
ابت��دا همۀ اتص��االت را چك کنید و 

دوباره امتحان کنید. در صورتی که این 
عمل مؤثر نبود، بهترین کار این اس��ت 
که مانن��د باال همه چی��ز را به غیر از 
س��یم دکمۀ power، کارت گرافیك، 
حافظ��ۀ RAM و CPU را از مادربرد 

جدا کنید و دوباره امتحان کنید. 
اگر کامپیوتر به خوبی ش��روع به کار 
کرد، کامپیوت��ر را خاموش کنید و هر 
بار یك قطعه را متصل کنید و س��پس 
کامپیوتر را روش��ن کنی��د تا جایی که 
مش��کل پیدا ش��ود ولی اگ��ر کامپیوتر 
اصاًل   روشن نش��د، احتماالً یك یا چند 

قطعۀ معیوب دارید. 

مهندس سروش مسعودی

فتومونتاژ: سروش مسعودی
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Voice Chat تقویت صدای

در صورتی که ش��ما به چت کردن عالقه مند باش��ید تاکنون به 
رومهای یاهو مس��نجر سرک کشیده اید. یکی از قابلیتهایی که در 
یاهو وجود دارد Voice Chat اس��ت )گپ صوتی(؛ بدین شکل 
که افراد می توانند در رومهای یاهو از طریق میکروفون با یکدیگر 

صحبت کنند و صدای خود را در روم پخش کنند. 
اما یکی از مش��کالتی که در این ب��اره وجود دارد، قطع و وصل 
مک��رر صدا و در نتیجه آزار ش��نونده اس��ت. در این ترفند قصد 
داریم روش��ی ساده را به شما معرفی کنیم که می توانید با استفاده 
از آن به طور نسبی صدایی را که در یاهو مسنجر از جانب گوینده 

می شنوید، تقویت کنید. 
برای این کار کافی اس��ت پس از ورود به یکی از چت رومهای 
یاهو، هنگامی که گوینده مش��غول صحبت کردن است به صورت 
متوالی کلید Space را فش��ار دهید. صدا به طور نس��بی تقویت 
می ش��ود. البته به این توجه کنید که س��رعت اینترنت شما اصل 

مهمی در تبادل صدا در چت یاهو است. 



16

وقایع نگاری

پیش درآمد
در لغتنام��ۀ مرح��وم عل��ی اصغر 
كدخدا، س��ینما یعنی مكانی كه یك 
تلویزیون دارد به این هوا! و مس��لمًا 
به همین خاطر تماش��اگر از تماشای 
فیل��م در این مكان لذت بیش��تری 
می ب��رد. لغ��ت س��ینما همچنین به 
معنای مكانی برای ش��كاندن تخمۀ 
آفتابگردان ی��ا حتی ژاپنی و ریختن 
پوس��ت آن بر روی زمی��ن آورده 
شده اس��ت! جالب است بدانید كه  
در هیچ كشوری اس��تقبال مردم از 
سینماها به اندازۀ كشور ما نیست! و 

آمارها نش��ان می دهد كه تنها  9/5 
درصد از مردم ما س��االنه به سینما 
می روند كه آنها هم یا قشر بازیگرند 
یا نویسنده و شاعر. بعضی از مردم ما 
دلیل نرفتن خود به سینما را اكران 
فیلم ه��ای خن��ك و نبود س��النهای 
خوب  اظه��ار داش��ته اند. به خاطر 
همین ما با نوش��تن گزارشی دربارۀ 
یك خبر خوش��حال كننده یعنی خبر 
افتت��اح و راه افت��ادن یك مجموعۀ 
گندۀ س��ینمایی، نوید برطرف شدن 
یكی از موانع رفتن مردم به س��ینما 
را به ش��ما می دهیم. فق��ط می ماند 

س��اخت فیلمهای خ��وب كه وظیفۀ 
س��ینماگران است. باش��د كه دیگر 
هیچ بهانه ای برای نرفتن به س��ینما 

نداشته باشیم! 
آی شهرداری!

دمت گرم و سرت خوش باد! 
_ اَ.... سینما رو ببین جون مادرت! 
نه بابا! مثل اینكه  كشور ما هم دیگه 
داره از جهان س��ومی ب��ودن فاصله 
می گی��ره! دم ش��هرداری گرم! چی 

ساخته خداییش؟! 
این جمالت را عابران ش��گفت زده 
و جوگیر شده كه بعد از رد شدن از 

فاضل ترکمن

سینمای پرماجرا... 

 دیگر برای نرفتن به سینما
 هیچ بهانه ای نخواهیم داشت! 
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پشت تقاطع خیابان شهید بهشتی و 
خالد اسالمبولی با  مجموعۀ قدبلند 
و سفیدپوست س��ینما آزادی رو به 
رو می ش��دند ، می گفتن��د. البت��ه ما 
هم موافقیم كه دم ش��هرداری گرم 
خداییش، دم سایر دست اندركاران 
این ام��ر خیر ه��م ایض��ًا. اصاًل به 
قول ش��اعر: دم هرچی آدم با مرام 
و خدمتگ��زار و فرهنگ دوس��ت و 
س��ینما دوست و... گرم و سرش هم 

خوش! 
ب�رای ش�ما ك�ه در انتخ�اب 
فیلم ه�ای  از  یك�ی  تماش�ای 
اك�ران ش�ده، دچ�ار دوگانگی 

ارزشی شده اید
بی��رون از س��ینما، مانیت��وری كار 
گذاشته ش��ده كه خالصۀ فیلم هایی 
را كه در حال اكران هس��تند، نشان 
می دهد. حتمًا می پرس��ید كه چی؟! 
خ��ب تا كس��انی كه خودش��ان هم 
نمی دانند برای تماش��ای چه فیلمی 
آمده ان��د، در انتخ��اب فیل��م مورد 
نظر خود راحت تر به نتیجه برسند. 
باالخره اگر در بین فیلمهای اكرانی 
فیلمی باش��د ك��ه كلی سوپراس��تار 
داخل آن ایفای نقش كرده باش��ند، 
مخاطب مذكور بدون در نظر گرفتن 
اینكه كی فیلمنامه را نوشته است و 
كی فیلم را ساخته است، همین فیلم 
سوپراستار محور را انتخاب می كند 

و بیچاره تهیه كنندۀ بقیۀ فیلمها! 
اصل مطلب 

از بیرون س��ینما  ك��ه می گذریم، 
واق��ع  در  و  درون  ب��ه  می رس��یم 
می پردازی��م به اص��ل مطلب. وارد 

كه  آزادی  س��ینما  مجموع��ۀ 
می ش��ویم، چن��د میز نس��بتًا 
ب��زرگ می بینیم كه روی آنها  
شناسنامه  شامل  بروشورهایی 
صحنه ه��ای  از  عكس��هایی  و 
فیلمهای اكران شده، چیده شده 
اس��ت. با دیدن این بروشورها 

به پیشرفت آیندۀ سینماهای كشور، 
امیدوارتر می ش��ویم و ت��وی دلمان 

می گوییم  چه كالسی گذاشتن ها! 
مجموعۀ آزادی سیزده طبقه دارد 
كه شامل پنج سالن سینما به نامهای 
آزادی، ش��هر هفت��م، ش��هر فرنگ، 
شهر قصه و شهر هنر است. طبقات 
پایینی تا طبقۀ س��وم فع��اًل  كاربرد 
بقالی، تجاری، كافی ش��اپی  دارند! و 
تازه از طبقۀ س��وم چهرۀ ماه س��الن 

سینماها را رؤیت می كنیم. 
بعض��ی از ای��ن س��النها 370 نفر 
ظرفیت دارن��د و برخی هم كمی تا 
قسمتی بیشتر. می گویند صندلیهای 
سالنها  اسپانیایی اند و سیستم صوتی 
پیشرفته ترین سیستم صوتی  سالنها 
اس��ت كه تا به حال وارد ایران شده 

و اصاًل بعید نیس��ت ك��ه به زودی 
دیگر  س��ینماهای  باعث حس��ادت 

كشور شود! 
یك��ی از زیباترین قس��متهای این 
مجموعه، نقشهای برجسته ای است 
ك��ه دور تا دور اتاق انتظار س��النها 
كشیده شده است. هیجان انگیز ترین 
طبقۀ مجموع��ۀ آزادی هم باالترین 
طبق��ه یعنی طبقۀ س��یزدهم اس��ت 
چون دیدن نمای شهر از آن ارتفاع، 
به آدم حّس شاعرانه ای می دهد كه 

نگو و نپرس!  
راس��تی! اگ��ر قصد رفت��ن به این 
مجموع��ه را داش��تید حداق��ل یك 
ساعت زودتر برای تهیۀ بلیط بروید. 
از ما گفتن بود. ت��و خواه پند گیر و 

خواه مالل! 



18



19



20

غصه نخورید! نوبت شما هم می شه! 
حیم-اعصاب نورداعصاب نوردی

در طول سال تحصیلی همۀ دانش آموزان لحظاتی را تجربه می کنند که در آنها، بزرگترها، از خواهر و برادر 
و پدر و مادر گرفته تا عمه و خاله و دایی و حتی زهرا خانوم زن اکبر آقای بقال، روی اعصاب آدم می روند. 

در این روزهای پایان س��ال تحصیلی این فش��ارهای عصبی و اعصاب گردیهای اهل خانواده و محل، افزایش 
عجیبی پیدا می کند و همه درصدد هستند که شما »زمان خود را غنیمت بدانید!« و »فرصت برای خوشگذرانی 
زیاد اس��ت!« و »این موقع روز توی کوچه چی کار می کنی؟!« و »بّچه مگه درس نداری که یک س��ره پای تلفن 

هستی؟!«
وقتی امتحانات خود را دادید و خیالتان راحت ش��د ک��ه دیگر نقطۀ ضعفی از این بابت ندارید، کمربندتان را 

محکم کنید و شمشیرتان را از رو ببندید و سر حال و قبراق حال همۀشان را در بطری فرو کنید. 

از آنجایی که بعضیها معتقدند موبایل مانند مسواک یک وسیلۀ 
کاماًل شخصی اس��ت، پس اعصاب نوردی خود را با موبایل آغاز 

کنید. 
برای ش��روع، هر گوشی ای را که در نزدیکی خود دارید بردارید 
و ش��روع به وارسی آن کنید. چون در ابتدا کسی متوجه این کار 
ش��ما نیس��ت خیلی عاّدی وارد صندوق پیامکهای وارده شوید و 

پیامها را چک کنید. 
ش��اید چیزهای جّذابی در آنها باش��د که ب��رای دیگران جالب 

باشد. 
مثاًل ش��اید برای پدرتان جالب باشد که بداند خاله فخری شما 
در مورد عّمه اقدس��تان چه فک��ری می کند و مامانتان هم برایش 

جالب نباشد که پدرتان از این قضیه بویی ببرد. 
یا اس��امی عجیب و غریب��ی که به صورت رم��ز در دفتر تلفن 

گوشی برادرتان هست، به کجا منتهی می شود. 
اصاًل خجالت نکشید! اینها همان هایی هستند که تا شما دست از 
پا خطا می کردید پنبۀت��ان را می زدند و کاری می کردند پدرتان، 
پدرتان را در بیاورد! آلبوم عکس��های موبایل هم می تواند جّذاب 
باش��د. مثاًل از آنها و چک کردن تاریخ و س��اعت عکس��ها شاید 
متوجه بش��وید که کالسهای هفتۀ گذش��تۀ برادرتان در دانشگاه 
تشکیل ش��ده است یا در درکه! یا روز پنجشنبه که پدرتان رژیم 
گرفته بودند و ش��ام نخوردند، پیش ک��دام دکتر تغذیه در کدام 

دیزی سرا رفته اند! 

وارسی یک وسیلۀ شخصی

عکسها: لیال بیگلری
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نتیجه
ش��اید همۀ این کارها در ظاهر لّذت 
بخش باش��د و به صورت قطعی ایجاد 
پیمای��ی و اعص��اب نوردی  اعص��اب 
کند ولی اعصاب ن��وردی اصلی ایجاد 
فضای نا ام��ن برای گوشیهاس��ت که 
حت��ی خواب را هم از چش��م اطرافیان 
شما می رباید! آنها در همه حال نگران 
هستند که نکند شما سراغ گوشی شان 

رفته باشید! 
آنها حتی در خوابهای شبانه و قیلولۀ 
خود هم از این نگرانی رنج می برند که 

مبادا گوشی شان دست شما باشد. 
البته یادتان باش��د آن را که حساب 
پاک اس��ت ب��ا ای��ن کارها نمی ش��ود 
اعصاب نوردی کرد ولی چنین کس��ی، 

کمتر پیدا می شود! 

آنها که دور هستند

همس��ایه ها و اطرافیان دور شما هم نباید از دست اعصاب نوردی 
شما جان سالم به در ببرند. درست است که امکان دارد دستتان به 

گوشی آنها نرسد ولی راههای بهتری هم هست. 
افراد عادت دارند برای پاس��خ دادن به موبایل یا مرتب راه بروند 
و بلن��د بلند حرف بزنند یا مرتب راه برون��د و یواش یواش حرف 

بزنند. 
در هر دو صورت به صورت آنها خیره شوید و کاماًل به حرفهایشان 
گ��وش دهید و ط��وری برخورد کنی��د که طرف بفهم��د دارید به 
حرفهایش گوش می دهید. اگر می خواهید اعصاب نورد خوبی شوید 
و نتیج��ه بگیرید، باید ش��رم و حیای بیخود را کن��ار بگذارید و در 

کارتان ثابت قدم باشید. 

یک اعصاب نوردی فوری
ممکن اس��ت پس از چن��د وقت که 
افراد و اهالی خانه متوجه عادات جدید 
شما می شوند روی موبایلهایشان رمز و 
پسُورد بگذارند و از این کارهای زشت 
بکنند تا ش��ما موفق به انجام نقشۀتان 
نش��وید. پ��س ب��ه مح��ض اینکه یک 
موبایل به دس��تتان درسید فوراً درب 
پش��ت آن را باز کنید و باطری آن را 
خ��ارج کنید. البته با بهانه ای مثل چک 
کردن شماره سریال و کشور سازنده و 

از این حرفها! 

راههای تکنیکی تر
ب��رای اینگون��ه اعص��اب نوردی ه��ا 
راهه��ای تکنیکی تری ه��م وجود دارد 
که به وس��یلۀ نرم افزارهای خاص و از 
طریق سیتسم بلوتوث انجام می شود که 
هم امکان ضب��ط مکالمه می دهد و هم 
امکان کپی کردن و تفّرج در اطالعات 
گوش��ی اطرافیان ک��ه بای��د از طریق 

اینترنت به آنها دست پیدا کنید! 
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افسون حضرتیورزشی

عبدالصمد مرفاوی، مربی س��ابق استقالل، با یادآوری روزهای فتح خرمشهر 
می گوید: »سرتاسر تاریخ دفاع مقدس در یادها باقی می ماند. آن روز هم مثل 
تمام ایام دفاع مقدس با ش��کوه و عظمت اس��ت. خاطرم می آید هر کس به 
دیگری می رسید تبریک می گفت و اشک شوق از چشمانش سرازیر بود. تمام 
کوچه و برزن را آذین بندی کرده بودند و نقل و ش��یرینی پخش می شد. این 

حماسه تا همیشه زنده باقی می ماند.«

محم��د رضا یزدانی خ��رم، رئیس فدراس��یون کش��تی، می گوید: »فتح 
خرمش��هر هی��چ گاه از ذهن تاریخ��ی ملت ایران پاک نمی ش��ود. خاطرۀ 
رش��ادت و دلیری و جوانمردی سربازان فداکار ایران که با جان نثاری از 
وطن دفاع کردند همیشه باقی و برقرار خواهد بود. آن روز در تمام ایران 
زمین جش��ن و ش��ادی بر پا بود و مردم با فریاد »اهلل اکبر« این پیروزی 
را گرامی می داش��تند. یاد و خاطرۀ تمام ش��هیدان جبهه های دفاع مقدس 

گرامی باد.«

یادی از روزهای پیروزی



23

علی کفاش��یان، دبیر کل کمیته های ملی المپیک و رئیس فدراس��یون 
فوتب��ال، می گوی��د: »آن زمان تقریبًا نوجوان بودم ول��ی به خاطر دارم 
هنگامی که رادیو اعالم کرد خرمشهر آزاد شد، من هم به همراه سایرین 

بسیار خوشحال بودم و اشک شوق از دیدگانم فرو می ریخت.«
وی ادامه می دهد: »به س��رعت از منزل خارج ش��دم و چندین کیلو 
ش��یرینی و آبنبات خریدم و به هر کس که به من می رس��ید شیرینی 
تع��ارف می کردم. به نظرم زیباترین جمله را دربارۀ این روز حماس��ی 

حضرت امام خمینی )س( فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد.«

علی پروین، مدیر باش��گاه اس��تیل آذین، دربارۀ فتح خرمشهر 
می گوید: »با اینکه آن روز همراه پرسپولیس تمرین داشتیم ولی 
حواس و توجهمان به اخبار جنگ بود. وقتی که رادیو اعالم کرد 
خرمشهر آزاد شد از خوش��حالی تمرین را تعطیل کردیم. یادم 
می آید که بالفاصله از شیرینی فروشی که نزدیک محل تمرین 
بود چند کیلو شیرینی خریدم و جالب این بود که صاحب مغازه 
چند کیلو ش��یرینی بیشتر برای فروش نداشت چون تمام مردم 
برای جشن و شادی شیرینی می خریدند.« پروین ادامه می دهد: 
»ما وظیفه داریم که خاطرۀ این روز را گرامی بداریم و به نسل 

آینده بیاموزیم.«

پرویز مظلومی، مربی ابومسلم خراسان، دربارۀ سوم خرداد روز آزاد 
سازی خرمشهر می گوید: »فتح خرمشهر یکی از فتوحات بزرگ تاریخ   
ایران است. سربازان ما با دالوری و رشادت، دشمن را از خاک کشور 
بیرون کردند و اجازه ندادند که س��انتیمتری از این خاک به دس��ت 
کسی بیفتد. سوم خرداد سال 61 نه فقط در استان خوزستان شادی و 

هلهله بر پا بود بلکه در تمام ایران مردم شادمانی می کردند.« 
مظلومی دبارۀ خاطرات خود می گوید: »آن روز من با تیم اس��تقالل 
تمرین داش��تم که یکی از اعضای تدارکات تی��م، این خبر را از رادیو 
ش��نیده بود و با عجله خود را به محل تمرین رس��اند و به همه مژدۀ 
فتح و پیروزی داد. ما هم به مبارکی این روز تمرین را تعطیل کردیم 

و همراه با سایر مردم به جشن و شادمانی پرداختیم.«
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پرفسور بالتازار

چترها را باید بست؟ 
حتمًا همۀ ش��ما حداقل یک بار در عمرتان ش��نیده اید که از قول س��هراب 

سپهری می گویند: چترها را باید بست/ زیر باران باید رفت! 
همۀ کسانی که از این شعر سهراب استفاده می کنند، می خواهند ثابت کنند 
باید آدم بی خیال خیس ش��دن لباسهایش بش��ود و برود زیر باران و بچاید؛ 
غافل از اینکه سهراب خود می دانسته که چتر برای باران اختراع نشده است. 
این وس��یله در واقع به عنوان یک س��ایۀ همراه کار می کرده! مثل موبایل که 
به نوعی تلفن همراه گفته می ش��ود، به سایۀ همراه و پورتابل و قابل حمل هم 

چتر می گفتند. 

برخ��ی معتقدند که چت��ر را چینیها در قرن یازده��م پیش از میالد 
اخت��راع کرده اند. برخی هم آن را به مصر باس��تان و حتی منطقۀ بابل 

نسبت می دهند. 
نکتۀ جالب توجه، شباهت چتر و موبایل است. هر دوی این همراهان 
مفید در ابتدا مخصوص اعیان و اش��راف بوده اس��ت. کس��انی که این 
امکان را داش��تند که مغزش��ان زیر آفتاب س��وزان بخار نشود، حتمًا 
دارای قدرت یا ثروت بیش��تری نسبت به دیگران بودند وگرنه نیازی 

به مغز نداشتند و اشکالی هم نداشت که در آفتاب راه بروند! 

همراه اشراف

لیال بیگلری
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چترها تنها از لحاظ دسته با یکدیگر 
تفاوت دارند! حت��ی بعضی از چترها 
کاماًل بی دس��ته س��اخته می شوند. به 
ای��ن چترها، چتر نج��ات می گویند و 
برای پری��دن و نجات از س��قوط به 

انسانها کمک می کند. 

اصاًل اس��م چت��ر نش��ان می دهد که 
مرب��وط ب��ه آفتاب اس��ت، نه ب��اران. 
اگ��ر مربوط ب��ه باران بود، اس��مش را 
می گذاش��تند بارانی! کم��ا اینکه چنین 
چیزی اختراع شده است و در روزهای 

بارانی می شود از آن استفاده کرد. 
در اروپا، این یونانیان بودند که برای 
اولین بار از چتر برای در امان بودن از 

نور آفتاب استفاده می کردند. 
رومی هایی که یک روز آفتابی از خانه 
خارج ش��دند ولی ناگهان در بند باران 
گرفتار شدند و مثل موش آب کشیده 
چیلیک چیلیک از نوک دماغشان آب 
می چکید، ناگهان تصمیم گرفتند که در 
زیر س��ایۀ متحرک خود پناه بگیرند تا 
ب��اران بند بیاید ولی همین که زیر چتر 
خود پناه گرفتند متوجه شدند که ای دل 
غافل، عجب وسیلۀ با حالی داشته اند و 
خودشان خبر نداش��تند! از آن به بعد 
هم روزه��ای آفتابی با خودش��ان چتر 
می بردند و ه��م روزهای بارانی. کم کم 
چت��ر مانند مس��واک به یک وس��یلۀ 
ش��خصی تبدیل ش��د. در قرون وسطی 
ملّ��ت اروپا مغرورت��ر از آن بودند که 
خودشان را زیر چترهایشان قایم کنند 
ولی در اواخر قرن شانزدهم، ایتالیایی ها 
رفتن��د زیر چتر. البته در این موقع نیز 
هنوز چتر از نشانه های ثروت و قدرت 
بود! درس��ت مثل ماش��ین شاسی بلند 
ش��ش س��یلندر خارجی! در اواخر قرن 
17، فرانس��وی ها هم به زیر چتر روی 
آوردند و بعد هم انگلیس��ی ها خودشان 

را زیر چتر یافتند! 

چتر و باران
چترهای یک نفره از بدو تولد و اختراع 
ت��ا به ام��روز تغییر خاص��ی نکرده اند. 
تقریب��ًا همۀ چتره��ا از هم��ان ابتدا تا 
به امروز ش��بیه ه��م بوده اند یعنی یک 
صفحۀ بزرگ داشتند که یک دسته هم 
به آن وصل بود. فقط چترها را س��بک 
کردند تا مردم بتوانند خودشان آن را 
حم��ل کنند و خدای ناک��رده آرتوروز 
گردن و دس��ت نگیرند و کمرشان کج 

و کوله نشود. 
البته تکنولوژیهای مکانیکی به چترها 
اضافه ش��د. مثاًل با استفاده از اهرمهای 
خاص و فنرهای ریز و درشت، چترهای 
ام��روزی این امکان را پیدا کرده اند که 
با فش��ار یک دکمه باز شوند و حتی با 
فشار همان دکمه بسته شوند. البته در 
این کار خیل��ی زیاده روی نکنید، چون 
چترهای امروزی که اغلب چینی هستند 
طاقت این همه باز و بسته شدن و باال 
و پایین ش��دن را ندارند و ممکن است 

شما را سر بزنگاه ناکام بگذارند! 

تحول تکنولوژی

چترهای متفاوت
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اج��رای نمای��ش کلب��ۀ عم��و تُم به 
کارگردانی بهروز غریب پور در س��الن 
اصلی تئاتر ش��هر به پایان رس��ید. این 
نمایش بر اساس رمان »کلبۀ عمو تُم« 
اثر هریت بیچر استو نوشته و اجرا شد. 
هریت استو این رمان را در اواخر قرن 
نوزدهم نوشت و بسیاری از حرکتهای 
ضد نژادپرستی و ضد برده داری را در 

نگاهی به نمایش کلبۀ عمو تُم

تماشاخانه

لطفاً کمی کتاب بخوانید! 

آمریکا آغاز کرد. 
بهروز غری��ب پور با بازنویس��ی این 
رمان و تنظیم آن برای اجرای صحنه، 
گروه عظیم تئاتر آرین را به کار گرفت 

و این اثر را بازآفرینی کرد. 
اگ��ر کس��ی رم��ان کلبۀ عم��و تم را 
نخوانده باش��د، تصور خواهد کرد که با 
یک نمایش طوالنی و از هم گس��یخته 

روبروس��ت چن��ان ک��ه گاه��ی اوقات 
اتفاقاتی از این دس��ت در تلویزیون رخ 
می دهد. برای مثال وقتی یک س��ریال 
بلند تلویزیونی که یک داستان طوالنی 
دارد به صورت فیلم سینمایی به نمایش 
درمی آید، بیننده ای که اصل سریال را 
ب��ه صورت کامل ندیده باش��د خود را 
در برابر یک اثر غیر منسجم می بیند و 
س��ر از کلّیت داستان در نمی آورد ولی 
کس��ی که داستان اصلی را دنبال کرده 
باشد، شاهد اثری خواهد بود که خرده 
داس��تانها و فرعیات و شاخ و برگهای 
اضافی آن هرس ش��ده است و بیشتر 
جنب��ۀ ی��ادآوری دارد. بینن��ده دراین 
وضعی��ت فرصت آن را پی��دا می کند 
که مس��یر داس��تان را به س��رعت در 
ذهن خ��ود مرور کند. اگر از این زاویه 
به نمایش آقای غریب پور نگاه ش��ود، 
مس��لّمًا این نتیجه به دست می آید که 
تماش��اگرانی که رمان را نخوانده اند یا 
حداقل کلبۀ عمو تم را به ش��کل فیلم 
ندیده اند، سرخورده می شوند  سینمایی 
و ب��ا دلخوری و بی حوصلگی س��الن را 

ترک می کنند! 
اتفاق مهمی که قرار است در این نوع 
نمایش بیفتد و قطعًا منظور نظر هنرمند 

حامد قاموس مقدم
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توانمندی چ��ون آقای غریب پور بوده 
است، حکایت مهندسی معکوس است. 
مهندسی معکوس به نوعی از تکنولوژی 
گفته می شود که در آن، تولید کنندگان 
با بررسی مسیر تولید یک محصول، از 
مرحلۀ نهای��ی یعنی محصول س��اخته 
ش��ده تا اجزای آنالیز ش��دۀ آن به آن 
تکنولوژی دس��ت پی��دا می کنند و آن 

محصول را بازآفرینی می کنند. 
این نمایش در این مسیر قرار می گیرد 
و تماشاگر خود را به این فکر می اندازد 
تا پس از خروج از سالن حتمًا به سراغ 
رمان مذکور برود و آن را مطالعه کند 
تا بتواند از نمایش س��ر در بیاورد و با 
این کار، لّذت مضاعف دیدن نمایش را 
پس از مطالعۀ رمان به دست بیاورد. 

بهروز غریب پ��ور با اینکه از گروهی 
بزرگ برای اج��رای نمایش خود بهره 
برده اس��ت، تقریبًا تمام��ی موارد مهم 
اجرا را به تنهایی طراحی کرده اس��ت 
ک��ه هر کدام به نوعی ش��گفت انگیز و 

بی نظیر است. 
طراحی نور بس��یار زیبا، دکور س��اده 
و مناس��ب و کاربردی و طراحی لباس 
زیبا و مناس��ب که هر کدام به تنهایی 
از نق��اط قوت این نمایش به حس��اب 

می آید، همگی نتیج��ۀ تفکر کارگردان 
و نش��ان دهندۀ اش��راف او بر داستان 

است. 
نکت��ۀ جال��ب و دیدن��ی در طراحی 
صحنه، اس��تفاده از بازیگ��ران به جای 
لوازم صحنه اس��ت. گروهی از بردگان 
ک��ه هم��واره در حال کار در گوش��ه و 
کنار صحنه بودند و همچنین در چیدن 
صحنه و جابجا ک��ردن لوازم دکور در 
صحنه های مختلف، فعالیت می کردند، 
گاه��ی اوق��ات و در برخ��ی صحنه ها 
مانند مجس��مه ثابت می شدند و همین 
کار س��بب می شد که قابهای زیبایی از 

زندگی بردگان به نمایش در بیاید. 
غریب پور برای ایجاد جّذابیت بصری 
در نمایش خود از یک سگ بزرگ نیز 
اس��تفاده کرد که حضور آن س��گ در 
صحنه در لحظاتی که تماشاگر احساس 

خستگی می کرد، بسیار مفید بود. 
البته آن س��گ و صاح��ب خود پس 
از چندی��ن حضور در مقاب��ل دوربین 
تلویزی��ون بر روی صحنۀ تئاتر بس��یار 
خوش درخشیدند و در رنگهای متنوع 

صحنه به زیبایی نشستند. 
بازیگ��ران،  روان  و  زیب��ا  بازیه��ای 
مخصوص��ًا بازیگ��ران خردس��ال ای��ن 

نمایش به باورپذیرتر ش��دن آن کمک 
بسیاری کرد. 

در این می��ان دو نکتۀ منف��ی نیز به 
چش��م می خورد؛ یکی صدای نامناسب 
موسیقی در طول نمایش و افکتهای گاه 
نامناس��ب که باعث می شد تماشاگران 
ناگهان از فضایی که در آن فرورفته اند 
بیرون بیایند و دیگری نطق چهار جانبۀ 
بازیگ��ران در صحن��ۀ اختتامیۀ نمایش 
که مفهوم جهان شمول نمایش را دچار 

شعارزدگی کرد. 
در مجم��وع باید به این نکته اش��اره 
کرد که وقتی س��الن اصلی تئاتر ش��هر 
مملو از جمعیت شود و حتی عّده ای از 
تماشاگران، نمایش را به صورت ایستاده 
دنبال کنند، قطعًا اتفاق خجس��ته ای در 

نمایش ایران افتاده است. 

عکس:حامدقاموسمقدم
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ماج��را در صف طوالن��ی بانک اتفاق 
افتاد و شروع ماجرا دقیقًا جایی بود که 

بنده نفر آخر صف بودم. 
پش��ت باجۀ بانک یک کارمند بسیار 
وظیفه ش��ناس، بس��یار خوش تیپ اّما 
بسیار خونس��رد نشسته بود؛ به طوری 
ک��ه از قیاف��ۀ آرامش می ش��د فهمید 
که ب��ه هیچ وجه برای طوالنی ش��دن 
صف نگران نیس��ت و دلش نمی خواهد 
ب��ه خاطر دیگران خ��ودش را به عجله 

بیندازد. 
بنده طبق یک ع��ادت قدیمی به هر 
بانکی که وارد می ش��وم س��عی می کنم 

پیش از ه��ر کار دیگری ن��ام کارمند 
مربوط��ه را بلد ش��وم؛ البته روش من 
اینطوری نیس��ت که بروم و مس��تقیمًا 
ازشان بپرسم »ببخش��ید آقا اسم شما 
چی��ه؟« بلکه گوش��هایم را تیز می کنم 
و مثل یک ماهیگی��ر خبره نام کارمند 
مربوطه را از بین دیالوگهای دیگر افراد 
حاضر در صف صید می کنم. آن وقت 
طوری که انگار دس��ت کم 15 سال از 
رفاقتم ب��ا کارمند مربوطه می گذرد، با 
لحنی بسیار صمیمی با او چاق سالمتی 
می کنم. کارمند مربوطه هم در بیش��تر 
موارد گم��ان می کند که بن��ده اگر از 
مش��تریان قدیم بانک نباشم حتمًا یکی 
از بّچه ه��ای محل یعن��ی آدمهای در 
و همس��ایه و یا یک همکالس��ی بسیار 
قدیمی هس��تم و به خاطر اینکه نام مرا 
فراموش کرده است، خودش را 

سرزنش می کند. 

آقا! اسم شما چیه؟ طتز

این رفاقت دیرینه با کارمند مربوطه 
تا به حال خیلی کار راه انداز بوده است 

تا اینکه آن اتفاق افتاد. 
من ت��وی صف بودم یعنی آخر صف 
بودم و گوشهایم را تیز کرده بودم. نفر 
اول به کارمند مربوطه گفت: »س��الم 

آقای عّباسی...«
چند دقیقه بعد نفر دوم گفت: »آقای 

ناصری! بهترید که انشاء اهلل...«
چن��د دقیقه بع��د نفر س��ومی گفت: 
»آقای مقّدم! اخوی حالشان چطوره؟«

من حسابی گیج شده بودم. هر کسی 
کارمند مربوطه را به یک اس��می صدا 
می زد. نوبت من شد. بر خالف عادت 

همیشگی پرسیدم: 
 »آقا! اسم شما چیه؟«

کارمند مربوطه گفت: »شما می تونید 
بنده رو مرادی صدا بزنید.«

فهمیدم کارمند مربوطه از ما زرنگ تر 
تشریف دارند و اس��م واقعی ایشان را 
فقط مش��تریهای قدیمی و بّچه های در 

و همسایه می دانند. 

مرتضی سورج
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 »تکّدی گ��ری« ی��ا هم��ان »گدای��ی 
خودم��ان« می تواند ش��غل بس��یار پر 
درآمد و آینده داری باشد، مشروط بر 
اینکه شما نوجوانان عزیز از همین حاال 
به فکر آیندۀ خود باشید و آموزشهای 
تکّدی گری را گام به گام با کفش��های 
پاره و پوره پشت سر بگذارید و در این 

زمینه حرفه ای شوید. 
نکت�ۀ اّول: اولی��ن نکته این اس��ت 
که بای��د بدانید چه س��اعتی کجا پول 
پیدا می ش��ود. مثاًل گدای محترمی که 
س��اعت 8 صب��ح روبروی تئاتر ش��هر 
ایس��تاده و گدایی می کن��د، باید بداند 
که اه��ل هنر به ویژه هنر محترم تئاتر 
ت��ا لنگ ظهر خواب هس��تند و پگاهان 
س��اعت 4 یا 5 بع��د از ظهر کم کمک 
از زی��ر لحاف بیرون می آین��د یا مثاًل 
گدایی که س��اعت 6 عصر روبروی در 
مجلّل ترین رستوران ایستاده باید بداند 

که س��اعت ش��ام و نهار خوردن مردم 
عاّدی یک کمی با س��اعت غذا خوردن 

گدایان محترم فرق می کند. 
چ��را دم در اداره ایس��تاده ای؟ آخر 
کارمند جماعت پول اضافی دارد که به 
گدا بدهد؟ الاقل برو بازار ش��اید آنجا 
اوضاع بهتر باش��د! بابا توی فشار مترو 
که کسی دس��تش توی جیب خودش 

نمی رود! 
نکتۀ دوم: دومین نکته این است 
که اگر از آن دسته گداهایی هستید که 
ع��ادت دارید دس��تتان را دراز کنید و 
عین مجسمه یک گوشه بنشینید، باید 
خدمتتان عرض کنم که شما هیچ وقت 
پولدار نمی شوید. بله جانم! نابرده رنج، 
گنج میّسر نمی شود. بلند شو یک تکانی 
به خودت بده! اینجاست که آموزشهای 
بازیگری به درد ش��ما می خ��ورد. اّول 
باید دس��تانت را از آرنج به قاعدۀ 90 
درجه به عقب خم کنی و پاهایت را نیز 

همچنان به قاع��دۀ زاویۀ 90 درجه از 
زانو به سمت چپ و راست طوری خم 
کنی که مردم مطمئن شوند که به هیچ 
وج��ه توانایی کار کردن نداری! صدای 
محزون و دردآل��وده ات در این بخش 

می تواند بسیار درآمدزا باشد. 
اگر بتوانی یک پایت را در پاچۀ دیگر 
شلوارت پنهان کنی به طوری که مردم 
خیال کنند فقط یک پا داری، ماهیانه 5 

میلیون تومان درآمد خواهی داشت. 
نکتۀ س�وم: چس��بناک باشید 
و ش��دیداً به مردم بچس��بید. مردم به 
راحتی پول در نمی آورند که به راحتی 
به ش��ما پ��ول بدهن��د اّما اگر ش��ما با 
لباس��های کثیفتان به لباس��های تمیز و 
شیک آنها بچس��بید، حاضرند حسابی 
پول خرج کنند تا از ش��ّر شما خالص 

شوند.  

آموزش گام به گام تکّدی گری
یا همان گدایی خودمون

قاسم تنبل زادگان

تصویر: سروناز خالقی
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همین طور گذشت. 
در طول جنگ جهانی دوم، خود من به 
تنهایی 892352 سرباز دشمن را نفله 
کردم، بی آنکه از بینی یکی خون بیاید. 
در جنگ، بچه ها کمتر از آدم بزرگها به 
بیمارستان و بهداری نیاز پیدا می کنند. 
در جنگ��ی ک��ه آنه��ا راه می انداختند، 
تلفات فقط به مرگ می انجامید، زخمی 

و این حرفها نداشتند. 
من 987 ناو جنگی، 532 ناو هواپیمابر، 
799 رزم ناو، 2007 ناوش��کن و 161 
کشتی تدارکاتی را به قعر آب فرستادم. 
کش��تیهای تدارکاتی اصاًل هدف جالبی 

نبود، لطفی هم نداشت. 
ع��الوه بر آنه��ا 5465 قایق تندروی 
گش��تی را دود دادم. نمی دان��م چ��ه 
مرض��ی بود ک��ه این هم��ه قایق 
تندرو م��ی زدم. در طول چهار 
س��ال جن��گ به ه��ر طرف 
که می چرخی��دم، دخل یک 
قایق گش��ت را م��ی آوردم. 
هنوز نفهمیده ام چرا. 5465 قایق 

کم رقمی نبود. 
فقط سه تا زیردریایی زدم. زیردریاییها 
به محدودۀ کوچۀ ما نمی آمدند. اولین 

نوشته: ریچارد براتگین
ترجمه: اسداهلل امرایی

داستان

یاد بچه های محل

بچه های محلۀ تاکومای واش��نگتن در 
دسامبر 1941 وارد جنگ شدند. البد 
می خواستند پا جای پای بزرگترهاشان 
بگذارن��د و جز ای��ن راهی نداش��تند. 
می دانس��تند  ان��گار  که  بزرگترهای��ی 

اوضاع از چه قرار است. 
می گفتند: »پرل هاربر یادتان نرود!«

می گفتیم: »حتمًا.«
آن وقته��ا بچ��ه ب��ودم. البت��ه حاال 
خیلی فرق ک��رده ام. ما هم توی تاکوما 
می جنگیدی��م. بچه ها دش��منان خیالی 
را درس��ت مث��ل آدم بزرگها که 
دشمنان واقعی را می کشند، سر 
به نیس��ت می کردند. چند سال 
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زیر دریای��ی را در به��ار 1942 غرق 
کردم. توی دس��امبر و ژانویه، بچه های 
محل چپ و راست زیردریایی می زدند 
اما من س��ِر صبر و حوصله نشس��تم و 
منتظ��ر مان��دم. اول بهار صبرم س��ر 
آمد. س��ر راه مدرسه اولین زیردریایی 
را درس��ت دم بقالی س��ر کوچه زدم، 
بن��گ! ب��رای زدن زیردریایی دوم، دو 
س��ال کمین کردم. سال 1944 دومین 

زیردریایی را دود دادم. 
آخرین زیر دریایی را در فوریه 1945 
زدم، جش��ن تولد ده س��الگی ام را چند 
روزی بود که پشت سر گذاشته بودم. 
از هدیه هایی که گرفتم، حسابی دلخور 
و دم��غ بودم. بعد هم به جان آس��مان 
افتادم! توی آس��مان جوالن می دادم و 
دنبال نفس کش می گش��تم. کوه مانت 
راینر مثل سردار سفید پوش بلندقامتی 

پشت سرم خودنمایی می کرد. 
من خلبان س��تاره و ت��ک خال گروه 
بودم. سوار پی 38، گرومن وایلدکت، پی 
51  و مسرایش��میت که می شدم فلک 
جل��ودارم نبود. البد تعج��ب می کنید، 
من و مسرایش��میت آلمانی؟ هواپیمای 
غنیمت��ی بود. رن��گ مخصوصی به آن 
زدم که خودیها م��را عوضی نگیرند و 
از آن باال چپه ام نکنند. همه هواپیمای 
من را می شناختند و با دست نشان هم 

می دادند، دشمن هم چشمش کور! 
من 8942 هواپیمای شکاری، 6420 
بمب افک��ن و 51 هواپیم��ای باری را 
س��رنگون کردم. هواپیماه��ای باری را 
اوای��ل جن��گ زدم. بع��داً از هواپیمای 
باری خسته ش��دم. خیلی کند حرکت 

می کرد. 

 109 و  پ��ل   777 مخ��زن،   1281
پاالیش��گاه نفت را وی��ران کردم، چون 
یقی��ن داش��تم ک��ه در جن��گ، حق با 

ماست. 
می گفتند: »پرل هاربر یادتان نرود!«

می گفتیم: »حتمًا!«
دس��تهایم را باز می کردم و مثل بال 
هواپیم��ا می گرفت��م و ش��یر دودکنان 
زو می کش��یدم: رت ت��ت ت��ت ت��ت 
و هواپیماه��ای دش��من را ب��ه زمی��ن 

می ریختم. 
بچه ها دیگ��ر از آن بازیها نمی کنند. 
بچه های امروز کارهای دیگری می کنند. 
به همین دلیل من هم می نشینم و مثل 
شبح بچه به یاد اسباب بازیهای قدیمی 

دلم را خوش می کنم. 
وقت��ی بچ��ه ب��ودم و هواپیما 
می ش��دم، کار جالبی می کردم. 
ش��بها دو ت��ا چراغ قوه دس��ت 
می گرفت��م و روش��ن می کردم. 

دس��تهایم را باز می کردم و مثل خلبان 
پرواز ش��بانه به جان کوچه های تاکوما 

می افتادم. 
ت��وی خانه ه��م هواپیما ب��ازی تمام 
نمی ش��د. چهار صندلی از آش��پزخانه 
م��ی آوردم توی اتاق می چی��دم. دو تا 
ج��ای بدنه، دو تا هم ب��ال. توی خانه، 
بیشتر از بمباران ش��یرجه ای انتحاری 
اس��تفاده می ک��ردم. صندلی ه��ا ج��ان 
می داد برای این کار. خواهرم درس��ت 
پشت سر من توی کابین کمک خلبان 
می نشس��ت و پیامهای اضطراری را به 
مرکز می فرس��تاد: »مرکز! صدای مرا 
می شنوید؟ ما فقط یک بمب داریم، ناو 
هواپیمابر را نمی گذاریم در برود. بمب 
را راس��ت توی موتورخان��ه می کوبیم. 
تمام. متش��کرم جناب سروان. بخت با 

ماست. تمام.«
خواه��رم ب��ه م��ن می گف��ت: »یعنی 

می توانی از پس آن بربیایی؟«
جواب می دادم: »دست کم گرفته ای؟ 

کالهت را بچسب که رفتیم.«
کالهت را بچسب

بیست سال از آن ماجراها می گذرد. 

تصاویر: نورمن راکول
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مراحل
خوش تیپ

یک فوتبالیست! شدن

شوخی
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 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! 

بنیامین اختری

افقی
1- معما- خاک

2- با لعب می آید- قورباغه- بازی تکراری
3- عالمت جمع- نوعی سم

4- معیار- نوعی فلز سفید
5- رویین تن شاهنامه

6- از اجزای دستگاه تنفسی- همدم
7- زندگینامۀ فرنگی 

8- از حیوانات درنده- حیوان بدبو
9- گروهی در افغانستان- طاقچه

10- خشکی- صورت- وزنی معادل 75 گرم
11- ورزشی زمستانی- متدین

عمودی
1- از آن آب می کشند- اشاره به دور- جمع طبیب

2- خودداری- رودی مرزی
3- بیم��اری ریوی- حی��وان بزرگ جثه )ب��ه هم ریخته(- 

مظهر زیبایی
4- یکی از شهرهای آلودۀ دنیا- نوعی نان

5- سوم شخص مفرد- نوعی انگل
7- مخرب- عدد ماه
8- کماندو- یار ویس

9- ساز چوپان- گلی خوشبو- رفوزه
10- میوۀ تلفنی- عطر مّیت

11- صفت سیب زمینی- شهری مذهبی- سیم ارتجاعی
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آسمانیها

مرتضی سورج

کسانکهتلخیزهرطلبنمیدانند
تُُرششوندوبتابندروِزاهلسؤال

توراکهمیشنویطاقتشنیدننیست
مراکهمیطلبمخودچگونهباشدحال؟

رودکی سمرقندی

موسیعلیهالسالمگفت:ایپروردگارمن!چگونهبهفرعون
روزیمیدهیدرحالیکهاوادعایخداوندیکردهاست؟

بهاووحیش��د:ایموسی!منربوبّیتخویشرافراموش
نکنمهرچنداوعبودیّتخویشرافراموشکردهباشد.

روایت
امامصادقعلیهالس��المفرمودن��د:»هرکسکه
دوستداردمشهورشود،گمناممیگرددوهرکس

کهدوستداردگمنامبماند،مشهورمیشود.«

34

لطایف

حکایت
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محو توام
       چنانکه ستاره به چشم صبح

                            یا شبنم سپیده دمان، 
                                                      آفتاب را



م
ستی

تان ه
منتظر نامه های

تهران-صندوق پستی 14155-3563
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