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گفتگو با حسین رضازاده: 

رضا زاده های دیگری
 تربیت می کنم
اضافی ها را دور بریزید

توصیه نمی شود »یعنی« بشتابید! 
همبر گرد؛ یک غذای سیاسی! 
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روحانی��ون ک��ه نمایندۀ رس��ول خدا 
هس��تند در بی��ن م��ردم، اگ��ر خدای 
نخواس��ته روحانیون��ی ک��ه مدعی این 
هس��تند ک��ه نمایندۀ ام��ام زمان اآلن 
هس��تند در بی��ن م��ردم، اگ��ر خدای 
نخواسته، از یکی ش��ان یک چیز صادر 
بشود که برخالف اسالم باشد، اینطور 
نیست که فقط خودش را از بین برده، 
این حیثیت روحانیت را لکه دار کرده. 
این ی��ک وظیفۀ بزرگی ب��ه عهده اش 
هس��ت. روحانی همچو نیس��ت که اگر 
یک خالفی بکن��د، بگویند که زید این 
خ��الف را ک��رده. خ��الف روحانی، به 
اندازه ای که سعۀ شعاع نفوذش هست، 
خطایش خطای بزرگ هس��ت. خطایی 
اس��ت که عفوش در درگاه خدا بسیار 
مشکل اس��ت. برای اینکه این نماینده، 
یعن��ی مدعی نمایندگ��ی از طرف امام 
زمان- س��الم اهلل علیه- و اس��الم دارد. 
نمایندۀ امام زمان اگر خدای نخواس��ته 
یک قدمی کج بگذارد این اس��باب این 
می ش��ود که مردم به روحانیت بدبین 

بش��وند. بدبین ش��دن به 

روحانیت و شکست روحانیت، شکست 
اسالم اس��ت. آن که حفظ کرده است 
تا حاال اس��الم را، این طبق��ه بودند. و 
اگر در این طبقه ش��خصی، اش��خاصی 
پیدا بش��وند که برخالف مصالح اسالم 
خدای نخواسته عمل بکند، جرمی است 
که از آدمکشی بدتر است. جرمی است 
ک��ه از همۀ معاصی بدت��ر. برای اینکه 
جرم صادر می شود از کسی که آبروی 
روحانی��ت را از بین می ب��رد. مردم را؛ 
آنهای��ی ک��ه غاف��ل 

سرشاخه های نور
هس��تند از اس��الم، گاه��ی وقته��ا بر 
می گرداند. اینطور نیست که وارد شده 
اس��ت که-چنانچه عالِم فاس��د بشود 
عالَم فاسد می ش��ود. برای اینکه عالِم- 
به حس��ب ظاهر- نمایندۀ امام است. و 
اگر خدای نخواس��ته یک فسادی در او 
پیدا بشود، فاسد بشود، قشرهای ملت 
را فاس��د می کند. گاهی عالَم را فاس��د 
می کند. و از آن طرف اگر صالح باشد، 
صالح می کند قش��رهای ملت را. صالح 

می کند عالَم را. 
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رس��الت اصلی کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان باال بردن س��طح 
فرهنگ��ی ک��ودکان و نوجوان��ان ایران 
اسالمی است.« این جمله ایست که در 
اساسنامۀ کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان نقش بسته است. 
کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان 
ب��زرگ  ش��هرهای  در  نوجوان��ان  و 
و شهرس��تانهای کوچ��ک ب��ا ایج��اد 
کتابخانه های ثابت کودکان و نوجوانان 
اولین گامهای مؤثر را برای عملی کردن 
شعار خود برداشت اما مگر کودکان و 

نوجوانان ایران در شهرها و شهرستانها 
حضور داش��تند؟ پس تکلیف کودکان 
و نوجوانان روستایی چه می شد؟ لزوم 
این فعالیتها در روستاها و نقاط محروم 
از طرف��ی و کمبود امکانات از س��ویی 
دیگ��ر کانون را تحت فش��ار قرار داده 
ب��ود تا اینکه فکری بک��ر، راه نجاتی را 
پیش رو قرار داد؛ کتابخانه های س��یار 

روستایی.
در س��ال 1345 اولین کتابرسانی به 
روس��تاها در عشایر درۀ شوری )استان 
فارس( تجربه ش��د. جالب اس��ت که 

جان روان

بدانید اولین وسیله نقلیه ای که در این 
طرح به کار گرفته شد قاطر بود که به 
مرور موتور سیکلت جایگزین آن شد. 
در همی��ن حوالی )به لح��اظ زمانی!( 
کتابخان��ه س��یار دیگ��ری در اس��تان 
آذربایج��ان غربی فعالیت را آغاز کرد 

که خودرو آن اسبها بودند. 
در س��ال 1354 حدود 15 کتابخانه 
س��یار در کش��ور فع��ال بودن��د. این 
کتابخانه های س��یار بعده��ا و به مرور 
زمان به وس��یله نقلی��ه موتوری مجهز 
ش��دند که اغلب آنه��ا جیپ یا لندرور 

ش
زار
گ

دربارۀ کتابخانه های سیّار روستایی

علی حاجتیان فومنی
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بودند و کتابرس��انی وسعت و سرعت 
بیشتری گرفت طوری که هر کتابخانه 
حدود 60-50 روس��تا را تحت پوشش 
فعالیتهای خود قرار داده بود و سرویس 

فرهنگی رایگان می داد. 
داشتند  کتابرس��انها صندوقهایی  این 
که در هر صن��دوق حدود 100 کتاب 
قرار می گرفت و در مراجعه به روس��تا 
صندوق به امانت گذاش��ته می ش��د تا 
پ��س از مطالعه بچه ها با صندوق دیگر 

تعویض شود. 
امکان��ات جدی��دی نی��ز در اختی��ار 
کتابخانه های سیار روستایی قرار گرفت 
از جمله ای��ن امکانات پرژکتور نمایش 

فیلم و موتور برق بود. 
مربیان فرهنگی با حضور در روستا به 
بچه ها کتاب امانت می دادند، بچه ها را 
در زمین��ه مطالعه راهنمایی می کردند. 
در روس��تاهایی که فارس��ی زبان دوم 
محسوب می ش��ود مربیان با روخوانی 
کتابه��ا توان خواندن اعض��ا را افزایش 

می دادند. 
قصه گویی نیز یکی از راههای ترویج 

کتابخوانی در روستاها بود که با شور و 
حرارت مربیان می توانست ابزار موفقی 
در ج��ذب اعض��ا، نگهداش��ت آنها و 
افزایش عالقه آنها به کتابخوانی باشد. 
نمایش فیلم یک��ی دیگر از فعالیتهای 
کتابخانه ه��ای س��یار روس��تایی ب��ود. 
فیلمهای س��اخت کانون که با هدفهای 
فرهنگ��ی س��اخته می ش��د؛ ه��ر کدام 
می توانست ضمن سرگرم کردن بچه ها 
به آنها درس زندگی بدهد. عمو سیبیلو، 
ساز دهنی، تبر و هفت تیرهای چوبی... 

از جمله آن آثار بودند. 
یکی از مربی��ان قدیمی کتابخانه های 

س��یار نقل می کرد: نمای��ش فیلم یکی 
از پر ش��کوه ترین فعالیتهای ما در آن 
دوران ب��ود تم��ام روز را کار و تالش 
می کردیم و هن��گام گرگ و میش هوا 
در یک محوطه باز و وسیع پردۀ سفید 
نمایش را نصب می کردیم و موتور برق 
را روش��ن می کردیم. همۀ خانواده های 
س��اکن در روس��تا دس��ت بچه ه��ا را 
می گرفتن��د و ب��ا هم به تماش��ای فیلم 

می آمدند. 
ش��اید اگر اغراق نباش��د بیشتر آنها 
اولی��ن ب��ار بود ک��ه به تماش��ای فیلم 
س��ینمایی می نشستند و تا س��الها این 

مربی گاهی در برف گرفتار می شود.
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تجرب��ه را فقط ب��ه همین صورت و در 
همین فضا داشتند. 

این روستاها همگی فاقد برق بودند و 
امکان تماشای تلویزیون را نیز نداشتند 
ب��ه همین دلی��ل فیلم س��ینمایی تأثیر 
ش��گرفت و قابل مش��اهده ای در آنها 

داشت. 
مربیان س��یار روس��تایی با برگزاری 
مس��ابقات ادبی؛ اس��تعدادهای ادبی را 
شناس��ایی می کنند و با معرفی کتابهای 
مؤثر در رش��د تش��کیل جلسات ادبی، 
مش��اوره با اعضا و در پایان معرفی این 
استعدادها به مرکز آفرینشهای ادبی و 
ایجاد شرایط مکاتبه برای آنها در اعتال 

و پرورش استعداد آنها می کوشند. 
یک��ی دیگ��ر از فعالیته��ای 
کتابخانه های س��یار پرداختن 

به مقوله هنر اس��ت. خیلی از بچه های 
روستا اولین بار وس��ایلی چون گواش، 
آبرن��گ، بوم، ... را در کتابخانه س��یار 
دیده ان��د و تجرب��ه اس��تفاده از آنها را 
در حض��ور مربی��ان کس��ب کرده اند. 
س��فالگری کرده اند و کاغذ پاره ها را به 

نقش بدل کرده اند. 
بازیه��ای محل��ی و بومی بخش��ی از 
فرهنگ بومی یک منطقه است مربیان 
س��یار در این بخش نیز همت کرده اند 
و با ایجاد فضای مناسب این فعالیت را 
با بچه ها انجام می دهند تا به فراموشی 
س��پرده نش��ود؛ در همین راستا برخی 
مربی��ان ب��ه پژوه��ش در ای��ن زمینه 
و  پرداخته ان��د 
ج��زوات مکتوبی 

را تدوین کرده اند. 
بچه ها با کتابخانۀ سیار، نشریه دیواری 
می سازند و با ش��خصیتها و وقایع مهم 
بومی و کشوری و دینی آشنا می شوند. 
کتابخان��ۀ س��یار در روس��تاها محل 
خاصی برای اجرای برنامه ها ندارد بلکه 
با توافق مردم روستا جایی را مشخص 
می کنند و ب��ه فعالیت می پردازند. این 
مکان ممکن اس��ت مدرس��ه، مسجد، 
حس��ینیه، یا پ��ای چناری س��ایه دار و 

بیدی کهنسال باشد. 
اگ��ر روزی در جاده یک جیب خوش 
آب و رنگ دیدند که راننده ای سرحال 
و خوش��حال داش��ت و به سمت روستا 
می رف��ت بدانید یک��ی از کتابخانه های 
س��یار روس��تایی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان را دیده اید. 
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جیمز گارنر
برگردان: احمد پوری

سه بز با وجدان
زیب��ای  دامن��ۀ  در  روزگاری  روزی 
کوهی، س��ه بز که ش��یر ی��ک مادر را 
خورده بودند زندگ��ی می کردند. آنها 
خانواده ای بس��یار نزدی��ک و صمیمی 
بودن��د. در ماههای زمس��تانی در درۀ 
س��بز و پ��ر گیاهی به س��ر می بردند و 
عل��ف می خوردند و کاره��ای معمولی 
بزه��ای دیگ��ر را انج��ام می دادند. در 
تابس��تان ک��وچ می کردن��د ب��ه دامنۀ 
کوهی که مرتع بزرگی بود و علف آن 
ش��یرین تر بود. به ای��ن طریق آنها در 
یک منطقه عل��ف نمی خوردند و جای 

پای کمتری از خود در محیط زیس��ت 
به جا می گذاشتند. 

برای رسیدن به این مرتع، بزها باید از 
پلی که روی دره ای عمیق قرار داشت 
رد می ش��دند. اولین روزهای تابس��تان 
رس��ید و یکی از بزها رفت تا از پل رد 
شود. این بز از نظر تقویمی دست آورد 
کم تری از آن دو بز دیگر داش��ت و از 
حیث جثه هم کمترین تفوق را داشت. 
وقتی ب��ه پل رس��ید کاله ایمنی اش را 
گذاش��ت س��رش و نردۀ کن��ار پل را 
گرفت. اما همین که خواست از پل رد 

صدای  شود 
تهدی��د  نع��رۀ 

آمیزی را شنید. ناگهان 
هیوالیی ترس��ناک و پر مو و 

بوین��اک با تجمع��ی از کثافت بر 
ت��ن فریاد زد: »هی... م��ن نگهبان این 
پل هستم. بزهای س��فید شاید دلشان 
بخواه��د از آن رد ش��وند اما هر کدام 
ک��ه بخواهن��د ای��ن کار را بکنن��د من 
می خورمشان.« بز آب دهانش را قورت 

داد و گفت: »چرا جناب هیوال؟«
_ : »برای این که یک هیوال هس��تم و 
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به آن افتخار می کنم. من هم نیازهایی 
دارم که یکی از آنها خوردن بز اس��ت. 

تو باید به این نیازها احترام بگذاری.«
بز که ترسیده بود تته پته کنان گفت: 
»کام��ًا حق با شماس��ت. اگر خوردن 
من باعث ش��ود ش��ما هیوالی بهتری 
ش��وید. زهی س��عادت اما م��ن برای 
اقدام به چنین کاری نیاز به مش��ورت 
با هم ش��یرهای خودم دارم. با اجازه...« 

دوید و برگشت به دره. 
پس از او، بز هم ش��یر وس��طی رفت 
به طرف پ��ل. این بز از نظ��ر تقویمی 
پیشرفته تر از بز اولی بود و از حیث جثه 
هم امتیاز بیشتری داشت. )البته چنین 
امتی��ازی او را بز الیق ت��ری نمی کرد(. 
همین که بز شروع کرد از پل رد شود 
هی��وال جلویش را گرفت: »طبیعت مرا 
به صورت هیوال درآورده اس��ت. و من 
به هیوالی��ی خود افتخ��ار می کنم. آیا 
ت��و معتقدی که م��ن نباید یک زندگی 
کام��ل و درس��ت و حس��ابی هیوالیی 
داش��ته باش��م؟« بز با جس��ارت تمام 
گفت: »کی؟ من؟ اصًا.« پس حرکت 

نکن تا بیایم و تو را قورت دهم. س��عی 
نکن در بروی، من این کار را توهین به 
خودم حس��اب می کنم.« هیوال با قصد 

تجاوز به حریم شخصی بز، جلوتر 
آمد. بز دومی با عجله گفت: 
بس��یار  خانواده ای  من  »اما 
نهایت  این  دارم.  صمیم��ی 
بدون  که  است  خودخواهی 
مش��ورت با آنه��ا بگذارم 
ش��ما مرا بخوری��د. من 

برای احساس��ات آنها احت��رام زیادی 
قایلم. فک��ر می کنم غیب��ت من باعث 

فشار روحی آنها می شود...«
هیوال فریاد زد: »خیلی خوب برو!«

بز گفت: »به محض این که به نتیجه 
برس��م بر می گردم. درست نیست که 

شما را این جا معطل بگذارم.«
هیوال آهی کشید و گفت: »تو چه قدر 

مهربانی.«
هیوال داش��ت لحظه به لحظه بیش��تر 
گرسنه اش می ش��د و دیگر طاقتش از 
دست بزها طاق می شد. تصمیم گرفت 
اگ��ر نتواند یکی از ای��ن بزها را بخورد 
حتم��ًا به یکی از این مقامات ش��کایت 

کند. 
وقت��ی بز س��وم روی پ��ل آمد هیوال 
دید ک��ه دو برابر هیکل او را دارد. 
شاخهایش تیز است و سمهایش 
ب��زرگ. هیوال دی��د که مزیت 
هیکل��ی اش دارد ب��ه س��رعت 
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رنگ می بازد. وحشتی دلش را لرزاند. 
ب��ه زانو افتاد و ش��روع به تضرع کرد: 
»خواه��ش می کن��م مرا ببخش��ید. من 
می خواستم از شما و هم شیرانتان برای 
مقاصد شخصی سوء استفاده کنم. اصاًل 
نمی دانم چه باعث شد این کار را بکنم. 

اما حاال به خطای خود پی برده ام.«
بز به آن قسمت از بدنش که زانوی 
بز نامیده می شود تکیه داد و گفت: »نه. 
نه. ش��ما نباید تمام تقصیر را به گردن 
خودتان بگیرید. حضور ما و بدن اشتها  
انگیز ما ش��ما را در این وضعیت قرار 
داد. من و هم ش��یرانم از این مس��أله 
ناراحتیم. ش��ما لطف کرده و ما را عفو 

بفرمایید.«
هیوال ه��ق هق ک��رد: »ن��ه، نگویید. 
همه اش تقصیر من است. من شماها را 
تهدید و ارعاب کرده ام فقط برای بقای 
خودم. من خیلی خ��ود خواهم!« اما بز 
سر سوزنی حرفهای او را قبول نداشت. 
»م��ا خودخواه بودیم. م��ا فقط در فکر 

نجات جان خود بودیم و نیازهای ش��ما 
را کاًل فراموش کرده بودیم لطفًا همین 

االن مرا بخورید. خواهش می کنم!«
هیوال گفت: »ش��ما باید مرا از این پل 
پرت کنید پایین تا به سزای خودخواهی 

و بی قیدی ام برسم.«
بز گف��ت: »م��ن اصاًل چنی��ن کاری 
نمی کنم. از آن جایی که ماها اول ش��ما 
را به طم��ع انداختیم بفرمایید یک گاز 

از گوشت من بزنید.«
هیوال کمر راست کرد و گفت: »ببین 
چه می گویم. مقصر اصلی من هس��تم. 

زودباش مرا از این پل بیانداز پایین!«
ب��ز ه��م کش��ی آم��د و کم��رش را 
ص��اف کرد و تا جایی که می توانس��ت 
ش��اخهایش را باال کش��ید: »هیچ کس 
غیر از من نمی توان��د این تقصیر را به 
گردن بگیرد. زودباش گاز بگیر وگرنه 

می کوبم وسط دو تا چشمات.«
 »اُه��وی! کله ش��اخی، این قدر با من 

یکی به دو نکن.«

 »کله ش��اخی؟ ای پشمالوی بو گندو! 
االن تقصیر نش��انت بده��م که...« آن 
دو افتادن��د به جان هم و گاز گرفتند و 
مش��ت زدند و لگد پرت کردند و شاخ 
زدند و هر کدام سعی می کرد تقصیر را 

گردن خود بگیرد. 
دو بز سر رسیدند و آمدند روی پل. 
آنه��ا از ای��ن که نمی توانس��تند تمامی 
تقصی��ر را به گردن بگیرند احس��اس 
گناه می کردند. این اس��ت که در میان 
توفان پش��م و سم و شاخ و دندان وارد 
معرک��ه ش��دند اما پل کوچ��ک چنان 
ساخته نش��ده بود که این همه وزن را 
تاب بیاورد. این است که لرزشی کرد و 
تکان خورد و سرانجام در هم شکست 
و هی��وال را با س��ه بز فرس��تاد ته دره. 
آن سه در سرازیری، احساس آرامش 
کردند از این که توانستند سرانجام به 
جزایی که مس��توجب آن بودند برسند 
ب��ه اضافۀ این که پ��اداش کوچکی هم 
نصیبش��ان ش��د. آن هم ای��ن بود که 
ه��ر کدام تقصیر م��رگ دیگری را هم 

می توانست به گردن بگیرد. 
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انق��اب ک��ه جدی تر ش��د، از طرف 
دول��ت ع��راق آمدن��د گفتند ی��ا کار 
سیاسی نکنید یا از این جا بروید. گفت 
اگ��ر از عراق هم مرا بیرون کند و هیچ 
کش��وری مرا راه ندهد از این فرودگاه 
ب��ه آن فرودگاه می روم و تبلیغ خود را 

می کنم. 
ش��ب آخری که نجف بودند، گفت: 
»من در این ج��ا با حرم مطهر مأنوس 
ب��ودم، اما خدا می داند در این مدت از 

دست اهل این جا چه کشیدم.«
وقتی کویت هم راهش نداد، فرانس��ه 
را پیش��نهاد کردند. پذیرفت. مهر 57 
رف��ت پاری��س. چند نف��ر از کاخ الیزه 
آمدند خوش آمد بگویند. گفتند اجازه 
ندارد مصاحبه کند یا اعامیه سیاس��ی 
بده��د. گف��ت: »من می دانم که ش��ما 
خوف دارید پیام من در این جا منتشر 
ش��ود و مردم فرانسه هم قیام کنند اما 
پیامهای من فارسی است و برای ایران 
اس��ت.« قب��ول کردند آزاد باش��د که 

اعامیه بدهد. 
همان روزهای اول یک عده دانش��جو 
آمده بودند دیدنش. امام نبود، با چند 
نفر رفته بودند خانۀ مناسبی پیدا کنند. 
دانش��جوها فک��ر کردن��د اطرافیانش 
نمی گذارن��د آنها امام را ببینند. فردای 
آن روز امام برایش��ان حرف زد. گفت: 

»م��ن از اولی ک��ه داخ��ل در این باغ 
شدم، اجازۀ دخالت به کسی ندادم. به 
نزدیکان خ��ودم هم اجازۀ دخالت هیچ 
وقت نمی دادم. خودم مستقل بودم در 
کارهایم. خیال نکنید حال این جا آمدم 
مثًا ارتباط خاصی با کسی داشته باشم 
یا کسی در کارهایم دخالت بکند و من 

از او تقلید بکنم.«
نوفل لوش��اتو، ده کوچک��ی در حومۀ 
پاری��س ب��ود؛ 40 کیلومتر ب��ا پاریس 
فاصله داشت. خانه ای که اجاره کردند، 
دو تا اتاق تو در تو داشت و یک پستو. 
آنهای��ی که به کارها می رس��یدند توی 
اتاق جلویی می خوابیدند. یک روز صبح 
بیدار ش��دند دیدند نیمه شب که هوا 
س��رد شده، امام آمده پنجره را بسته و 

روانداز رویشان اندخته. 
همسایه ها می دیدند پیرمردی آرام و 
محکم هر روز می آید بیرون خانه اش، 
عده ای پش��ت س��رش می ایس��تند و 
عبادت می کنند. گاهی توی حیاط روی 
پتویی که زیردرخت سیب انداخته اند، 
می نش��یند، خبرنگاره��ا دورش جم��ع 
می ش��وند و ب��ه سؤالهایش��ان ج��واب 
می دهد. ش��ب تولد مس��یح برایش��ان 
هدی��ه داد با یک ش��اخه گل. آنها هم 
گل گرفتند و رفتند از هدیه ها تش��کر 
کردند. از خبره��ا فهمیده بودند رهبر 
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انق��الب ایران اس��ت؛ انقالبی که حاال 
دیگر جدی ش��ده ب��ود. انقالبی ها مثل 
بهش��تی و مطهری از ای��ران می رفتند 
دیدنش. اوضاع را می گفتند و راهنمایی 
می خواس��تند پیش��نهاد کردند شورای 
انقالب درس��ت شود. اس��م عده ای را 
دادن��د به امام، بعضی ها را قبول کرد و 

اسم بعضی ها را خط زد. 
هر روز نیم ساعت قدم می زد. گاهی 
ت��و بالکن و گاهی تو خیابانهای اطراف. 
نمی گذاش��ت کس��ی دنبال��ش ب��رود. 
دیگ��ران نگران��ش می ش��دند، اما این 

چیزها او را نگران نمی کرد. 
قدسی رفته بود خانۀ یکی از اقوامش، 
از س��اعتی که ق��رار بود برگ��ردد دو 
ساعت گذشته بود. توی این دو ساعت، 
امام سه بار س��راغش را گرفت. دفعۀ 
آخر پرس��ید نمی توانید وسیله ای پیدا 
کنی��د با خانم تماس بگیریم؟ قدس��ی 
ک��ه برگش��ت، اخمش باز ش��د. رفت 
رو به رویش نشس��ت، گفت: »مرا دل 
نگران کردید.« هر وقت قدس��ی از در 
می آمد، می رفت استقبالش و به رویش 
می خندید. دخترها می گفتند خوش به 
حال خانم که ش��ما این قدر دوستشان 
داری��د. می گفت خوش به حال من که 

همسری مثل خانوم دارم. 
آمد ت��وی آش��پزخانه، ی��ک پاکت 
پرتق��ال روی میز بود. ب��ه خانمی که 
مس��ئول خرید بود گفت چرا این قدر 
زی��اد خریده اید، او گف��ت امروز ارزان 
بود، دو کیلو خریدم تا س��ه چهار روز 
میوه داش��ته باش��یم. آقا گف��ت امروز 
که ارزان تر ب��ود، فقیرهای این جا هم 
می توانس��تند بخرند، ش��ما که بیشتر 
خریدید ش��اید به آنها نرس��د. اسراف 

هم کردید. ببرید پس بدهید. مس��ئول 
خری��د به پرتقالها نگاه کرد. س��رش را 
انداخ��ت پایین، گفت پ��س نمی گیرد 
چ��ه کار کنیم؟ گفت پوس��ت بکنید و 
پرپر کنید، ش��ب بیاوری��د توی صف 
نماز جماعت به مردم بدهید، شاید این 

طوری خدا از گناه شما بگذرد. 
ه��ر روز ترجم��ۀ خالص��ۀ اخب��ار را 
برای��ش می بردن��د. می دانس��ت ایران 
جای امنی نیست. دیگران هم می گفتند 
صالح نیس��ت االن به ایران برگردید. 
ی��ازده بهم��ن هم��ه را جمع ک��رد. از 
زحمتهایش��ان تشکر کرد. برایشان دعا 
کرد و گفت می خواهد ف��ردا برگردد. 
آخ��ر حرفش هم این بود که »ش��ما با 
ای��ن هواپیما همراه من نباش��ید، چون 
احس��اس خطر می کن��م. بگذارید این 

خطر تنها برای من باشد.«
آم��دن  ب��رای  اس��تقبال،  کمیت��ۀ 
برنامه ری��زی کرده بود. قرار بود بروند 
بهشت زهرا. مسیر فرودگاه مهرآباد تا 

بهش��ت زهرا پر از جمعی��ت بود. فقط 
تهرانی ها نبودند، خیلی ها از ش��هرهای 
دیگ��ر آم��ده بودن��د ام��ام را ببینند. 
س��وار ماش��ین بلیزر بود، ماشین البه 
الی جمعیت گم ش��ده ب��ود. مردم از 
دستگیره های ماشین آویزان می شدند. 
خودش��ان را دنبال ماشین می کشیدند 
یا روی کاپوت س��وار می شدند. راننده، 
خیابان را نمی دید. توی بهش��ت زهرا 
دیگر ماشین خاموش کرد. هلی کوپتر 
آمد و امام را برد جایی که آماده بودند 

سخنرانی کند. 
از بهش��ت زهرا رفت مدرسه رفاه و 
بعد مدرس��ۀ علوی. اتاقهای مدرس��ه 
را فرش ک��رده بودند. هر روز می آمد 
کنار پنج��ره و برای مردم��ی که توی 
حی��اط مدرس��ه و کوچ��ه جمع ش��ده 
بودند دس��ت تکان م��ی داد، بچه ها را 
با سختی می فرس��تادند جلو تا سرشان 
دست بکشند. لباس و پارچه می دادند 

برایشان تبرک کند. 
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دو گروه شدیم برای دو منظور، گروهی 
را دكت��ر اختر مهدی برد به دانش��گاه 
جی نیو، گروهی را دكتر چهندر ش��كر 
به دانشگاه دهلی. آشنایی مختصری در 
حد معارفه و طرح آرزو ها و خواسته ها 

حاصل شد. 
زبان فارسی در هند مثل زبان هندی در 
ایران غریب اس��ت و پروفسور های زبان 
فارسی بعضاً نوه یا فرزند بازرگانها یا تّجار 
قدیمی هستند كه فارسی را نه از مدرسه 
كه به تربی��ت خانوادگی آموخته اند. در 
واقع نس��ل جدید آم��وزش مصادف با 
انزوای زبان فارسی و یّكه تازی انگلیسی 

و ترك تازی عربی شده است. 
شیشۀ ماش��ین مثل مونیتوری است 
ك��ه به ص��ورت زنده تصاوی��ری را از 

س��طح ش��هر نش��ان می دهد. نمایش 
عواطف خواهندگاِن خیابانی، گرسنگان 
خواب آل��وِد پیاده رو ها، توفان رنگ های 
و  كش��میری  روس��ری های  روش��ِن 
تیرۀ  پوس��ت های  پنجابی،  لباس ه��ای 
آفت��اب خورده، ماش��ین های كوچك و 
نقلی، زندگی های بی س��قف و آزاد و به 
قول خالق مومن رخوت : »این عادالنه 

نیست«. 
برنامۀ دیدار روز اول تعیین شد. 

قلعۀ س��رخ دهل��ی. ح��وزۀ حكمران 
س��اطین گوركان��ی ك��ه ب��ا غلبه بر 
تركه��ای قراختای��ی و هندو ه��ا قلمرو 
امپراطوری وسیع بابری را بنیان نهاده 
بودند. با لیاقت ترینشان اكبر شاه بود و 

مثاًل سفرنامه هند
عبدالجبار کاکایی

پارۀ دوم

متش��رع ترینشان اورنگ زیب. اورنگ 
زیب كس��ی مثل شاه س��لطان حسین 
خودمان بود. دس��تمزد پادش��اهی اش 
حاصل استنس��اخ قرآن بود. همایون و 
جهانگیر هم پُر بدك نبودند. اما اورنگ 
زیب مثل اغلب ش��اهزاده های بی رحم، 
پدر را به بند كش��ید و حكومت را در 

دست گرفت. 
ابنی��ۀ تاریخی هن��د، حاصل معماری 
مغول زاده هاس��ت ك��ه رفت��ه رفت��ه با 
معماری شكوهمند عصر صفوی آمیخته 
شده اس��ت و در تاج محل نمایشی از 

این آمیختگی به چشم می آید. 
رد فورد یا قلعۀ سرخ با مسجد موتی 
و سه عمارت سلطانی و محوطه وسیع 
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و چش��م انداز زیبا و سنگ های سرخ و 
انبوه بازدیدكنن��دگان، در مدخل بازار 
صنایع دس��تی س��وژه های خوبی برای 
عكاسی داش��ت. بازدید از این قلعه دو 
ساعتی طول كش��ید و باز برگشتیم به 
اینترنشنال گست هاوس یونیورسیتی. 

روز دوم س��فر ع��ازم بمبئی ش��دیم 
با جت اسپایس��ی ش��ركت هواپیمایی 
هندی. و با یك س��اعت تاخیر در زیر 

باران شدید رسیدیم.
رئیس خانۀ فرهنگ و سر كنسول به 
اس��تقبال آمده بودند ب��از هم دو گروه 
ش��دیم. من و گرمارودی و امیر خانی 
رفتی��م به مصاحب��ه و گروهی دیگر به 
س��مت هتل. رئیس خان��ۀ فرهنگ از 
احفاد منوچه��ری دامغانی بود. ترتیب 
مصاحبه داده ش��د و همگ��ی رفتیم به 
هت��ل wcym كه از اس��مش پیدا بود 
جای مرتبی نیس��ت و جابه جا شدیم با 

شكوه البته. 
روز بع��د به جزی��رۀ فیل ها رفتیم در 
باران ش��دید. نام كشتیمان مومن آباد 

ادامه دارد... 

ب��ود و دریا ویران. دی��دار از جزیره و 
غار های باس��تانی و تمثال شیوا، برهما 
و ویش��نو بس��یار جالب بود. جزیره ای 
سرسبز و زیبا در غرب بمبئی با فاصلۀ 
تقریبی 40 كیلومتر. در برگش��ت، لنج 
دچار توفان دریایی ش��د و مدتی روی 

آب سرگردان بودیم. 
همیش��ه رفتن روی آب و پریدن در 
هوا برای فرزن��د آدم پر مخاطره بوده 

است. ما اصوال باید صاف روی خشكی 
راه برویم. اعتمادی نه به زمین داریم و 
نه به هوا. مثال اگر سقوط كنیم دستمان 
را به كجا بگیریم كه نیفتیم یا اگر دریا 
به هم ریخت به كجا آویزان كنیم جان 
ب��ه لب رس��یده را؟ فق��ط روی زمین 
صاف اس��ت كه می توانیم راه برویم و 

بزنیم زیر آواز. 
مخاط��رۀ س��فر دریایی به تماش��ای 
جزی��ره می ارزید اما وقتی توفان بمبئی 
اتفاق اقتاد سهیل هم باشی باید ساكت 
بش��وی برای چند دقیق��ه و به صدای 

دریا گوش كنی. 
كشتی در وس��ط اقیانوس به فانوس 
دریایی چسبید اما خطر همچنان وجود 
داشت بعد ها كه مجتبی رحماندوست 
راوی نمایش غم انگی��ز اتاق ناخدا بود 
ت��ازه فهمیدیم كه م��رگ، زندگی را با 
منت به ما بخشیده است و اجازه داده 
اس��ت تا باز ه��م بگویی��م و بخندیم و 
بمانیم. كشتی به خشكی رسید و جانمان 

را تلوتلوخوران بردیم به اسكله. 
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اضافی ها را دور بریزید
در پوش��ه Program Files ویندوز XP پوش��ه ای به نام 
Xerox وج��ود دارد كه داخل آن پوش��ه خال��ی دیگری به 
نام Nwwia موجود اس��ت. این پوش��ه هنگام نصب ویندوز 
 Windows Image س��اخته می ش��ود و مربوط به برنامه
Acquisition اس��ت. ای��ن فولدر تحت محافظت سیس��تم 
اس��ت به طوری كه ویندوز اجازه حذف آن را نمی دهد. این 
پوش��ه كارآیی خاصی ندارد و البته خطرناك هم نیس��ت. به 

همین دلیل می توان این پوش��ه مزاح��م را حذف كرد. برای 
این كار: 

 All را اجرا كنید. س��پس start، Search ابت��دا از منوی
files and folders را انتخ��اب كنی��د و در بخ��ش بعدی، 
عالمت كنار More advanced options  را بزنید. اكنون 

عالمت گزینه های زیر را فعال كنید: 
Search system folders

search hidden files and folders
Search sub folders

عبارت Sfcfiles را در قس��مت نام جس��تجو وارد كنید 
و دكم��ه Search را بزنی��د. پس از پایان جس��ت وجو 
تعدادی فایل sfcfiles. dll  پیدا خواهد ش��د. روی تك 
تك این فایل ها راس��ت كلی��ك و Rename را انتخاب 
كنید و نام آن را به نام دلخواهی غیر از آن چه هس��ت، 
تغیی��ر دهید به عنوان مثال  dll .sfcfiles2در این زمان 
شما پیغام خطایی دریافت خواهید كرد مبنی بر این كه این 
فایل ها جزو فایل های سیس��تم است و از شما درخواست 
می كند كه برای برگرداندن آن ها به حالت اول س��ی دی 
ویندوز را بگذارید؛ دكمه Cancel را بزنید. سپس سیستم 
را Restart كنی��د. اكنون پس از راه اندازی مجدد 
سیس��تم به راحتی می توانید با فشردن 
دكمه Delete پوشه Xerox و 
همچنی��ن Nwwia را پاك 

كنید. 
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USB 3.0 در راه است
 USB (Universal تکنول��وژی 
و  س��ریال  کابل ه��ای   ،(serial Bus
موازی کم سرعت قدیمی را کنار زد و 
این امکان را فراهم کرد تا بتوانیم چند 
وس��یلۀ جانبی را به ص��ورت همزمان 
و ب��دون نی��از ب��ه Reboot ک��ردن 
سیستم و با س��رعت باالی انتقال داده 
به کامپیوترمان متص��ل کنیم. با ورود 
USB ۲.۰ س��رعت و عملک��رد ای��ن 
درگاه دگرگون شد و مشکالتی از قبیل 
ولتاژ پایین درگاه که از قابلیت های آن 

می کاست. 
ام��ا اکنون USB ۳.۰ در راه اس��ت، 
 USB س��رعت انتق��ال اطالع��ات در

یک سایت هوشمند

۳.۰ ده براب��ر USB ۲.۰ یعن��ی 4/8 
گیگابی��ت در ثانیه خواهد بود. ش��اید 
س��رعت کنونی USB ها ب��رای انتقال 
اطالعات کاف��ی به نظر برس��د، اما با 
ورود تکنول��وژی ویدیوه��ای کیفی��ت 
باالی HD هنوز نیاز به س��رعت های 

بیشتر احساس می شود. 
USB ۳.۰ که تا سال ۲۰۰۹ وارد بازار 
خواهد ش��د ظاهری ش��بیه USB های 
کنون��ی دارد و از آن ها هم پش��تیبانی 
می کند اما به ج��ای کابل های معمولی 
از نوعی فیبر نوری بهره می گیرد. نسل 
جدید USB عالوه بر داش��تن سرعت 
بیشتر، فشار کمتری را به ادوات جانبی 

بعد از معرفی ویندوز جدید ماکروس��افت به نام ویس��تا راه های زیادی را برای ش��ما معرفی 
کردیم که برای نصب ویندوز ویس��تا بر روی سیستمتان یک کمک بود ولی حاال 
راهی جدید را به ش��ما معرفی می کنیم تا سیس��تم خودتان را از لحاظ قدرت و 

پردازش ویندوز ویستا ارزیابی کنید. 
با معرفی وب س��ایت Nzone که از سری سایت های شرکت nvidia، کمپانی معروف 

سازنده چیپ های مادر برای کارت های گرافیکی است، شما می توانید سیستم خود را از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری برای 
نصب چندین نرم افزار و بازی ارزیابی کنید هر قس��مت از این وب س��ایت هوشمند یک فعالیت بخصوص را انجام می دهد و 
آدرس صفحه اصلی آن: http: //www.nzone.com   که برای اس��تفاده از قس��مت هوشمند بررسی ویندوز ویستا باید از 

آدرس: 

 Can بر روی عکس activeX اس��تفاده کنید، مراحل کار بس��یار ساده است پس از ورود به این وب س��ایت و تائید مجوز
you run it کلیک کنید و باز هم تائید activeX و باقی مراحل کار بس��ته به س��رعت اینترنت شما به صورت خودکار انجام 
می  شود و بعد از آن صفحه نتایج نمایان می شود که در جلو هر کدام از قطعات سیستم شما امتیاز آن از نظر میزان عملکرد 

در ویستا ارائه می شود و در آخر نتیجه گیری کلی این بررسی مشاهده می شود. 

http://www.nzone.com/content/nzone/srl/nzone_srl.asp?gameid=3596

متصل ش��ده به کامپیوت��ر وارد خواهد 
کرد و عملکرد آن برای ش��ارژ کردن 
ل��وازم جانبی مانند گوش��ی موبایل هم 

بهتر خواهد شد. 

3.0
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پسرم، وحشت از خطر دارم
من مگر چند تا پسر دارم؟ 
تو گرفتار َمکر و فَن نشوی

روی هم رفته، مثل من نشوی
باید آگه ز ماجرا باشی
با مدیّریت آشنا باشی

به ریاست اگر شدی منصوب
می شوی بین مردمان، محبوب
بعد از آن، می شود به ناچاری
سیل تبریک و تهنیت، جاری
 می شود در جریده ها اعالن

بََغِل »ُکّل َمن علیها فان« 
 »حضرت مستطاب واالِی...«

یا: »برادر، جناب آقاِی...«
چه شکوهی! چه قّد و باالیی

 »چه سری، چه دمی، عجب پایی«! 

اصول مدیریت

پس کسانی که آگهی دادند
ساقدوشان شاه دامادند
رفته ای زیر بار مّنتشان

در بیا فوری از خجالتشان! 

ابولفضل زرویی نصرآباد

تو چنان شمع مجلس افروزی
خستگی ناپذیر و دلسوزی
دلمان شد به نحو بایسته

شاد از این انتخاِب شایسته
تا شود خاِطر شما، ارضا

مخلصان... شصت و هشت تا امضا
آگهی از سر تواضع نیست

عرض تبریک، بی توقّع نیست
گیرم از این قضیه مفتخرند
از زن و بچۀ تو شادترند؟ 
پس چرا آگهی نشد تکثیر

از زن و بچۀ رئیس و مدیر؟ 
بگذار آگهی شود به وفور

تا که چشم حسود گردد کور
چون دِل دشمنان کباب شود

در دلت کلّه قند آب شود

در فراهم آوردن 
اسباب بزرگی و در 
ذکر خصایل مدیر 

نمونه گوید
گوش کن ای مدیر بعد از این
نور چشماِن من، حسام الّدین

شیوۀ کار را به سعی کثیر
بنشین ذّره ذّره یاد بگیر

به ضعیفان گالب و قند نده
ابداً رو به »کارمند« نده
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فکر انصاف و این قبیل نباش
در پی مدرک و دلیل نباش
همه گویند، اگر کنی غلبه: 

 »چه مدیری! چه قدر با جذبه!«
با همین شیوۀ حساب و کتاب
همگی از تو می برند حساب 

می برندت به رتبه ای واال
می روی پلّه پلّه، هی باال! 

در صلۀ رحم و میثاق با 
خویشاوندان گوید

وقت تقسیم کار، جان پدر
فک و فامیل را ِز یاد نَبَر

آن گروهی که بیِخ ریِش تواَند
فک و فامیل و قوم و خویش تواَند

بعد قرنی، پلو به دیس شده
بین ما یک نفر »رئیس« شده
این جماعت که فاقد ِسَمتند
همه چشم انتظار مرحمتند

بین ما، کج خیال و ناتو نیست
یک نفر، زیر کار در رو نیست
همگی عاشقان خدمت و پست
همگی مرد کار و کار درست
جز به منظور یاری و خدمت

نکند هیچ یک قبول سمت
چه شباهت میان این همه خویش

با به جا ماندگان دوره پیش؟ 
مانده از آن که بوده است مدیر

عده ای قالتاق گردنه گیر
عده ای نابکار ُدزد و َدله

همه دنبال کسِب پول و پَله
هیچ یک معتقد به کیش تو نیست

یک نفر مثل قوم و خویش تو نیست
عرصه را خوب پاکسازی کن
بنشین بعد »خاله بازی« کن! 

باید البته تُرشرو باشی
ناخوش احوال و تندخو باشی
در محیط اداره، مثل خروس
تا توانی عجول باش و عبوس

وقت آمد- ُشد، اشتباه نکن
توی چشم کسی نگاه نکن

گر کسی وقت خواهد از دفتر
ُمنشی ات با زبان معجزه گر

باید آن شخص را جواب کند
نکند آَدَمش حساب کند؟! 

بی صدا کن موبایل را از »رینگ«
باش »نو ریس پانس تو پیچینگ«
گر که وارد شود نخوانده، کسی

یا بیاید برای بازرسی
ُمهر و سّجاده پهن کن، آنی

تا بداند نماز می خوانی
یا بگو: می روم برای وضو

»که یکی هست و هیچ نیست جز او«
بعد از آن هم، بیا بدون درنگ

دو- سه تا چشمۀ تمیز و قشنگ
گر چه ایمان، به قلب انسان است

عقل مردم به چشم ایشان است
بهر کار اداری ات، بگذار

ساعت پنج و شیش صبح، قرار
تا بگویند، عبرت آموز است

چه قََدر این ُمدیر، دلسوز است

ساعت کاری اش ندارد سقف
کرده خود را برای مردم، وقف

پسرم، با مصالح اندیشی
تو ُمدیر نمونه هم می شی! 

در تشخیص و عمل به 
تکلیف فرماید

پسرم در نرو، حواست نیست
لّذتی خوشتر از ریاست نیست

تو ندانی چه خوب و روح افزاست
که برایت شوند هی خم و راست

از تو فرمانبرند و ترسنده
منشی و کارمند و راننده
با درود و تملّق و تعظیم

می شود عقده های تو ترمیم
می توانی به کینه، مثل شتر

نان یک عّده را کنی آجر
رزق ایشان حواله گشته به تو

داری البته اختیار »وتو«
به یکی- گر تو افتخار دهی

می توانی اضافه کار دهی
وقت ِهندل زدن، بکش ساسات

تا نگردی دچار احساسات
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مجید صالحی
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شهریار زنجانی

توصیه نمی شود »یعنی« بشتابید! 

اگ��ر قس��متتان بش��ود و ی��ک حلقه 
دی وی دی یا سی دی خارجی اورجینال 
ب��ه دس��تتان برس��د ب��ه توضیحات و 
عالمتهای��ی بر می خوری��د. یکی از این 
عالمته��ا عددی مثبت یا منفی اس��ت 
ک��ه کن��ار دو ح��رف P و G نوش��ته 
می شود! این عدد محدودۀ سنی فیلم را 
نش��ان می دهد. فیلمها از نظر پرداختن 
به خش��ونت و مس��ائل غیر اخالقی و 
موضوعات خاص طبقه بندی می شوند 
و محدودیتهایی در تماشای آنها وجود 
دارد مس��ئول اجرای ای��ن محدودیتها 
در مرحلۀ اول فروشندگان محصوالت 
فرهنگی هستند و در مرحلۀ جّدی تر و 
اجرایی تر خانواده ها هستند. در مواقعی 
هم که موارد قانون ش��کنی پیش بیاید 

قابل پیگرد و پیگیری است. 

در کشور ما هر گاه با جمالتی شبیه »توصیه نمی شود« یا »ممنوع است« مواجه می شویم می فهمیم، تهیه 
کنندۀ فیلم قصد باال بردن فروش فیلم را داشته است و از این جمالت برای تحریک بینندگان بیشتر برای 

فیلمهایش استفاده می کند. 
طبقه بندی و گروهبندی برای فیلمهای خاص حتی توس��ط تلویزیون نیز رعایت نمی ش��ود چنانچه فیلم 

»مشق شب« اثر عباس کیارستمی چندی پیش از تلویزیون پخش شد. 
تنها برنامه ای که این نکته را به بیننده هشدار می داد برنامۀ »سیما ماوراء« بود که با اعالم گروه مخاطب 

فیلم به شکل ثابت در کنار تصویر مسؤلیت را به عهدۀ خانواده ها می گذاشت. 

پی. جی

محدودیت و تبلیغ
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می زند و آنها را دچار نوعی بی اعتمادی 
به رسانه های محبوبشان می کند. 

از کجا شروع کنیم

ش��اید بهتری��ن نقط��ه ب��رای آغاز 
فرهنگ س��ازی در م��ورد طبقه بندی 
مخاطب��ان، خانواده و تلویزیون باش��د. 
خیل��ی وقتها پیش می آید مس��ائلی که 
در م��ورد نوجوانان و ک��ودکان مطرح 
می شود در برنامه ای پخش می شود که 
بّچه ها به راحت��ی می توانند موضوع را 
دنب��ال کنند و در اینصورت نه تنها اثر 
مثبتی در تربیت آنها نخواهد داش��ت 

که مخّرب نیز خواهد بود. 
این طبقه بندی ه��ا می تواند از طریق 
تفکیک شبکه های تلویزیونی ایجاد شود 
و البت��ه کنترل والدی��ن در این زمینه 

الزامی است. 

در حاشیه

صاحب��ان س��ینما هم این مس��ئله را 
فیلمهایش��ان  تیزر  نمی کنن��د.  رعایت 
را ط��وری می س��ازند ک��ه گاه خالف 
محتویات مفهومی فیلم، مخاطب را به 
اش��تباه می اندازد و ب��ا عدم درج گروه 
س��ّنی مخاطبان، اجتماعی بیشماری را 

جذب می کنند. 
ب��رای مثال فیلم تیغ زن با بازی رضا 
عطاران، علی صادقی و رضا داوود نژاد 
به ش��کل یک فیلم کم��دی خانوادگی 
از تلویزی��ون تبلیغ ش��د، در حالی که 
موضوع و فضای فیل��م نه تنها به هیچ 
عنوان خنده دار نبود بلکه به موضوعی 
می پرداخت که به درد عاّمۀ جامعه هم 

نمی خورد، چه رسد به نوجوانان.
ه��م زمانی اکران ای��ن فیلم با پخش 
سریال طنز 4×3 این ذهنیت را در ذهن 
ایجاد می کرد ک��ه بیننده با صحنه ها و 
اتفاقات ش��یرین و مشابه آنچه در این 

سریال می افتد روبرو خواهد شد. 
این تناقض در تبلیغ و عدم گروه بندی 
مناس��ب مخاطب��ان در دراز مدت به 
تلویزی��ون صدمه  مخاطبان س��ینما و 

؟ 
معنای درد

در
 فکر می کرد همیشه بسته بودن

درد عظیمی ست

وقتی شکسته شد
تازه فهمید

درد یعنی چه

سینا بهمنش

تبعید
دستانم بوی گل می داد

مرا گرفتند
به جرم چیدن گل

به کویر تبعیدم کردند

و یک نفر نگفت
شاید 

گلی کاشته باشد
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پس از او
بیانّیۀ شمارۀ 1128 حیم - اعصاب نورد برای اعضای کلوپ اعصاب نوردی: 

پس از اینکه مرحوم پانادون دستش از دنیای دون کوتاه شد، کاشف به عمل آمد که ایشان بیش 
از آنکه بنده تصور می کردم در کارهای ما موش دوانده اس��ت. به هر حال هر چه از دوس��ت رس��د 

نیکوست! 
مرحوم پانادون با ایجاد اختالل در دس��تگاه کامپیوتری که در دفتر س��رویس اعصاب نوردی بود، 

شرایطی ایجاد کرده بود که ما نتوانیم ایمیلهای مربوط به کلوپ اعصاب نوردی را دریافت کنیم. 
پس از سفر ابدی او این فرصت پدید آمد و ما با انبوهی از ایمیلهای خوانده نشده مواجه شدیم. 

ریم اعصاب نورد
ری��م- اعصاب نورد پ��س از تقاضای 
عضویت در کلوپ اعصاب نوردی یک 
طرح اعصاب نوردی هم برای ما ارسال 

کردند.
ریم- اعصاب نورد معتقد اس��ت برای 
تابستانی  س��فرهای  در  اعصاب نوردی 
وقتی به یک رستوران بین راه رسیدید 
فوراً دِر نمکدان و فلفلدان و س��ماقدان 
روی میز مجاور را ُش��ل کنید و منتظر 
شوید تا مش��تری جدید از راه برسد و 

پشت میز مستقر شود. 
البت��ه ریم- اعصاب ن��رود فقط جنبۀ 
غذایی قضیه را در نظر گرفته اند یعنی 
اینک��ه نم��ک و فلفل و س��ماق به طور 
کامل روی غذا بریزد و غذای سوژه ای 
که ب��رای خ��ود انتخ��اب کرده اید از 
بی��ن برود ولی وقتی این طرح توس��ط 
اعضای کلوپ اعصاب نوردی بررسی و 
آزمایش شد به این نتیجه رسیدیم که 
بیش از آن که ش��ور و تند ش��دن غذا 

مفرح باشد، دعوای مشتری با صاحب 
مغازه دیدنی و خنده آور است!

اعصاب ن��وردی،  روش  ای��ن  در 
می توانید دوغ و نوش��ابه های میهمانان 
و مش��تری های دیگر را از ته دل تکان 
بدهید و س��ر جای��ش بگذارید مطمئن 
باش��ید با باز شدن در بطریهای نوشابه 
و دوغ صحنه ه��ای زیبای��ی از به گند 
کش��یده ش��دن صاحب بط��ری خلق 

خواهد شد. 
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میم-اعصابنورد
ی��ک اعصاب ن��ورد جدی��د ب��ه نام 
پیش��نهاد  ب��ا یک  میم-اعصاب ن��ورد 
محیط زیس��ت دوس��تانه از بچه ه��ای 
عزیز خواسته است که با پنهان کردن 
سوییچ ماشین پدرهایشان باعث شوند 
که پدر محترم با وس��یلۀ نقلیۀ عمومی 
س��ر کار بروند. البته پیش از این، این 
شرایط با س��همیه بندی بنزین و طرح 
ترافیک و گس��ترش ای��ن طرح و قطع 
س��همیۀ سوخت برخی ماش��ینها پدید 

آمده است. 
حاال اگر پدر شما رانندۀ تاکسی باشد، 
این اعصاب نوردی باعث می شود که نه 
تنها با اتوموبیل شخصی حتی با وسیلۀ 
عمومی هم نتواند س��ر کار برود چون 
در واقع کار ایش��ان چرخ زدن با همان 
تاکس��ی اس��ت و وقتی تاکسی تعطیل 

باشد، کار هم تعطیل می شود. 

ریم- اعصاب ن��ورد در ایمیل دیگری 
پیش��نهاد داده ان��د که در هنگام س��فر 
ب��ا اتوبوس مرت��ب از ش��اگرد رانندۀ 
اتوب��وس تقاض��ای آب خن��ک بکنید، 
بارها این کار را تکرار کنید. این کار در 
وهلۀ اول باعث می ش��ود صدای سایر 
مسافران که در حال دیدن فیلم هستند 

در بیاید. 
پ��س از چند ب��ار ک��ه تقاضای آب 

دوس��ت اعصاب نوردی که دوس��ت 
دارد ب��ه ش��کل ی��ک ناش��ناس با ما 
همکاری کند با ارسال یک تصویر برای 
ما از ما خواسته اند که او را برای مقابله 
با صاحب عک��س راهنمای��ی کنیم به 
گفتۀ این ناشناس صاحب عکس بعضی 
محص��والت خود را ب��ر روی کتاب و 
دفتر دوست ناشناس ما تخلیه می کند. 
با سالح گریه از همۀ ا متیازات موجود 
اس��تفاده می کند ولی ب��از هم محبوب 
و عزی��ز دل مامان و بابا اس��ت و همه، 

قربان و صدقه اش می روند. 

پاسخکلوپ
اعصاب ن��وردی  کل��وپ 

ب��ا افتخ��ار آمادگ��ی خ��ود را برای 
عضویت صاحب عکس به عنوان یک 
اعصاب ن��ورد نمونه اعالم می کند و از 

ناش��ناس عزیز می خواهد که 
اینقدر سر به سر کوچکتر از 

خودش نگذارد! 

یکناشناس

کردید س��راغ راننده بروی��د و مطابق 
دس��تورالعملی که پی��ش از این برای 
س��فرهای بین ش��هری داده شده بود 
تقاض��ای قض��ای حاجت بکنی��د. اگر 
دیدی��د راننده هم این مطلب را از قبل 
خوانده اس��ت و زیر بار نمی رود تقصیر 
را به گردن ش��اگرد راننده بیندازید و 
بگویی��د تقصیر او بوده که ش��ما آنقدر 

آب خورده اید! 

بازهمریماعصابنورد
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چی��ز  هم��ه  واق��ع  در 
ب��ا گردپ��زی و پخت��ن 
نان گرد ش��روع ش��د. 
گرد  نان  ریشۀ  بعضی ها 

را در مردم مدیترانه دنبال 
می کنن��د ولی اگر راس��تش را 

بخواهید و حمل بر خودس��تایی نباشد، 
ن��ان گ��رد از ایده های ایرانیان اس��ت 
دلیل��ش هم هی��چ ربطی ب��ه موضوع 
مطل��ب ما ندارد و مهم این اس��ت که 
بدانیم این نانها چگونه به ایتالیا رسیده 

است. 
این نان های گرد را مستعمره نشینان 
 یونانی به قس��مت جنوبی ایتالیا بردند. 
در اولی��ن کتاب ه��ای تاریخ��ی رم در 
ق��رن 3 قبل میالد مس��یح، صحبت از 
نان های گردی ش��ده ک��ه رویش را با 
روغ��ن زیتون می پوش��اندند و با ادویه 
جات تزئی��ن می کردند. س��پس روی 
ش��واهد  می پختن��د.  داغ  س��نگ های 
بع��دی مرب��وط ب��ه س��ال 79 بعد از 
میالد اس��ت ک��ه در آنه��ا صحبت از 
مغازه هایی شده که به پیتزا فروشی های 
 ام��روزی بس��یار ش��بیه بوده اس��ت. 
در قرن 16 میالدی، وقتی گوجه فرنگی 
به اروپا رس��ید آن را نوعی ماده سمی 
تصور می کردند. اما از اواخر قرن 18، 
حتی م��ردم فقیر مناط��ق اطراف ناپل 
ه��م این ماده را ب��رای تهیه نان تخت 
ب��ه مخمر اضافه می کردند. از آنجا که 
اصلیت این غذا ایتالیایی اس��ت، سس 

این غذا رژیمی 
نیست! 

گوجه قرمز رنگ، پنیر موزارالی سفید 
رن��گ و ادوی��ه جات س��بز رنگ آن، 

پرچم ایتالیا را می ساخت. 
نام این غذا از نام ش��هر پیزای ایتالیا 
گرفته ش��ده اس��ت و برای ی��ادآوری 
باید گفت که پیزا همان ش��هری است 
که یک برج ک��ج دارد. این نامگذاری 
مانند این است که مثاًل ما به آبگوشت 

بگوییم اصفهان! 
در س��ال 1897می��الدی یک مهاجر 
ایتالیای��ی به ن��ام جن��اردو لومباردی، 
این غذا را به آمریکا برد. او در ش��هر 
نیویورک یک پیتزا فروش��ی باز کرد و 
یک مهاجر ایتالیایی را استخدام کرد تا 

برایش انواع پیتزاها را بپزد. 
مهاج��ران  بیش��تر  اوای��ل،  اگرچ��ه 
ایتالیایی از پیتزاهای لومباردی استقبال 
می کردن��د ولی کم ک��م آمریکاییهای 
مقیم مرکز یعن��ی نیویورک هم جذب 

این غذای چسبناک و کشدار شدند. 
از ده��ه 1950 و پ��س از مع��روف 
شدن پیتزا مخصوصًا در ایاالت متحده 
آمریکا، کارخانجات بس��یاری به تولید 
گس��ترده پیتزا روی آوردن��د. امروزه 
در اغلب س��وپر مارکت ه��ا در بخش 

غذاه��ای منجمد، پیتزاه��ای آماده هم 
پیدا می ش��ود. این پیتزاها از قبل، طبخ 
ش��ده اند و تنها باید آنها را داخل فر و 
یا ماکروف��ر گرم کرد تا آماده مصرف 

شوند. 
از آنجای��ی ک��ه ایرانی ه��ا هیچ وقت 
نبای��د از تکنول��وژی روز دنی��ا عق��ب 
بمانن��د، تقریب��ًا از دهۀ هفت��اد به این 
طرف اس��تقبال از پیت��زا و پیتزاخواری 
و پیتزافروش��ی در ایران گسترش پیدا 
کرد تا جایی که در حال حاضر با اینکه 
پزش��کان با خوردن این غذا به شّدت 
مخالف هس��تند، خودش��ان هم مجبور 
هس��تند الاقل بین یک تا بیست وعده 

در ماه پیتزا بخورند! 
البت��ه بعضی ها ب��ا پخت��ن پیتزاهای 
س��بزیجات و م��رغ و ماه��ی و رژیمی 
می خواهند پیتزا را به عنوان یک غذای 
رژیمی ارائه دهند ولی این کارها عاقبت 
ن��دارد و باید پیتزا را ج��وری پخت و 

خورد که حالش را ببری! 

زار
لتا

 با
ور

س
وف

پر

حامد قاموس مقدم
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تولید سوس��یس، نتیجه مهارت و توانایی قصابان اس��ت. آنها گوش��ت 
قس��مت هایی از بدن حیوانات گوش��ت دار را که قابل خوردن اس��ت اما 
ظاهر جالبی ندارد به ش��کل سوس��یس درمی آورن��د در عین حال که با 
اضافه نمودن مواد نگهدارنده به آن، از فساد سریع گوشت هم جلوگیری 

می نمایند. 
اعتقاد بر این اس��ت که سومری ها، اولین کسانی بودند که حدود 3000 

سال قبل از میالد مسیح، سوسیس را اختراع کردند. 
در کشور چین حدود 589 سال قبل از میالد، اولین سوسیس از گوشت 
بز و بره تهیه ش��د. حکایات تاریخی بر این نکته داللت دارد که سوسیس 
یکی از قدیمی ترین غذاهاس��ت و در کتاب های تاری��خ یونان هم نام آن 

آمده است. 
در دوران سلطنت یکی از امپراطوران رم به نام نرون، هنگام جشنواره ها 
از سوسیس بس��یار زیاد استفاده می کردند اما برخی کلیساهای کاتولیک، 
مصرف سوس��یس را گناه می دانس��تند. به همین دلیل مصرف سوسیس 
ممنوع شد. در اوایل قرن 10، به دلیل آن که با مسموم کردن سوسیس ها 

افراد مورد نظر را می کشتند، تولید سوسیس دوباره ممنوع شد. 
در قدیم، پوش��ش روی سوسیس ها را از روده حیوانات تهیه می کردند. 

امروزه جنس این رویه ها معموالً از پالستیک، کالژن یا سلولز است. 
ب��ا وجود این که به دلی��ل مواد نگهدارنده، سوس��یس ها تاریخ مصرف 

طوالنی مدتی دارند، کنسرو سوسیس هم موجود است! 

نام این غذا از کش��ور آلمان و ش��هر هامبورگ گرفته ش��ده است و هیچ 
ربطی به گرد بودن آن ندارد. 

اولین بار در این ناحیه برای تفریح، گوشت گاو را پهن کردند و به شکل گرد 
 در آوردند ولی شوخی شوخی این محصول با استقبال شدید مردم مواجه شد. 

مردم آنجا به آن محصول لقب استیک هامبورگی دادند. 
در زم��ان جنگ جهانی اول، به دلیل احساس��ات ضد آلمانی در دنیا 
نام همبرگر برای مدتی به اس��تیک خالی تغییر یافت. شهرت این نوع 

س��اندویچ به خاطر مسائل سیاسی تا مدتی از بین رفته بود، تا اینکه در 
اواسط دهه 1920، تعدادی رستوران زنجیره ای تاسیس شد.

این رس��توران ها انواع مختلفی از خوراک های همبرگر مانند در اش��کال 
مختلف تولید کردند و بدین ترتیب همبرگر، محبوبیت و ش��هرت از 

دست رفته اش را بازیافت!

سوسیس؛ 
در درازای تاریخ
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داس��تان فیلم مربوط به یک خانوادۀ 
مدرن و تحصیل کرده و پولدار دو نفره 
اس��ت که مرد خانواده دوس��ت دارد 
س��ه نفر ش��وند ولی زن خانواده چون 
روانپزش��ک اس��ت و خیل��ی می فهمد، 
می ترس��د س��ه نف��ر ش��وند و ترجیح 
می دهد هم��ان دو نفر بمانند. به همین 
دلیل خیلی موجه مرد خانه می رود و با 
ماش��ین گران قیمت خودش با دوربین 
یک »عکاس خان��م« تصادف می کند و 
تصادفًا همان موق��ع یک کامیون غول 
پیک��ر آنقدر بوق و چراغ چراغ می کند 
تا حال برادر »عکاس خانم« بد ش��ود و 
خالصه آنها با هم دوس��ت و دوست تر 

شوند! 

لیال بیگلری

قش�نگ یعن�ی... 
ای��ن روزها فیلمهای قش��نگی روی پردۀ سینماهاس��ت. یکی از این 
فیلمهای قش��نگ فیلم »ح��س پنهان«، به کارگردان��ی مصطفی رزاق 
کریم��ی اس��ت. البته واژۀ قش��نگ تعاریف مختل��ف و متنوعی دارد. 
وقتی قرار باش��د به یک فیلم، فیلم قشنگ بگوییم باید داستان قشنگی 
داش��ته باش��د، بازیهای قشنگی داشته باشد، موس��یقی مناسبی داشته 
باشد، صحنه آرایی متناسب با داستان داشته باشد، شخصیت پردازی 
باورپذیر داشته باشد، طراحی گریم بازیگران با کاراکتر آنها همخوانی 
داش��ته باشد و بس��یاری نکات فنی دیگر که باعث می شود یک فیلم 
قش��نگ باشد و به دل تماشاگر بنش��یند، در عوض همۀ این قشنگیها 
باید بگوییم فیلم »حس پنهان« قشنگ است چون چشم چهارکاراکتر 
اصلی آن رنگی اس��ت، چون دکور خانه بسیار مدرن و پیشرفته است، 
چون ست صوتی و تصویری امیر خاِن این فیلم بسیار حرفه ای و گران 
قیمت اس��ت، چون مطب خانم دکتر سیمین کاماًل سفید و تمیز است 
و در همسایگی مطبش یک نفر پشت یک پیانوی بزرگ نشسته است 

و پیانو می نوازد. 

ما
3ن
یادداشتی دربارۀ فیلم سینمایی »حّس پنهان«0
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بر روی ی��ک خط ب��دون اوج و فرود 
حرک��ت می کن��د که دلی��ل اصلی اش 
عدم پرداخت صحیح نقش در فیلنامه 

است. 
حضور آتیال پس��یانی و شهره سلطانی 
در نقش دوس��تان امیر و سیمین هیچ 
تأثی��ر منفی و مثبتی در روند داس��تان 
ن��دارد و ح��ذف آنها کام��اًل بی ضرر 

است. 
مش��ابه این افراد را در گروه دوستان 
ندا و بهرام نیز می بینیم که در آنجا نیز 

هیچ تأثیری نمی بینیم. 
در هر س��کانس فیلم بینن��ده منتظر 
است که به داستان اصلی برسد یا یک 

به��رام، ب��رادر »ع��کاس خانم«، یک 
عکاس اس��ت که به خاطر بی ادبی های 
پدرش و یک تصادف ش��دید که هیچ 
ربطی به هم ندارد دچار بیماری عصبی 
شدید است و اطرافیانش فکر می کنند 
او دیوانه است ولی در واقع او واقع بین 
است، حرفهای فلسفی می زند و دیدگاه 

اجتماعی بسیار جالبی دارد. 
بازی بسیار زیبای حامد بهداد و درک 
صحیح او از کاراکتر بهرام باعث ش��ده 
است که این کاراکتر در فیلم بسیار به 

چشم بیاید به دل بیننده بنشیند. 
بازی فروتن، نیوشا ضیغمی و مهتاب 
کرامتی همچنان مانند سایر کارهایشان 

دلیل عمده برای داس��تان پیدا کند که 
هیچگاه هیچیک از آنها محقق نمی شود 
و بینندگان تصور می کنند یا منتخبی از 
تصایر مربوط به یک س��ریال نود شبی 

مواجه هستند. 
تنه��ا چیزی که از این فیلم دس��تگیر 
بی ربط  تبلیغ��ات  می ش��ود  مخاط��ب 
مربوط به یک کارخانۀ خودروس��ازی 
و یک کارخانۀ بس��تنی س��ازی است. 
حتی دو ویژگ��ی عمده ای هم که برای 
کاراکتر اصلی ذکر می ش��ود مربوط به 
این به این دو ش��رکت است یعنی اگر 
حمایته��ای مالی آنها نبود این وجه نیز 

از بین می رفت. 
ش��اید بهتر باش��د بازگرانی همچون 
پس��یانی، فروتن، بهداد، کرامتی و تازه 
کاران موفقی همچون نیوشا ضیغمی در 

انتخاب آثار خود جّدی تر باشند. 
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در ای��ن دو م��اه میالده��ای 
خجس��ته ای نیز وجود دارد مانند 
تولد حضرت امیر علیه السالم در ماه 
رجب و میالد س��ه اسطورۀ عاشورایی؛ 
حضرت امام حسین، حضرت ابوالفضل 

و امام سجاد علیهم السالم. 
هر یک از ای��ن بزرگواران نقش مهم 
و تعیین کننده ای در روند قیام عاشورا 
داش��ته اند. امام حسین علیه السالم بنا 
بر وظیف��ه ای که بر عهده داش��ت در 
برابر حکومتی که با نام اس��الم داشت 
ریش��ۀ اسالم را با تبر ریا و ظلم می زد 
ایس��تاد. حکومت یزید ک��ه در امتداد 

حکوم��ت معاوی��ه پا گرفت��ه بود خود 
را حکومتی اس��المی معرفی می کرد و 
یزید با یک عوامفریبی گس��ترده خود 
را امیرالمؤمنین نامی��ده بود. عوام نیز 
این حکومت را باور کرده بودند و وقتی 
امام حس��ین علیه الس��الم در برابر این 
حکومت ریاکارانه و اسالم دروغین به 
پا خواس��ت، او را ملحد و کافر نامیدند 
و حت��ی از قاض��ی وقت، حکم ش��رعی 
گرفتن��د که او را س��رکوب کنند و به 
قول خودش��ان حکومت اسالم و اسالم 
را نجات دهند! در واقع آن س��ربازانی 
که در سپاه یزید بودند در روز عاشورا 

پیشواز بهار
ماه رجب و ش��عبان ماههای زیبایی هس��تند. مانند اس��فند ماه که 
هم��ه می خواهند به اس��تقبال عید و بهار و نوروز بروند. در اس��فند ماه 
خانه تکانی می کنیم، لباس��های جدید می خریم و خالصه برای ورود به بهار 
خودمان را آماده می کنیم. برای ورود به ماه مبارک رمضان هم این فرصت به 
ما داده ش��ده اس��ت. یعنی ماه شعبان و رجب فرصت مغتنمی است که در آن 

می توانیم برای ورود به یک بهار، میهمانی و جشن بزرگ آماده شویم. 

سه میالد عاشورایی
فکر می کردند دارند راه بهشت را برای 
خود هموار می کنند و برای احیای دین 
خدا شمش��یر می زنند و این بزرگترین 
فریب ش��یطان آن زم��ان یعنی یزید 

بود. 
حض��رت ابوالفضل پرچم��دار و یاور 
امام حس��ین در کربال بود. او اسطورۀ 

برادری در طول تاریخ است. 
امام سجاد که علی اوسط بود به دلیل 
بیماری ش��دید نتوانست در آن زمان، 
شمش��یر به دس��ت بگی��رد در عوض 
پرچمدار عاشورا شد و آن وقایع تلخ را 

برای مردم و آیندگان نقل کرد. 

سهرابآینهچی
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قنوت 

 دریا به طلب از برهوت تو گذشت 
یك قافله نعره از سكوت تو گذشت

آنروز اگر چه تشنه بودی اما
صد رشته قنات از قنوت تو گذشت 

مقتدا 

عالم همه خاك كربال بایدمان
 پیوسته به لب خدا خدا بایدمان

تا پاك شود زمین ز ابنای یزید  
همواره حسین مقتدا بایدمان

تفسیر خجسته

شوریده سری كه شرح ایمان می كرد 
هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می كرد

با نای بریده نیز بر منبر نی 
تفسیر خجسته ای ز قرآن می كرد 

سید حسن حسینی

در حاشیه

درسی از عاشورا
یكی از مهمترین انگیزه های سپاهیان 
اسللالم در طول جنگ تحمیلی زیارت 
قبر شش گوشۀ امام حسین علیه السالم 
بللود. آنللان مطمئن بودند كلله اگر به 
شللهادت برسللند به زیارت او خواهند 
شتافت و اگر پیروز شوند می توانند این 
امام شللهید و یارانش را از اسارت رها 
كنند. این انگیزۀ قوی و مقدس در تمام 
طول جنگ گره گشللای لحظات سخت 
و دشللوار نبرد بود. این شللوق زیارت 
حسین و یارانش همچنان و همیشه در 
دل ایرانیان بوده و هست و خواهد بود 
ولی برخی دیگر درسللی دیگر گونه از 

این عشق عاشورایی گرفته اند. 
این برخی با سوء استفاده از این عشق 
الهی كه در دل و جان ایرانیان است به 
فكر سللودجویی افتاده اند. آنها با ثبت 
نام و دریافللت مبالغ هنگفت به عنوان 
كاروانهای زیارتی، جیب مردم را خالی 
می كننللد و سرشللان كاله می گذارند. 
آنهایللی كه بلله نیت زیللارت در این 

كاروانها ثبت نللام می كنند، هیچگاه به 
خودشللان اجازه نمی دهنللد كه تصور 
كنند كسللی به نام »حسللین«  بخواهد 
كالهبللرداری كنللد ولللی واقعیت این 
اسللت كه زالو صفتانللی كه به نام دین 
و با سللوء اسللتفاده از اعتقادات مردم، 
روزگار سللپری كرده انللد كللم نبوده و 

نیستند. 
البته فكللر نكنید كه این افللراد پیام 
عاشللورا را نشنیده اند. آنها از هر كسی 
بهتر می دانند كه امام حسین و یارانش 
چه كرده اند. به همین دلیل اهداف امام 
حسین را در مسللیر اهداف شخصی و 
سودطلبانۀ خودشان به كار می بندند تا 
جیبشللان را بیش از پیللش پر كنند و 
با برداشللتن كاله مردم برای خودشان 

منفعتی كسب كنند. 
مطمئن باشللید در روز رستاخیز این 
افللراد با یزیدیان در یك صف خواهند 
بود و خدای متعال حق آنها را بدجوری 

كف دستشان خواهد گذاشت. 
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افسون حضرتی

دو-سه هفته قبل زمانیکه با حسین رضا زاده تلفنی گفتگو کردم در اردبیل در حال انجام تمرینات سخت 
و سنگین بود و تالش می کرد تا بتواند سومین طالی المپیک را از آن خود کند. مصاحبه آمادۀ چاپ بود 
که ناگهان ورق برگش��ت و به توصیه پزشکان، وی از حضور در المپیک منع شد و حتی از دنیای قهرمانی 
ه��م خداحافظ��ی کرد. خبر خیلی ناگهانی و باور نکردنی بود ولی آنچه ک��ه رادیو و تلویزیون اعالم کردند 
و خبرگزاری ها منتش��ر کردند گویای این واقعیت بود که کاروان ورزش��ی ای��ران در المپیک پکن از یک 
مدال خوش آب و رنگ بی نصیب ماند. بنابراین دوباره با وی گفتگو کردم تا از »زیر و بم« موضوع مطلع 

شوم: 

چرا چنین تصمیمی گرفتید؟ 
ببینید من 15 سال است که ورزش قهرمانی انجام می دهم. 
مدالهای طالی مختل��ف از بازیهای جهانی و المپیک دارم. 
رکورده��ای بس��یاری را جابه جا کردم. زم��ان خداحافظی 

رسیده بود. 
ولی در گفتگو چند هفته قبل مشغول تمرین بودید؟ 

بله تالش می کردم که به شرایط ایده آل برسم ولی شبها 
از درد و ناراحت��ی خ��واب راحت ندارم. قن��د خونم خیلی 
باالس��ت و پزش��کان اعالم کردند که س��المتی ام در خطر 

است. منطق حکم می کرد که به سالمتی ام فکر کنم. 
چ��را زودت��ر اعام نکردند که به س��امتی تان آس��یب 

بیشتری وارد نشود؟ 
اصرار خودم بود. خیلی دوس��ت داشتم که سومین طالی 
پیاپی المپیک را هم کسب کنم. پزشکان هم نگران شرایطم 

بودند و حتمًا االن خیلی شرایط بغرنجی دارم. 
برای همیشه ورزش قهرمانی را کنار گذاشتید؟ 

بله، چون همیش��ه در مس��ابقات بین المللی ش��رکت 
می کردم در حال حاضر امکانش نیست. 

ممکن است تصمیمتان را عوض کنید؟ 
 )مکث( فکر کنم باید بیش��تر به س��المتی ام توجه 
کنم. من فقط 30 س��ال دارم و خیلی زود اس��ت که 

ناتوان شوم. 

رضازادههایدیگریتربیتمیکنم
رضازاده:
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عکس العم��ل م��ردم در ای��ن مدت 
چگونه بوده است؟ 

مثل همیش��ه ش��رمنده مردم شدم. 
از اینک��ه نمی توان��م دوباره دلش��ان را 
ش��اد کنم خیلی ناراحت هس��تم. ولی 
خوشبختانه مردم ما خیلی فهیم هستند 
و قطعًا س��امتی قهرمانشان برایشان با 

ارزش تر از مدال طاست. 
ب��از ه��م در کن��ار وزن��ه ب��رداری 

می مانید؟ 
از این پس تمام تجربیاتم را در اختیار 
ج��وان ترها می گ��ذارم  و قول می دهم 
ک��ه رضازاده های دیگری ب��رای وزنه 

برداری کشور تربیت کنم. 
زمانی که به شما اطالع دادند نباید 
در المپیک شرکت کنید چه احساسی 

داشتید؟ 
خیل��ی ناراحت ش��دم بیش��تر از آن 
چیزی ک��ه فکر کنید. تا چند س��اعت 
با هیچ ک��س صحبت نمی ک��ردم ولی 
گذشت زمان کمک کرد که با واقعیت 
کنار بیای��م اما دردی که در س��ینه ام 

است همچنان ادامه دارد. 
وضعیت سایر وزنه برداران را چطور 

می بینید؟ 
ب��رای موفقیت در وزن��ه برداری آن 
هم در مس��ابقاتی همچون المپیک نیاز 
به قدرت بدنی و تجربه بسیار است. ما 
هم باید از چنین میادینی برای کس��ب 
تجربه و مح��ک زدن وزنه بردارانمان 
نهایت اس��تفاده را ببریم. آروزی قلبی 
من این است که در شرایطی که خودم 
نمی توانم در مس��ابقات ش��رکت کنم 
سایر دوس��تان موفق باشند و با دست 

پر به کشور عزیزمان باز گردند. 

اگر قرار باشد به خودتان نمره بدهید 
چه عددی را در نظر می گیرید؟ 

مردم باید به من نمره بدهند نه اینکه 
خودم نمره بدهم. 

به هر حال می توانید شرایط را ارزیابی 
کنید. 

همانطور که گفتم 15 س��ال است که 
در عرصه ورزش قهرمانی هستم و فکر 
می کنم تا جایی که در توانم بوده برای 
وطنم افتخارآفرینی کردم. نمره قبولی 

می گیرم. 
تا قبل از منع پزشکان با رکوردتان 
20 کیلوگرم فاصله داش��تید. درست 

است؟ 
بله، فاصلۀ زیادی بود. 

می توانید دربارۀ آن توضیح دهید. 
به دلیل همین مشکات جسمانی که 
داش��تم با رکوردم فاصله گرفته بودم 

و در اردبی��ل هم به ش��دت تمرینات 
س��خت را انجام می دادم که بتوانم این 

فاصله را جبران کنم. 
فکر می کنید چ��ه زمانی رکوردتان 

شکسته می شود؟ 
ه��ر زمان ک��ه وزن��ه ب��ردار »غول 
پیک��ری« در وزن��ه ب��رداری دنیا پیدا 

بشود. )می خندد(
پس قابل پیش بینی نیست. 

خیر، چ��ون چون هراز گاهی در وزنه 
ب��ردای نابغ��ه ای پیدا می ش��ود. وزنه 
برداری مثل سایر ورزشها نیست. چون 
نیاز به قدرت بدنی بس��یار باالیی دارد 
می توان گفت ش��اید هر 10 سال یکبار 

چنین ورزشکاری کشف شود. 
چه پیامی برای عالقمندان دارید؟ 

ش��رمندۀ مردم عزیز کش��ورم شدم 
علیرغم اینکه قول سومین مدال طا را 
داده بودم نتوانستم دینم را به آنها ادا 
کنم. امید دارم مرا از دعای خیرش��ان 

بی نصیب نگذارند. 
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مسابقۀ عکاسی به مناسبت روز پدر
از پدرتان عکس بیندازید و برای ما بفرس��تید. البته قرار نیس��ت عکس 
پدرتان را در حال لبخند ملیح کنار یک گلدان بفرستید. وقتی که پدرتان 
از خس��تگی خوابش برده اس��ت یا روی کاناپه در حال چرت زدن اس��ت 

عکسش را بگیرید و برای ما بفرستید یا ایمیل کنید یا پرت کنید. 
راستی فکر می کنید پدرتان دارد چه خوابی می بیند؟ حدس زدن خواب 

نشانی ما: پدرتان هم جایزه دارد. 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 

خواجه ای توانگر و متکبر از بهلول پرسید: 
- جزر و مّد دریا را سبب چه باشد؟ 

بهلول گفت: 
- این، ماجرایی طوالنی دارد. 

خواجه گفت: 
- ماجرا بازگو. 

بهلول گفت: 
در زمانهای دور، روزی عّده ای از خواجگان به کنار 
دریا آمدند. آب دریا از مشاهدۀ آنان چنان وحشت 
زده عقب عقب رفت که کم مانده بود خشک گردد. 
از آن هنگام تا به امروز گاهگاهی می آید ببیند که 

آن موجودات وحشتناک هنوز آنجا هستند یا نه؟ 

بهلول را پرسیدند: 
بر سر چشمه ای  در صحرایی  - چون 
کدام  به  کنیم،  خواهیم غسل  و  رسیم 

سمت کنیم؟ 
گفت: 

دزد  تا  خود  جامه های  سمت  به   -
نبرد. 

روزی داروغه به بهلول گفت: 
دیگر  شهری  به  مرا  دیگر  روز  چند  تا   -

می فرستند. 
بهلول گفت: 

- این مصیبتی عظیم است. 
داروغه پرسید: 
- برای شما؟ 
بهلول گفت: 

- نه برای آن شهر دیگر. 
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doost_nojavanan@yahoo. com

عکس: محمدرضا ده بزرگی-شیراز
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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! 

طراح جدول: مسعود اختری

افقی
1- از شهرهای ایتالیا- یکی از مدارج علمی

2- وزغ- نوعی نان شیرینی
3- سارق- الیه محافظ دندان- بیماری پوستی

4- حرف ندا- با محّبت
5- ضمیر اشاره به دور- خط کش مهندسی- ایمن

6- شیرینی عزا- حفاظ پله
7- لوله گوارش- حمار- دوتای آن سنگی مرغوب است

8- از ورزشهاست- زهر
9- خون- از مواد مخدر خطرناک- بی مهری
10- سیم اتصال زمین- پیامبر سازنده کعبه

11- زمان حال- از همسایه های زمین

عمودی
1- از یاران حضرت علی علیه السالم- خانم فرانسوی

2- سالحی انفرادی- آزاده- بیماری
3- لقب انگلیسی- روغن نقاشی- خم کاغذ

4- مایه حیات- لیست- قورباغه
5- نوشته- خلق جدید

6- تعص��ب ناموس��ی- نام مادر حضرت عل��ی اصغر علیه 
السالم

7- کس��ی که ب��ا حرف دیگ��ران تصمیم می گی��رد- نامی 
دخترانه

8- عدد فوتبال- ماسه لب دریا- غذای مریض
9- تنها- کمیاب- سمت

10- سنگ ریزه- ابر مجاور زمین- فرستاده
11- نمایش سینمایی- خبرچینی

doost_nojavanan@yahoo. com
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شب، شبی بیکران بود
دفتر آسمان پاره پاره

برگها زرد و تیره
فصل، فصل خزان بود

هر ستاره
حرف خط خورده ای تار

در دل صفحۀ آسمان بود
*

گرچه گاهی شهابی
مشقهای شب آسمان را

زود خط می زد و محو می شد
باز در آن هوای مه آلود
پاک کن هایی از ابر تیره

خط خورشید را پاک می کرد

قیصر امین پور

خط خورشید

*
ناگهان نوری از شرق تابید

خون خورشید
آتشی در شفق زد

مردی از شرق برخاست
آسمان را ورق زد
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مردی از شرق برخاست

آسمان را ورق زد



do
os

t_
no

ja
va

na
n@

ya
ho

o. 
co

m

ا: 
ی م

شان
ن

14
15

5-
35

63
تی

پس
ق 

دو
صن

ن-
هرا

ت
ک: 

ونی
تر

لک
ت ا

پس


	181.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf


