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کتابخانۀ اتوبوسی
من کسی نیستم جز صدایی ناچیز
یادداشتهای یک زیباساز شهری

داغونم کردی!
مثالٌ سفرنامۀ هند



2 26مرداد مـــاه  1387
182

صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام )س( 
سال چهارم- شمارۀ20

پل....................................................................... 3
سالم................................................................... 4
کتابخانۀ اتوبوسی................................................... 6
من کسی نیستم جز صدایی ناچیز.............................. 8
داستان روح اهلل...................................................... 10
یادداشتهای یک زیباساز شهری.............................. 12
در ستایش صلح................................................... 14
با بِتا چت کنید...................................................... 16
دیدار از آثار باستانی............................................. 18
ارّه ماهی............................................................. 20
مثالٌ سفرنامۀ هند................................................. 22
داغونم کردی! ..................................................... 24
شاید یکی  از همین  روزها... ................................. 26
مهم ترین اصل تالش است نه پیروزی...................... 28
یکی از آرزوها!..................................................... 30
جدول.................................................................33
سرشاخه های نور................................................ 34

اعضای تحریریه: اسماعیل امینی/ قربان ولیئی/
ناصر فیض/ محمد رضا تقی دخت/مژگان بهمنش/
ترکمن/ حضرتی/فاضل  کارخیران/افسون  دالرام 
ملکیاری/مرتضی  فومنی/مسعود  حاجتیان  علی 
سورج/مریم شکرانی/شهریار زنجانی/مسعود اختری

فکس: 77648693/88836792
doost_nojavanan@yahoo. comایمیل: 

نشانی: تهران-صندوق پستی14155-3563
زاده توزیع و امور مشترکین: محمدرضا ملاّ
فکس: 66712211   تلفـن: 66706833

مدیرمسؤول: مهدی ارگانی
سردبیران: افشین علء/ محسن وطنی

دبیرتحریریه:  فاطمه ساالروند

مدیر هنری: حامدقاموس مقدم

صی صفحه آرایی: سالومه مسافر/ مرتضی تشخاّ
صالحی/عاطفه  بیگلری/مجید  لیل  گروه هنری: 
قاموس مقدم  مسعودی/سارا  شفیعی راد/سروش 
ت  دا سا ا هر ز ت موسوی محسنی/ دا نسترن سا

موسوی محسنی
طراح جلد: فرهاد بهرامی

ویراستار: حسام الدین قاموس مقدم

hghm97@gmail.com

صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام )س( 
سال چهارم- شمارۀ20

سال چهارم/شمارة20 پياپى182/شنبه26مردادمـاه300/1387تومان

كتابخانة اتوبوسى
من كسى نيستم جز صدايى ناچيز
يادداشتهاى يك زيباساز شهرى
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پُل

پدرام پاک آیین

می رسی
فاصله پل می شود  

می نگری
آینه گل می شود  

پرده را
دست تو از پنجره پس می زند  

آفتاب
می دمد  

          پنجره در نور نفس می زند
لحظه ها

با تو سفر می کنند  
جاده ها

با تو گذر می کنند  
از ته پس کوچۀ دلواپسی

می رسی   
نام تو

تکیه کالم همۀ بادهاست  
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محمد رضا زائری

سالم

همۀ نغمه های دل انگیز را که انسانی 
می تواند زمزمه کند 

 در کالمی گرد آورده ام
هم��ۀ بوهای خ��وش را ک��ه گلهای 
رنگارن��گ در ه��ر بوس��تانی می توانند 

بپراکنند
در رایحه ای جمع کرده ام

همۀ محبتهایی را که یک دل می تواند 
در خود نگه دارد

در یک حس عاشقانه نگهداشته ام
همۀ دستهایی را که به احترام ممکن 

است بر سینه هایی قرار گیرد 
در یک دس��ت ب��ر س��ینۀ ارادت و 

تعظیم خود گذاشته ام
همۀ زیباییها و دلفریبیهای نقش��ی که 

شاید بر صفحه ای رسم کنند 
در نقش دلباختگی خود بر صفحۀ دل 

کشیده ام
و همۀ خوبیها و زیباییها و نیکیها را در 

یک واژه ذخیره کرده ام 
و نام آن را »سالم« نهاده ام

*
این »سالم را پیشکش جمال و جالل 

تو کرده ام
این »س��الم« را به پای حضور نورانی 

تو ریخته ام

ای��ن س��الم را به آس��تان مقدس تو 
رسانده ام

و ای��ن س��الم را پی��ک دلدادگ��ی و 
شیفتگی خود ساخته ام

تا حرفهای نگفته ام را با گوش مهربانی 
تو باز گوید

و ناله ه��ای بر نیام��ده ام را در پیش 
چشم لطف تو فرو خواند

و مرا به تو برساند
*

اگ��ر دیگ��ران ب��ه کس��ی »س��الم« 
می فرستند

می خواهم
 »سالم« مرا به سوی تو بفرستد

و اگ��ر  دیگران به کس��ی »س��الم« 
می رسانند

می خواهم
 »سالم« مرا به تو برساند

ای 
همیشه سالم

ای سالِم همیشه
*

سالم بر تبار یاس
سالم بر دودمان یاسین

سالم بر خاندان نور و پاکی
سالم بر تو ای فرستادۀ خداوند

س��الم بر تو ای دری که مس��افران 
خسته را به خانۀ خداوند می رساند

ای پنجره ای که به باغ خداوند گشوده 

می شود
ای راهی که به شهر خداوند می رسد

*
س��الم ب��ر ت��و ای حجت و نش��انۀ 

خداوند
سالم بر تو ای نمایان کنندۀ امر الهی
تو که کتاب خداوند را بر می خوانی

و اگر نازل شده است تو بوده ای برای 
خواندنش

تو که امر خداوند را اقامه می کنی
و اگ��ر فرم��ان داده ش��ده اس��ت تو 

بوده ای برای برپا داشتنش 
*

سالم بر تو در نیمه های شب
سالم بر تو در میانۀ روز

س��الم بر ت��و ای »ذخیرۀ خ��دا« در 
زمین

ای باقیماندۀ همۀ حجتهای خداوند
ای بازماندۀ همۀ نشانه های پروردگار

ای آخرین دلیل
ای آخرین راهنما

ای آخرین واسطه و حلقۀ وصل
ای آخرین دِر باز، 

ای آخرین پنجرۀ گشوده، 
ای آخرین راه هموار

*
سالم بر تو ای پیمان خداوند

که با همگان محکم کرده است
سالم بر تو ای عهد خداوند

برداشتی از زیارت شریف »آل یاسین«
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که با همگان نوشته است
سالم بر تو ای میثاق خداوند

که با همگان برقرار ساخته است
سالم بر تو ای وعدۀ خداوند

که آن را ضمانت کرده است
*

خدا تو را به ما قول داده
خدا دلهایم��ان را به آمدن تو خوش 

کرده
خ��دا گریه هامان را ب��ا وعدۀ تو آرام 

ساخته 
خ��دا ناامیدیها و دلمردگیهایمان را با 

امید تو زدوده است
سالم بر تو ای باران فراگیر

سالم بر تو ای ابر سایه گستر
سالم بر تو ای آبشار خروشان
سالم بر تو ای رحمت گسترده

سالم بر تو ای آسمان بلند آشنایی
*

س��الم بر تو ای س��خنی ک��ه دروغ 
نیست

ای خبری که قطعی است
ای اتفاق��ی که در رخ دادنش کس��ی 

شک نمی کند
ای وع��ده ای که در تحق��ق یافتنش 

کسی تردید ندارد
*

سالم بر تو
چون ایستاده ای، هر جا و هر لحظه

سالم بر تو
 »سالم«

چون می نش��ینی، بر ه��ر خاک و هر 

گونه
س��الم بر تو چون آیه های خداوند بر 

لبان نازنین تو می نشیند
سالم بر تو آنگاه که سخن پروردگار را 

به نغمۀ دلنشین خود زمزمه می کنی
سالم بر تو هنگامی که حقایق هستی 

را آشکار می سازی
*

 »سالم«
آنگاه که به نماز می ایستی

 »سالم«
آنگاه که قدم می زنی

 »سالم«
هنگامی که به رکوع می روی

 »سالم«
هنگامی که سجده می کنی

*
 »س��الم« آنگاه که بزرگی خداوند را 

فریاد می کنی
 »س��الم« آنگاه که یگانگی پروردگار 

را بانگ می زنی
 »س��الم« آنگاه که زبان به س��تایش 

خداوند می گشایی
 »س��الم« آنگاه که گلواژۀ استغفار را 

بر زبان می آوری

    

*
سالم بر تو چون صبحگاهان

خورشید را روانۀ آسمان می کنی
سالم بر تو چون شامگاهان

پردۀ شب بر آسمان می کشی
***

سالم بر تو 
س��الم دلی که ج��ز به پنج��رۀ نگاه 

مهرآمیزت دخیل نبسته است
س��الم چشمی که جز آمدنت را امید 

ندارد
سالم جانی که جز با زالل وصل تو از 

تشنگی نخواهد رست
سالم دلخسته ای امیدوار
سالم درمانده ای منتظر

سالم »سالم کننده ای« که خداحافظی 
نمی کند

با تو که همیشه هستی
و هیچگاه »غایب« نبوده ای

ای صاحب سالم! 
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علی حاجتیان فومنی

کتابخانۀ

در نوش��تۀ پیش��ین دربارۀ کتابخانۀ 
سّیار روس��تایی اطالعاتی تقدیم شد و 
اینک کتابخانه ای دیگر و خدمتی دیگر 
از کان��ون پ��رورش فکری ک��ودکان و 

نوجوانان را معرفی می کنیم. 
کانون کتابخانه های زیادی در س��طح 
شهرها ساخته و مورد بهره برداری قرار 

داده است. 
ب��ا توجه ب��ه این نکته ک��ه مخاطبان 
پ��رورش فکری  کتابخانه ه��ای کانون 
ک��ودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان 
هس��تند و به خصوص کودکان توانایی 

اتوبوسی

جابه جایی در ش��هر را ندارند، س��عی 
شده است که کتابخانه ها در مراکز پر 
جمعیت احداث ش��وند ام��ا در مناطق 
کم جمعی��ت و مناطقی که کمی دورتر 
از این مراکز قرار دارند، به س��بب بُعد 
مس��افت برای بچه های مناطق محروم 
قابل استفاده نیستند و وضعیت بودجه 
نیز ام��کان احداث کتابخان��ه در همۀ 
مناطق را به کان��ون نمی دهد به همین 
جهت دوستان ما در کانون به فکر راه 
اندازی کتابخانۀ س��یار شهری افتادند 
تا بتوانند این مناطق را تحت پوش��ش 

فعالیتهای فرهنگی خود قرار دهند. 
کتابخانۀ سیار شهری چیست؟ 

خ��ودروی مینی بوس ی��ا اتوبوس به 
عالوۀ ی��ک مرب��ی کاردان و خالق به 
عالوۀ یکس��ری ابزار جانب��ی از قبیل: 
ضب��ط ص��وت، رادیو، دس��تگاه پخش 
فیلم، قفس��ه و کتاب، می شود کتابخانۀ 

سیار شهری. 
اولین کتابخانۀ س��یار ش��هری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
سال 1345در تهران آغاز به کار کرد. 
این کتابخانۀ سیار با استفاده از خودروی 

دربارۀ کتابخانه های سّیار شهری
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اتوبوس موّظف بود که به 
مدارس محلّۀ جوادیه و نازی آباد تهران 
سرکش��ی کند و به بچه های خوب آن 
منطقه کتاب بدهد. بچه هایی که از آن 
کتابخانه کتاب می گرفتند، امروز حدود 
60-50 س��ال سن دارند و صاحب نوه 

هم شده اند! 
س��الهای بعد تعداد ای��ن کتابخانه ها 
بیش��تر و بیش��تر ش��د و در محله های 
مختل��ف ش��اهد فعالیت آنه��ا بودیم. 
اس��تقبال گستردۀ بچه ها در هر منطقه، 
ایجاد یک اولویت برای کانون بود تا در 
سریع ترین زمان و با تأمین اعتبار، یک 
مرک��ز ثابت در آن منطقه ایجاد کنند. 
در کتابخانه های س��یار ش��هری کانون 
همیش��ه در کنار مربی دلسوز و توانای 
سیار ش��هری، یک رانندۀ زحمتکش و 
دلس��وز نیز وج��ود دارد ک��ه رانندگی 
اتوبوس و مسائل فنی خودرو به عهدۀ 
اوس��ت و در فعالیته��ای فرهنگ��ی به 
عنوان دستیار مربی ظاهر می شود، در 
نمایشهای عروس��کی نقشی می گیرد و 
در بازیها همیشه یکی از ارکان است. 

پنجره ه��ای کتابخانۀ س��یار ش��هری 
گاهی راهی است به افسانه ها و قصه ها، 
و مربیان با ذوق س��یار ش��هری از آن 
به عنوان پنجره های نمایش عروس��کی 
اس��تفاده می کنند و بچه ها را به دنیای 

قصه ها می برند. 
گاه��ی با آویخت��ن پ��ردۀ نمایش به 
اتوبوس یا مینی بوس، س��ینمایی آماده 
می شود تا بچه ها همراه مربیان خود به 
تماش��ای یک فیلم س��ینمایی آموزنده 
بنش��ینند و بع��د صحبته��ای مربی را 

دربارۀ آن بشنوند. 
داخل کتابخانۀ س��یار شهری به طرز 
زیبایی قفسه بندی شده است و کتابهای 
زیبا و جذابی در آن قفسه ها خود نمایی 
می کنند. چند ردیف میز و صندلی هم 
در ماش��ین تعبیه شده است که بچه ها 
می توانن��د از آنه��ا ب��رای فعالیته��ای 
فرهنگی اس��تفاده کنند، کتاب بخوانند 
یا نقاش��ی کنند، با دوستانشان روزنامه 
دیواری بسازند یا کارت پستال طراحی 

کنند، خوشنویسی کنند یا... 
برای بچه های عضو در کتابخانه های 
س��یار ش��هری ه��ر س��اله مس��ابقات 

مختلف��ی برگ��زار می ش��ود؛ از جمل��ه 
مسابقۀ کتابخوانی که بچه ها با خواندن 
کتاب وخالصه نویس��ی در آن شرکت 
می کنن��د، نقاش��ی که بچه ه��ا با توجه 
به عنوان مس��ابقه، نقاش��یهای خود را 
به مرکز کارشناس��ی ارس��ال می کنند، 
مس��ابقات ادبی که در سه قالب شعر، 
داس��تان و قطعۀ ادبی برگزار می شود 

و.... 
از دیگ��ر فعالیته��ای ای��ن کتابخانه 
برگ��زاری اردوهای یک ت��ا چند روزه 
اس��ت. اردوهایی که ش��امل بازدید از 
موزه ه��ا، اماکن دیدن��ی و حتی بازدید 
از ی��ک کتابخانۀ ثاب��ت و فعالیت در 

قسمتهای مختلف آن می شود. 
اگر یک روز یک مینی بوس یا اتوبوس 
خوش آب و رنگ دیدید که دو نفر در 
آن شاد و سرحال نشسته اند، بدانید که 
یک کتابخانۀ س��یار شهری را دیده اید 
و اگ��ر اتوبوس ی��ا مینی بوس پر بود از 
بچه های خوش��حال، مطمئن باشید که 
آنها به اردوی��ی می روند که خاطرات 

خود را با سیار شهری جاودانه کنند. 

این کتابخانه داخل یک مینی بوس است.
داخل این اتوبوس یک کتابخانه است.
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معرفی کتاب
من کسی نیستم جز صدایی ناچیز

آرزوی صل��ح و جهان��ی دور از جن��گ و نابرابری و ظلم 
رؤیای همۀ کودکان و نوجوانانی است که با هر نژاد و رنگ 
و مذهبی در سراس��ر دنی��ا زندگی می کنند. آنه��ا هنوز از 
بهش��ت خدا فاصله نگرفته اند و برای همین، معنای دوست 
داش��تن و دوست بودن را عمیق تر می فهمند. نشر دنیای نو 
مجموعه ای از »بیس��ت ش��عر برگزیده در عرصۀ مسابقات 
جهانی« را با عنوان »من کس��ی نیستم جز صدایی ناچیز« با 

ترجمۀ زرین تاج پناهی نیک منتشر کرده است. 
در پیشگفتار این مجموعه آمده است: 

 »در سال 1980 قریب به یک میلیون کودک زیر 14 سال 
از 57 کش��ور جهان در »مس��ابقۀ بین المللی شعر کودکان« 
که یونس��کو و رادیوی رسمی آمریکا )RCA( هزینۀ آن را 
متقّبل شده بودند، شرکت کردند. یک هیئت ژوری متشکل 
از شاعران، نویسندگان و موسیقیدانان، وظیفۀ دشوار انتخاب 

بیست شعر را از میان اشعار رسیده به عهده داشتند.«
اشعار این مجموعه با موضوع صلح و دوستی است که دو 

نمونه از این شعرها را برای شما انتخاب کرده ایم: 
ارثیۀ کودک

A herance da crianca

پائولو سزار دانتس اولیوریا
13 ساله

 Paulo Cesar DANTAS de OLIVEIRA

به آن چه بشر برای ما باقی می گذارد نگاه کن: 
یک بالن

اما بالنی کهنه و کثیف
چروکیده و در حال مرگ. 

بشر آن را
بدون عشق

و بدون احساس
با سیمان و بتون انباشته است.  

بالنی که در فضای بی کران گم شده
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من در نانوایی، قلبی دیدم از جنس نان
قلبی بزرگ، گرم و خوشبو

و فکر کردم: »اگر من قلبی از جنس نان داشتم
چندین کودک می توانست آن را بخورد! 

یک لقمه برای تو، دوست من
برای تو که گرسنه ای! 

یک لقمه از این نان قلبی برای توست
و برای تو، و برای تو، و برای تو!«

به  کودکی که گرسنه است و می ترسد
کافی نیست که بگویی »دوستت دارم«

وقتی کودکی را گریان می بینی
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و بی مقصد و بی هدف سفر می کند. 
بر ماست که پاکیزه اش سازیم. 

و به آن
حیاتی جدید و نیرویی تازه ببخشیم
بر ماست که آن را دوباره پر کنیم

اما نه با سیمان و بتون
بلکه با عشق و احساس. 
ما به آن مقصدی جدید

و هدفی تازه خواهیم داد. 
آن گاه بالن برای همه لذت بخش خواهد بود. 

برای مردها و زنها
برای بچه ها و پیرها

اگر ما این کار را  انجام ندهیم
میراثی که بر جا می گذاریم

چیزی نخواهد بود
جز یک خالء بزرگ در تاریکی. 

قلبی از جنس نان
A heart made of bread

آننا سولدی 
11 ساله از ایتالیا
Anna SOLDI

کافی نیست که بگویی »طفلک بیچاره«
اگر قلب من از جنس نان بود

چندین کودک می توانست آن را بخورد! 
و تو، ای فرمانده

چه چیز مانع از آن می شود
که بمبهایت را به شکل نان نسازی؟ 

آن گاه در پایان جنگها
هر سربازی

می توانست خوشحال به خانه برگردد
با سبدی از بمبهای برشته و خوشبو. 

اما این فقط یک رؤیاست
و دوست گرسنۀ من هنوز هم می گرید

آه اگر قلب من از جنس نان بود! 
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قسمت هفتم

افسانۀ وفا

ست
دو

د 
یا

داستانروحاهلل

کابینۀ بختی��ار 21 بهمن را حکومت 
نظامی اع��ام کرد. ام��ام گفت مردم 
بی��رون بریزن��د و حکوم��ت نظام��ی 
را بکش��نند. دیگ��ر کاری از بختی��ار 
برنمی آمد. ارتش ک��ه اعام بی طرفی 
کرد و انقاب که پیروز شد، گفت این 

تازه شروع انقاب است. 
خانه اش قم بود، برگش��ت خانه اش. 
دول��ت موق��ت و ش��ورای انق��اب با 
اخت��اف داش��تند، دعواهایش��ان  هم 
ام��ام.  پی��ش  می بردن��د  را 

نابسامانی های گوش��ه و کنار کشور را 
هم به او می گفتند. وقتی سفارت امریکا 
را گرفتن��د، دولت موق��ت دیگر دوام 
نیاورد و اس��تعفا داد. گفت استعفایش 

را قبول می کنم. 
حالش خوب نبود. قلبش درد می کرد. 
دکتر گفت باید تهران بس��تری ش��ود. 
بهمن ماه 58 آمد تهران و بیمارس��تان 
قلب بستری شد. قلبش نامنظم بود. به 
احمد گفت: »بودن در این دنیا یا رفتن 
به دنیای دیگ��ر برایم تفاوتی ندارد اما 
دربارۀ انقاب کارهایی باید انجام بدهم 
که مانده.« توی همین روزها وقتی حکم 
ریاس��ت جمه��وری بنی 
صدر را داد دستش 
کلمه  »یک  گفت: 
به آقای بنی صدر 

تذکر می دهم. این کلمه تذکر برای همه 
است: حب الدنیا رأس کل خطیئه«. 

خانه ای را که پش��ت حسینۀ جماران 
ب��ود اج��اره کردن��د. س��اختمان خانه 

قدیمی بود. 
هر هفته می رفت حسینیه برای مردم 
حرف می زد. یکبار دید سه جای سقف 
حس��ینیه، کمی از گچ را تراشیده اند و 
تیرآهنه��ا بیرون زده وقتی آمد بیرون، 
تند پرس��ید چرا ای��ن کار را کرده اید؟ 
گفتند می خواهی��م پایه های نورافکن را 
به تیرآهنها ج��وش بدهیم. نور این جا 
ب��رای فیلمبرداری کم اس��ت. عصبانی 
شد گفت چرا بدون اجازۀ صاحب خانه 
این تصرفات را می کنید؟ زود سقف را 

تعمیر کردند.
جنگ که ش��روع شد آمار ساحها را 
بردن��د به او نش��ان دادند. گفت خیلی 
بیش��تر از اینها است. اسلحه و مهماتی 
که از قبل در این کش��ور ذخیره ش��ده 
برای مقابله با قدرتی مثل روسیه بوده، 

بروید بگردید پیدا کنید. 
هر روز موقع ق��دم زدن توی حیاط 
ذکر می گفت یا اخبار رادیو را گوش 
می داد، ش��بها هم اخبار تلویزیون را 
می دی��د. آن ش��ب که دی��د بچه ها 
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قلکهایش��ان را شکس��تند ت��ا پولش را 
برای کمک به جبهه بدهند، اشک توی 

چشمش جمع شد. 
خرمش��هر را ک��ه آزاد کردند، گفت 
خوب است جنگ را تمام کنیم، گفتند 
باید ت��ا کنار ارون��د برویم ت��ا بتوانیم 

غرامت بگیریم. 
جنگ طوالنی ش��د. ش��بها میراژهای 
عراقی می آمدند روی آس��مان تهران 
و چن��د جای��ی را بمب��اران می کردند. 
نزدیک خانه، پناهگاه س��اختند. نرفت. 
گف��ت: »من با این پاس��داری که س��ر 
خیابان نگهبان��ی می دهد فرقی ندارم.« 
گفتن��د: »فقط همین امش��ب را بروید 
پناه��گاه، رادیوه��ای خارج��ی گفته اند 
امش��ب جماران را بمب��ارن می کنند.« 
گف��ت: »من از جایم ت��کان نمی خورم. 

همۀ این رادیوها بی خود گفته اند.«
ناوهای آمریکایی آمدند خلیج فارس. 
جن��گ دریایی هم به جن��گ زمینی و 
هوایی اضافه شد. هواپیمای مسافربری 
را ت��وی آس��مان زدند. منطق��ه دیگر 
امنیت نداشت. امام صلح را قبول کرد، 

صلحی که برایش از زهر تلختر بود. 
ضعیف ش��ده ب��ود. ی��ک روز موقع 
ناهار به دخترش گفت آن قدر ضعف 
دارم که قاش��ق را ه��م نمی توانم بلند 
کن��م. دخترش این را ب��ه دکتر گفت. 
بردندش آزمایش��گاه. جواب آزمایشها 
را ک��ه دیدن��د گفتند مع��ده اش خون 
ریزی کرده، بای��د جراحی کنیم. قبول 

کرد. 
از سراشیبی جماران که پایین می رفت 
گفت م��ن دیگر از این س��رازیری باال 
نمی آیم. گفتند انشاءاهلل خوب می شوید 

و برمی گردی��د. خندید و گفت: »قصه، 
قصۀ دیگری است.«

جراحی کردند و زخ��م معده و روده 
را برداشتند. هنوز به هوش نیامده بود، 
دکتر دید لبهایش تکان می خورد، سرش 

را برد نزدیکتر، اهلل اکبر می گفت. 
گفتن��د عمل موف��ق بوده ام��ا هنوز 
درد داش��ت. آن قدر درد می کش��ید 
که مس��ّکنها هم کارس��از نمی ش��د، از 
حال می رفت. می رفتند باالی س��رش 
می گفتند آقا وقت نماز است، آن وقت 
با هر سختی چشمهایش را باز می کرد، 
ان��گار یک ک��وه روی پلکهای��ش بود. 
بچه ه��ا می آمدند پیش��ش می ماندند. 
می گف��ت دوتای��ی بیایی��د، حوصلۀتان 
س��رنرود. روزی که احمد آمد و گفت 
آقای معلم آمده دیدنش، به همه گفت 

از اتاق بروند بیرون. 
پیرمرد آمد تو. روح اهلل، هم کالس��ی 
قدیم��ی اش را که دید، س��نگینی درد 
از صورتش رفت. حرف��ی نزدند، فقط 
هم را نگاه کردند. آقای معلم دس��تش 
را گذاش��ت روی دس��ت روح اهلل، که 
الغر ش��ده بود و چ��روک خورده بود. 
آهس��ته دعا خواند. دعای��ش که تمام 

شد، رفت. 
مسّکنها، خواب آور بودند اما هر شب 
بیدار می ش��د. برایش آب می آوردند، 
وض��و می گرفت. عمامۀ مش��کی اش را 
می انداخ��ت دور گردنش. روی تخت 

نماز می خواند. 
صبح 13 خرداد از خواب بیدار ش��د. 
سوزن سرمها دستهایش را کبود کرده 
بود. از پشت ماسک اکسیژن با صدای 
ضعیفی گفت دو نفر از اعضای دفتر را 

خبر کنند. می خواست جواب سؤالهایی 
را بهش��ان بگوید. پیش از این پرسیده 
بودند با وضوی قبل از اذان هم می توان 
نماز خواند؟ گفت: »با هر نیتی که وضو 
گرفته باش��ند، می توان نم��از خواند.« 
جواب س��ؤال بع��دی را می خواس��ت 
بگوید. صدایش ضعیف تر ش��د. دیگر 

چیزی نمی شنیدند. 
ظهر که ش��د دوباره بیدار شد گفت 
اهل بیت بیایند. خانم و بچه ها و نوه ها 
آمدن��د دور تخ��ت. همۀش��ان را نگاه 
کرد. نگاهش رمقی نداشت. گفت: »راه 
خیلی سخت است. سعی کنید معصیت 
نکنی��د.« بعد گفت: »من دیگر با ش��ما 
کاری ن��دارم، چ��راغ را خاموش کنید، 
ه��ر کدام می خواهی��د بمانید هر کدام 

می خواهید بروید.«
چراغ را خاموش کردند. چشمهایش 

را بست. 
آفتاب نارنجی غروب کم کم پش��ت 

کوهها پنهان می شد.
ت��وی مصلی ک��ه یک دس��ت زمین 
صاف بود، روی ی��ک بلندی، جعبه ای 
شیشه ای گذاشته بودند. مردی در آن 
آرام خوابیده بود. پایین این بلندی، انگار 
همۀ ایران جمع ش��ده بود. تا چشم کار 
می کرد زن و مرد سیاه پوش بود. آنها 
که شکیباتر بودند گوشه ای سرشان را 
روی زانو گذاش��ته بودند. شانه هایشان 
از هق ه��ق گریه تکان می خورد و آنها 
که ناش��کیباتر، توی سر و صورت خود 
می زدند. حال خودشان را نمی فهمیدند، 
هیچ کس به ح��ال خودش نبود. اما او 
آرام توی آن جعبۀ شیش��ه ای خوابیده 

بود. دلش آرام بود و قلبش مطمئن. 

پایان.
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مریم شکرانی

یادداشتهای یک زیباساز شهری

8 مرداد
بس ک��ه این اهال��ی محترم 
خیاب��ان م��ؤدب آب��اد ت��وی 
روزنام��ه و رس��انه آبروریزی 
راه انداختند و مزاحم سازمان 
ش��دند، باالخره امروز با هزار 
ج��ان کندن نام��ۀ احداث پل 
هوایی خیاب��ان مذکور را امضا 
ک��ردم و صاف خ��ودم را به 
دندانپزشکی رساندم. به راستی 
که این آقای دندانپزشک چه 
بزرگواری  انس��ان ش��ریف و 
بودن��د، چ��را که ت��ا فهمیدند 
بنده کی هس��تم یک ریال حق 
ویزی��ت که نگرفتند هیچ، تازه 
ی��ک دندان اضافه هم وس��ط 

حلقمان کاشتند. 

9 مرداد 
امروز پل هوای��ی خیابان مؤدب آباد 
را از ریش��ه درآوردیم و دور انداختیم 
زیرا موقع گذاشتن پلّه های آن طرفش 
یهو دیدیم سر از پشت بام مغازۀ مردم 
درآوردی��م. صد بار به ای��ن همکاران 
احداثاتی گفتم واحد اندازه گیری پشت 
مت��ر به اینچ اس��ت ولی افس��وس که 
آلزایم��ر بیداد می کند و 16 متر از پل 
زیادی از آب درآمده اس��ت. هر کس 
می داند چه نوع خوراکی برای آلزایمر 
خوب اس��ت به س��ازمان مزب��ور نامه 

بنویسد، لطفًا! 

10 مرداد
یک فراخوان دادیم به چه گندگی که 
هر کس می تواند بیاید و درگل منگلی 
کردن دیوارهای ش��هر ب��ا ما همکاری 
کن��د. البت��ه خانم بن��ده از بن��ده قول 
گرفتند که به مناس��بت روز تولّدشان 
خیابانهای محّل زندگی مان را نقاشیهای 
وحشتناک سالوادور دالی بکشند. شما 
که نمی دانید ایش��ان تا چه حد به ژانر 

وحشت عالقه دارند! 

mrym_shokrani@yahoo.com قسمت اول
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14 مرداد 
کل خیابانها و بلوارها را با خاک یکسان کردیم تا به جایش 
گل و چمن بکاریم. چش��م کشورهای صنعتی و سوارخ کنندۀ 

الیۀ اُُزن کور، ما حسابی محیط زیست دار شدیم. 

11 مرداد
ام��روز چهارتا اتوب��وس کارگر از کاب��ل آوردیم تا کل 
دیوارهای نقاش��ی شده را خراب کنند زیرا جناب شهردار 
معتقدن��د نقاش��یها بدآم��وزی دارد و مطابق ب��ا واقعّیت 
نمی باش��د. به عنوان مثال محال اس��ت گل زنبق از توی 
پوست تخم مرغ دربیاید یا پیراهن مردی که روی دیوار 
خیابان نقطه چین کش��یده شده اس��ت 4 دکمه دارد و از 
سمت چپ بسته شده است در حالیکه در واقعیت پیراهن 
آقایان 6 دکمه دارد و از س��مت راس��ت بسته می شود. و 
یا ماری که بر روی دیوارهای مهد کودک فالن کش��یده 
شده است نیشش تا بناگوش باز است و این برای کودکان 

بدآموزی دارد. 

12مرداد 
یک ردیف توالت عمومی مرتب و با 
حال در اتوبان نقط��ه چین آماده بهره 

برداری شد. 

13 مرداد 
مجبور شدیم توالت عمومی را تعطیل 
کنی��م چرا که از طرف س��ازمان حمل 
و نقل ش��هری خبر دادند که چاههای 
فاضالب توالتها دقیقًا روی س��اختمان 

مترو کنده شده است و نشتی دارد! 

15 مرداد
چه��ار تا کامی��ون دیگر کارگر از قنده��ار آوردیم و گفتیم 
دوباره همۀ خیابانها و بلوارها را آس��فالت کنند. آخر  نیست 
این مأمور خرید ما سواِت درست و حسابی ندارد، رفته است 
به جای کود شیمیایی کود فیزیکی خریده و کّل گل و گیاهان 
نونهال را خش��کانده اس��ت و تازه خاک را هم تا سه میلیون 
سال آینده نابارور فرموده است. بنابراین مجبور شدیم دوباره 

همه جا را آسفالت کنیم. 

ادامه دارد...
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در ستایش صلح

با یک پرسش آغاز می کنم: آیا آدمی 
جز شعر نردبانی برای رسیدن به آنچه 

که عقل در نمی یابد، دارد؟
آنچه که امروز ن��ام علم را به دوش 
می کشد از رس��اندن انسان به آرامش 
یا حتی آس��ایش ناتوان است. بیایید با 
هم مرور کنیم: جدیدترین فرضیه های 

علمی جز تخیلی کودکانه نیست؛ آنچه 
کیهان شناس��ان درب��ارۀ آغاز پیدایش 
جهان س��ر ه��م کرده اند ب��ه تلنگری 
فروریختنی و آنچه زیس��ت شناس��ان 
به آن می نازند با یافته ش��دن فس��یلی 

قدیمی، از هم می پاشد.
عل��م حق��وق در جهان بی��ش از هر 
زمان دیگری از برقراری عدالت ناتوان 
است، حتی ناتوان تر از زمانی که کتیبۀ 
حمورابی افراد را به پاسداش��ت حقوق 

همسایه ترغیب می کرد!
فلس��فه و تعقل- به معنای رایج آن- 
در سکون و سقوط از معنای واقعی خود 
یعن��ی »حکمت« دور افتاده اس��ت. به 
تاریخ نگاه کنیم، کدام فلسفه است که 

راهی به سوی مدینۀ فاضله بگشاید؟
ن��ه! علم و عق��ل- یعنی چیزی که ما 
به عنوان علم و عقل می شناس��یم- راه 
به جایی نمی برد و پیشرفت تکنولوژی 
تنها صورت عین��ی تخّیل های کودکی 
بشر است: زمانی انسان دوست داشت 
ک��ه حس پرواز را تجرب��ه کند، زمانی 
خواس��ت که صدای محبوبش را همه 
جا همراه داش��ته باشد، زمانی خواست 
که حرکت را آسان تر کند و... این همه 

مهدیه نظری

قسمت اول
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هنوز هیچ است همچنان که در روایات 
آم��ده: اگر عل��وم به منزلۀ بیس��ت و 
هشت حرف باشند تا زمان ظهور امام 
عصر علیه السالم بشر تنها به دو حرف 
آن دس��ت خواهد یافت. حاال که عقل 
ما برای دریافت��ن حقیقت اینقدر کوتاه 
اس��ت، بال پروازمان الهامهای شاعرانه 
اس��ت. من فک��ر می کنم س��هراب به 
خاطر همین گفت: »شاعران وارث آب 
و خرد و روش��نی اند.« شاید او دریافته 
ب��ود که رویای ش��اعران پرتوی از نور 
حقیق��ت را با خ��ود به هم��راه دارد و 
وظیفه پراکندن آن نور اس��ت. ش��اعر 
اس��ت که می تواند روز صلح و آرامش 
را، زمانه ای را بدون جنگهای ابلهانه بر 
سر خودخواهی ها و جاه طلبی ها، تصویر 
کند، صلح آنچنان که شایس��ته است، 
آنچن��ان که پا برجاس��ت: صلح کامل. 
صلحی که وقتی برقرار می شود که بشر 
به ش��عور و شناخت برس��د، اگر نه با 
جهل همواره جنگ از راه می رسد. این 
ش��ناخت چنان ابعاد گسترده ای دارد 
که اندیش��ه به تنهای��ی از دریافتن آن 
ناکام اس��ت؛ آیا صلح تنها همین است 
که کاری به کار یکدیگر نداشته باشیم 
تا جنگ��ی درنگیرد؟ نه، ب��دون تعامل 
چگون��ه می توان رش��د ک��رد؟ و هزار 
پرسش بی پاسخ دیگر که تنها نور بلند 
آن آفتاب معرفت به جهانیان پاسخش 
خواهد داد. اما تا پیش از چنان روزی، 
ش��عری که در س��تایش صلح سروده 
می ش��ود، باید بتواند پرتوی از آن نور 
را دریاف��ت ک��رده و بنمایان��د؛ کاری 
که ش��اعران یا انج��ام نمی دهند یا به 

سرانجامش نمی رسانند.

قاب 
نشسته ای 

و لبخند می زنی

اما دستی تکان نمی دهی

ای کاش آن قاب
قاب پنجره بود

مهمان
صندلی برایش نگذاشته بودیم

اصاًل منتظرش نبودیم
از خستگی دویدن در هوا

همین جوری آمد
و خیلی خودمانی روی زمین نشست

باران

در حاشیه

سینابهمنش

ادامهدارد...
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با بتا چت کنید
در مورد نس��خه های بتا یا آزمایشی 
باره��ا صحبت کرده ایم ول��ی آیا برای 

چت کردن از آنها استفاده کرده اید؟ 
مس��نجر معروف یاهو ک��ه حدود 8 
س��ال در کنار مردم باع��ث برقراری 
ارتباط میان میلیونها نفر ش��ده اس��ت، 
نس��خه های آلفا یا همان کامل خود را 
تا عدد 8/6 باال برده اس��ت ولی حدود 
6 م��اه پیش نس��خه ای دیگر با عدد 9 
بتا را با امکانات و ظاهر جدید و بسیار 
زیبا برای استفادۀ عموم قرار داد؛ البته 
با مشکالتی فراوان که در هنگام کار با 

آن خود را نشان می دهند.  
نس��خۀ 9 بت��ا یاه��و مس��نجر که از 

 yahoo.com طریق وب س��ایت
قابل دریافت اس��ت، حدود 11 
زیرنس��خه دارد ک��ه ه��ر یک 
مش��کالت دیگری را پوش��ش 
می دهد ول��ی از نظ��ر کارکرد 
مانن��د بقی��ه اس��ت. چیزی که 
در این نس��خه ها بس��یار چشم 
را ج��ذب می کند، ظاه��ر زیبا 
و گرافیک��ی آن اس��ت ک��ه به 
ظاهری  آن  س��ازنده های  گفتۀ 
ویستاپسند دارد و قابلیت تغییر 
پوس��ته ی��ا skin و تغییر رنگ 
دلخواه به میزان کاماًل شخصی 
را ب��رای کارب��ر خ��ود فراه��م 
یاهو  می کند. شکلکهای معروف 
دچار کمی تغییر و تحول شده اند 
که در کار با آن متوجه خواهید 

شد. 

ای��ن نس��خه انجام ش��د، دلی��ل اصلی 
ساخت این نس��خه ها نوعی آمارگیری 
از نوع کاربرانی است که با این مسنجر 
کار می کنن��د که آنها را به دو دس��ته 
تقس��یم کرده اند؛ دس��تۀ اول کاربرانی 
که به روز هس��تند و برایشان گرافیک 
و کاربر پس��ند ب��ودن اهمیت دارد که 
با نس��خه های بتا چت می کنند، دستۀ 
دوم کاربرانی هس��تند ک��ه قصد آنها 
صرفًا چت اس��ت و برای آنها فقط یک 
نسخه که به درستی کار می کند کفایت 
می کند که این دسته با نسخه های غیر 
بتا و قدیمی کار می کنند. باید در آینده 
منتظ��ر نتیجه گیری یاهو در این زمینه 

باشیم. 
ب��رای دانلود این نس��خه از یاهو 
مس��نجر ب��ه آدرس��های زی��ر در 

اینترنت مراجعه کنید: 
www.yahoo.com
www.9down.com

از تغییرات س��اختاری نسخه های بتا 
می توان به گرفتن تأیید چت در داخل 
صفحۀ اصلی چت اش��اره کرد. چنانکه 
برخالف نسخه های غیر بتا الزم نیست 
برای ادامه دادن چ��ت بر روی لینک 
تأیید کلیک کنید تا با باز شدن صفحۀ 
تأیی��د به ادامۀ چت ک��ردن بپردازید. 
تغییر در سیستم ش��بکه ای این نسخه 
باعث ش��ده اس��ت با انتقال داده های 
کمتری عملی��ات انتقال انج��ام گیرد. 
ای��ن به آن معناس��ت که س��رعت به 
صورت چش��مگیری باالتر رفته است. 
در مصاحبه هایی که با عوامل س��ازندۀ 
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XP فولدر تکانی در بع��د از نص��ب وین��دوز xp یا دیگر 
نسخه های ویندوز، شما شروع به نصب 
نرم افزار های مختلف و کاربردی خود  
همانند office و Nero و غیره می کنید 
ول��ی آیا می دانید این نرم افزارها برای 
شروع نصب خود فایلهای اجرایی نصب 
را در فول��دری در درای��و وین��دوز باز 
می کنند که بسیار حجیم هستند و پس 
از نصب نیز حذف نمی ش��وند؟ برخی 
کاربران در این حالت فکر می کنند که 
ویندوز آنها در حال رشد است. با یک 
 temp آشنایی کوچک در مورد فولدر

می توان جلوی این رشد را گرفت! 
فول��در temp که در م��ورد فایلهای 
موق��ت صحب��ت می کن��د، در درای��و 
ویندوز موجود اس��ت و برای دسترسی 
ب��ه آن باید گزین��ۀ نمای��ش فایلهای 
مخف��ی را فعال کرد که ب��ا باز کردن 
my computer و انتخ��اب گزین��ۀ 
Tools در ن��وار باالی پنجره و انتخاب 
قس��مت  ب��ه   Folder Options
مربوط��ه نزدیک می ش��وید. در پنجرۀ 

کنترل سرعت
در صورتی که از اینترنت کم س��رعت تلفنی یا Dial Up اس��تفاده می کنید بهتر است قبل از بروز مشکل 
قطع ارتباط و پایین و باال ش��دن س��رعت دریافت و برقراری تماس با پشتیبانی و انتظار کشیدن برای ایجاد 

برقراری تماس با سرویس دهنده، سرعت مودم خود را تنظیم کنید. 
 برای این کار روی کانکشن اینترنتی خود که برای اتصال ساخته اید بروید و بر روی Properties کلیک 
کنید. در پنجرۀ باز ش��ده بر روی دکمۀ Configure کلیک کنید. در پنجرۀ باز ش��دۀ جدید در قس��مت 
Maximum Speed س��رعت را بر روی 57600 بگذارید و برای تأیید دکمۀ Ok  و باز هم OK را بزنید 

و با خیال راحت ارتباط را برقرار کنید. 

باز شده تب View را انتخاب کنید و 
در قسمت Advanced settings به 
 Hidden files and folders دنبال
 show hidden گزین��ۀ  و  بگردی��د 
انتخ��اب  را   files and folders
کنی��د و برای تأیید دکم��ۀ Apply و 
س��پس OK را بزنید. حال ب��ه درایو 
وین��دوز خود بروید ک��ه معموالً درایو 
C اس��ت. برای دسترس��ی اولی��ه باید 
 Show the content گ������زین��ۀ
of this folder را بزنی��د، ب��ه فولدر 
Documents and Settings بروید 
و بعد وارد فولدری ش��وید که نام یوزر 
 Start ش��ما را دارد. )اگ��ر روی منوی
کلیک کنید، می توانید در باالی منو نام 
ی��وزر را ببینید.( پس از ورود، فولدری 
به ن��ام Local Settings را می بینید. 
 Temp وارد آن شوید و بعد به فولدر
بروی��د. خواهید دید فایلهای بس��یاری 
در آن موجود اس��ت. با فشردن دکمۀ 

Ctrl+A ش��ما همۀ فایلها و فولدرهای 
داخ��ل Temp را انتخاب می کنید و با 
فشردن دو دکمۀ Shift+Del و تأیید 
به وس��یلۀ Ok همۀ فایلهای س��نگین 

نصبی را پاک می کنید. 
این امر باعث می ش��ود سیس��تم شما 
کمی سبک شود و ویندوز جای بیشتری 

برای محاسبات داشته باشد. 
نکته: ای��ن دس��تورالعمل فقط برای 

ویندوز XP قابل اجرا است. 
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حیم-اعصابنورد

بیانّیۀ شمارۀ 2691 برای اعضای کلوپ اعصاب نوردی: 

اعصاب نوردی خیس

فص��ل گرم��ا اس��ت و آب چندان��ی 
ب��رای آب تنی ک��ردن و دوش گرفتن 
وجود ندارد. دریا خش��ک نشده است. 
می توانی��د  می ش��وید.  غمگی��ن  چ��را 
اعصاب نوردی خی��س خود را در کنار 
دری��ا انج��ام دهی��د. البته اگ��ر بنزین 

داشتید که به آنجا برسید! 
چه سری چه دمی... 

آقایانی در کنار س��احل هس��تند که 
مواظب هس��تند تا ما خفه نشویم. این 
آقای��ان بیش از هر چیز به خوش تیپ 

بودن خود اهمیت می دهند. 
این عزی��زان که قرار اس��ت ناجیان 
غری��ق باش��ند، خیلی به هی��کل خود 

می نازند. 
ب��ه عنوان ی��ک کار تحقیقی با همراه 
خود به یکی از آنها نزدیک باشید و از 
هیکل و تیپ و بازوهای او تعریف کنید 
و ط��رف را زیر نظ��ر بگیرید. مطمئن 
باش��ید  آنقدر، ب��اد می کند که به مرز 
ترکیدگی برسد. بعد که خیلی باد کرد 
به او زل بزنید و بع��د محکم بخندید. 
البت��ه باید زود فرار کنید و گرنه همان 
ناجی غریق شما را غریق خواهد کرد! 

اّره ماهی!

حی��م-  گذش��ته  روز  چن��د  در 
اعصاب نورد با نوجوانی آشنا شد وقتی 
و س��اختارهای  اعصاب ن��وردی  بحث 
اس��تراتژیکی ای��ن فن پی��ش آمد آن 
نوجوان که از این پس او را با نام شیم- 
اعصاب نورد خواهیم ش��ناخت بس��یار 
تح��ت تأثیر ق��رار گرف��ت. او در یک 
اقدام بی سابقه در مدت زمانی کمتر از 
سه دقیقه، س��ی ایدۀ اعصاب نوردی را 

مطرح کرد. 
البته بعضی از این ایده ها مانند آتش 

زدن درخت س��ر کوچ��ه، میخ کردن 
در چ��رخ ماش��ین همس��ایۀ باالیی که 
خیل��ی بد اخ��اق اس��ت، ریختن آب 
در تلویزی��ون و چند مورد دیگر آن با 
اصول کلوپ اعصاب ن��وردی مغایرت 
داشت ولی همین که توانست در مّدتی 
بس��یار کوتاه، خاقیت خ��ود را آنقدر 
پرواز دهد خیلی خوب بود. او توانست 
چراغ امید به نس��ل جدی��د را در دل 

حیم- اعصاب نورد روشن کند! 

پدیده ای به نام شیم
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خسته نباشی به 
شیوۀ خودمان

دوس��تانی را که ت��ازه از آب بیرون 
آمده اند نش��ان کنید؛ جل��و بروید؛ بعد 
از س��الم و احوالپرس��ی و جلب اعتماد، 
قبل از اینکه تنشان کاماًل خشک شود 
محکم به پش��ت کمر آنه��ا بزنید و به 
آنها خس��ته نباشی و خدا قّوت بگویید. 

بعد هم بپرسید: »دردت اومد؟!«

حی��م- اعصاب نورد با توجه به عالقۀ 
ش��دیدی که ب��ه همۀ اعض��ای کلوپ 
اعصاب ن��وردی دارد، هرگونه ش��وخی 
آبکی، چه در اس��تخر، چه در دریا چه 
در وان حّم��ام و حت��ی در زی��ر دوش 
آب را ممنوع اعالم می کند و از ش��ما 
می خواهد هی��چ کار خطرناکی در این 
محیط ه��ا انجام ندهید و به آینده خود 
و دیگران رحم کنید... بچه جان نخند! 

این را کاماًل جّدی گفتم! 

هرگونه شوخی 
ممنوع! 

عمو! آفتاب گرفتی؟
 

خیلی از عزیزان هس��تند که بیخودی 
دوس��ت دارند. تن و بدنش��ان سیاه و 
س��وخته ش��ود. آنها به تن خود روغن 
می مالند و زیر آفتاب سوزان در ساحل 

دراز می کشند. 
شما می توانید در اطراف این عزیزان 
ورجه و ورج��ه کنید. حت��ی می توانید 
در هم��ان خیلی نزدیکی ی��ک فوتبال 
س��احلی- ماس��ه ای هم راه بیندازید تا 
هر چی ش��ن و ماسه اس��ت به تن این 
عزیزان بچسبد. احتماالً به جاهایی که 
شن و ماسه روی آن است نور نمی رسد 

و به بقیۀ جاها می رسد. 
نمونۀ انتخابی شما پس از این عملیات 

یک جانور خال خالی خواهد شد

حی��ن  در  ک��ه  اس��ت  کار  چن��د 
اعصاب نوردی ساحلی بهتر است انجام 

ندهید! 
به ماش��ینهای پارک ش��ده در کنار 
طرح س��الم س��ازی دریا تن��ه نزنید و 

بوقش را در نیاورید! 
به حساب شخص دیگری که تصادفًا 
نامش را ی��اد گرفته ای��د از بوفۀ کنار 

استخر یا ساحل خرید نکنید!
لباسهای مردم را روی زمین نیندازید! 

چند تذکر!

لباسهای مردم را تصادفًا خیس نکنید! 
کنار استخر ندوید! 

حوله هایی را که کنار آب گذاشته اند، 
درون آب نیندازید! 

لنگه ای از دمپایی های جفت شدۀ کنار 
آب را درون آب نیندازید! 

کوچکتر،  بّچه ه��ای  ش��نای  عین��ک 
بزرگ تر ی��ا متوس��ط تر از خودتان را 
ق��رض نگیرید و اگر گرفتید درون آن 

»ها« نکنید که بخار بکند! 
خالصه اینکه تابس��تان خوبی را برای 

شما و اطرافیانتان آرزومندیم! 
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گذار در ساحل اقیانوس گذشت. موج 
به س��احل می زد و برمی گشت دست 
خالی در حاش��یۀ دیوار كوتاِه س��احل 
توریس��ت و گ��دا و بی��كار و بی خواب 
ریخت��ه بودن��د. پای هتل های س��ر به 
هوا درس��ت روی موزائیك های سفت 
و نم��دار، مهاراجه ه��ای بی تخت و تاج 
خوابیده بودند در رویای ش��ب ساحلی 

ِمومبای. 
با ناصر فیض و علی هوشمند و سعید 
بیابانك��ی و محمود اكرامی و س��هیل و 
بیدج و عبدالملكیان راه افتاده بودیم در 

حاشیه هتل پیاده رو های مغموم. 
تنها دریا بود كه حرف می زد. سمج و 
سخت. در هوای ولرم و شرجی ساحل 
با صدای م��وزون نعل اس��ب و چرخ 
كالسكه های س��لطانی كاسب های نیمه 

ش��ب. س��اعتی قدم زدیم و آمدیم تا 
هتل سوبا. تا خود صبح باران آمد. 

در باران روز دوش��نبه بمبئی با جت 
اسپایسی پریدیم و دقیقه ای بعد هواپیما 
پنبه ابر ها را زد و لیز خوردیم در سطح 

سیال و آبی آسمان.
و باز هم دهلی. 

ش��ب در اینترنش��نال گست هاوس 
یونیورس��یتی بودیم و صبح عازم آگرا 

شدیم. مقبره ممتاز محل. 
حال مستقری نداشتم. بی خوابی و تب 
و ته��ّوع. گرما و خن��كای كولر گازی. 
و افت��ادم نی��م بیمار. اما ب��از هم راهی 
ش��دم با گروه 15 نفره در مسیر نسبتًا 
طوالنی ش��هر آگرا. تاج محل را داخل 
ماهیتاب��ۀ داغ گرمای طاقت كش، جلز 
و ول��ز كن��ان زیارت كردی��م. عمارت 
افس��ونگر و مرمرین و سفید در صفحۀ 
دلگشا و سر سبز جلگۀ رود جمنا. روی 
كفش های م��ان جوراب های توریس��تی 
كش��یدیم و طوافی در اطراف عمارت 

و بازگشت به دهلی. 
ش��ب دهل��ی ب��ه تماش��ای معب��د 
آگش��اردهام رفتیم. بت خانه سومنات 
هند ام��روز. انصافا ب��ی راه نگفته اند از 
زیبایی بت در ش��عر فارس��ی. به قول 
خس��رو احتش��امی: »تراِش تنش تیشه 
م��ی زد به تقوا« متولیان معبد با احترام 
و ادب و به تفصیل راهنماییمان كردند. 
21 ه��زار مجس��مه در یك معبد. یك 

مثاًل سفرنامه هند
عبدالجبار کاکایی

پارۀ سوم

عصِر خیس بمبئی به هتل سوبا رفتیم، 
در ابتدای خیابان كوالبا، حاشیۀ اقیانوس 
هند و بی استراحت الزم عازم شدیم به 
سمت سمینار. جمعیتی گوش تا گوش، 
تنگ هم نشسته بودند. شام تند هندی 
را آهس��ته خوردیم و شب به گشت و 
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میلی��ون نفر هش��ت س��ال كار 
كردند و معبدی را س��اختند كه 
اگر نادرشاه بود یك روزه ویران 
می ك��رد. تراش دماغ و گوش��ه 
چشم خدایان، در نهایت استادی 
و مهارت. دلبركان سنگی خدایی 
بمان��د، قدرت مگ��س راندن از 

خود را نداشتند. 
آنجا تفرجگاه هندوان سیر بود. 
لباس های  و  غوغای روس��ری ها 
پنجاب��ی و خط اتوی ش��لوار های 
م��ردان، فراغت و دین��داری را 
نش��ان م��ی داد. در آمف��ی تئاتر 
باشكوه معبد با جمعیتی درحدود 
5 هزار نفر نشستیم و رقص نور 

و آب را با اجرای موس��یقی شنیدیم و 
نگاه كردیم. 

برنام��ه بعد بازدی��د از رودخانۀ زیر 
معب��د بود. س��وار قایق ه��ای 15 نفره 
ش��دیم و تاریخ مختص��ر هند را بدون 
احتس��اب دورۀ اس��امی تف��ّرج كنان 
دیدیم و ش��نیدیم. در منظره هایی غیر 
طبیعی ب��ا صدای افكت و موس��یقی و 
گوینده ای كه روای��ت می كرد. خنكای 
زیر معبد و باد نمناكی كه به صورتمان 
می زد لذت بخش شده بود. راه افتادیم 
به س��مت اینترنش��نال گس��ت هاوس 
یونیورس��یتی. عجب اس��م آبادی دارد 

این مهمان سرای ما. 
روز بعد عازم بازار شدیم برای خرید؛ 
س��روجی نگر و جام پت. فروشنده های 
دوره گرد قدرت تفكر و تصمیم گیری را 
از آدم می گیرند. قصد داریم فیل بخریم 
آن هم فیل خس��ته ك��ه عبدالملكیان 
مصرانه جس��تجو می كرد اما دستمال و 

ناصر فیض آخرین جمات قصارش را 
سرپایی حراج می كرد. رضا امیر خانی 
خاطراتش را روی لب تابش می ریخت. 
هن��د دور ازا انتظار موس��ی بیدج بود. 
مجتبی رحماندوست خسته و آرام كه 

هواپیما روی باند فرودگاه نشست. 

كیف جیبی روی دستمان می گذاشتند. 
طرز اس��تفاده از وس��ایل را با حركات 
پانتومی��م برایت نمایش می دهند. یكی 
فلوت می زند. یكی ب��رس به موهایت 
می زند. یكی با ماساژور دستی نوازشت 

می كن��د. هم��ه ب��ه خاطر 
چن��در غ��از روپیه. 

حس��اب  ت��ازه 
گدا ها بماند. در 
تمركز  بازار ها 
ش  س��تخو د

تاطم است. 
روز آخر س��فر شد. 

ب��ار و بنه رابس��تیم و با 
ق��زوه و ضیایی خداحافظ��ی كردیم. 

س��اعتی بعد در فرودگاه دهلی بودیم. 
درس��ت نیم��ه ش��ب 23خ��رداد 87 
گرم��ارودی در ارتف��اع 31 هزار پایی 
سراس��یمه از خواب پرید. سهیل روی 
كف هواپیما نشس��ته بود از خستگی و 
س��رش را روی صندلی گذاش��ته بود. 



24 26مرداد مـــاه  1387
182

لیال بیگلری

برخالف اینک��ه توزیع کنندۀ فیلم در 
ای��ران آن را برای نوجوانان مناس��ب 
دانس��ته اس��ت، موضوع فیلم در واقع 
در ردۀ س��نی کودک و خردسال قرار 
می گیرد؛ سنجابهایی که آواز می خوانند، 
ح��رف می زنن��د و رفتارهای انس��ان 
گونه ای دارند برای گروه سنی کودک 
و خردس��ال ش��گفت انگیز است که در 
نهایت آن را باور می کند و می تواند در 
لحظاتی با آن همذات پنداری هم بکند. 
این فیلم نیز مانند سایر آثار مشابهش 
مس��ئلۀ خانواده و اهمیت آن را محور 
اصلی داستان خود قرار داده است. نگاه 
پدران��ۀ دیوید با بازی جیس��ون لی در 
برابر نگاه منفع��ت طلبانۀ ایان با بازی 
دیوی��د کراس، کودکان را متوجه دلیل 

سخت گیریهای پدر می کند. 
دیوید در ظاهر نس��بت به س��نجابها 
سخت گیر بود و جلوی پیشرفت آنها را 
گرفته بود. به همین  دلیل آنها جذب 
محبته��ای عمو ایان ش��دند. دیوید 
به آیندۀ س��نجابها فکر می کرد و 
برای آنها دفترچۀ حس��اب پس 
ان��داز گرفته بود ول��ی عمو ایان 
با محبتهای سطحی و زودگذر با 
عث می شد که آنها هر چه بیشتر 

فیلم آلوین و سنجابها یک انیمشن ترکیبی است. در این انیمیشن فضای کلّی فیلم 
به صورت زنده اس��ت و س��نجابها به شکل انیمیشن سه بعدی در فضای فیلم قرار 

گرفته اند. 
این فیلم حاصل مجموعه ای تلویزیونی به همین نام است که تیم هیل، کارگردان 
آن، آن را برای سال نوی مسیحی در سال 2007 آمادۀ اکران در سینماها کرد. 

داغونم کردی! 
یادداشتی بر انیمیشن آلوین و سنجابها
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از بین بروند و خودش��ان را نابود کنند 
و در این میان سود فراوانی نصیب عمو 
ایان ش��د. برای ایان آیندۀ سنجابها به 
هیچ عن��وان مهم نبود. چیزی که برای 
او اهمیت داش��ت آین��دۀ خودش بود. 
دیگ��ران برای او پلّۀ ترق��ی بودند و او 
با پا گذاشتن بر روی آنها باال می رفت. 
در این میان برای��ش فرقی بین دیوید 
ترانه س��از، س��نجابهای آوازه خوان و 
چینیهای پول خرج کن وجود نداشت. 
او ب��ا فری��ب س��نجابها آنه��ا را از 
دلس��وزیهای دیوید محروم کرد و آن 
دلسوزیها را به شکل سخت گیری جلوه 
داد. این مسئله باعث ایجاد فاصله بین 
آنها شد و او توانست سود سرشاری به 

جیب بزند. 
دیوید نیز ندانس��ته و با مقاومت در 
برابر حس خانواده دوستی خود، به این 

مسائل دامن زد. 
در این میان سنجابها توانستند حقیقت 
را کشف کنند و راه درست را انتخاب 

کنند. 
کارگ��ردان این فیلم در مورد ترکیب  
انیمیشن و فیلم تدبیر جالبی اندیشیده 
ب��ود. با اینکه س��نجابها جنب و جوش 
زیادی داشتند ولی ارتباط آنها با محیط 
اطراف بس��یار کم بود و بیش��تر شاهد 
نتیج��ۀ جن��ب و جوش آنه��ا بودیم تا 
خود جنب و جوش. در یک انیمیش��ن 
ترکیبی قدیمی مانند »چه کس��ی برای 
راج��ر رابیت پاپوش دوخت؟« ش��اهد 
صحنه هایی بودی��م که راجر رابیت در 
لب��اس کارآگاه فیلم پنهان ش��ده بود. 
خلق این تصاویر بس��یار دشوار بود و با 
توجه به تکنولوژی آن، زمان بس��یاری 
را گرفت ولی در این فیلم کمتر ش��اهد 

چنین صحنه هایی هستیم. 
در کل بای��د گفت که ای��ن فیلم در 

عرصۀ س��ینما جای چندان��ی ندارد و 
بیشتر به درد پخش در شبکۀ ویدیویی 

و تلویزیون می خورد. 
این فیلم در کریسمس 2007 فروش 
خوب��ی داش��ت که این ف��روش خوب 
را بیش��تر مدی��ون س��ریال تلویزیونی 
خود بود تا یک فیلم س��ینمایی خوش 

ساخت. 
در مورد دوبلۀ ای��ن فیلم نیز باید از 
اس��تودیو نقش جهان تش��کر کرد زیرا 
دوبلۀ قابل قبول، تیپ س��ازیهای زیبا، 
صداگذاری مناس��ب و س��ینک دقیق 
جمالت به همراه ترجمۀ جذاب باعث 
ش��ده اس��ت که جذابیت فیلم با وجود 
ج��رح و تعدیلهای زیاد ب��از هم حفظ 
شود و بیننده را پای خود نگه دارد. در 

کل باید بگوییم که »داغونمون کرد!«
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شاید یکی  از همین  روزها... 

می دان��م در طول روز تو را بس��یار 
می بینم ولی ای کاش آنقدر خوب بودم 
ک��ه تو را می ش��ناختم. جلو می آمدم و 
به تو س��ام می ک��ردم. آن وقت تمام 
آرزوهای��م را برایت می گفتم ولی وقتی 
تو را بشناسم و بتوانم به تو سام بگویم 
و تو پاس��خ س��ام مرا بده��ی، تقریبًا 
آرزوی دیگ��ری برای��م نمانده اس��ت 
ک��ه برآورده ش��ود. پی��ش از این فکر 
می کردم فقط تو ما را می بینی. حاال که 
فهمیده ام من هم ت��و را می بینم، برایم 
شوقی تکان دهنده است. ای کاش از تو 
یک ش��مارۀ تلفن داشتم یا آدرس یک 
س��ایت اینترنتی یا هر نش��انِی امروزی 
دیگری که بتوانم برایت درد دل کنم. 
دوست داشتم تلفن را بردارم و شماره 
بگیرم و تو گوش��ی را برداری و من به 
تو بگویم که ما چقدر تنهاییم. غمگینیم 
و زبانم��ان در برابر ظلم کوتاه اس��ت. 
فش��ار را تحم��ل می کنیم، ن��ه از روی 
صبوری، از روی ضعف. به خاطر اینکه 
می ترسیم. به خاطر اینکه ایمان نداریم. 
به خاطر اینکه دس��ت خود را در برابر 
کس��انی دراز می کنی��م که دستش��ان 
به جایی بند نیس��ت. ب��ه خاطر اینکه 
قدرت الیزال الهی را نادیده می گیریم. 

دلم می خواهد تو را بشناس��م تا بفهمم 
چگونه می ش��ود ظلم را نابود کرد. چه 
طور می ش��ود عدال��ت را برقرار کرد. 
می دانم تو هم خس��ته ش��ده ای از این 

حامدقاموس مقدم

که تو را نمی شناسند ولی من می خواهم 
چشمانم را باز کنم. آنقدر باز که بتوانم 
تو را ببینم و تو در چشمانم آشنا بیایی. 
آن وقت جلو بیایم و به تو سام بگویم 
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و تو پاسللخ سللامم را بدهی. آن روز 
برآورده شللدن بزرگترین آرزوهایم را 

جشن خواهم گرفت. 
آن روز آن قدر شللجاع می شوم که 
به ایمللان خود احتللرام می گذارم. آن 
روز می فهمم که از پیله رها شللده ام و 
می توانم فریاد بزنم و حق را صدا کنم. 
آن روز مرز تزویر را می شناسللم. آن 
روز پیام عاشورا را می شنوم و می فهمم 
دلیل فریاد رستگاری علی در محراب 
شللهادت چه بود. آن روز بهار می آید 
و عطللر نرگس مشللامم را تا بی نهایت 

می نوازد. 
شللاید آن روز، روز انقاب تو نباشد 
ولی حتمًا روز رستاخیز روح من خواهد 

بود. 

ایللن جمعه هم منتظللر بودم؛ 
منتظللرم. غروب  همۀ جمعه ها 
که می شود، من روی پشت بام 
خانۀمان می ایستم و به دورترها 
خیره می شللوم. با خود می گویم 

حتمًا هفتۀ دیگر می آیی. 
مادرم جمعه ها شیرینی می پزد. 
این جمعه وقتی خورشید رفت، 
از پشت بام آمدم پایین، مادرم 
ظرف شللیرینی را گذاشته بود 
روی میز، خواستم بردارم، گفت: 

اول دستها! 
دستهایم را شستم، بعد شیرینی 

خوردم. 
مادرها همیشلله از این حرفها 
می زننللد، آن موقللع من چیزی 
را فهمیدم: نمی آیی، چون شاید 
است.  آلوده  دسللتهایمان  هنوز 
شللاید هنوز الیق نیستیم. آنقدر 
پللاک نشللده ایم که قللدرت را 

بدانیم. 
جمعۀ آینللده بعد از غروب با  
دستهای پاک سراغ شیرینیهای 
داغ مللادرم خواهللم رفت. چه 
می شللد اگر همه، دستهایمان را 

می شستیم؟ 
مهدی یادگاری

پشللت پنجره نشسللته ام و بیرون را 
نگاه می کنم. آدمها می آیند و می روند. 
ماشینها، نگاهها و می دانم در این میان 
نگاهی، نگاه توست و عبوری، عبور تو. 
مطمئن هسللتم کلله روزی نگاهم در 
نگاهللت گره خللورده اسللت و دلم را 
لرزانده اسللت و از آنجا که تاب آن را 
نداشللته ام از تو نگاه دزدیده ام و تو را 

گم کرده ام. 
از خدا می خواهم آنقدر دلم را محکم 
کند که اگر باز هم نگاهمان با هم یکی 
شللد بند دلم پاره نشللود و بتوانم جلو 
بیایللم و به تو سللام بدهم و تو جواب 

سام مرا بدهی. 
نمی دانم ِکی ولی شاید یکی از همین 

روزها! 

در حاشیه
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افزایش تصاعدی ورزشکاران
شمار شرکت کنندگان در المپیک از 
245 شرکت کننده از 15 کشور جهان 
در س��ال 1896 به ح��دود یازده هزار 
ورزش��کار از 202 کش��ور در المپیک 
تابستانی 2004 در آتن رسید. به طور 
معمول ش��رکت کنن��دگان در المپیک 
تابس��تانی نقش پر رنگ ت��ری دارند تا 
در المپیک زمستانی. به هر حال فصل 
زمس��تان به دلیل شرایط آب و هوایی 

در کشورهای استوایی و آفریقایی نمود 
واقعی ن��دارد و همین ام��ر در کاهش 
ورزش��کاران زمس��تانی نقش عمده ای 

دارد. 
المپیکی ها بیشتر از سازمان مللها

در  کش��ور   203 حاض��ر  ح��ال  در 
رقابتهای المپیک شرکت می کنند. این 
رقم از 193 کش��وری که سازمان ملل 
متحد آنها را به رسمیت شناخته بیشتر 

اس��ت. کمیت��ۀ بین الملل��ی المپیک بر 
خالف دیگر س��ازمانهای بین المللی به 
کش��ورهایی که دارای استقالل سیاسی 
نیس��تند نیز اجازۀ شرکت در رقابتهای 
المپیک را می دهد. در نتیجه بس��یاری 
از مستعمرات و کشورهای غیر مستقل 
اج��ازه دارند ت��ا تیمها و ورزش��کاران 
خود را روانۀ مس��ابقات المپیک کنند. 
»پورتوریکو«،  همچ��ون  س��رزمینهایی 
»برم��ودا« و »هنگ کن��گ« نمونه های 
ب��ارز این مس��اله هس��تند. کمیتۀ بین 
الملل��ی المپی��ک در 9 فوری��ه 2006، 
جمه��وری جزای��ر مارش��ال  را نیز به 
رسمیت شناخت تا این سرزمین نیز از 

شرکت کنندگان آوردگاه پکن باشد. 
المپیک مانع جنگ شد؟ 

به رغم آنچه ک��ه »پیر دو کوبرتین« 
بنیانگ��ذار المپی��ک نوین امی��د آن را 

مهم ترین اصل تالش است نه پیروزی

کوه »آلپ« بلندترین کوه یونان با ارتفاع 2985 متر اس��ت که قلۀ آن در سراس��ر س��ال پوشیده از 
ابرهای گوگردی است و همین حالت ابهام آمیز برای مردم یونان، مرموز و اسرار آمیز جلوه می کرد. 
در دامنۀ این کوه دره ای س��بز و خرم به نام »کرونوس« اس��ت که مردم را برای تفریح جلب 
می کرد. یونان کشوری بود با چند دولت شهر که بیشتر اوقات با یکدیگر در جنگ بودند. این 
مردم هر سال در بهار به درۀ کرونوس می رفتند و در آنجا با هم در صلح به سر می بردند. در 
اثر صلح و دوس��تی، آیین نامۀ ورزش تنظیم و نخس��تین دورۀ رسمی این بازیها 776 سال پیش از 
میالد مسیح برگزار شد. دویدن، مشت زنی، ارابه رانی، کشتی و پنج گانه از جمله ورزشهایی بود که 
آن زمان رواج داشت. این رقابتها هر چهار سال یا پنج سال یکبار برگزار می شد و این روند تا 38 
س��ال پیش از میالد مسیح ادامه داش��ت. اما نخستین دورۀ رقابتهای المپیک به صورتی که امروزه 
برگزار می ش��ود، در س��ال 1896 در آتن شکل گرفت. این بازیها بر اصول صلح طلبی، برابری، 

آماتوری و جشن و شادمانی استوار شد. 

افسون حضرتی
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داش��ت، المپی��ک نتوانس��ت مان��ع از 
وقوع جنگ ش��ود. در حقیقت به خاطر 
جنگ، سه دورۀ این رقابتها تعطیل شد. 
المپیک 1916 ب��ه دلیل جنگ جهانی 
اول و رقابته��ای 1940و 1944 نیز به 
دلی��ل جنگ جهانی دوم برگزار نش��د. 
همچنین کشورهای پیروز جنگ جهانی 
اول مانع از حضور کش��ورهای مغلوب 

در المپیک 1920 شدند. 
نمادهای المپیک

بس��یاری  نمادهای  المپی��ک  نهضت 
دارد ک��ه بیش��تر آنه��ا نش��ان دهندۀ 
ایده ها و ایده آلهای کوبرتین هس��تند. 
معروفترین نماد در این میان حلقه های 
المپیک اس��ت. این پن��ج حلقۀ در هم 
بافته ش��ده، نم��ادی از اتحاد میان پنج 
قاره اس��ت. این پنج حلقه در پنج رنگ 
روی زمینۀ س��فید در پرچ��م المپیک 
کشیده شده است. رنگهای سفید )رنگ 
زمینه(، قرمز، آبی، س��بز، زرد و س��یاه 
به گونه ای انتخاب ش��ده است که هر 
کشوری حداقل یکی از این رنگها را در 
پرچم ملی خود دارد. پرچم المپیک در 
سال 1914 انتخاب ش��د اما اولین بار 
در آنتوپ 1920 برافراش��ته شد. این 
پرچم برای هر یک از جش��نهای بازیها 

بر افراشته می شود. 
شعار رسمی المپیک عبارتی التین به 
معنای »سریع تر، باالتر و قدرتمندتر« 
است. ایده های کوبرتین بیش از همه در 
آیین المپیک نمود دارد. وی می گفت: 
»مهمترین مس��اله در بازیهای المپیک 
حضور در آن اس��ت، نه برنده ش��دن. 
هم��ان گونه که در زندگ��ی مهم ترین 
اصل، تالش اس��ت نه پی��روزی. اصل 
مهم، فتح ک��ردن نیس��ت بلکه خوب 

جنگیدن است.«

آلودگی هوا بیداد می کند
یک��ی از مش��کالتی ک��ه پک��ن با آن 
رو به روس��ت مس��أله آلودگی شدید 
هوا در این ش��هر اس��ت. متخصصان و 
پزشکان بسیاری هش��دار د اده اند که 
می��زان آلودگی هوای ش��هر پکن حتی 
برای انج��ام فعالیتهای عادی نیز مضر 
است. مس��ؤوالن برگزار کننده رقابتها 
نی��ز اع��الم کرده اند که ت��الش دارند 
ت��ا آلودگی هوا این ش��هر را به حداقل 

برسانند. 
ایران و اولین مدال المپیک

ورزش��ی  کاروان  حض��ور  اولی��ن 
کشورمان در رقابتهای المپیک مربوط 
ب��ه س��ال 1936 میالدی اس��ت. 19 
ایرانی نخس��تین ورزشکاران  ورزشکار 
ایرانی هس��تند که به دهکدۀ المپیک پا 

گذاشتند. 
مرحوم محمد جعفر سلماس��ی، وزنه 
بردار بزرگ ایران در رقابتهای 1948 
در پیکارهای دستۀ 60 کیلوگرم موفق 
شد اولین مدال تاریخ ورزش ایران در 
المپی��ک را به نام خ��ود ثبت کند. وی 
در حرکت »پِِرس« و بلند کردن 100 
کیلوگرم توانست 7/5 کیلوگرم رکورد 
المپیکی »آنتون��ی ترالزو« از آمریکا را 
در هم ش��کند. در حرکت یک ضرب 
نیز سلماس��ی با بلند کردن وزنۀ 97/5 

کیلوگرم��ی به کار خ��ود پایان داد. اما 
»محم��ود فی��اد« از مص��ر بلند کردن 
105 کیلوگرم شگفتی آفرید و قهرمان 
ش��د و سلماسی مدال برنز را به گردن 

آویخت. 
مراسم اختتامیه

نش��انه های تاریخی بس��یاری نیز در 
زمان برگزاری مراس��م اختتامیه یعنی 
پس از اتمام تمامی مس��ابقات ورزشی 
به اجرا گذاشته می شود. در ابتدا حمل 
کنندگان پرچم از هر یک از کشورهای 
ش��رکت کنن��ده در یک ردی��ف وارد 
استادیوم می شوند و در پشت سر آنها 
تمامی ورزش��کاران بدون هیچ نشانه یا 
دس��ته بندی خاصی رژه می روند. این 
س��نت از بازیهای تابس��تانی 1956 و 
به پیش��نهاد دانش آم��وزی از ملبورن 
اجرا می شود. به پیشنهاد او با این کار، 
ورزش��کاران جه��ان در کن��ار یکدیگر 

»یک ملت« خواهند بود. 
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یکی از آرزوها

مهدی طهوری

توی آس��مان ش��ایع ش��ده بود خطر 
بزرگی زمین را تهدید می کند و فرشتۀ 
س��بز دلش نمی خواست به زمین برود 
اما نمی توانست دس��تور خدا را نادیده 
بگیرد. خدا به فرش��تۀ سبز مأموریت 
داده ب��ود آرزوه��ای پس��ر کوچکی را 
در زمی��ن برآورده کند. فرش��ته برای 
رسیدن به پسر در آسمان چهارم توی 
هوا ایستاده بود تا یکی از سنگهایی که 
دارد به زمین می رود او را سوار کند اما 
به هر سنگی اشاره می کرد، نمی ایستاد. 
آن قدر ایس��تاد و آن قدر به س��نگها 
گفت »زمین، زمین« که خس��ته شد و 
تصمی��م گرفت بدون س��نگ برود. به 
پ��رواز درآمد و بالهای��ش را تکان داد 
و شیرجه زد به طرف زمین. سرعتش 
در مقابل س��رعت س��نگها خیلی پایین 
بود. این جوری خیلی طول می کش��ید 
اما اگر سنگی را گیر می آورد، در چشم 

به هم زدنی او را به زمین می رس��اند. 
دوباره ایس��تاد و به س��نگها اشاره کرد 
و داد  زد »زمی��ن، زمی��ن« اما باز هم 
هیچ سنگی برایش نایستاد. فرشته فکر 
کرد حاال که هیچ س��نگی مسیرش به 
طرف زمین نیست الاقل تا آسمان اول 
ب��رود و بقیه اش را تا زمی��ن بال بزند. 
خس��ته و خرد داد زد »آسمان اول« و 
اولین سنگی که داشت پایین می رفت، 
برایش نگه داشت. فرشته سوار سنگ 
شد و تشکر کرد. بعد پرسید: »تو اتفاقًا 

به طرف زمین نمی روی؟«
سنگ جواب داد: »من مسیرم مشتری 
اس��ت. می توانم تو را ت��ا اول منظومۀ 
شمسی برسانم. نزدیکیهای مشتری که 
رسیدیم، پیاده ش��و و بقیه اش را پرواز 
کن. هیچ س��نگی تو را به طرف زمین 

نمی برد.«
فرشته پرسید: »چرا؟«

سنگ گفت: »مدتها بود که سنگهای 
کوچک اجازه داش��تند ت��وی صحرا و 
اقیان��وس یا حتی ش��هرها پایین بیایند 
اما حاال هیچ سنگی این اجازه را ندارد. 
ش��ایع ش��ده خ��دا بی خیال س��نگهای 
کوچک ش��ده و می خواهد با یک سنگ 
خیلی بزرگ ی��ک دفعه کلک زمین را 

برای همیشه بکند.«
فرش��ته فکر کرد: »پس خطر بزرگی 
که می گویند زمی��ن را تهدید می کند، 

همین است!«
چیزی نگذش��ت که س��نگ ایستاد و 
فرش��ته را پیاده کرد و پیچید به سمت 
مشتری. فرشته هم بال و پر زد تا رسید 
به هوای زمین. روی بالش نشانی پسر 
کوچک را نوش��ته بود. نگاهی به نشانی 
کرد و خواند: »از وس��ط، شش بار بال 
زدن بلند و هشت بار بال زدن کوتاه به 

طرف شب.«
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و در چشم به هم زدنی شش بار بلند 
بال زد و هش��ت بار کوتاه و فرود آمد. 
همی��ن طور که ف��رود می آمد کوچک 
و کوچک تر ش��د تا ش��د قد یک آدم 

معمولی. 
پس��ر بچه توی اتاق��ش خوابیده بود. 
فرش��ته رفت باالی سرش، تکانش داد 
و گفت: »هی! هی! زود باش بلند شو!«
پسرک غلتی زد و گفت: »ها؟ ها؟«

و بیدار نشد. 
فرش��ته دوباره پسرک را تکان داد و 
گفت: »زودباش آرزوهاتو بگو می خوام 

برآورده شون کنم. زود باش.«
پس��رک چش��مهایش را ب��از کرد و 

پرسید: »تو دیگه کی هستی؟«
فرش��ته گفت: »من فرش��تۀ س��بزم. 
به��م مأموری��ت دادن آرزوهای تو رو 
برآورده کنم. زودب��اش بگو! کار دارم 

می خوام برم.«
پس��رک گفت: »ولی االن ش��به، من 

االن می خوام بخوابم.«
فرش��ته گفت: »یعنی اصاًل ذوق زده 
نش��دی؟ آرزو کن، آرزو. ش��ما آدمها 
که آرزو کردن رو دوس��ت دارید. اول 
آرزوهات��و بگو، بعد بخ��واب. من باید 

برگردم.«

و فکر کرد: »هر لحظه ممکن اس��ت 
سنگ بزرگ به زمین بخورد.«

پس��رک خواب آل��ود گف��ت: »اولین 
آرزوم این��ه که فردا صب��ح آرزو کنم. 

االن خوابم می آد.« و خوابید. 
فرش��ته زیر لب گف��ت: »اّکه هی!« و 
همان جا کنار تخت پس��رک ایستاد تا 

صبح شود. 
تا خورشید طلوع کرد، فرشته پسرک 
را بیدار کرد و گفت: »بلند ش��و، صبح 

شد. زودباش آرزو کن!«
پس��رک به زحمت چشمهایش را باز 
کرد و گف��ت: »صبح زود نه، س��اعت 

10« و دوباره خوابید. 
فرشته چاره ای نداشت. چیزی نگفت 
و منتظر ماند. س��اعت دیواری، پنج و 
نیم صبح را نش��ان می داد و او باید باز 

هم صبر می کرد. 

پسرک 10 نش��ده بیدار شد. فرشته 
گفت: »خب، چه آرزویی داری؟«

پس��رک گفت: »اَه! تو هم گیر دادی 
ه��ا! اول بای��د صبحانه بخ��ورم.« و از 
اتاق بیرون رفت تا با مادرش صبحانه 

بخورد. 
دو س��اعت بعد پس��رک برگش��ت. 
فرشته همان طور ایستاده بود. پسرک 
روی تختش نشست و گفت: »من چند 

تا آرزو می تونم بکنم؟«
فرش��ته جواب داد: »هر چند تا! ولی 
من زیاد وقت ندارم، باید زودتر برم.«

پس��رک گف��ت: »اولی��ن آرزوی من 
اینه که تو به اندازۀ کافی وقت داش��ته 

باشی.«
فرشته آه کشید و گفت: »باشه. تا هر 
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وقتبخوایمیمونم.«
پس��رکگفت:»دومی��نآرزویمن
اینهکهیکگاوداش��تهباش��مکههم

شیربده،همبادکنکباشه.«
فرش��تهزیرلبگفت:»توهمبااین
آرزوکردنت.«بعدگفت:»تویحیاط

رونگاهکن!«
یکگاوخ��الخالیتویحیاطبودو
یکسطلزیرپس��تانهایش.طنابیبه
گردنشبود.فرش��تهگفت:»هروقت
طنابشرودس��تتبگی��ری،بادکنک
میش��ه.هروقتطنابروولکنی،بر
میگردههمینجا.هرچهقدرهمدلت
بخوادمیتونیاونوبدوشی.کارنداری

منبرم؟«
پسرکگفت:»چرا!همینجاباشتا

منبرگردم.«
بعد، دقیق��ه چند
پسرکطنابگاورا
مثل گاو و میکشید

بادکن��کبههوا
از پسر میرفت.
ت��ویحیاطرفت

تویکوچ��هوازتوی
خیابان. ت��وی رفت کوچه

را او که دوس��تهایش
هورا دنبال��ش دیدند

بع��د ودویدن��د، کش��یدند
پس��رکطن��ابگاوراول
کردوهمۀدوس��تهایشرا
دعوتک��ردتاتویحیاط
ب��اش��یرت��ازۀگاوازآنها
پذیراییکند.پسرکفرشته
راهمفرام��وشنکردویک

لیوانش��یرهمب��رایاوآورد.
فرش��تههمشیرراهولهولکیسر

کش��یدوگفت:»توروب��هخدازودتر
همۀآرزوهات��وبگو.منخیلیاززمین

میترسم.«
پسرکپرسید:»چرا؟«

فرش��تهگفت:»بهتومربوطنمیشه.
یهچیزآسمونیه.«

پسرکگفت:»پسآرزویبعدیمن
اینهکهبفهممتوچرااینقدرهولی!«

فرش��تهگفت:»خیلیوقتهکهدیگه
س��نگهایکوچکبهزمیننمیخورن.
تویآسمونهاشایعشدهخداازدست
م��ردمزمینناراحت��هومیخوادهمه

س��نگهایکوچ��کروبهیکس��نگ
ب��زرگتبدیلکنهوزمی��نروازبین

ببره.«
پسرکگفت:»توبیخودنگرانی.خدا

هیچوقتچنینکارینمیکنه.«
فرشتهگفت:»هرکاریازدستخدا

برمیآد.ماچهمیدونیم؟«
پس��رکگف��ت:»حاالک��هاینجور
ش��د،پساینه��مآرزویبعدیمن.
منآرزومیکنمهیچوقتهیچسنگ
بزرگیبهزمیننخوره.فقطس��نگهای

کوچکبیخطربهزمینبیفتن.«
تاحرفپسرکتمامشد،یکسنگ
کوچکتلقافتادکنارگاو.فرشتهنفس
راحتیکش��یدوگف��ت:»خیالمراحت

شد.«
بع��دروبهپس��رکک��ردوگفت:
»توهمهرونج��اتدادی.همۀآدمها
وحیوان��اتوگیاه��انرو.همهوهمه

رو.«
پس��رکگفت:»منهمنجات
نمیدادم،نجاتپیدامیکردن.
مطمئنباش.حاالآرزویبعدی

روگوشبده.«
هم��ۀ ک��رد آرزو بع��د و
میمونه��ایدنی��احرفهای��ش
رابفهمن��دوازاواطاع��ت
تعریف کنند.وقتیجوک
میکند،هم��هبخندندو
هیچکسیتاآخرعمراو
رانبیندکهدستشتوی

دماغشاست.
را فرش��ته ه��م بع��د

مرخصکردتابرود.
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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- متر تقسیم بر صد- مظهر زیبایی

2- میوۀ بهشتی- از میوه های تابستانی
3- خطایی در تنیس- ویتامین انعقاد خون- نام یک شهر

4- کار داس- زنبور با آن خانه می سازد- عدد ماه
5- از گازهای جوشکاری- بر عکسش روی سر آدم است

6- دروغ آذری- محل پهلو گرفتن کشتی
7- از اوراق بهادار بانکی- اسب ماده

8- زهر- شامل همه- جمع کتاب )بهم ریخته(
9- گل به سرش معروف است- ظلم- من و تو

10- مار افسانه ای- رودی در آلمان
11- واحدی در وزن- الغر

عمودی
1- غذای سریع- نپخته

2- میمون- از گازهای تنفسی
3- بوی نم- نهنگ- از اقوام آریایی

4- شکاف- از شخصیتهای شاهنامه- آزاد
5- خودداری کردن- اساس و شالوده

6- اّول شخص جمع- جانشین او- وسیلۀ درو
7- تپه- نرمی

8- پول حرام- زنان- محل حکومت مأمون
9- رودی مرزی- لقب اروپایی- عدد فوتبال

10- از گلهای زیبا- پنهان شدن به قصد شکار
11- خوش شانس کارتونها- محبت



34 26مرداد مـــاه  1387
182

ک��ه  برداش��تهایی 
از انتظ��ار فرج ش��ده 
من  را  بعضی اش  است؛ 
عرض می کن��م. بعضیها انتظار 
فرج را ب��ه این می دانند که در 
مسجد، در حس��ینیه، در منزل 
بنش��ینند و دع��ا کنند و فرج 
ام��ام زمان علیه الس��ام را 
از خدا بخواهن��د. اینها مردم 
صالح��ی هس��تند ک��ه ی��ک همچو 
اعتقادی دارند. بلک��ه بعضی از آنها را 
که من س��ابقًا می ش��ناختم بسیار مرد 
صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، 
ی��ک شمش��یری هم داش��ت و منتظر 
حضرت صاحب سام اهلل علیه بود. اینها 
به تکالیف ش��رعی خودشان هم عمل 
می کردند و نهی از منکر هم می کردند 
و ام��ر به معروف ه��م می کردند، لکن 
همین. دیگر غیر از این کاری ازش��ان 
نمی آم��د و فکر این مهم که یک کاری 

بکنند، نبودند. 
یک دس��تۀ دیگری بودند که انتظار 
فرج را می گفتند این اس��ت که ما کار 
نداش��ته باش��یم به اینکه در جهان چه 
می گذرد، ب��ر ملتها چ��ه می گذرد، بر 
ملت ما چه می گذرد؛ به این چیزها ما 
کار نداشته باشیم، ما تکلیفهای خودمان 
را عمل می کنیم، جلوگیری از این امور 

هم خود حضرت بیایند انشااهلل، درست 
می کنند؛ دیگر ما تکلیفی نداریم. تکلیف 
ما همین است که دعا کنیم ایشان بیایند 
و کاری ب��ه کار آنچه در دنیا می گذرد 
ی��ا در مملک��ت خودم��ان می گ��ذرد، 
نداشته باش��یم. اینها هم یک دسته ای، 

مردمی بودند که صالح بودند. 
یک دس��ته ای می گفتند ک��ه خوب، 
باید عالم پُرمعصیت بش��ود تا حضرت 
بیاید؛ ما باید نه��ی از منکر نکنیم، امر 
به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری 
می خواهند بکنند؛ گناهها زیاد بشود که 
فرج نزدیک بشود. یک دسته ای از این 
باالتر بودند، می گفتند: باید دامن زد به 
گناهها، دعوت کرد مردم را به گناه تا 
دنیا پر از جور و ظلم بش��ود و حضرت 
س��ام اهلل علیه تشریف بیاورند. این هم 
یک دس��ته ای بودند ک��ه البته در بین 
این دسته، منحرفهایی بودند، اشخاص 
س��اده لوح هم بودن��د، منحرفهایی هم 
بودند ک��ه برای مقاصدی به این دامن 

می زدند. 
یک دستۀ دیگری بودند که می گفتند 
که ه��ر حکومتی اگ��ر در زمان غیبت 
محقق بش��ود، این حکومت باطل است 
و بر خاف اس��ام اس��ت. آنها مغرور 
بودند. آنهایی که بازیگر نبودند، مغرور 
بودند به بعضی روایاتی که وارد ش��ده 
اس��ت بر این ام��ر که ه��ر َعلَمی بلند 
بش��ود قبل از ظهور حضرت، آن علم، 

علم باطل است. آنها خیال کرده بودند 
که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی که 
آن روایات] اش��اره دارد[ که هر کس 
علم بلن��د کند با علم مهدی، به عنوان 

مهدویت بلند کند، ] باطل است[. 
ح��اال ما ف��رض می کنیم ک��ه همچو 
روایاتی باش��د، آیا معنایش این نیست 
که تکلیفمان دیگر س��اقط است؟ یعنی 
خاف ضرورت اس��ام، خاف قرآن 
نیست که این معنا که ما دیگر معصیت 
بکنی��م ت��ا پیغمب��ر بیاید، ت��ا حضرت 
صاح��ب بیاید؟ حض��رت صاحب که 
تش��ریف می آورند برای چی می آیند؟ 
برای اینکه گسترش بدهند عدالت را، 
ب��رای اینکه حکوم��ت را تقویت کنند، 
برای اینکه فس��اد را از بی��ن ببرند. ما 
بر خاف آیات ش��ریفۀ قرآن دست از 
نهی از منکر برداریم، دس��ت از امر به 
معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان 
را برای اینکه حضرت بیایند؟ حضرت 
بیایند چ��ه می کنند؟ حضرت می آیند، 
می خواهند همی��ن کارها را بکنند. االن 
دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بشر 
تکلیفی ندارد، بلکه تکلیفش این اس��ت 
که دعوت کند مردم را به فس��اد؟ به 
حسب رأی این جمعیت، که بعضی شان 
بازیگرند و بعضی شان نادان، این است 
ک��ه ما باید بنش��ینیم، دع��ا کنیم به... 
امریکا... و... اذنابشان... و امثال اینها تا 
اینها عالم را پ��ر کنند از جور و ظلم و 

سرشاخه های نور

صحیفۀ امام؛ جلد21، صفحۀ13
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حضرت تش��ریف بیاورند. بعد حضرت تشریف بیاورند، چه 
کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند؛ همان کاری 
که ما می کنیم و ما دعا می کنیم که ظلم و جور باشد! حضرت 

می خواهند همین را برش دارند. ما اگر دستمان می رسید، 
قدرت داش��تیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم 
برداریم. تکلیف ش��رعی ماست، منتها ما نمی توانیم. اینی 
که هس��ت این اس��ت که حضرت عالم را پر می کند از 
عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما 

دیگر تکیلف ندارید. 
م��ا تکلیف داریم ک��ه، اینی که می گوی��د حکومت الزم 

نیس��ت، معنایش این اس��ت که هرج و مرج باشد. اگر یک 
س��ال حکومت در یک مملکتی نباش��د، نظام در یک مملکتی 
نباش��د، آن طور فس��اد پر می کند مملکت را که آن طرفش 
پیدا نیس��ت. آنی که می گوید حکومت نباش��د، معنایش این 
اس��ت که هرج و مرج بش��ود؛ همه هم را بکش��ند؛ همه به 

هم ظلم بکنند ب��رای اینکه رفع کند این را. این 
ی��ک آدم عاقل، ی��ک آدم اگر س��فیه 

نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست 
سیاست این کار را نکرده باشد که 
ب��ازی بدهد ماها را که ما کار به 
آنها نداش��ته باشیم، آنها بیایند 

ه��ر کاری می خواهن��د انجام 
بدهن��د، این باید خیلی آدم 

نفهمی باشد! 



doost_nojavanan@yahoo. com

نشانی ما: 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 
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