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حامدقاموسمقدم

باید تا ح��اال دیگر کارت دعوت به دس��تتان 
رس��یده باش��د. کارت دعوت برای شرکت در 

عظیم ترین و زیباترین مهمانیها. 
چ��ه لذت��ی دارد مهمان س��فره ای باش��ی که 
میزبان��ش برایت عزیزترین اس��ت و ت��و را از 

هرکسی بیشتر دوست دارد! 
در ط��ول زم��ان ای��ن میهمانی ه��ر کاری که 
بکن��ی برایت اج��ر و پاداش در پ��ی دارد، حتی 
روزمّره تری��ن کارها مث��ل نشس��تن، راه رفتن، 

خوابیدن و فکر کردن. 
این مهمانی، بهار قرآن هم هست. در طول این 
مدت خواندن یک آی��ه از کتاب خدا و معجزۀ 
نبی اکرم به اندازۀ خواندن تمام قرآن در ماههای 
دیگ��ر ارزش دارد. حتی ن��گاه کردن به آیات و 

گوش سپردن به آنها هم بی اجر نیست. 
قدر این ماه را بدانید که شبهای قدر نیز در آن 
است؛ شبهایی که از هزار سال بهتر و برتر است. 
شب قدر زمان رقم خوردن تقدیر انسانهاست و 

شبی است که قرآن در آن نازل شده است. 
می دانم که همۀ این چیزها را می دانید و بارها 
و بارها ش��نیده اید. این بار بیایید این مهمانی را 
طور دیگری آغاز کنیم؛ در ماه رمضان امس��ال 
به هر کاری که خواستید انجام دهید، فکر کنید؛ 
فقط همین. به کارهایی هم که قباًل انجام داده اید، 
فکر کنید. درس��ت مانند لحظۀ سال تحویل که 
همه چیز مثل یک فیلم سینمایی از جلوی چشم 
آدم می گذرد. به ج��ای آن یک لحظه که تیک 
تاک ساعت و صدای توپ درکردن و نوای ساز 
و ده��ل تمرکز آدم را به ه��م می ریزد، یک ماه 
وق��ت دارید که فیلم زندگی ت��ان را آرام آرام و 
س��ر فرصت تماش��ا کنید و به همه چیزش فکر 
کنید. آن وقت خواهید فهمید که چرا یک دقیقه 

فکر کردن با هفتاد سال عبادت برابر است. 

شما هم دعوتین
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یکی ب��ود، یکی نب��ود. توی ده ش��لمرود، 
نوجوان��ی به نام حس��نی زندگی می کرد که 
تمام ب��ر و بچه های محل��ه از جمله فلفلی، 
قلقلی و حتی مرغ زرد کاکلی، »حسنی نگو یه 
دسته گل« صدایش می زدند اما خود حسنی 
دیگر اصاًل دلش نمی خواست که آنقدر بّچه 
مثبت باش��د و از اینکه دوس��تانش او را یه 
دسته گل صدا می زدند، بسیار ناراضی بود، 
چون فکر می کرد که دسته گل بودن دیگر 

خیلی وقت است که ِدُمده شده! 
به همین دلی��ل تصمیم گرفت برای تنوع 
ه��م که ش��ده، کمی ب��ه گذش��تۀ کثیفش 
برگ��ردد! او برای رس��یدن ب��ه این هدف 

فاضل ترکمن

ش��وم خود، در ابتدا کل��ی ژل و تافت 
و کتیرا و واکس و چس��ب مو خرید و 
بعد با کلی دس��تگاه دیجیتالی و مدرن 
مو درس��ت کن که حتی اسمش را هم 
نمی توانس��ت تلفظ کند، موهایش را به 
سبک موهای فشنهای خیلی خیلی خفن 
توی فیلمهای اکش��ن خیلی خیلی خفن، 
درس��ت کرد! پوس��تش را برنزه کرد! 
دماغ گنده اش را زیر تیغ جراحی برد و 
صاحب یک بینی خیلی خیلی خیلی سر 
باال و »اِوا خاک عالم بر سرم« شد! دور 
دو دس��تش کلی دستبند و النگو بست 
و روی دس��تانش را هم با جملۀ »بی تو 
س��ردمه!« خالکوبی کرد. به ناخنهایش 
هم تا حد ممکن، اجازۀ رش��د داد! یک 
تی ش��رت و شلوار تنگ و کثیف و پاره 
پوره هم پوش��ید و کلهم یک آدم دیگر 

 افسانه های 2000 و چندمی
حسنی نگو یک دسته گل
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در حاشیه
ش��د! آدمی که دیگر، هر چه قدر ه��م بهش می گفتند: موی 
سیاه، روی کثیف، ناخن بلند، واه واه واه... ککش هم نمی گزید 
و ت��ازه خیلی ه��م ذوق می کرد! و دیگر رفی��ق بودن و رفیق 
نبودن یا بازی کردن و بازی نکردن فلفلی، قلقلی و حتی مرغ 

زرد کاکلی با او، برایش هیچ اهمیتی نداشت! 
مدتی گذشت تا اینکه دیگر همۀ برو بچه های محل از جمله 
فلفلی، قلقلی و حتی مرغ زرد کاکلی، حس��نی را حسن گیتور 
صدا می زدند! حس��نی -  ببخشید - حس��ن گیتور! آنقدر بر 
درستی اعتقاداتش پافشاری کرد که فلفلی، قلقلی و حتی مرغ 
زرد کاکلی هم از او الگو گرفتند و خودشان را شبیه او کردند 
و حتی نامشان را هم به ترتیب به نامهای دیجی فلفلی، دیجی 
قلقلی و دیجی مرغ زرد کاکلی، تغییر دادند! س��پس تصمیم 
گرفتند که به آن ور آب بروند و یک گروه موس��یقی توپ و 

خفن راه بیندازند! 
س��الها گذش��ت تا اینکه آرزوی هنری آنها برآورده شد و 
دیگ��ر نه تنها تمامی اهالی ده ش��لمرود بلکه همۀ مردم هنر 
دوس��ت ایران، عاش��ق آثار گروه حس��ن گیتور نگو یه دسته 
خل! شده بودند تا جایی 
که دیگر دایمًا از همۀ 
ماش��ینها  و  خانه ها 
فال��ش  ص��دای 
گ��روه آنه��ا ب��ه 

گوش می رسید! 

Odina E. BATVAG
PHILIPPINES
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پی��ش بین��ی پایان دنیا و سرنوش��ت 
زمی��ن، یک��ی از موضوعاتی اس��ت که 
همیش��ه به عنوان دغدغۀ فیلمس��ازان 
و داستان نویس��ان گونۀ علمی - تخیلی 

مطرح بوده است. 
در کنار این موضوع کلّی، موضوعاتی 
نظی��ر آدم فضاییها و فکر »بوییدن گل 
در ک��ره ای دیگر« نیز به وجود آمده و 
شکل گرفته است اّما موضوعی کلّی تر و 
حیاتی تر از همۀ این چیزها وجود دارد 
که به زمان و مکان محدود نمی ش��ود 

و آن »عش��ق« اس��ت. عشق به جنس 
مخالف، عش��ق به س��رزمین، عشق به 
آب و خاک آبا و اجدادی و بسیاری از 
انواع دیگر آن که همیش��ه سبب رشد 
بشر شده اس��ت و جرأت مبارزه برای 
رس��یدن به آن را در انسان بیدار نگه 

داشته است. 
ف��رض کنی��د میلیونها میلیون س��ال 
گذشته اس��ت و زمین به دلیل ازدیاد 
زباله های غی��ر قابل بازیافت و صنعتی 
دیگر قابل سکونت برای آدمها نیست. 

همۀ آدمها از کهشکشانی دیگر رفته اند 
و تنه��ا بازماندۀ متفک��ر بر روی زمین، 
ی��ک ربات آش��غال جمع ک��ن به نام 

»وال- ای« است. 
ای��ن ربات ب��ه همراه تنها دوس��تش 
که یک سوسک اس��ت و در واقع تنها 
س��اکنان کرۀ زمین هستند، روزها را با 
جمع آوری و ساماندهی زباله های روی 
زمین به شب می رسانند و با دنیایی که 
برای خود ساخته اند روزگار می گذرانند. 
یک روز »وال- ای« با یافتن یک حلقه 
فیلم س��ینمایی، با مفهوم »عشق« آشنا 
می ش��ود و با اینک��ه برای او داش��تن 
احساس��ات، برنامه ریزی نشده است، 

دچار حّس دوست داشتن می شود. 
او با دیدن یک ربات که از کهکشان 
آدمها برای یافتن نمونۀ حیات به زمین 
آمده اس��ت، یک دل  ن��ه چند میلیون 
میلیون دل عاش��ق می شود و این عشق 
در نهایت منجر به بیدار ش��دن عشق 
آدمه��ا به زمینی می ش��ود که میلیونها 
میلیون س��ال قبل توس��ط اجدادش��ان 
ترک ش��ده اس��ت. آدمها تا آن زمان 
خی��ال می کردند که رباته��ا در اختیار 
آنها و گوش به فرمانش��ان هستند ولی 
وقت��ی به خ��ود می آیند ک��ه می بینند 

عاشقانه های یک آشغاالنس

حامد قاموس مقدم

نگاهی به فیلم

جدیدترین محصول والت دیسنی
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هوش مصنوعی دس��ت س��از خودشان 
آنها را در بند خود کرده است و اختیار 

را از آنها گرفته است. 
تنها برتری آدمها نس��بت به رباتهای 
متفکر و با هوش، احساس��ات آنهاست 
و همین احساس��ات، آنه��ا را از تغییر 
خودخواس��ته نج��ات می ده��د و ب��ه 
س��رزمین مادری ش��ان باز می گرداند. 
زمی��ن دوباره زن��ده می ش��ود و روح 

زندگی در آن جریان می یابد. 
والت دیس��نی و پیکس��ار با همکاری 
هم این بار س��راغ موضوع��ی نو و بکر 
رفته اند ک��ه پیش از آن توس��ط هیچ 
انیمیشن س��از دیگری س��اخته نش��ده 
اس��ت. ش��اید بتوان نمونۀ متفاوتی از 
این مضم��ون را در فیلمه��ای »هوش 
مصنوعی« ساختۀ استیون اسپیلبرگ و 
»من ربات« مشاهده کرد ولی در قالب 

انیمیشن، این فیلم اولین اتفاق بود. 
 »وال- ای« نقاط قوت بسیاری دارد 
ک��ه هر ک��دام جداگانه قاب��ل بحث و 
بررسی است. مثاًل طراحی کاراکترها و 
ش��وخیهای تصویری آنها بسیار جّذاب 
اس��ت. س��ازندگان این اثر کار سختی 
را پی��ش گرفته اند که البت��ه به خوبی 
از عهدۀ آن ب��ر آمده اند. رباتها حرف 
نمی زنند و تنها با ایما و اش��اره اس��ت 
که منظ��ور خود را به دیگ��ران منتقل 

می کنند. 
با توجه به این نکته، موسیقی، همراهی 
خوب��ی با تصوی��ر دارد و خ��أ نبودن 

دیالوگ را پر می کند. 
دنی��ای ایده آل��ی که برای انس��انها 
تصویر ش��ده اس��ت نی��ز در نوع خود 
بی نظیر است؛ آدمهایی خپل که مرتب 

جلوی تلویزیون نشسته اند و از بس راه 
نرفته ان��د پاهایش��ان ضعیف و کوچک 
شده است. آنها پشت سر هم غذاهایی 
در طعمه��ای مختلف می خورند و یک 
رب��ات همیش��ه مراقب آنهاس��ت که 
زحمتی نکشند. بعداً معلوم می شود که 
وظیفۀ آن رباتها این اس��ت که مراقب 
باش��ند آدمها فکر نکنن��د و خطایی از 

آنها سر نزند. 
داستان بدیع و تازه از دیگر نقاط قوت 
فیلم است. کمپانیهای معروف انیمیشن 
سازی این بار سراغ موضوعهای متفاوتی 
رفته اند و مثل دورانی که موضوعاتشان 
دربارۀ محیط زیس��ت بود یا همگی در 
یک زمان سراغ سوژه های گاوی رفتند 
یا زمانی که پنگوئن به سوژۀ یکسانشان 

تبدیل شد، عمل نکرده اند. 
در این زمان خاص، والت دیس��نی، 

»وال- ای« و دریم ورکز »کونگ فو 
پاندا« را ساخته است. 

در مورد تکنیک ساخت این فیلم 
نکت��ۀ جال��ب توجهی وج��ود دارد؛ 

ش��خصیت »وال- ای« به ش��کل یک 
ربات کوچک واقعی ساخته شده است 
و سازندگان اثر با اسکن کردن حرکات 
او، فیلم را ساخته اند. در شب افتتاحیۀ 
فیلم همۀ دست اندرکاران فیلم حضور 
پی��دا کردن��د. »وال- ای« واقعی یعنی 
همان ربات نیز در این مراسم شرکت 

کرد. 
این فیل��م از آن فیلمهایی اس��ت که 
نس��خۀ دوبله ش��ده ی��ا زیرنویس دار 
آن با نس��خۀ اصلی اش تفاوت چندانی 
ن��دارد. پس تا دیر نش��ده این فیلم را 

ببینید و حالش را ببرید. 
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پسر به پدرش می گوید پدر جنگ چه طوری به وجود می آید. پدر داشته 
ح��رف می زده، یک دفعه مادره از اتاق می آید بیرون می گوید آخه مرد تو 
به آمریکا و عراق چه کار داری مرد می گوید من دارم به پس��رم می گویم. 
زن سینی رو میز را ور می دارد تا به سر مرد بکوبد یک دفعه پسر می گوید 

فهمیدم جنگ چه گونه به وجود می آید. 

مهدی ترکانه  12 ساله

همیشه چیزی
انگار هوشیاری خواب

به نرمی قدم مرگ می رسد از پشت
و روی شانۀ ما دست می گذارد

و ما حرارت انگشت های روشن او را
بسان َسّم گوارایی 

کنار حادثه سر می کشیم

 
این تراوش های یک ذهن زیباست بر تن کاغذ های معصوم 
و بی گناهی که تمامی صداقتشان را به سیاهی قلم سپرده اند.
آرام که می رفتی، حتی نایستادی تا نگاهی بیندازی به غربت 

دلم...!! حتی نخواستی آوای دلتنگی هایم را بشنوی.
چن��ان س��ریع آمدی که در س��ر راهت اقاقی ه��ای کوچه 
نگاهش��ان به در خیره ماند... و چنان س��ریع وداع گفتی که 
نس��یم، اقاقی ها را به دنبالت کش��اند ولی نش��د که روبروی 
وضوح کبوتران بنش��ینی و ما را هم��راه اقاقی ها، کنار کوچه 

تنها گذاشتی.
هرچن��د ما هن��وز هم رّد پ��ای خالیت را کن��ار کوچه نگه 
داش��ته ایم و منتظریم... ش��اید منتظریم که برای باری دیگر 
دستان گرمت را به ما بسپاری و وقتی می روی الاقل بگویی: 

خدانگهدار...!

"for ""Ghorbanali Shams
 !!...we like you for ever

زهرا قمی  12 ساله
لطفًا عکسهای کامل و سالم برای 

ما بفرستید؛ نه عکسهای کلّه مثلثی!

salam
  این دفعه یه س��الم خس��ته، یه سالم نا امید، غریب و دل 

شکسته
نمیدونم چطوربگم. برای اولین بار تو نوشتن موندم....!! اخه 
خیلی سخته. من چهارش��نبه یه ایمیل به بابا پانادون دادم و 

شنبه دیدم که...!! هی روزگار....!! و
واقعا خیلی از ش��نیدن این خبر ناراحت ش��دم. خیلی رک 
بگم اش��کم که در نیومد )چون زیاد نمی شناختمش، افسوس 
که نشد بیشتر بشناسمش( ولی واقعا دلم شکست و ناراحت 
شدم. جاش تو صفحه ی نوشته های شما خیلی خالیه. مطمئنم 
که جاش تو مجله هم خالیه. حتی جاش پیش حیم -اعصاب 

نورد 
می دونم که دل همه تو مدت کمی براش��ون تنگ میش��ه 

ولی میگن
هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا

گلچین روزگار امانش نمی دهد
گلچین روزگار عجب باسلیقه است

می چیند آن گلی که به عالم نمونه است
خیلی دوس��ت داشتم که یه مطلب قشنگ براشون بنویسم. 
یا یکی از ش��عر های خودمو. ولی فکر کردم که یه دل نوشته 

بگم... شاید اینم بتونه خوب باشه 
 Taghdim be "BABA PANADON"
 !!jo0o0o0o0nam
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لودویک فان بتهوون در 1770 دیده 
به جهان گشود. 

پدرش یوهان اس��تعداد او را کش��ف 
کرد و  نواخت��ن پیانو را به او آموزش 
داد. لودویک اولین اجرای عمومی خود 

را در سن 7 سالگی انجام داد. 
گات  کریس��تین   1779 س��ال  در 
لوپ نیوف، آهنگس��از و نوازندۀ ارگ، 

آموزش او را به عهده گرفت. 
در س��ال 1787 لودویک 17 ساله به 
وین رفت تا نوازندگی را نزد موتسارت 
ادام��ه دهد ام��ا پس از چن��د روز به 
دلی��ل بیماری مادر مجبور ش��د به بن 
برگ��ردد. پس از م��رگ مادرش چون 
پدرش توانایی ادارۀ خانواده را نداشت 
مس��ؤولیت دو برادر کوچک به عهدۀ 
لودویک افتاد. در سال 1795 بتهوون 
دوباره به وین بازگش��ت و کار خود را 
نزد جوزف هایدن به طور پیوس��ته تا 
چند سال ادامه داد اّما از شیوۀ تدریس 
او راض��ی نبود. او در س��الهایی که در 
وین ب��ود به خلق آثاری چون اپس��ت 
و بس��یاری از س��وناتهای مشهور خود 

پرداخت. 
بتهوون معموالً صبحها آهنگهایش را 
می نوشت و بعد از ظهرها به پیاده روی 
می رفت. همیشه یک دفترچه به همراه 
داش��ت ت��ا ایده ه��ای ت��ازه را در آن 
بنویس��د. او در ژوئن سال 1801 برای 
اولین بار مش��کل ش��نوایی خود را در 
نامه ای به دوس��تش گفت، مشکل او از 
س��ال 1797 آغاز شده بود. با پزشکان 
زیادی مشورت کرد اما از دست کسی 

کاری بر نمی آمد. 
در به��ار 1802 به هایل گس��تادت 
رفت به امید اینک��ه بیماری اش بهبود 
پی��دا کن��د. در آن س��ال نام��ه ای به 
برادرانش نوش��ت که ب��ه وصیت نامۀ 
هایل گس��تادت معروف ش��د. در آن 
نامه نوش��ته بود که از این وضع خسته 
شده اس��ت اما پس از نوشتن این نامه 
دوباره امید از دست رفته را بازیافت و 
مدتی بعد به وین نقل مکان کرد و اثر 
بزرگ خود را به عنوان »عیسی بر فراز 

کوه زیتون« خلق کرد. 
آخرین اثر او س��مفونی شمارۀ 9 بود 

که در سال 1823 به پایان رسید. 
در اجرای س��مفونی نه از پایان یافتن 
کنس��رت مطل��ع ش��د و ن��ه از ابراز 

احساسات حضار! 
در س��وم ژانوی��ه 1827 او آخری��ن 
وصیتنام��ۀ خ��ود را نوش��ت و دیده از 

جهان فرو بست. 

علی رضا حیدرینابغۀ ناشنوا

روزی یکی از ش��اگردان انیشتن 
آن را در خیابان��ی در ش��هر خود 
می بیند انیش��تن با لباس��های پاره 
و پوره و س��اده ای به تن داش��ت. 
ش��اگرد از استادش پرس��ید شما 
که اینهمه معروف هس��تید چرا با 
این لباس��ها بیرون آمده اید انیشتن 
گفت: چرا اینهمه خرج لباس کنم. 
اینجا که همه من را می شناس��ند. 
روز دیگری همان شاگرد در شهر 
دیگر انیش��تن را دی��د  و باز هم با 
لباسهای پاره و پوره و ساده و اینبار 
از استاد انیشتن پرسید چرا باز هم 
لباس��های پاره و پوره بر تن داری 
و انیش��تن گفت چرا پولم را خرج 
لب��اس کنم اینجا که کس��ی من را 

نمی شناسد. 

سید مجتبی میر بابایی
12 ساله

ی��ک روز مردی م��ی رود از 
دست فروش��ی آبمیوه بگیرد. 
م��رد می گوید مگ��ر نمی دانی 
وبا آمده اس��ت مرد می گوید 
پس یک لی��وان وبا هم به من 

بدهید. 

محمد حامد پور محّمدی
12ساله



10 9شهریور مـــاه  1387
184

ضد ویروسهای معروف

مهندس سروش مسعودی

این اس��می معروف و ش��ناخته شده 
اس��ت که بارها و بارها توس��ط خود ما 
به شما پیشنهاد ش��ده است. این آنتی 

ویروس که در دو نسخۀ: 
NOD32 AntiVirus

و
NOD32 Smart Security 
در اوایل س��ال 2008 ارائه ش��ده، با 
پشتیبانی منظم و قابلیت به روز رسانی 
سریع و داشتن بانک اطالعاتی ویروس 
و عوامل خرابکار بس��یار کامل، یکی از 

بهترین آنتی ویروس��ها و سرویس��های 
امنیتی پیشنهاد شده برای سیستم شما 
است. این آنتی ویروس را می توانید به 
صورت رایگان از وب س��ایت رس��می 
و  کنی��د  دانل��ود   www.eset.com
ب��رای تبدیل آن به نس��خۀ حرفه ای و 
پشتیبانی 24 س��اعته، آن را از عوامل 

مجاز در ایران خریداری کنید. 

با سابقه ترین شرکت در ساخت آنتی 
ویروسها و سیس��تمهای حفاظتی برای 
کامپیوتر های شخصی و سازمانی است 
که حدود 25 س��ال قدم��ت خدماتی 

دارد.
س��ایمانتک که در اوای��ل کار خود با 
ش��رکت قدرتمند Norton یکی بود 
تاکنون 30 نسخه از آنتی ویروس خود 
را ب��ه کارب��ران خانگ��ی و اداری ارائه 
داده اس��ت. این آنتی ویروس به خاطر 
داشتن منوها و تنظیمات فوق حرفه ای 
که بسیار مؤثر هستند، به کابران خانگی 
تازه کار پیشنهاد نمی شود در ضمن این 
آنتی ویروس برای به روز رسانی کامل 

نیاز به خریداری لیس��انس استفاده از 
آن داردکه البت��ه یکی از بهترین آنتی 
ویروس��ها برای ش��رکتها و سازمانهای 
بزرگ اس��ت که برای آنها نس��خه و 
لیس��انس مخصوص��ی در نظ��ر گرفته 
اس��ت. یکی از دالیل این امر که هنوز 
بسیاری از کاربران از این آنتی ویروس 
استفاده می کنند، داشتن بزرگترین بانک 
اطالعات��ی در مورد فایله��ای مخرب 
از جمله ویروس��ها، کرمها و تروژانها و 
چگونگی فعالیت آنها است. نشانه های 
ثبت شده در این بانک اطالعاتی بیش 
از 600 میلیون است که هر روز بیشتر 

و به روز رسانی می شوند. 

قسمت اول

در دنیای پیش��رفتۀ کامپیوتر، اینترنت و IT که هر روز در حال توس��عه اس��ت و یک انسان روزانه نیازمند سر و کله زدن با 
آنهاست، شناخت عوامل حفاظتی و امنیتی امر مهمی به شمار می ورد. 

مهم ترین عامل برای حفاظت از کامپیوترهای شخصی در مقابل حملۀ ویروسها، کرمها و تروژانها داشتن یک آنتی ویروس و 
سرویس امنیتی خوب و کارآمد است که ما در اینجا قصد داریم چند آنتی ویروس معروف، خوب و ضامن حفاظت از سیستم 
ش��خصی ش��ما را معرفی کنیم. توجه کنید که یک آنتی ویروس فقط برای کاربران اینترنتی ساخته نشده است و برای حفاظت 

سیستم شما در مقابل فایلهای آلودۀ داخل دیسکها یا فلش دیسکهای USB نیز کاربرد دارد. 

NOD32

Symantec AntiVirus
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آنالین فیلم ببینید روزانه  پرس��رعت  اینترنت  داش��تن 
کاربرد های مه��م خود را به جز دانلود 
و چت در زندگی بش��ر نشان می دهد 
و ابزار های فعالیت در اینترنت نیز در 

حال گسترش است. 
 Adobe ش��رکت  می��ان  ای��ن  در 
نی��ز ابزار ه��ای کاب��ردی خ��ود را در 
از  پ��س  و  داده  اینترن��ت گس��ترش 
اینترنتی فایل  ارائۀ پخش کننده ه��ای 
فلش )انیمیشنهای کیفیت باال(، پخش 
کنن��دۀ چند رس��انه ای خ��ود را برای 
پخ��ش فیلم و کلیپهای آموزش��ی نرم 
افزارهای  آموزش��ی اش ارائه کرده که 
پس از انجام تس��ت موفق آن بر روی 
وب س��ایت رس��می خود، آن را برای 
اس��تفاده در س��ایتهایی همچون یاهو و 

مایکروسافت ارائه کرده است. 
ک��ه   Adobe Media Player
هم اکنون داری نس��خۀ آلفا اس��ت، با 

اس��تفاده از سیس��تم 
فش��رده س��ازی کد 
فل��ش ب��ه ص��ورت 
آنالین، تیزر تبلیغاتی 
فیلم و یا دموی یک 
ب��ازی و غی��ره را با 
بهترین ن��وع کیفیت 
اینترنتی  اس��تاندارد 
 THX و   tHD
پخش می کن��د و به 
حافظۀ  داشتِن  خاطِر 

زیاد همانند فلش پلیر های نسخۀ جدید 
قابلی��ت پخش آن را پس از لود کامل 
و به صورت آفالین دارد. برای دانلود 
 Adobe این پلیر ش��ما نیاز ب��ه نصب
air داری��د که البته در هنگام دانلود به 
صورت خودکار نصب می شود. پس از 

مین یاب
 Minesweeper بازی می��ن یاب یا
یک��ی از بازیهای مع��روف و پرطرفدار 
ویندوز اس��ت که نس��ل به نس��ل به 
ویندوز ه��ای جدی��د هم منتقل ش��ده 

است. 
ول��ی آیا تاکنون به قاع��دۀ این بازی 

فکر کرده اید؟ 
حتم��ًا می دانید ک��ه در مس��یر زیر 
 Xp می توانید این ب��ازی را در ویندوز

باز کنید. 

پس از باز شدن بازی، شما نوع کاربر 
که مبتدی یا حرفه ای است را انتخاب 
می کنید و بازی شروع می شود. شما دو 
ن��وع حرکت دارید؛ چ��پ کلیک روی 
چهارخانه ها و راس��ت کلیک به منظور 
انتخاب مینه��ای موجود در چهارخانه! 
قاعدۀ پیدا کردن مینها به این صورت 
اس��ت که در کنار هر عدد که از یک 
ت��ا 3 در کاربر مبت��دی دارد، به همان 
میزان مین وجود دارد یعنی در اطراف 
عدد سه که 8 خانه وجود دارد فقط 3 

خانه مین اس��ت و بقیه یا عدد است یا 
مین است. مطمئنًا پس از یک بار بازی، 

روال آن دست شما خواهد آمد. 

ورود به سایت: 
www.adobe.com

ب��ه قس��مت Players بروی��د و 
را   Adobe Media Player

انتخاب کنید. 

start>all programs> games
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در آستانۀ بهار

فرزندم با ق��رآن- این بزرگ کتاب 
معرفت- آشنا ش��و، اگر چه با قرائت 
آن؛ و راه��ی از آن به س��وی محبوب 
باز کن و تص��ّور نکن که قرائت بدون 
معرف��ت اثری ندارد که این وسوس��ۀ 
شیطان است. آخر، این کتاب از طرف 
محبوب اس��ت برای ت��و و برای همه 
ک��س و نامۀ محبوب، محبوب اس��ت 
اگر چه عاش��ق و مح��ّب، مفاد آن را 
نداند و با این  انگیزۀ حّب محبوب که 
کمال مطلوب اس��ت به سراغت آید و 

شاید دستت گیرد. 
صحیفه امام؛ ج16، ص 211

احترام به قرآن
در مرداد ماه 1361 که حضرت امام 
تازه از بیمارستان مرخص شده بودند و 
حالشان مس��اعد نبود، مع الوصف وقت 
مالق��ات دادن��د تا حدود هفت��اد نفر از 
قاریان قرآن منتخب اس��تانها به حضور 
ایشان برس��ند. زمانی که حضرت امام 
در جایگاه قرار گرفتند، دیدیم به احترام 
قاریان قرآن روی زمین نشستند؛ چون 
قباًل دس��تور داده بودند ک��ه مبل را به 
احت��رام قرآن بردارن��د و زمانی که من 
خواس��تم به نمایندگ��ی از طرف قاریان 
محت��رم، قرآنی به حض��رت امام هدیه 
کنم ایش��ان با تمام قد ایستادند و قرآن 

را از دست من گرفتند. 
پرتوی از خورشید؛ ص 359
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یکب��ار فردی تع��دادی قرآن در قطع 
کوچ��ک که فق��ط حاوی چن��د عدد از 
سوره های قرآن اس��ت را آورده بود تا 
پ��س از امضای امام ب��رای رزمندگان 
جبهه ها هدیه ببرد. وقتی یکی از آقایان 
پاکت محتوی قرآنها را برداش��ت و به 
طرف ام��ام نزدیک کرد، امام به گمان 
آنک��ه طب��ق معمول که گاه��ی نبات و 
امث��ال آن را ب��رای تبرک خدمتش��ان 
می بردیم، دستشان را جلو آوردند ولی 

این چه کاری است که می کنید؟ 

وقتی چشمش��ان به داخل پاکت افتاد 
فرمودند: »اینها چیس��ت؟« به عرض 
رسید: »قرآنهایی است که برای تبرک 
خدمتتان آورده اند.« امام که همیش��ه 
حرکات��ش کام��ًا آرام و معقول بود 
ناگهان به طور بی س��ابقه ای با شتاب و 
شدت مضطربانه ای دستشان را عقب 
کش��یده و ب��ا لحن تن��د و عتاب آمیز 
فرمودند: »من ق��رآن را تبرک کنم؟ 

این چه کارهایی است که می کنید؟«

برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی؛ ج 3، ص 10
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16 مرداد
بع��د از روزها 
ع��رق  و  ت��اش 
ریزی شبانه روزی، 
اینجانب زیباس��از شهری 
مفتخرم که به عرض همه برس��انم ما 
کلّیۀ چاله چوله های س��طح ش��هر را تا 
آخرین نفس پر کردیم و رویش را هم 
موزاییک گل دار مرغوب چسباندیم. 

17 مرداد 
ام��روز با ادارۀ محت��رم گاز بحث و دعوایمان ش��د و 
نزدیک بود کار به کتک و برخورد فیزیکی بین کارکنان 
دو ادارۀ مذکور بکش��د. چرا که ما چاله چوله هایی را پر 
کردیم ک��ه ادارۀ گاز برای گازکش��ی مناطق کنده بود. 

به ه��ر حال ما دوب��اره پنج تا مینی ب��وس کارگر از 
کاب��ل می آوریم که موزاییکه��ای مرغوب را بکند و 

چاله چوله را احداث کند. اّما این درست 
نیس��ت که ادارۀ گاز همه ج��ا را بکند و 

زشت نماید، حاال به هر بهانه ای ولو گازکشی. 

18 مرداد 
یک ش��هربازی خفن و پر از هیجان و 
جیغ و ش��ادی و اینها همین االن آمادۀ 
بهره برداری است. تنها بنده باید زودتر 
بروم و روبان قرمزی که جلوی ورودی 
شهربازی چسبانده اند را با قیچی ببرم 

تا مردم بتوانند استفاده ببرند. 

19 مرداد
ش��هربازی را دوباره بس��تیم و مهر و 
موم کردیم. آخر مسؤوالن بیمارستان 
بیماران قلبی که بغل دس��ت شهربازی 
واقع اس��ت ب��ه نش��انۀ اعت��راض به 
هیجان��ات م��ردم و مراع��ات نکردن 
حال بیماران چند س��اعتی است جلوی 
س��ازمان ما تحصن کرده اند و حسابی 

گیر داده اند. 

20 مرداد
کّل نیمکتهای پارک ش��هر را صورتی 
کردیم و به این س��لیقه بسیار مباهات 

می نماییم. 

مریم شکرانی

یادداشتهای یک زیباساز شهری
mrym_shokrani@yahoo. com قسمت دوم
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سینابهمنش

دیدن
چشمکهمیبندی

دیگرچهفرقمیکند
بهکدامسوبنگری؟

ازهرسوکهنگاهکنی
ندیدن،ندیدناست

در حاشیه

22مرداد
اینمردمهمماراکش��تندازبسگفتندخیابانفالنمثلقبرستانمیماند!بابا
چقدرگیرمیدهید؟!خیلیخوب!همینامروزوفرداسراغخیابانشماهممیآییم
و...اِ!ببخشیدمثلاینکهدیگربودجۀمانتمامشدهاست.مگراینکارگرهایبّکن
وخ��رابُکنکمپولمیگیرند؟!تازهم��وادومصالحیهمکهخرجتانکردیمبه
کناریوفدایس��رتان،بهجانخودمنباش��دبهجانخودتانهیچسالیبهاندازۀ
امس��الودورۀبندههمکاراناحداثاتیوزیباسازیفّعالنبودندواینهاهمهاشبه
خاطرایناس��تکهماعاش��قخدمتکردنبهمردمهستیم.حاالزیادهمغّصه
نخورید.سالآیندهکهبودجهآمد،سراغقبرستانشماهممیآییم.ازقدیموندیم
گفتهاندعجلهکارشیطاناست!فعاًلماهمبرویمیکاستراحتیبکنیمبعدازاین

همهخدمترسانی...

21مرداد
ش��ورایش��هرکلّیازاینکارماناراحتش��دوگفترنگسبزبیشتربه
نیمکتپارکمیآمدهاستوماسلیقهنداریم.بنابراینماهمبرایرفعاین
کدورتهامجبورشدیمتینرفوریبدهیمدستهمکاراناجراییمانوخواهش

کنیمکهرنگصورتیکّلنیمکتهاراپاکبنمایند.

شمع
برایعاشقشدن

سوختنبایدآموخت

حدیثدیرینۀپروانهوشمع

درزمانۀما
شمعها

مهتابیونئونشدهاند

عشاق
سرشکستهبرمیگردند
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 کنسولهای تابستانی و... دیگر هیچ! 
قسمت دوم

مسعود دستگردی

در اواسط س��ال 2005 کنسول بازی 
جدید و عجیب Xbox وارد بازار ش��د 
که به خاطر داش��تن ظاهر بس��یار زیبا 
و جذاب و دس��ته های ب��ازی جدید و 
بی سیم خوش دست و دارا بودن سیستم 
پردازش گرافیگ قدرتمند، بس��یار پر 
طرفدار و مشهور شد ولی مشکل عمدۀ 
این دستگاه داغ ش��دن پردازندۀ آن و 
در نتیجه کند ش��دن سرعت کار با آن 
بود که نتوانست با فروش پلی استیشن 
2 رقابت کند. پس از آن نس��خۀ دوم 

این کنسول با نام Xbox 360 به بازار 
آمد که تقریبًا مشکالت فراوان کنسول 
قبلی خود را برطرف کرد و البته منوها 
و حافظۀ داخلی دستگاه دچار تغییرات 
فراوان ش��د. همچنین دسته های بازی 

نیز کمی حرفه ای تر شد. 
این دس��تگاه که از نس��ل هفتم است 
دارای یک DVD-rom برای اجرای 
بازیه��ا و پخش دیس��کهای تصویری و 
صوت��ی اس��ت و 3 درگاه USB برای 
دریافت نس��خه های جدید ن��رم افزار 
 SAVE اصل��ی و جابه جای��ی فایلهای
دارد. خروجیهای تصویر این دس��تگاه 
ب��ه دو حالت 3 رن��گ DVD و تک 
کابل AV بس��ته به ن��وع تلویزیون یا 
LCD اس��ت. بازیه��ای این دس��تگاه 
بس��یار فراوان و ارزان قیمت هس��تند 
و ب��ه گفتۀ بعض��ی کارب��ران محترم، 
 Xbox کیفی��ت و هیج��ان بازیه��ای
بس��یار باالتر از پلی استیشن است. این 
کنسول همانطور که از اسمش پیداست 
قابلیت چرخش 360 درجه ای را برای 
قرارگی��ری عمودی و افقی دارد )بدون 
پای��ه( و در پک خود دارای دو دس��تۀ 
بازی است. لوازم جانبی آن دسته های 
جدید، مموریه��ای ظرفیت باال، پخش 
کنندۀ دیس��ک HD DVD جداگانه 
و... اس��ت. البته قیمت این کنس��ول به 
مراتب باالتر از پلی استیش��ن 2 است. 

حاال انتخاب با خودتان! 
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بازار بازیهای ویدئویی نیز نش��ان می دهد که چش��م روی هم چش��می همه جا هست، حتی در کنس��ول بازی! در اواخر سال 
جالب و جدیدی اس��ت که 2004 نینتندو کنس��ول بازی قابل حمل خود را روانۀ بازار کرد. Nintendo DS کنسول بازی 

دارای شکلی منحصر به فرد است و دو LCD با کیفیت نسبتًا باال دارد که یکی از آنها لمسی 
اس��ت. کار این دو LCD به این گونه اس��ت که یکی بازی را نمایش می دهد 
و دیگری با اس��تفاده از قلم و قابلیت لمس��ی آن، بازی را هدایت می کند. این 

کنسول نسبت به PSP در ایران فروش کمتری داشته که آن هم به خاطر کم 
بودن بازیهای آن و کیفیت کم بازیها نسبت به بازیهای PSP بوده است و تاکنون 

به دو ش��کل DS معمولی که یک رنگ س��فید دارد و DS Lite که دو رنگ سفید 
صدفی و مشکی براق دارد به بازار آمده و بهای آن نسبت به PSP کمی باالتر 

اس��ت. البته بازیهای این کنس��ول به علت اصل بودن، در بازار قیمتی باالتر 
دارد. از لوازم جانبی آن می توان به کابل اتصال Wii و خروجی تلویزیون و 

قطعات شبیه ساز پیانو و گیتار اشاره کرد. 

این هم یک کنسول دیگر! سازندگان 
پلی استیش��ن با ابتکاری جدید و بسیار 
جالب، به کنس��ولهای بازی قابل حمل 
بازگش��تند ول��ی ای��ن ب��ار صفحه های 
نقطه س��یاه جای خود را به LCD های 
کیفی��ت باال و چند ص��د میلیون رنگی 
داد و بازیهای دو بعدی بی کیفیت جای 
خود را با بازیهای متنوع س��ه بعدی و 
بس��یار با کیفیت ع��وض کردند. ورود 
 PSP (PlayStation( کنس��ول بازی
Portable یا همان پلی استیش��ن قابل 
حمل، دنیای بازی بازان حرفه ای و غیر 
حرف��ه ای را متحول کرد. این کنس��ول 
که در سال 2004 اولین نسخ، خود به 
ن��ام Fat یا چاق را به ب��ازار ارائه داد، 
با هجوم طرفداران زیادی مواجه ش��د. 

ب��ه همین خاطر دو س��ال بعد نس��خۀ 
Slim&lite را وارد ب��ازار ک��رد ک��ه 
بسیار نازک شده بود و LCD آن کمی 
تغییرات کیفیتی در بر داشت. خروجی 
تلویزیون و ش��بکۀ بی س��یم نیز به آن 
اضافه شد. این کنسول که همانند یک 
دس��تۀ پلی استیشن اس��ت ولی با یک 
LCD و امکانات جدید و جالب، نسل 

شش��م بازیها را به طور کامل حمایت 
می کن��د و قابلیت پخش فیلم با کیفیت 
DVD و پخش MP3 با کیفیت باال را 
نیز دارد. در ضمن با اس��تفاده از شبکۀ 
 PSP بی س��یم می تواند با ی��ک یا چند
دیگ��ر ب��ازی کند و فایل به اش��تراک 

بگ��ذارد. همچنین از طری��ق اینترنت 
بی سیم )Wi-Fi) می تواند وب گردی 
کند. این کنس��ول ب��ه دو طریق کارت 
حافظ��ه )memory stick Duo) و 
دیس��کهای مخصوص )UMD) بازی 
دریاف��ت می کن��د و از طری��ق درگاه 
USB2 نی��ز انتقال فایل ب��ا کامپیوتر و 
لوازم جانبی همچون دوربین عکاس��ی 
و ش��ارژر را حمایت می کن��د. باطری 
 slim&lite موج��ود در پک دس��تگاه
به طور مداوم 5 الی 8 س��اعت بس��ته 
به نوع ب��ازی و صدای آن، دوام دارد. 
در حال حاضر این کنسول در قالب دو 

نسخۀ مذکور، در بازار موجود است. 
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حیم-اعصابنورد

مصائب غیرفرهنگی در اماکن فرهنگی
برای اعضای کلوپ اعصاب نوردی: 

قانه است  اعصاب نوردی یک کار خلاّ
و اصلی ترین اصل آن کشف موقعیتهای 
مناسب برای اعصاب نوردی است. برای 
مثال حتی وقتی خودتان تنهای تنها در 
ام هم هس��تید می توانید  جایی مثل حماّ
از همان تو اعصاب ساکنین منزلتان را 
نوردی کنید. بزنید زیر آواز تا آنجایی 
که ج��ان در بدن داری��د عربدۀ تان را 
ام نیز در  بلند و بلندتر کنید. محیط حماّ
افزایش صدای شما به یاری تان می آید 
و می توانید یک اعصاب نوردی محشر 

داشته باشید. 
گلب ب��ه رویت��ان در مس��تراح هم 
مهیاّاس��ت.  اعصاب ن��وردی  اس��باب 

صرف حضور ش��ما در آنج��ا می تواند 
ایجاد اعصاب خراش��ی کند. فقط کافی 
است آن را به »ساعات« تبدیل کنید. 
وقتی که ب��ا اصرار و تهدید و این جور 
چیزه��ا باالخره بیرون آمدید، به چهرۀ 
اطرافیان خیره شوید چون حتمًا آنقدر 
هم��ۀ آنها کبود هس��تند که نمی توانند 

راست راست راه بروند! 
یک مقدمه چینی مختصر

اینکه اعصاب نوردی فوق تأثیر  برای 
بهتری داشته باشد، بهتر است پیش از 
رفتن به مستراح چند سری چای برای 

ار ِسرو کنید.  حضاّ
             در رستوران

این تکنیک به نوعی دیگر 
در رس��تورانها و س��ایر 
مس��تراحهای عموم��ی 
و  می دهد  ج��واب  هم 
کاف��ی  دارد.  کارب��رد 
اس��ت قبل از رفتن به 
رس��توران روی چن��د 
برگ��ه A4 ب��ا ماژیک 
بنوسید »خراب است«! 
و این اطلعیه ها را فوراً 
و ب��دون آنک��ه دی��ده 
ش��وید و خدای ناکرده 
به ج��رم اغتش��اش و 
دستگیر  چیزها  اینجور 
در  روی  ش��وید، 
بچسبانید!  دستشوییها 
باور کنی��د خیلی حال 

می دهد. 

قدری با فرهنگ
اسباب اعصاب نوردی در موقعیتهای 

فرهنگی تر هم وجود دارد. 
آیا تا به حال به یک نمایشگاه نقاشی 
رفته ای��د؟ ب��ه جان خودت��ان در آنجا 
آنق��در موقعیت ب��رای اعصاب نوردی 
وج��ود دارد که حداّ و حس��اب ندارد! 
مخصوصًا اگر برای افتتاحیۀ نمایش��گاه 
ب��ه آنج��ا بروی��د. چ��ون در روزهای 
افتتاحی��ه مرتب ش��یرینی و آب میوه 
پخ��ش می کنن��د و هر کس��ی هم که 
می آی��د س��عی می کن��د خ��ودش را 
متش��خص نش��ان بدهد و ِهی از آثار 
هنری موجود در نمایشگاه تعریف کند 
و در برابر هر کدام خودش را ش��گفت 
زده و متحیاّر نشان بدهد. فضای حاکم 
بر این طور نمایشگاهها جوری است که 
هر کسی فکر می کند هر چه قدر بیشتر 
در مقابل آثار هنری ش��گفت زده شود 
ت ببرد، آدم با فرهنگ تری  و از آن لذاّ

است و رو دست ندارد! 

از دست و زبان که برآید؟! 
ب��ا  ک��ه  شماس��ت  نوب��ت  ح��اال 
اعصاب نوردی خودت��ان به آنها درس 

بزرگی بدهید. 
تکنیک اواّل این اس��ت که ش��ما هم 
همرنگ جماعت بش��وید و از آن آثار 
مزخرف تعریف و تمجید کنید. البته با 

کمی افزایش روغن داغ! 
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یعن��ی در مقابل تابلوها غش و ضعف 
کنی��د و کار را ب��ه آب قن��د و قرص 
تعدیل فش��ار خ��ون برس��انید. آنقدر 
خودتان را در مقابل تابلوها هیجان زده 
نشان دهید که هنرمند محترم صاحب 
نمایشگاه، خودش هم به خودش شک 
کند و نفهمد شما از چه چیز آن چیزی 
که روی دیوار نصب ش��ده است لّذت 

برده اید! 

یعنی چی؟ 
ای��ن »یعنی چ��ی؟« تکنی��ک دوم به 
حس��اب می آید. در ای��ن تکنیک یک 
تابلوی بی س��ر و ت��ه را انتخاب کنید و 
خالق آن را صدا بزنی��د. اگر این صدا 
زدن مانن��د صدا زدن »گارس��ون« در 
رستوران باش��د، بیشتر جواب می دهد. 

از هنرمند بپرسید: »یعنی چی؟«
حتمًا ایشان کلّی برای شما فلسفه بافی 
می کنند. کم کم تعدادی از افراد حاضر 
در نمایشگاه دور ش��ما جمع می شوند. 
بعد از همۀ توضیحات، س��ؤال خود را 

تکرار کنید! 
هنرمند ی��ک لبخند زورکی می زند و 
جملۀ خود را با کلمۀ »ببینید« ش��روع 

می کند. 
در این حالت ش��ما ک��م کم دارید به 
الیه ه��ای درون��ی ش��خصیت هنرمند 

نزدیک می شوید. 
بعد از توضیحات مرحلۀ دوم، باز هم 

سؤال خود را تکرار کنید. 
هنرمند محترم در حالی که سعی دارد 
متانت خود را حفظ کند نفس محکمی 

می کشد و می گوید: این حّس منه! 
و قبل از آنکه ادامه بدهد، بپرس��ید: 

یعن��ی چی؟ لحن این »یعنی چی«! آخر 
خیلی مهم است چون حکم تیر خالص 

را دارد. 
در ای��ن حال��ت هنرمند محت��رم، با 
شخصیت واقعی خودش با شما برخورد 
خواهد کرد یعنی یقۀ شما را می گیرد و 
شما را با اردنگی از نمایشگاهش بیرون 
می ان��دازد. اینجا نقطۀ اوج و با ش��کوه 
نمایش اعصاب نوردی شماست. در این 
لحظات ش��ما باید پشت س��ر هم و با 
صدای بلند فری��اد بزنید که: »هنرمند 

باید مردمی باشه«! 

به کارت برس! 
ی��ک تکنیک اعصاب ن��وردی در این 
فضا این اس��ت که به جای گشت زدن 
در نمایش��گاه، جل��وی میز ش��یرینی و 
آبمی��وه اطراق کنید و ت��ه همه چیز را 

در بیاوری��د. این کار 
قبلی  تکنیک  از 
خطرت��ر  ک��م 
اس��ت و ممکن 
اس��ت قضیه به 

کش��یده  مطبوع��ات 
نش��ود ولی در عوض 
به ش��ما خیلی خوش 

می گذرد. 

المپ اضافه خاموش! 
تکنیک آخر گ��وش کردن به توصیۀ 
بابا برقی است. پس جعبه فیوز نمایشگاه 
را پی��دا کنید و برق نمایش��گاه را قطع 
کنید. عاقبت این کار به نفع همه است 
خصوصًا خ��ود هنرمند محترم. چون با 
افتضاحی که به دیوارها زده است حتمًا 

آبرویش به شّدت در خطر است. 
از همی��ن ج��ا از ط��رف ادارۀ ب��رق 
منطقه، جامعۀ نیروگاهها، س��یم کشها 
و ل��وازم برق��ی فروش��ی های منطق��ۀ 
ناصرخس��رو و همچنی��ن کلیۀ اعضای 
کلوپ اعصاب نوردی از ش��ما تشّکر و 

قدردانی می کنیم. 
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لیال بیگلری

زار
لتا

 با
ور

س
رف

پ

بش��ر آن روزی هیچگاه فکر نمی کرد 
روزی صدایی را در جایی ایجاد کند و 
آن صدا با همان کیفیت در جایی دیگر 

پخش شود. 
با اختراع تدریجی رادیو و تکمیل آن  
در ط��ول دو قرن گذش��ته این امکان 

پدید آمد. 
کالرک  »جیم��ز   1860 درس��ال 
ریاضی��دان  و  فیزیک��دان  ماکس��ول« 
الکت��رو  ام��واج  نظری��ۀ  اس��کاتلندی 
مغناطیس��ی را برای اولی��ن بار عرضه 

کرد. 
در س��ال 1887 »هنری��ش هرت��ز« 
مهن��دس و فیزیک��دان آلمانی خیلی با 
خ��ودش و فرضیۀ ماکس کلنجار رفت 
تا عاقبت توانس��ت نظریۀ »ماکسول« 
را تأیید کند. او موفق ش��د از نوسانات 
الکترونیکی برای انتقال امواج اس��تفاده 
کند و ب��رای اولین بار موفق ش��د که 
امواج رادیویی را در آزمایش��گاه تولید 

کند. 
نام هرتز به صورت واژه ای بین المللی 

ب��رای بیان طول موجه��ای رادیویی به 
کار می رود. 

پس از او »برانلی« از فرانس��ه درسال 
1890 آزمایشهایی در این زمینه انجام 
داد و س��رانجام دانش��مندی روسی به 
ن��ام »الکس��اندر پوپوف« موج��ی را با 
دس��تگاهی ش��بیه به دس��تگاه هرتز و 
برانل��ی اختراع کرد و آنتن را به وجود 
آورد و به این صورت دستگاه تلگراف 
ایجاد شد. در سال 1896 پوپوف اولین 
پیغام تلگرافی را به مس��افت 250 متر 

فرستاد. 
اولین کس��ی که متوجه ش��د می توان 
از بیسیم به عنوان وس��یله ای ارتباطی 
اس��تفاده کرد، »مارکونی« ایتالیایی بود 
که بعدها به مخترع رادیو معروف شد 
و تالش همۀ اس��الفش ب��ه نام او تمام 
ش��د. وی در س��ال 1895 اولین خبر 
رادیوی��ی خود را با بیس��یم تا فاصلۀ 3 

کیلومتری فرستاد. 
او در س��ال 1896 در لن��دن اولی��ن 
ایس��تگاه تلگراف��ی ب��دون س��یم را به 

این صدا از کجا در میاد؟ 

کمک ام��واج الکترونیک��ی راه اندازی 
کرد. مارکونی در سال 1897 به ایتالیا 
برگشت و ارتباطی بیسیم بین دو کشتی 
جنگی در مسافت 12 کیلومتری ایجاد 
کرد و سرانجام در سال 1901 اختراع 

خود را تکمیل کرد. 
او توانس��ت عالئم بیس��یم را از یک 
طرف اقیانوس اطلس یعنی شهر پل دو 
در انگلس��تان به آن ط��رف اقیانوس 
اطلس یعنی ش��هر سن ژان در آمریکا 
بفرس��تد. م��ردم از اخت��راع مارکونی 
چنان به شور و هیجان آمده بودند که 
خواس��تار پخش صدای انسان از رادیو 
ش��دند اما چون هنوز س��اختار سامانۀ 
داخلی رادیو ضعیف بود و س��ازندگان 

آن باید بیشتر فکر می کردند. 
به همی��ن منظ��ور در س��ال 1906 
فیزیکدانی آمریکایی به نام »دوفورست« 
یک نوع الم��پ الکترونی  اختراع کرد 
که ب��رای رادی��و خیلی مناس��ب بود. 
بعد از آن »روبرت ف��ون لیئن« موفق 
به س��اخت المپه��ای قوی تری ش��د. 
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ای��ن المپ تح��ول عظیم��ی در زمینۀ 
دستگاههای الکترونیکی به وجود آورد. 
در س��ال 1910 برای اولین بار صدای 
موس��یقی و آواز از اپ��رای متروپولیتن 
نیویورک در سراس��ر آمریکای شمالی 

پخش شد. 
در سال 1913 جمعی از دانشمندان 
س��عی کردند که صدای موس��یقی در 
تم��ام جهان ش��نیده ش��ود ولی جنگ 

جهان��ی اول زحمات آنه��ا را هدر داد. 
البت��ه احتیاج��ات جن��گ، بیس��یم را 
گس��ترش داد و در تاری��خ 11 نوامبر 
1918 تلگراف بیسیم مژدۀ پایان جنگ 

را به سراسر دنیا مخابره کرد. 
تاریخ ش��روع بهره برداری عمومی از 
رادیو در س��ال 1920 است. نخستین 
دستگاه پخش رادیو و اولین دستگاههای 
پخش منظم رادیو در همین س��ال در 

انگلستان به کار افتاد و در سال 1926 
با  اولین نشس��ت بین الملل��ی رادیویی 
شرکت بیست و هفت کشور جهان در 
برلین بر پا ش��د و آیی��ن نامۀ مقّررات 

ارتباطات رادیویی به تصویب رسید. 
رشد فزایندۀ رادیو و مخاطبانش، آن 
را به رس��انه ای جمعی و فراگیر تبدیل 
کرد. ارزانی بهای رادیو ترانزیس��توری 
نی��ز ب��ه پیش��رفت ای��ن رس��انه در 
 کش��ورهای توس��عه نیافته کمک کرد. 

در سال 1303 ه. ش به همت وزارت 
جنگ، مقدمات اس��تفاده از بیسیم در 
کشورمان فراهم ش��د. در سال 1305 
بیس��یم وارد ایران شد. از سال 1311 
س��امانۀ بیس��یم در ایران توسعه پیدا 
کرد و در نهایت به تولید رادیو منتهی 
ش��د. هیئت وزیران روز 2 مهر 1313 
اس��تفاده از رادیو را تصویب و مقرراتی 
وضع شد که طبق آن برای نصب آنتن 
و استفاده از رادیو، اجازۀ وزارت پست 

و تلگراف و تلفن الزم بود. 
در سال 1316 مقدمات ایجاد مرکز 

رادی��و در وزارت پس��ت و تلگراف و 
تلف��ن فراهم ش��د و در پی ای��ن اقدام، 
در س��ال 1317 سازمان پرورش افکار 
به وج��ود آمد. ای��ن س��ازمان دارای 
گروهه��ای مطبوعات��ی و س��خنرانی و 
نمایش��های رادیوی��ی و موس��یقی بود. 
نخس��تین   1319 اردیبهش��ت   3 در 
دس��تگاه پخش صدا یا همان رادیو در 
ته��ران در محل بیس��یم واقع در جادۀ 
قدیم ش��میران افتتاح شد و در روز 4 
اردیبهشت همان سال، اولین فرستندۀ 
رادیویی برنامه های خود را در س��اعت 

7 بعد از ظهر پخش کرد. 
از سال 1319 رادیو تهران در بیست 
و چهار س��اعت فقط هش��ت س��اعت 
برنام��ه اجرا می کرد که ش��امل اخبار 
و موس��یقی ایران��ی و گفت��ار مذهبی و 
فرهنگ��ی و جغرافیای��ی و تاریخی بود. 
در س��ال 1322 رادیو تهران قس��مت 
دیگری به بخش��های قبلی خود افزود 
و صبحها نیز برنامۀ آن به س��ه ساعت 
افزای��ش یافت. در س��ال 1324 برای 
روزه��ای تعطیل نیز برنامه هایی مدون 

پخش می شد. 

 تاریخچه حضور رادیو در ایران 
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4 س��وی علم برنامه ای علمی و بسیار 
جّذاب اس��ت که روزهای شنبه ساعت 
7 بعد از ظهر از ش��بکۀ چهارم س��یما 

پخش می شود. 
ای��ن برنامۀ علم��ی همانگون��ه که از 
اسمش بر می آید در مورد تمامی علوم 
بح��ث می کند و تصاویر بس��یار زیبایی 
را در م��ورد موضوع��ات خود نش��ان 

مجلس آرایی با 4سوی علم
پیکر، ش��اتلهای فضای��ی، نحوۀ درمان 
بیماریه��ا، حیات وح��ش و خالصه هر 
نوع مطلب و تصویر علمی از شیر مرغ 
تا جان آدمیزاد به نمایش در می آید. 
از هر دوی اینها بهتر این اس��ت که 
این برنامه در دو نوبت دیگر نیز تکرار 
می شود البته این تکرارها با تکرارهای 
دیگر یک تفاوت عمده دارد؛ تکرار این 
برنام��ه با زبان اصلی پخش می ش��ود؛ 
یک نوبت با زیرنویس فارس��ی و یک 
نوبت بدون  زیر نویس. تماش��ای این 
برنامه را از دس��ت ندهی��د چون با از 
دس��ت دادن آن خیل��ی چیزه��ا را از 

دست داده اید. 
ویژگ��ی دیگ��ر ای��ن برنامه ب��ه روز 
بودن آن اس��ت یعن��ی مانند بعضی از 
برنامه های علمی، نکات مورد بحث در 
آن مربوط به عهد دقیانوس نیس��ت و 
می توانی��د با مطرح کردن نکات علمی 
آن در جمعه��ای عمومی و خصوصی، 

مجلس آرایی کنید. 

می دهد. 
4 س��وی عل��م، ترجم��ه و گفتار متن 
بس��یار زیبای��ی نی��ز دارد که بس��یار 
گویاس��ت و بیننده را ب��ه خوبی متوجه 

موضوعات تخصصی آن می کند. 
در بعضی از قس��متهای ای��ن برنامۀ 
س��اخت  مختل��ف  مراح��ل  علم��ی، 
محصوالت صنعتی، ساختمانها، برجهای 
و آسمانخراش��های بزرگ، پلهای غول 

تلویزیون 

شهریار زنجانی
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ش��بکۀ آموزش س��یما خیلی ش��بکۀ 
طفلکی ای اس��ت! هیچک��س آنقدر که 
باید به این شبکۀ طفلکی توجه نمی کند 
و از ک��وه اطالعاتی ک��ه ارائه می دهد، 

استفاده نمی کند. 
در این ش��بکۀ محترم از نحوۀ تعمیر 
کولر تا ش��یوۀ مدیریت فروش دمپایی 
حّمام آموزش داده می ش��ود. در میان 
همۀ بخش��های آموزش��ی این ش��بکه 
برنامه ای برای آم��وزش مکالمۀ زبان 
انگلیسی پخش می شود که حقیقتًا برای 
کسانی که دوست دارند از خانه بیرون 
نروند و دراز بکش��ند و تلویزیون نگاه 
کنن��د و در عین حال انگلیس��ی حرف 

زدن ه��م یاد بگیرند، مفید و مناس��ب 
است. 

پ��س از پخ��ش موف��ق س��ری اول 
برنامۀ »دیالوگ«، هم اینک سری دوم 
این برنامه از ش��بکۀ آم��وزش پخش 

می شود. 
کارشناس��ان و طراح��ان ای��ن برنامه 
انگلیس��ی را به  دیالوگه��ای روزم��رۀ 
س��اده ترین صورت آموزش می دهند. 
اگر ای��ن برنامه را دنب��ال کنید، حتمًا 
می توانید چند کلمه انگلیسی یاد بگیرید 
و اگر روزی روزگاری داخل مترو یا در 
ایستگاه اتوبوس به یک آدم مو طالیی 

که کیفش را ب��ه کولش انداخته بود و 
یک دوربین عکاس��ی و فیلمبرداری به 
گردنش بود و با حیرت به رفتار آدمها 
ن��گاه می کرد و نمی دانس��ت چگونه از 
درون مترو پیاده شود برخورد کردید، 
خیلی م��ؤدب جلو بروی��د و بگویید... 
بگویی��د... راس��تش را بخواهی��د هنوز 
درس این برنامه در حول و حوش آب 
وهوا و اینطور چیزهاست و به راهنمایی 
یک توریست وحشت زدۀ درون مترو 

گیر افتاده، نرسیده است. 
حاال ش��ما این برنامه را ببینید، شاید 

اتفاق خوبی در زندگی تان بیفتد! 

با یک توریست 
وحشت زده چه کنیم! 
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یک دفعه این تصمیم را گرفتید؟ 
نه، قبل از المپیک هم چنین تصمیمی 
داش��تم ولی فکر کنم در اوج کنار رفتن 

خیلی بهتر است. 
فکر می کنی��د دلیل ای��ن اتفاق چه 

بود؟ 
ب��اور کنید ت��ا این لحظه خ��ودم هم 
نمی دانم چرا مقابل حریف ژاپنی بازی 
را واگ��ذار کردم. حتی ده درصد آرش 

میر اسماعیلی هم نبودم. 

آرش میر اسماعیلی: 
خواست خداوند چنین بود

افسون حضرتی

از لحاظ بدنی کم آوردید؟ 
پیش از مسابقات در تهران تمرینات 
خوبی را پش��ت س��ر گذاش��ته بودم و 
خیلی به کسب مدال امیدوار بودم ولی 
متأسفانه نش��د و شرمندۀ مردم شدم. 

البته مشکالتی هم وجود داشت. 
منظورتان کمبود امکانات است؟ 

فکر کنم بهتر اس��ت به این مس��ائل 
نپردازی��م. چ��ون وقت��ی ورزش��کاری 
می بازد ح��رف و حدیثها زیاد اس��ت 

المپیک پایان تلخی برای آرش میر اسماعیلی 
ب��ود. آوردگاه پکن دومی��ن المپیک پی در پی 
بود که میر اسماعیلی از ایستادن روی سکوی 
قهرمانی باز ماند. وی پس از شکس��ت مقابل 
حری��ف خ��ود از دنیای قهرمان��ی خداحافظی 
ک��رد ه��ر چن��د ک��ه تلویح��ًا و در البه الی 
گفته های��ش گالیه هایی نیز خودنمایی می کرد. 
با وی هنگامی که مشغول تماشای رقابت علی 
معلومات یک��ی دیگر از ج��ودوکاران کاروان 
ای��ران روی »تاتامی« بود، گفتگ��و کردیم که 
هنوز در لحن کالمش اندوه شکست و ناکامی 

به خوبی آشکار بود. 

ولی اگر  االن برنده ش��ده بودم، کاماًل 
شرایط فرق می کرد. 

برای خداحافظی کمی زود بود! 
بله، ب��ه نظر خودم چند س��ال دیگر 
می توانستم رقابت کنم ولی بهتر است 
که جوانترها بیایند. من دیگر آن آرش 
جوان نیس��تم. 10 سال است که عضو 
تیم ملی هستم. خدا را شکر می کنم که 
در ای��ن مدت دو مدال طال و دو مدال 
برن��ز جهانی به همراه ی��ک مدال نقره 
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و چندین مدال طالی قهرمانی آس��یا 
را کس��ب کردم. امی��دوارم جوانترها 
جایگزین خوبی برای من باش��ند. من 
اکنون به اس��تراحت نیاز دارم. در ده 
سال گذشته هم زندگی من جودو شده 
بود. تنها می توان��م بگویم که از اینکه 
از جودو می روم ناراحتم. خیلی سخت 
است که با دنیای قهرمانی خداحافظی 
کنم. من هر چه دارم از جودو اس��ت 
و همه لطف خ��دا بوده اما اکنون باید 
به فکر زندگ��ی ام باش��م. باالخره هر 

قهرمانی یک پایانی دارد. 
قصد دارید در آینده مربی شوید؟ 
هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ام. 
فک��ر می کنم ی��ک م��دت احتیاج به 
اس��تراحت داش��ته باش��م و بعد باید 

دربارۀ مربیگری تصمیم بگیرم. 
چرا کاروان جودوی ایران نتوانست 

موفقیتی کسب کند؟ 
به نظ��رم از تمام حریفان خود س��ر 
بودیم و فق��ط لحظه ها گاه��ی اوقات 
تعیین کننده نتیجه مس��ابقات هستند. 
میدان المپیک میدانی اس��ت که جای 
نامها و مدالهای قبلی نیس��ت. حریفان 

هم آنقدر قوی هستند که با تمام قوا به 
میدان می آیند تا نام خود را در تاریخ 
المپیک ثبت کنند. ب��ه نظرم جودو از 
تمام رشته های رزمی سنگین تر است. 

تدارکات تیم مناسب بود؟ 
بله، هم��ه چیز خوب ب��ود ولی همۀ 
تیمها خیلی قوی هستند و قطعًا شرایط 

حرفه ای آنها با ما متفاوت است. 
المپیک برای ش��ما خاطرۀ خوبی به 

جا نگذاشت! 
حتمًا حکم��ت خداوند چنی��ن بوده. 
امیدوارم که مردم مرا ببخش��ند چون 

نتوانستم خوشحالشان کنم. 
به غی��ر از مربیگری برنامۀ دیگری 

هم دارید؟ 
سالهاست که در اختیار جودو هستم 
و فک��ر می کنم که بای��د مدتی هم در 
خدمت خانواده ام باشم. حق بزرگی به 
گردن من دارند و من باید با رسیدگی 

به آنها حقشان را ادا کنم. 
دلیل اینکه توانستید در دو المپیک 
متوالی حضور داشته باشید چه بود؟ 
تالش و پش��تکار و عالق��ه ای که به 
این رشته داش��تم باعث شد که بتوانم 

خودم را در اوج نگه دارم. 
اگر زمانی به گذش��ته برگردید باز 

هم جودو را انتخاب می کنید؟ 
بله، صد در صد! هیچ زمان هم از این 

بابت احساس پشیمانی نمی کنم. 
چه نصیحتی برای نوجوانان و جوانان 

دارید؟ 
از آنه��ا می خواهم ک��ه حرمت پدر و 
مادرش��ان را حفظ کنند، خ��دا را هیچ 
زم��ان از یاد نبرن��د و درس و تحصیل 

را فراموش نکنند. 
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ب��رادر دس��ت خواه��ر کوچکش را 
گرفت و گف��ت: »از وقتی مادرمون از 
دنیا رفت��ه روزگار خوش��ی نداریم، نا 
م��ادری هر روز کتکم��ون می زنه و با 
لگد از خونه بیرونمون میندازه. لبۀ نون 
غذای همیشگیمونه. سگ کوچولومون 
وضعش بهتر از ماس��ت، اون زیر میز 
می گرده و لقمه ای درس��ت و حس��ابی 
براش میندازند. خدا عاقبتمونو به خیر 
کن��ه! اگه روح مادرمون با خبر بش��ه، 
آزرده میش��ه. بیا فرار کنیم و به جای 

دیگه ای بریم.«
بچه ها تمام روز راه رفتند. وقتی باران 
گرفت، خواهر ب��ا لحنی غمگین گفت: 

»خدایا، آس��مون و قلب��ای ما هر دو با 
هم گریه می کنن.«

شب هنگام به جنگل بزرگی رسیدند. 
از بی پناه��ی و گرس��نگی زیر درخت 
بزرگی نشس��تند. کم کم پلکهایش��ان 

روی هم رفت و خوابشان برد. 
روز بعد وقتی از خواب بیدار ش��دند، 
نور طالیی خورشید از البه الی درختان 
می تابید. پس��رک خیلی تشنه بود. اگر 
چشمه ای پیدا می کرد، می رفت و کمی 
آب می نوش��ید. صدای شر شر آبی را 
شنید. از جا بلند شد، دست دخترک را 
گرفت ت��ا دنبال آب بگردند. نامادری 
بد جنس که جادوگر بود می دانس��ت 

آهو
که بچه ها کی خان��ه را ترک کرده اند. 
س��ایه به س��ایه دنبالش��ان بود و تمام 

چشمه های جنگل را جادو کرد. 
چش��مۀ کوچکی پی��دا کردند که آب 
زاللش از دور می درخش��ید. پس��رک 
آم��د از آن بنوش��د ول��ی خواهرش از 
صدای شر شر آب فهمید که می گوید: 
»هر کس از من بنوش��د، ببر می شود.« 
ناگهان فری��اد زد: »خواهش می کنم از 
این چش��مه ننوش، ببر می ش��وی و مرا 
م��ی دری.« پس��رک با وجود تش��نگی 
ش��دید قبول کرد و لب ب��ه آب نزد و 
پیش خود گفت: »باشه، تحمل می کنم.« 
به چشمه که رسیدند، خواهر حس کرد 
که صدای آب می گوی��د: »هر کس از 
من بنوشه، گرگ می ش��ه.« ناگاه فریاد 
زد: »برادرج��ون به حرف��م گوش کن، 
از این آب ننوش، گرگ می ش��ی و منو 
می خوری.« او ب��از هم گوش کرد و به 
آب نزدیک نشد ولی در دل گفت: »باز 
هم تحمل می کنم. ه��ر چند که طاقتم 

تموم شده.«
به چش��مۀ سوم رسیدند، خواهر حس 
ک��رد ک��ه آب می گوید: »ه��ر کس از 
من بنوش��د آهو می ش��ود.« تا دخترک 
خواست هشدار بدهد که اگر از آن آب 
بنوش��د آهو می شود و دنبالش می کند، 
دید برادرش در کنار چشمه زانو زده و 

دارد خود را سیراب می کند. 
وقتی آب به لبهایش رس��ید، به آهو 
تبدیل شد. دخترک مثل ابر بهار اشک 
می ریخت. غمگین در کنارش نشست، 
دل��داری اش داد و ق��ول داد ک��ه هیچ 

افسانه های برادران گریم
برگردان از زبان آلمانی:

سید احمد موسوی محسنی
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وقت تنهایش نگ��ذارد. بعد جورابهای 
طالیی اش را به هم گره زد و به گردن 
آه��و انداخ��ت. چند حصیر ت��ازه هم 
چید، طنابی بافت، به گردنش بس��ت 
و دنبال خ��ودش راه انداخت. رفتند و 
رفتند تا به وسط جنگل رسیدند. کلبۀ 
متروک��ه ای یافتن��د. دخت��ر نگاهی به 
درون آن کرد و با خود گفت: »میش��ه 
این جا زندگی کرد.« بعد برای آهو در 

انباری نقلی اش برگ و علف ریخت. 
ه��ر روز صب��ح او از خان��ه بی��رون 
می رف��ت. گیاه��ان و میوه های جنگلی، 
غالت و گردو ب��رای خورد و خوراک 
خ��ود جمع می ک��رد و ب��رای آهو هم 
علف تازه می آورد و همان دور و برها 
مشغول بازی و تفریح می شد. شبها که 
خس��ته بود، بعد از خواندن دعا سر را 
روی ش��انۀ آهو می گذاش��ت و راحت 
می خوابید. فقط یک چیز کم داش��تند. 
اگر برادر هم ظاهری انس��انی داشت، 

زندگی شان رضایت بخش بود. 
مدتها در جنگل زندگی کردند. روزی 
از روزها خبر رس��ید که پادشاه، جنگل 
را برای شکار قرق کرده. دیگر دویدن 
آهوها و س��ر و صدای س��گها و فریاد 
ش��کارچیان تمام شد. آهو هم این خبر 
را ش��نید ولی خیلی دوست داشت این 
محدودیت هر چه س��ریع تر برداشته 
شود. حیوان از خواهرش خواست اجازه 
دهد از خانه بیرون برود چون بیش از 
این تحمل اس��ارت را نداشت. آن قدر 
التماس کرد تا خواهشش را پذیرفت. 
خواهر به او گفت: »شب به خانه برگرد. 
من درو می بندم. وقتی اومدی در بزن 
و بگ��و خواهر کوچولو بذار بیام تو. اون 
وقت من تورو می شناس��م. بدون جملۀ 

رمز درو برای کسی باز نمی کنم.«

آهو از خانه خارج ش��د. حال و هوای 
خوب��ی داش��ت. از ه��وای آزاد ل��ذت 
می برد. شاه و شکارچیانش حیوان زیبا 
را دیدند، دنبالش کردند ولی نتوانستند 
او را بگیرند. وقتی آهو از دیدشان خارج 
شد و خود را به خانه رساند، هوا دیگر 
تاریک ش��ده ب��ود. در زد و جملۀ رمز 
»خواهر کوچولو، بذار بیام تو« را گفت. 
در باز ش��د، توی طویلۀ گرم و نرمش 

رفت و تا صبح راحت خوابید. 
روز بع��د، وقتی آه��و کوچولو صدای 
مأمورین ش��اه و شکارچیانش را شنید، 
دلش به شور افتاد و از خواهر خواست 

که دوباره در را برایش باز کند. 
دخت��رک در را برای��ش ب��از کرد و 
خواس��ت که ش��ب دوب��اره برگردد و 
جمل��ۀ رم��ز را بگوید. وقتی پادش��اه و 
شکارچیان، آهو را با گردن بند طالیی 
دیدند، به دنبال��ش دویدند. تمام روز 
جنگ و گریز ادامه داش��ت. در تاریکی 
شکارچیان او را محاصره کردند، تیری 
به پایش خورد، زخمی شد ولی لنگان 

لنگان خود را به خانه رساند. 
یکی از مأم��وران مخفیانه او را تا 
خانه تعقیب کرد. جملۀ رمز را شنید 
و دی��د که در به رویش باز ش��د. 
پیش پادشاه رفت و آن چه دیده 
بود برایش گفت. پادش��اه گفت: 

»فردا سر از کارش در میاریم.«
دخترک وقتی حیوان زخمی را دید، 

خیل��ی ترس��ید. در عین حال 
خونه��ا را شس��ت، زخ��م را 

بس��ت و از او خواس��ت به 
طویله برود و بخوابد تا 

حالش زودتر خوب 

ش��ود. خوش��بختانه زخم سطحی بود و 
زود خوب شد. 

روز بع��د ش��کارچی پش��ت در کلبه 
فالگ��وش ایس��تاد و حرفه��ای آهو با 

خواهرش را شنید: 
- دیگ��ه این وضع ب��رام قابل تحمل 

نیست. بی کار نمی شه نشست. 
و شنید که خواهر گریه کنان می گوید: 
»جونت زیادی کرده؟ میخوای بکشنت 
و م��ن تو جنگل تنها بمون��م؟ نمیذارم 

بری.«
- سعی می کنم برات مشکلی درست 
نکن��م. وقت��ی صدای س��وت مأمور رو 

افسانه های برادران گریم
برگردان از زبان آلمانی:
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ش��نیدم، از تی��ر رس ش��کارچیا دور 
میشم. 

خواه��ر کوچولو وقتی دی��د که دیگر 
کاری از دستش بر نمی آید، با نارضایتی 
در را باز کرد و آهوی پر انرژی و س��ر 

زنده از خانه بیرون پرید. 
پادشاه گزارش را شنید. به شکارچیان 
گفت: »تا نیمه ش��ب فرصت دارید هر 
طور ش��ده اونو بگیرید، دل سوزی هم 

نکنید.«
با غروب آفتاب، ش��اه از ش��کارچی 
خواس��ت که خانۀ جنگلی را نش��انش 
ده��د. جلوی در ایس��تاد، در زد، جملۀ 
رم��ز را گفت، در باز ش��د، رفت تو و 

دختر زیبایی را در مقابل خود دید. 
دخت��رک، پادش��اه را با ت��اج طالیی 
در خانۀ خ��ود دید. خیلی تعجب کرد. 

پادشاه دست او را گرفت و با مهربانی 
گف��ت: »چرا این ج��ا زندگی می کنی؟ 
می خواه��ی به قصر بیایی و بانوی عزیز 

شاه بشوی؟«
- با کمال میل. به ش��رط این که آهو 

هم با من بیاید و مرا ترک نکند. 
- خیالت راحت باشد. تا وقتی زنده ای 
در کن��ارت می مان��د و هیچ کس حق 

ندارد به او آزاری برساند. 
در ای��ن میان آهو به خانه برگش��ت. 
خواهر طناب حصی��ری را به گردنش 
بس��ت و با هم از خانه خارج ش��دند. 
پادش��اه دختر را س��وار اسب کرد و به 
س��مت قصری برد که قرار بود مراسم 
با شکوه عروس��ی در آن بر پا شود. او 
دیگر همسر پادشاه شده بود. آنها امید 
داش��تند سالهای س��ال در کنار هم به 
خوبی و خوش��ی زندگی کنند. آهو هم 
در ب��اغ قصر می چرخی��د و در ناز و 

نعمت زندگی می کرد. 

نام��ادری بدجن��س با فک��ر پلیدش 
پنداش��ت که بچه ها، س��ر به نیس��ت 
ش��ده اند؛ حیوان��ات وحش��ی خواهر را 
خورده و ش��کارچیان هم برادر را شکار 
کرده اند. وقتی ش��نید که خوش��بخت 
شده و ستارۀ اقبالشان درخشان است، 
حسادتش گل کرد. خیلی عصبانی شد. 
تصمیم گرفت دوباره گرفتارشان کند. 
دخترش را که مانند شب تاریک سیاه 
و ترس��ناک بود و یک چش��م بیش��تر 
نداش��ت صدا کرد و گفت: »دختر، بیا 
و حرف منو گوش کن. ملکه ش��و. من 
این شایستگی رو در تو می بینم.« و در 
حالی که قیافۀ حق به جانبی گرفته بود، 
گفت: »خ��ب، حاال خونس��ردیتو حفظ 
کن تا به موقع دس��ت به کار بش��یم.« 
روزی از روزها ملکه نوزاد پس��ری به 
دنیا آورد. وقتی شاه مشغول شکار بود، 
جادوگر پیر در قیافه پیش��خدمتی وارد 

اتاق ملکه شد. 
- اگه ب��ه حمام بری��د، حالتون بهتر 
میشه و نیروی گذشته تو نو می یابید. 

با کمک دخت��رش، ملکه را به حمام 
برد، توی خزینه نشاند، در را به رویش 
بس��ت و آتش را آن قدر تند کرد که 

حرارتش غیر قابل تحمل شد. 
وقت��ی خیالش راحت ش��د که ملکه 
دیگر زنده نمی ماند، چارقدی سر دختر 
کرد، در جای ملکه خواباند و ظاهرش 
را آراس��ت. فق��ط چش��م نابینایش را 
نتوانست درس��ت کند و برای این که 
معلوم نش��ود، او را طوری خواباند که 

چشمانش معلوم نباشد. 
شب که شاه به خانه آمد و شنید که 
ملکه نوازد پسری به دنیا آورده، خیلی 
خوش��حال شد و خواس��ت کنار تخت 
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همس��رش برود. جادوگر پیر فریاد زد: 
»مالقات ممن��وع! پرده ها را بکش��ید؛ 
کس��ی حق ندارد او را ببیند. احتیاج به 

آرامش دارد.«
ش��د.  پش��یمان  کارش  از  پادش��اه 
نمی دانس��ت ملکۀ قالبی در رختخواب 
خوابیده اس��ت. نیمه های ش��ب، دایه 
بیدار در اتاق بچه کنار گهواره نشسته 
بود. دید در باز شد، ملکه آمد، بچه را 
برداشت، روی دست گرفت، شیر داد، 
بالش را زیر س��رش گذاشت و دوباره 
خواباند. آهوی کوچک را هم فراموش 
نکرد. رفت به گوش��ه ای ک��ه خوابیده 
بود، نوازشش کرد و از در خارج شد. 

روز بع��د دای��ه از مأموران پرس��ید 
که دیش��ب چه کس��ی وارد قصر شده 
اس��ت؟ آنها در جواب گفتند که کسی 
را ندیده اند. او ش��بهای دیگر هم آمده 
بود ولی هیچ گاه خبرش پخش نش��د. 
دایه او را می دید ولی از ترس جادوگر 

جرئت نمی کرد چیزی بگوید. 
مدته��ا این وضعیت ادامه داش��ت تا 
این که شبی ملکه خودش سر صحبت 

را باز کرد و گف��ت: »بچۀ من چطوره، 
آهوی م��ن چطوره؟ من دوب��ار دیگه 
بیش��تر نمی��ام. دیگه بع��د از اون منو 

نمی بینی.«
دای��ه آنجا چیزی نگفت. پیش ش��اه 
رفت و همه چیز را برایش گفت. ش��اه 
حقیق��ت را یافت و گف��ت: »خدایا! چه 
بالیی به س��رم اومده؟ بهتره فردا شب 
کن��ار کودک بیدار بمون��م و ببینم چه 

خبره.«
ش��ب به اتاق بچه رفت. نصف شب 
سر و کلۀ ملکه پیدا شد و همان حرفها 
را تکرار کرد: »بچه من چطوره؟ آهوی 
من چط��وره؟ یه بار دیگه میام و دیگه 
من��و نمی بینی.« بعد مثل همیش��ه قبل 
از رفت��ن بچه را نوازش کرد. پادش��اه 
دستپاچه ش��د و نتوانست حرفی بزند. 
فردا ش��ب هم بیدار ماند. دوباره همان 

ماجرا تکرار شد. 
-بچه من چطوره؟ آهوی من چطوره؟ 
فقط همین امش��ب اینجام و دیگه منو 

نمی بینی. 

پادش��اه دیگر نتوانست سکوت کند. 
ف��وری جلو آمد و گفت: »به دلم افتاده 

که همسر عزیز من تو هستی.«
- بله، من همس��ر حقیقی تو هستم و 
اکنون با لط��ف خداوند، دوباره زندگی 

خود را می یابم. 
بع��د خیان��ت جادوگ��ر بدجن��س و 

دخترش را برمال کرد. 
ش��اه دس��تور داد آن دو را محاکمه 
کنند. رأی دادگاه به سرعت اعالم شد. 
دخت��ر را به جنگل بردن��د تا حیوانات 
وحش��ی او را بخورن��د و جادوگر را در 
آتش انداختند تا بسوزد. وقتی جادوگر 
به خاکس��تر تبدیل شد، طلسم شکسته 
ش��د و آهو دوباره به ش��کل اول خود 
بازگش��ت و خواه��ر و ب��رادر، تا پایان 
عمر با هم در کمال خوشبختی زندگی 

کردند. 
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معلوم نیست چه کسی با این فیل محترم 
چه خصومتی داش��ته که این بال را سرش 
آورده! ای��ن بیچاره خ��ودش هم نمی داند 

چند تا پا دارد. شما می دانید؟ 

روزی در کوچه ای می گذشت و جمعی از اطفال بازی می کردند. گفت: 
»ای کودکان! چرا اینجا ایستاده اید؟ و حال آنکه در سر چارسو کسی 
یک خروار س��یب س��رخ و س��فید آورده و بر مردم پخش می کند.« 
کودکان که آن ش��نیدند، به یک بار ترک بازی کرده رو به چارسو 
دویدند. از دویدن ایشان خود نیز در طمع افتاد و دویدن گرفت. او 

را گفتند: »به خبر دروغی که خود ساخته ای چرا می دوی؟« گفت: »دویدن اطفال 
از روی جد و اهتمام مرا به طمع انداخت که شاید این صورت واقعی باشد و من 

محروم مانم!« 
ی

وخ
ش

ی 
وخ

ش

حکایتهای بهلول

اعصاب نوردی فیلی
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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! 
 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! 

افقی
1- می پرد- کوچ زمستانی

2- حاال- عدد فوتبال- پایتخت سومریها
3- حیوان با وفا- از حواس پنجگانه- مایۀ حیات

4- شب - دور افتاده
5- مهره ای در شطرنج- چراغ شب

6- صنعت اتّصال
7- ِسر- ِعلم

8- نابینا- ترتیب
9- کافی- نام پسرانه- کجاست؟ 

10- باغ بهشتی- دورنگار
11- از حال رفتن- دستمزد

عمودی
1- کاشف واکسن هاری- غذایی لذیذ

2- سنگریزه - پوشش زنانه
3- تکرار یک حرف- شهری در استان کردستان- 

ابر نزدیک به زمین 
4- ایستگاه مخابراتی- شب نیست

5- غذای بیمار- قبل از ورزش الزم است
6- هفتمین امام شیعیان

7- نللام پسللر امام حسللن علیه السللام- سللاح 
کاشتنی! 

8- یاِر زن- ظاهر بیرونی ساختمان
9- نفی عرب- انتها- برجستگیهای کف کفش

10- بی خانمان- خود بزرگ بینی
11- نزدیکی- همفکری در کارها

طراح جدول: ابوالفضل رشنین
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مرغ عشق

پروین دولت آبادی

مرغ رنگین بال من، ای مرغ عشق
در قفس سر می دهی آواز را
می زنی منقار بر سیم قفس

باز گویی حسرت پرواز را

آب و دانه هست اما ای دریغ
عرصۀ پرواز تنگ آمد مرا

گر چه می خوانم سرود سرخوشی
راستی از خویش ننگ آید مرا

ای خوشا آواز و پروازی دراز
زیر بال و پر گرفتن آسمان

رفتن و رفتن به صحراهای نور
راه جستن بر فراخای جهان

مرغ دست آموز بودن محنتی ست
بایدم روی از قفس برتافتن

دانه با منقار برچیدن ز خاک
روزِی روزانۀ خود یافتن 

برگ گل بردن به سوی آشیان
همنفس، دمساز و یاری داشتن
بال بگشودن به روی پهندشت
آبخور از چشمه ساری داشتن

مرغ من، ای مرغ رنگین بال عشق
هستِی آزاده حرفی دیگر است
النه ای هر چند تنگ و بی ثبات

از چنین زرین قفسها برتر است 
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شبنم

   به غیر سجده چه دارد

                        به پای گل

ما هم در این چمن

            به همین کار آمدیم



نشانی ما: 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 
doost_nojavanan@yahoo. com
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