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صورت یک جلسۀ پربار

من جاسوس نیستم! 
خفن تی. وی! 

گفتگوی اختصاصی با حسین رضازاده: 

ن توانستن است
خواست
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در حاشیۀ سفر به عتبات عالیات
هاردهمزیارت دوره

ت چ
قسم

زیارت دوره به زیارت اماکن متبّرکی که 
در اطراف حرمین شریفین کربال قرار دارد، 

گفته می شود. 
روبروی حرم امام حسین علیه السالم در 
جه��ت قبله، تّل زینبیه قرار دارد که امروزه 

بنای زیبایی روی آن ساخته شده است. 
مکانی که به مش��ک حضرت عّباس علیه 
الس��الم تیر خورده است، امروزه به میدانی 
تبدیل ش��ده اس��ت که در مس��یر فرات تا 

خیمه گاه قرار دارد. 
خیم��ه گاه نیز با فاصله ای از تّل زینبیه در 

مسیر مدینه واقع شده است. 
مح��ل ش��هادت حض��رت عل��ی اکب��ر و 
حضرت عل��ی اصغر علیهما الس��الم نیز از 
جمله مقامهایی اس��ت که بسیار مورد توجه 
اس��ت و کاروانها دسته دسته به زیارت آن 

می شتابند. 
از مهمتری��ن ویژگی های زیارت دوره این 
اس��ت که در این زیارتها، زائران با در نظر 
گرفتن فاصلۀ میان مقامها و گودال قتلگاه به 
روش��نی پی خواهند برد که واقعۀ روز دهم 
در چه محدودۀ مکانی واقع ش��ده است و با 
درنظر گرفتن فواص��ل مکانی، واقعۀ عظیم 
عاش��ورا به روشنی در ذهن زائران حضرت 

اباعبداهلل علیه السالم نقش خواهد بست. 
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نام تو آغاز عدالت است

گفتگویی با امام نخستینم

شكوه  ی��ادآور  تو  نامی  نام  علی!  یا 
عدالت  آغاز  تو  نام  است.  انسانیت 
ترسیم  را  عدالت  كه  تو  تویی  است. 
می كنی و نان و لبخند را تقسیم می كنی. 
حق با تو بود و هست و در خاندان  تو 
تاریخ دوید  خواهد ماند. حق در تمام 
تا خودش را به تو رساند. مبدأ حق از 
اصل  توست.  سوى  به  مرجعش  و  تو 
حق و حقیقت تویی و میراث نبوت نزد 
تو و حساب خالیق بر توست. خداوند 
تو را به امامت برگزید و به عالیترین 
درجات درگاهش نایل گردانید و هیچ 
كس به مقام امامت تو نخواهد رسید. 

در ستایش غدیر

به چه می اندیشم؟ به لحظه به لحظۀ حضور نامتناهی یگانۀ آفرینش محمد مصطفی 
و امام اولم علی ابن ابی طالب در غدیر. این جا غدیر است. لحظه به لحظه زیبایی 
و لحظه به لحظه حضور نور و تطهیر است. غدیر � همان آبگیر كوچك � اقیانوسی 
سرشار در آسمانهاست. چشمۀ فیض غدیر، بیمنتهاست. رحمت باران غدیر بر 
ورق ورق تاریخ شیعه چكیده و لحظه لحظۀ آن چشمهاى است دمیده. گلهایش 
دامن دامن و چشم شیعیان از مفاهیمش روشن. هر تكه از آسمانش آبی و بی لكه 
و باران مدام رحمتش جارى است، چكه چكه. غدیر، هم امر است و هم نهی است. 
فرمانی برآمده از منشأ وحی است. امر والیت است و نهی بدعت. این جا، قافله 
ساالر جهان، مصطفاست كه راه را ترسیم میكند؛ راهی مستقیم به سمت پروردگار 

عظیم. 

مهدی طهوری
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The day! 

When you are not available 

Nor our existences

The way the should have been

No inevitable …

As always the end of my words

And its bottom line

Swallowed in sobs 

It’s been some time

Since I’ve been saving it here in my 

heart 

Those slim smiles

For the day that never comes! 

But 

In calendar pages

There’s no sign of that day at all! 

Whatever that day looks like

One like yesterday 

Tomorrow

A day certainly like the day of ours

Who knows?

May be today is the day! 

No inevitable

Everyday is the day

When you’re not available! 

When you are not available 

Nor our existences

The way they should have been

یا علی! کیست که تو را نبیند مگر آن که نخواهد ببیند؟ کیست 
که از نعمت وجود تو بی بهره بمیرد مگر که از تو دوری گزیند؟ 
نشان تو همین نزدیکی است. نهجالبالغه نوری بیتاریکی است. 
عطشان چشمۀ معنویت کیست؟ کیست که می خواهد آب بر او 
از سرچشمه بجوشد و کیست که می خواهد جرعه جرعه و زالل 
زالل، از سرچشمۀ آب بنوشد. مرد راه حقیقت کجاست؟ آیا با 
سرچشمه آشناست؟ آیا در لّجۀ دریای نهجالبالغه غوطه خورده 
است و جرعه ای طراوت و تطهیر به ارمغان برده است؟ دل به 
بیکران آن زده است یا هنوز هم که هنوز است جانش در پرده 
می شویم؟  داننده  کدام  دامان  به  دست  و  می رویم  کجا  است؟ 
نوشته  از کدام  را  و عطر حقیقت  که می جوییم  از  را  راز جهان 
راه  کدام  مبهوت  طلسمیم؟  کدام  مدهوش  ببوییم؟  می خواهیم 
راه  کجاست  بیراه؟  کجاست  راه؟  کجاست  راستی  رسمیم؟  و 
مستقیم؟ اگر خاطر به دهها نوشته از دهها نویسنده سپرده ایم و 

راه به جایی نبرده ایم، یک سطر هم از کتاب حقیقت بخوانیم. 

در ستایش نهج البالغه

Gheysar Aminpour
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لیال بیگلری

اِلِس��ا گوش��ی تلفن را برداش��ت تا با 
مگی تماس بگیرد ولی جان گوش��ی را 
قطع کرد. وقتی اِلِس��ا با تعجب به جان 
نگاه کرد، جان گفت: ممکنه خّط ما رو 

کنترل کنند. 
اِلِس��ا تلف��ن را ک��ه هنوز در دس��ت 
داشت، روی تلفن قرار داد. جان ادامه 

داد: می رم پیشش. 
اِلِسا از روی صندلی بلند شد و گفت: 
ما هم میایم. یعنی من و بّچه. 

جان دستش را روی شانۀ اِلِسا گذاشت 
و گفت: بر می گردم. شماها برید پیش 

مادرت. ماشین رو با خودتون ببرین. 
***

مگی در یک ساختمان پر جمعیت در 
جنوب نیویورک زندگی می کرد. بیشتر 
اهالی آن محل سیاهپوست بودند. جان 
جلوی ساختمان ایس��تاده بود و تردید 
داش��ت که وارد شود. از سایۀ خودش 
هم می ترس��ید. از وقتی از خانه خارج 
ش��ده بود، چند بار تاکس��ی عوض 

من جاسوس نیستم! 
قسمت دوم

کرده بود تا کس��ی نتواند او را تعقیب 
کند. جلوی س��اختمان ایستاده بود که 
احس��اس کرد چند نفر پش��ت سرش 
ایس��تاده اند. نمی دانس��ت چه کار کند 
که دست بزرگی شانۀ او را لمس کرد. 
وقتی برگش��ت، چند جوان سیاهپوست 
را دی��د که پیراهن تیم یانکیها را به تن 
داشتند. آن که دس��تش را روی شانۀ 
جان گذاش��ته بود، با دهان بس��ته و با 
می جوید.  آدامس  جلوی��ش  دندانهای 
آدام��س را زیر زبان��ش پنهان کرد و 

گفت: مال اینجا نیستی! 
جان با سر اشاره کرد که نه. بعد 
کم��ی خودش را جمع و جور کرد 

و پرسید: اینجا... مگی... 
پس��ر دیگ��ری ک��ه کالهش را 
پش��ت و رو روی س��رش گذاشته 

بود، گفت: مگی زبل؟ 
و خن��دۀ ریزی کرد و به جوان س��وم 
تنه زد. پس��ر سوم آدامسی را که در 
دهان داشت با خشم به بیرون تف 
کرد و با دس��ت به سینۀ جان زد 
و گفت: ِه��ی عوضی! با مگی چی 

کار داری؟ 
بزرگی  پس��ری ک��ه دس��تان 
داشت، دس��تش را جلوی پسر 
سوم گرفت و رو به جان گفت: 

مال اینجا نیستی! 
جان که قدری دستپاچه شده 
بود، گفت: اج��ازه بدین! تا یه 
حدودی می تونم توضیح بدم. 

پس��ر عصبانی ح��رف جان را 
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قطع کرد و گفت: تا یه حدودی؟ 
پسری که دستان بزرگی داشت نگاه 
تندی به پسر عصبانی کرد. بعد دوباره 
به جان نگاه کرد و گفت: داش��تی تا یه 

حدودی توضیح می دادی! 
روی »تا یه ح��دودی« تأکید خاّصی 

کرد. 
ج��ان گف��ت: م��ن و همس��رم توی 
دبیرس��تان با مگی همکالس بودیم. یه 

کار کامپیوتری باهاش دارم. 
پس��ر عصبانی باز هم ح��رف جان را 
قط��ع ک��رد و گف��ت: دروغ میگه! این 

عوضی داره دروغ میگه! 
پسری که دس��تان بزرگی داشت، بر 
سر پس��ر عصبانی فریاد زد: تامی خفه 

می شی؟ 
پس��ر عصبانی که جان فهمید نامش 
تامی اس��ت، با بغض گف��ت: آخه این 

دورگۀ عوضی داره دروغ میگه! 
پس��ری که دس��تان بزرگی داشت با 
لحن��ی آرامتر گفت: تام��ی! خودت رو 

کنترل کن. 
جان وقتی ش��نید بالیی بر س��ر مگی 
آمده با نگرانی پرس��ید: مگه مگی چی 

شده؟ 
پسری که دس��تان بزرگی داشت در 
حالی که به چش��مان جان خیره ش��ده 
ب��ود و پلک هم نم��ی زد گفت: یه عّده 
آدم مزخرف مس��ت، چند روز پیش با 
ماش��ین زدن به مگی و در رفتن. حاال 

مگی... 
جان که حسابی جا خورده بود حرف 
او را قطع کرد و پرسید: زندهس؟ مگی 

زندهس؟ 
تامی که دیگر اش��کش درآمده بود، 
بر س��ر ج��ان فری��اد زد: آره زندهس! 

می خ��وای بگم کجاس ت��ا بری کلکش 
رو بکنی؟ 

جان که حس��ابی گیج ش��ده بود، اول 
به س��مت داخل س��اختمان دوید بعد 
منصرف شد و خواست که از محل دور 
ش��ود. پسری که دستان بزرگی داشت 
جل��وی او را گرفت و گفت: قرار بود تا 

حدودی توضیح بدی. 
باز ه��م روی »ت��ا ح��دودی« تأکید 

خاصی کرد. 
***

جان ب��ه همراه ه��ری یعن��ی همان 
پسری که دستان بزرگی داشت، تامی 
و اِدی که همان پسری بود که کالهش 
را پشت و رو روی سرش گذاشته بود، 
در ی��ک کافۀ ارزان قیم��ت محلّی در 
محلّۀ مگی دور یک میز نشسته بودند. 
جان داستانش را تا حدودی برای َهری 
تعری��ف ک��رد و هری و تام��ی و اِدی 
تصمیم گرفتند به او کمک کنند. هری 
ک��ه ظاهراً همۀ گروه روی او حس��اب 
می کردند، س��رش را جل��و آورد و به 
جان گف��ت: من خیلی چیزا از مگی یاد 
گرفتم ولی نمی دونم به دردت می خوره 
یا نه. البته مگی یک سری دم و دستگاه 
هم داره که بیش��تر کار رو با اونا انجام 

می ده. 
اِدی گف��ت: دس��تگاهها ب��ا من. من 
همین امش��ب ترتیبش رو می دم. همه 

رو میارم هر جا بخواین. 
تام��ی که ت��ا آن لحظه س��اکت بود، 

گفت: مکان با من. 
هری ادام��ه داد: ما باید حواس��مون 
به چند جا باش��ه؛ یکیش اینه که مگی 
رو از بیمارس��تان بکش��یم بیرون، دوم 
اینکه جان رو مخفی کنیم و سوم اینکه 

خونوادۀ جان در جای امنی باشن. 
اِدی رو به هری گف��ت: اگه مگی رو 
از بیمارس��تان در بیاری��م که دیگه به 

تخصص تو احتیاجی نیست! 
تامی ب��ا تندی ب��ه اِدی گفت: خنگ 
س��یاه! مگ��ه ندی��دی که مگ��ی دیگه 

نمی تونه ببینه؟ 
ه��ری حرف تامی را کامل کرد: البته 

فعاًل نمی تونه ببینه! 
اِدی دوباره گفت: یک سؤال دیگه! چرا 

باید مگی رو از بیمارستان بدزدیم؟ 
تام��ی با عصبانیت از جا بلند ش��د و 
در حالی که س��عی می ک��رد عصبانیت 
خ��ود را کنترل کند گف��ت: می می رم 

نوشیدنی بیارم. 
هری ب��ا طمأنینه رو ب��ه اِدی گفت: 
مگی به طرز مش��کوکی تصادف کرده. 
به همین دلیل جل��وی در اتاقش توی 

بیمارستان پلیس گذاشتن! 
ادی ناگه��ان ذوق کرد و گف��ت: اَ... 

پسر... عین تو فیلمها! 
و با لحن بزغاله مانندی خندید. 

تامی س��ه لیوان نوش��یدنی روی میز 
گذاشت. 

اِدی پرس��ید: این که س��ه تاس! پس 
مال من کو؟ 

رو  م��ال ش��ما  داد:  ج��واب  تام��ی 
پیشخونه! 

اِدی ب��ا تعج��ب گف��ت: پ��س چ��را 
نیاوردیش؟ 

تامی جواب داد: چون پولش رو نداده 
بودی! 

همه مکثی کردند و زدند زیر خنده. 
اِدی به پش��ت تامی ضرب��ه ای زد و 
گفت: باز هم همون ش��وخی همیشگی! 

باز هم شدی تامی خودمون! 
ادامه دارد... 
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انگار دوش، دختر خورشید
این دختری كه این همه زیباست؛ 

تن شسته در طراوت دریا
كاین گونه دلفریب و دل آراست

زان ابرهای خیس كه ساحل
از دركشان به نرمی دیباست؛ 

در دوردست آبی دریا
یك لكه ابر گمشده پیداست

گویی كه چشمهای تر او
در كام صبح، گرم تماشاست

این نرم موجهای پیاپی
گیسوی حلقه حلقه دریاست

دریا ـ كه مثل خاطره دور است ـ
دریا ـ كه مثل لحظه همین جاست ـ

این حجم بی نهایت آبی
تلفیقی از حقیقت و رؤیاست

دریا در غدیر
سهیل محمودی

شب رفت و صبح دید كه فرداست
پلكی زد و ز خواب به پا خاست

از شرق آبهای كف آلود
خورشید بر دمیده و پیداست

با این پرنده های خوش آواز
ساحل ز بانگ و هلهله غوغاست

8 23آذرمـــاه  1387
199



23آذرمـــاه  91387
199

این پاك، این كرامت سیال
آمیزه ای ز خشم و مداراست

گاهی چو یك حماسۀ بشكوه
گاهی چو یك تغزل شیواست؛ 

مثل علی به لحظه پیكار
مثل علی به نیمه شبهاست

مردی كه روح نوح و خلیل است
روحی كه روح بخش مسیحاست

روحی كه ناشناخته مانده
روحی كه تا همیشه معماست

روحی كه چون درخت و شقایق
نبض بلوغ جنگل و صحراست

در دوردست شب، شب كوفه
این ناله های كیست كه برپاست؟ 

انگار آن عبادت معصوم
در غربت نخیله به نجواست

این شب، شب مالئكه و روح
یا رازگونه لیلۀ اسراست؟ 

آن نور در حصار نگنجید
پرواز كرد هر طرفی خواست

فریاد آن عدالت مظلوم
در كوچه سار خاطره برجاست

خود روح سبز باغ گواه است: 
آن سرو استقامت تنهاست

او بر ستیغ قاف شجاعت
همواره در تجرد عنقاست

در جستجوی آن ابدیت
موسای شوق، راهی سیناست

وقتی كه شب به وسعت یلداست
خورشید گرم یاد تو با ماست

ای چشمه سار! مزرعه ها را
یاد هماره سبز تو سقاست

برخیز ـ ای نماز مجسم! 
برمأذنه، بالل در آواست

در سردسیر فاصله، محراب
آغوش گرمجوش تمناست

بی تو هنوز كعبۀ حرمت
با جامۀ سیه به معّزاست

بی تو مدینه ساكت و خاموش
بی تو هوای كوفه غم افزاست

بی تو هوای ابری چشمم
عمری برای گریه مهیاست

وقتی تو در میانه نباشی
شادی چو عمر صاعقه كوتاست

بی تو گسسته، دفتر مانی
بی تو شكسته، چنگ نكیساست

بی تو پگاه خاطره تاریك
با تو نگاه پنجره بیناست

بی تو صدای آب، غم آلود
با تو نوای نای، طرب زاست

ـ ای آن كه آفتاب ترینی! 
با تو چه وحشتیم ز سرماست

روح تو چون قصیده بلند است
دیگر چه جای وصف تو ما راست؟ 
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این طور هم نیس��ت که انس��ان خی��ال کند که 
ش��یطان می  آید ابتدائًا به آدم می گوید که بیا برو 
طاغوتی بش��و. این را نمی گوید. قدم به قدم انسان 
را پی��ش می برد، وجب به وجب انس��ان را پیش 
می برد. امروز اینکه اش��کالی ن��دارد، اگر جلویش 
را گرفتی��د طمعش بریده می ش��ود و اگر جلویش 
را نگرفتی��د ف��ردا یک ق��دم دیگر جل��و می رود. 
یک وق��ت می بینید که این طلب��ۀ زاهد عابد که 
در مدرس��ه زندگی می کرد با آن وضعی که همه 
می دانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به 
حدود خودش و از آن وضع طلبگی که مشایخ ما 
بر آن وضع بوده اند یک وقت خارج ش��ده اس��ت 
و ش��ده است یک انس��انی که همۀ هّمش صرف 
دنیاس��ت. به تدریج می شود این امور. از قدم اول 
انس��ان باید جلویش را بگیرد. اگر مبتال شد، ابتال 
دیگر پش��ت س��ر هم می آید. این طور نیست که 
انس��ان یک وقتی بعد از اینکه ریش��ۀ دنیا در دل 

انسان قوی شد بتواند بکند آن را... 
ش��مایی که مردم را تحذیر از دنیا می کنید، اگر 
خدای نخواس��ته خودتان توجهتان به دنیا باشد و 
حریص در دنیا، مردم دیگر از شما باور نمی کنند 

بلکه انحرافات در آنها پیدا می شود. 

62/4/28 - در جمع اعضای مجلس خبرگان

سرشاخه های نور

ست
دو

د 
یا
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از حضرت رسول خدا علیه الّسالم روایت شده که چون بندۀ خدا رو به 
قبل��ه کند و از برای نماز با اخالص نّیت کند و بگوید »اهلل اکبر« از گناه 

بیرون آید چنانکه از مادر متولد شده باشد. 
و چون »اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم« بگوید، به هر تار مویی که بر تن 

او باشد خدای تعالی ثواب عبادت یکسال در دیوان اعمال او بنویسد. 
و چون »فاتحه« و »س��وره« بخواند چنان بود که یک حج و عمره بجای 

آورده است. 
و چون »رکوع« و »تس��بیح« بگوید، چنان باشد که به وزن خود طالی 
س��رخ صدقه داده باش��د و چنان باش��د که تمام کتابهای خدا را خوانده 

باشد. 
و چون بگوید »س��مع اهلل لمن حمده« خدای تعالی با نظر رحمت به  او 

نگاه کند. 
و چون »س��جده« کند و »تسبیح« گوید خدای تعالی ثواب پیغمبران 

را روزی او کند. 
و چون »تشهد« گوید، خدای تعالی او را ثواب صابران بدهد. 

و چون »س��الم« دهد و فارغ شود خدای تعالی درهای بهشت را 
به روی او بگش��اید و از هر در بهش��ت که خواهد بی حساب وارد 

شود. 

اهلنمازبیحسابواردبهشتمیشوند

جویبار خاطرات
* ام��ام واقعًا در مس��ائل ش��رعی، 
دقیق بودند. مثاًل ما اگر می خواس��تیم 
دو متر پارچ��ه بخریم، امام ما را صدا 
می زدند و می گفتند این پارچه ها را چه 
کسی خریده؟ می خواهید آخرت ما را 
چ��ه کار بکنید؟ می گفت��م که آقا این 
پارچه ها را که ما نخریده ایم، شما رهبر 
انقالب هستید، سپاه هم موظف است 
از ش��ما نگهبانی کند و پارچه ها را آنها 
تهیه کرده اند. حاال شما خیال می کنید 
که این چند متر پارچه ای را که س��پاه 

زده چقدر قیمتش است. 
* من��زل ما 3 تا ات��اق دارد؛ 

یکی برای آقا و یک اتاق 1/5 در 
1/5 متر برای من که درش توی 

اتاق آقا باز می شود و اگر احتیاجی 
شود، من )برای رعایت حال آقا( از 
پنجره به حیاط می روم و باید مواظب 
باشم که افسر روبرویی ام تیرم نزند، 

به عنوان یک تروریست. 

حاج سید احمد خمینی



12 23آذرمـــاه  1387
199

آن  و  طرف  این  به  محکم  را  سرش  حالیکه  )در  مجری 
طرف پرتاب می کند و ترق ترق بشکن می زند و زیر لب 
می خواند(: سیندرالاااا سیندرالاااا سیندرال / سیندرال عروس 

شد، قصۀ ما تموم شد! سیندرالااااا سیندرالااااا
یکی از بینندگان پشت خط: آقای شب خیش... 

مجری: شب خویش هستم قربانت بروم. دیکته ات مشکل 
دارد ها... بچه بودی نمرۀ دیکته ات را چند می شدی؟ 
 )بیننده کلی ذوق می کند و هر هر می خندد!(: 12 اینها 

و  بیاور  کاغذ  و  قلم  یک  شما  ندارد.  اشکال  باشد.  مجری: 
شماره حساب را یادداشت کن و فردا صبح.... )رو به پشت 

صحنه( بچه ها فردا چند شنبه است؟ 
بچه های پشت صحنه )با نعره(: ساندی! 

مجری: بله، فردا یکی از ساندیهای ماه آگوست است. خدا را شکر 
بانک هم تعطیل نیست. شما فردا صبح خروسخوان می روی بانک و به حساب من 
پول می ریزی که می خواهیم جشن سالگرد شبکه را بگیریم پول نداریم. به جان خودت 

اگر نریزی شبکه را تعطیل می کنم. 
بیننده )باز با ذوق(: هر هر هر....! چشم آقای شب خویش. اگر می شود شما هم فردا 

کت گل بهی خال خالی تان را بپوشید. با تشکر. 
مجری: پس فردا جشن سالگرد تأسیس خفن تی. وی است. برای همین ما تکه هایی از 
برنامه های پرمحتوا و چند سال افتخار هنری مان را در سالهای گذشته گلچین کردیم 
که برای شما پخش می کنیم. ببینید... )و باز با حرکات موزون و زیر لب می خواند(: 

عدس پلو... آخ جون! لوبیا پلو... آخ جون! ور بپری! آخ جون! ... 
گزیدۀ سال 81

شب خویش )در حالیکه سرش را محکم به این طرف و آن طرف پرتاب می کند و 
ترق ترق بشکن می زند و زیر لب می خواند(: اومدم در خونهتون نبودی / راستش رو 

بگو - بگو کجا رفته بودی!  دیم دارام رارام رارارام رارام! 
سالم بینندگان عزیز! امروز خانم فیفی مهمان برنامۀ ما هستند. هنرمند خیلی خفن و 
باکالس خواننده. فیفی جان چقدر گوشواره ات خوشگل است. چند دالر خریدی؟ 

یک  خویش!  شب  آقای  ندارد  قابل  می خندد!(:  غش  غش  )الکی  فیفی 
میلیون دالر. 

توی مملکت غریب  بیننده )پشت خط(: سالم فیفی جان... چرا 

مریم شکرانی

خفن تی. وی! 
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از این ولخرجیها می کنی؟ اینجا جمعه 
پانصد  گوشواره ها  این  از  تا  ده  بازار 

تومان.... پنج هزار ریال منظورم... 
شب خویش )تماس را قطع می کند و 
رو به فیفی(: خب فیفی جان... چقدر 
رنگ لنزت قشنگ است. من از دوربین 
می خواهم روی جفت چشمهای قشنگ 

شما زوم کند! 
فیفی )باز الکی هرهر می خندد!(: مرسی 
شما  راستی  جان...  آقای شب خویش 
آمازون  رود  کنار  رفتیم  است  یادت 

خربزه خوردیم؟ 
شب خویش: بله، بینندگان عزیز یادش 
بخیر... ما رفتیم کنار رود آمازون... من 
خدمتتان  می دهم  حساب  شماره  االن 
که پول بریزید به حساب بنده و به مِن 
بینوا کمک کنید وگرنه شبکه را تخته 
می کنم برود پی کارش. االن هم نوبت 
پخش آگهی است: ماساژور انگشت پا 

مجهز به قلقلک دهنده... 
گزیدۀ سال 82

را  سرش  حالیکه  )در  خویش  شب 
محکم به این طرف و آن طرف پرتاب 
می کند و ترق ترق بشکن می زند و زیر 
فروش؟!  سبزی  عمو  می خواند(:  لب 
بعله...  فروش؟!  کم  سبزی   ... بعله! 

سبزی خوب دارین؟! ... 
سالم بینندگان عزیز! هاو آر یو؟ اینجا 
ما چهار تا دانه تربچه می خریم شش 
کیلو  خوردن  سبزی  ایران  دالر.  هزار 

چند است؟ 
بینندۀ پشت خط: صد تومن آقای شب 
توی کوچه  وانتی می آید  تازه  خویش. 

داد می زند پنج کیلو سیصد تومن... 
شب خویش: آی قربان شکلتان بروم. ما 
اینجا چهار تا دانه تربچه نقلی می خریم 
شش هزار دالر و آن وقت شما سبزی 

شبکۀ  به  و  تومان  صد  کیلو  می خرید 
ما هم کمک نمی کنید؟! ای نامردها... 
یادداشت کنید شماره حساب را... اگر 
ریختید به حساب که هیچ وگرنه پس 
می کشم.  پایین  را  اینجا  کرکرۀ  فردا 
کرده  لطف  بینندگان  از  یکی  راستی 
بود به بنده یک ناخنگیر، یک مسواک 
کرده  کمک  کفش  جفت  یک  و  برقی 
بود که خدا خیرش بدهد. خدا برکتش 
آدم  نیست  کند. حاال درست  زیاد  را 
به جایی رسیده  کارم  بنده  ولی  بگوید 
کلیسا  بروم در  بود که تصمیم گرفتم 
کنم.  فرار  و  بپوشم  را  مردم  کفش  و 
که  می شود  سالی  چند  االن  خالصه 
من پابرهنه در خیابان تردد می کنم و 
کف پاهایم تاول زده است اندازۀ کره 
زمین که برای آنکه بینندگان حالشان 
بد نشود از نشان دادن آن خودداری 

می کنم... 
کیسۀ  آن  صحنه  پشت  بچه های 
کمکهای مردمی این دوست را بفرستید 

جلوی دوربین... 
گزیدۀ سال 83

را  سرش  حالیکه  )در  خویش  شب 
محکم به این طرف و آن طرف پرتاب 
می کند و ترق ترق بشکن می زند و زیر 
جایی  چه  دوبی  رفتیم  می خواند(:  لب 
بیا   / بود  صفایی  خالی  جاتون   / بود؟ 
با  منو   / دوبی  دوبی  سفر  بریم  هم  با 

خودت ببر دوبی دوبی 
این  در  عزیز!  بینندگان  سالم  به  به 
برنامه از خانم شیشی جان، هنرمند و 
بیایند  خوانندۀ محبوب دعوت کردیم 
چه  عینکت  جان  شی  شی  ما.  برنامۀ 
قشنگ  خیلی  رنگش  است؟!  مارکی 

است. 
شیشی: بیف استراگانوف! 

عزیز،  بینندگان  به!  به  خویش:  شب 
شماره حساب می دهم خدمتتان همین 
بروید  شوید  بلند  پا  توک  یک  االن 
از دسترنجتان یک  و  بانک سر کوچه 
مقدار پول به این شماره حساب بریزید 
اینجا بنشینم و  با خیال راحت  تا بنده 
برایتان  اقتصادی  مشکالت  از  دور  به 
برنامه های پر محتوا و متنوع از خودم 
یک  من  خودش!  جان  به  کنم.  تولید 
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ندارم  هم  پول  گرفتم  العالج  بیماری 
داروهایم را بخرم. از دوربین خواهش 
بیاورد توی  می کنم قوزک پای من را 
کادر... دوا گلی نیست ها! خیال نکنید 
این  از  امریکا  دارم کلک می زنم. توی 
چیزها پیدا نمی شود! ادامۀ مصاحبه با 
برای  می گذاریم  هم  را  جان  شیشی 
وقتی که شما پول به حساب ریختید! 

گزیدۀ سال 84
را  سرش  حالیکه  )در  خویش  شب 
محکم به این طرف و آن طرف پرتاب 
و  می زند  بشکن  ترق  ترق  و  می کند 
زیر لب می خواند(: نمرۀ بیست کالس 
رو نمی خوام / بهترین هوش و حواس 
رو نمی خوام! ... به به، به به! بینندگان 
عزیز سالم. االن یک بسته ای را پستچی 
دوست  یک  استودیو.  در  دم  آورد 
تغذیۀ  هزینۀ  و  کرده  لطف  عزیزی 
یک سال من را تقّبل کرده اند. خدا به 
ایشان عوض خیر بدهد. من شش ماه 
چایی  توی  می کنم  ترید  را  نان  است 
و می خورم. سوء تغذیه گرفتم در حد 
گرسنۀ  کودکان  مثل  شکمم  ملی!  تیم 
از  و  کرده  باد  بادکنک  افریقایی شبیه 
آنطرف دنده هایم بیرون زده است که 
را  کتم  تبلیغاتی  آیتم  این  از  بعد  حاال 
باال می زنم و جلوی دوربین به همۀتان 
دیگر  دوس��ت  یک  می دهم.  نشان 
و  بافتند  کاله   و  گردن  شال  یک  هم 
دیگر  آگهی  تا  بیست  االن  فرستادند. 
آور  سرسام  هزینه های  پوشش  برای 
شبکه گرفتیم که می خواهیم تبلیغ کنیم 
برنامه های  این  همیشه  بتوانید  شما  تا 
پرمحتوا و متنوع و زیبای ما را ببینید 
آگهیها  می کنم  دعوت  ببرید.  لذت  و 
را تماشا کنید، مجدداً خدمت می رسم 

که شماره حساب بدهم برای کمک و 
اینها... 

گزیدۀ سال 85
را  سرش  حالیکه  )در  خویش  شب 
محکم به این طرف و آن طرف پرتاب 
می کند و ترق ترق بشکن می زند و زیر 
لب می خواند(: گل گندم گل پسته گل 
ناز / با دو چشمات می کنم راز و نیاز 
/ گل انبه گل میمون گل باز  الال الی 

الی الال الی الال... 
به به بینندگان عزیز! این هم گزیده ای 
و  جذاب ترین  و  پرمحتواترین  از 
ما  برنامه های  ارزنده ترین  و  خفن ترین 
از  را  آنها  و  کردند  لطف  بچه ها  که 
کارنامۀ شاخص هنری مان استخراج و 
تهیه نمودند و... خالصه شماره حساب 
دست  عاجزانه  ما  خدمتتان.  می دهم 
نیاز به سمت هموطنان مهربانمان دراز 
لطف  هم  هموطنی  دوست  کرده ایم. 
کردند و هزینۀ جراحی فرزند بنده را 
تقبل کردند که امیدوارم خداوند بچه 
از  ما  و  دارد  نگه  برایشان  را  هایشان 
صدقه سر ایشان امروز فرزندم را در 

جراحی  کلینیکهای  معتبرترین  از  یکی 
خالصه  کردم...!  بستری  دماغ  زیبایی 
داریم  احتیاج  خیلی  شما  کمک  به  ما 
و تا می توانید پول بریزید به حسابمان 
و دیگر کفش و لباس و تغذیه و اینها 
اهدا نکنید که به اندازۀ هشت تا شعبۀ 
چیزها  این  از  زنجیره ای  فروشگاه 
به  را  پولش  جایش  به  فرستاده اند. 
شماره  بریزید.  مذکور  حساب  شماره 
حسابمان هم خیلی ُرند است و مطمئن 
هستم که همۀتان توی این چند ساله 
حفظ حفظ شدید. پس الکی زنگ نزنید 
که  بود  رفته  یادتان  را  شماره  بگویید 
خیرتان  خدا  کل  در  می شوم!  دلخور 
آخرت  در  و صد  دنیا  در  یک  بدهد. 
عاجز  شبکۀ  راستی  کند....  نصیبتان 
تی. وی را هم که تازه تأسیس کردیم 
کنید   کمک  هم  آنجا  به  نرود.  یادتان 
وگرنه مجبور می شوم هر دو شبکه را 
تخته کنم و شما را از دیدن برنامه های 
بسیار  و  کننده  سرگرم  و  پرمحتوا 
خود  حاال  کنم.  محروم  حرفه ای اش 

دانید... 
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 »فلس��فه« ب��ه م��ا ی��اد می دهد که 
چگونه فک��ر کنیم. فیلس��وفان نه تنها 
به ما می گویند ک��ه به چه چیزی فکر 
کنیم، بلکه به ما یاد می دهند که چگونه 
بیندیش��یم. مطالعۀ تاریخ فلسفه، فقط 
مطالعۀ تاریخ اندیش��ه ها نیست بلکه تا 
حدی هم مطالعۀ تاری��خ معرفت ما و 

مطالعۀ شیوۀ تفکر ماست. 
 »کت��اب کوچ��ک فلس��فه« تألی��ف 
گریگوری برگن و ترجمۀ کیوان قبادیان 
از جمل��ه کتابهایی اس��ت ک��ه به طور 
مفید و مختصر به بیان مسائلی دربارۀ 
چیس��تی و چرایی فلسفه و اندیشه ها و 
نظرات فیلسوفان پیش از میالد تا دورۀ 

معاصر می پردازد. 
نثر این کتاب بس��یار س��اده و روان 
است و اگر نوجوانانی هستند که به این 
حوزۀ فکری عالقه مندند، می توانند هم 
به معلومات و دانسته های خود بیفزایند 
و ه��م از نثر آن لذت ببرند. این کتاب 
را نش��ر اختران منتشر کرده است. در 
بین اس��امی فالسفه ای که در کتاب به 
توضیح نظریاتش��ان پرداخته شده، این 
نامها را می توان دید: سقراط، افالطون، 
ارسطو، دکارت، هگل، نیچه، سارتر و... 
با هم چند جمله از این کتاب را مرور 

می کنیم: 
* انسان درس��تکار تقریبًا همیشه از 

روی انصاف فکر می کند. 
* آن که دیرتر از همه عهد می بندد، 
در ب��رآوردن پیمانش از همه وفادارتر 

است. 
* نادرس��تی و ک��ذب، ش��کلهای بی 
ش��ماری دارد اما حقیقت فقط به یک 

صورت است. 
* انس��ان، آزاد زاده ش��ده و همه جا 

در بند است. 
* طبیع��ت هی��چ وق��ت فریبم��ان 
نمی ده��د، این ما هس��تیم ک��ه خود را 

فریب می دهیم. 
*آن ک��ه بیش از همه زیس��ته، آن 
کس نیس��ت ک��ه از همه بیش��تر عمر 
کرده بلکه کس��ی است که تجربیاتش 

غنی تر است. 
* ک��دام خ��رد باالت��ر از مهربان��ی 

است؟ 
* نه س��رزمینی ب��دون آزادی باقی 
می مان��د، نه آزادی ب��دون نیکی دوام 

می آورد. 
* ای م��ردم آزاده، ب��ه یاد داش��ته 
باشید می توان آزادی را به دست آورد 
اما اگر از دستش دادید، دیگر هرگز به 

دست نمی آید. 
ژان ژاک رسو
* هر چه هس��ت، در خداس��ت. بی 
خدا هیچ چیز نمی تواند باشد یا به ذهن 

متبادر شود. 
* ذه��ن آدمی��ان را نمی ت��وان ب��ا 
س��الح فتح کرد بلکه راهش عش��ق و 
بخش��ندگی است. س��ودمندترین چیز 
برای انس��انها این است که اجتماعات 
را تش��کیل دهند و با رشته هایی خود 
را به یکدیگر بپیوندند که این می تواند 
همۀ آنها را یکی کند و بی ش��ک برای 
آنها سودمند است که هر کاری را که 
می تواند به استحکام دوستی شان منجر 

شود، انجام دهند. 
* صل��ح، غیاب جنگ نیس��ت بلکه 
فضیلت است. حالتی ذهنی، گرایش به 

نیکی و اعتماد و عدالت است. 
اسپینوزا

کتاب کوچک 
فلسفه
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سروش مسعودی

یک��ی از معروفتری��ن بازیهایی که در 
هفتۀ گذش��ته به بازار آمد و البته قباًل 
در مورد آمدن آن صحبت کرده بودیم، 
 Need For قسم����ت ج����دی����د
 UNDERCOVER با ن��ام Speed
اس��ت. این بازی پرطرف��دار اتوموبیل 
ران��ی یک ش��یوۀ جدید و داس��تانی را 
برای این س��بک بازی به همراه آورده 
است و با افکتهای جدید و جذاب خود 
به ش��دت هیجان این بازی را باال برده 

است. ردهبندی سنی این بازی به خاطر 
خشونت در رانندگی به سنین 10 سال 
ب��ه باال اختصاص یافته تا از بد آموزی 

پرهیز شود. 
قسمت جدید این بازی در یک دیسک 
DVD برای کامپیوترهای ش��خصی و 
یک دیسک Blue-Ray برای PS3 و 
دیگر کنسولهای بازی از جمله PSP و 
PS2 و Wii نیز به بازار آمده اس��ت. 
حداقل سیس��تم مورد نی��از این بازی 
ب��رای اج��رای مناس��ب Cpu پنتیوم 
4 با س��رعت پ��ردازش 1. 8 به باال و 
مم��وری 2 گیگابایت و کارت گرافیک 
256 با پردازندۀ 8200 است. الزم به 
ذکر است که این قسمت، اولین سری 
از بازیه��ای این مجموعه اس��ت که با 
کارتهای گرافی��ک HD تطابق دارد و 
گرافیک��ی منحصر به ف��رد را برای آن 

ارائه می کند. 
پ��س از محبوبیتهای به دس��ت آمده 

 Call Of Duty از س��ری بازیه��ای
و مخصوص��ًا قس��مت 4 آن ک��ه در 
همین س��ال عرضه ش��د، دومین بازی 
معروف��ی که در پایان س��ال به معرفی 
آن می پردازی��م قس��مت پنج��م ای��ن 
بازی پرطرفدار است. سبک این بازی 
اکش��ن اس��ت و بازیک��ن اصلی تحت 
کنترل شماس��ت به گون��ه ای که بازی 
را از دی��د آن می بینید. موضوع اصلی 
ای��ن س��ری بازیها جنگهای س��اختگی 
و جنگه��ای واقعی اس��ت که در دنیای 
بازیهای ویدئویی بازس��ازی شده است 
و در ادامۀ آنها قسمت پنجم به جنگ 

جهانی دوم می پردازد. 
این قس��مت جدید بر روی دو دیسک 
DVD برای کامپیوتر های ش��خصی و 
یک دیسک Blue-Ray برای PS3 و 
 Xbox و Wii و PS2 در کنس��ولهای
نیز ارائه ش��ده است؛ البته الزم به ذکر 
اس��ت که دیس��ک مخصوص کنسول 

بازی های داغ

در حال��ی ک��ه به پایان س��ال می��الدی نزدیک 
می ش��ویم، بازار بازیهای ویدئویی نیز به تکاپوی 
خاصی افتاده است و کمپانیهای معروف سازندۀ 
این بازیها برای تعطیالت س��ال جدید شروع به 

ارائۀ بازیهای خود کرده اند. 
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PS3 ویرایش��ی جدید دارد و با دیگر 
کنسولها متفاوت است و کیفیتی کامال 
متفاوت با دیگر کنسولها دارد. حداقل 
سیستم مورد نیاز برای اجرای این بازی 
 CPU بر روی کامپیوتر های ش��خصی
پنتی��وم 4 با پ��ردازش 2 و مموری 1 
 256 گرافی��ک  کارت  و  گیگابای��ت 

مگابایتی با پردازندۀ 8000 است. 
به علت صحنه های خشونت و کشت و 
کشتار در بازی، ردهبندی سنی بازی به 
12 سال به باال اختصاص یافته است. 

دانلودرها را بشناسید )قسمت اول(
در دنی��ای اینترن��ت و آنالی��ن دیگر 
شخصی پیدا نمی شود که از یک برنامۀ 
مدیری��ت دانلود یا دانل��ودر حرفه ای 
در کامپیوت��ر ش��خصی خود اس��تفاده 
نکند. مخصوصًا با پیشرفت روز افزون 
اینترنتهای پرسرعت، دیگر داشتن آنها 
یکی از ملزومات سیستم عامل شماست 
ول��ی با افزایش تعداد آنها و تفاوت در 
عملکردشان شاید انتخاب یک دانلودر 
خوب کمی دشوار باشد. به همین دلیل 

در این جا به معرفی چند دانلودر 
معروف با کاراییهای تأیید شده 
می پردازیم تا با بررسی تفاوتهای 
آنها بتوانی��د بهترین انتخاب را 

داشته باشید. 
اولی��ن و یک��ی از محبوب ترین 
مدیری��ت  نرمافزاره��ای 
 Internet ی��ا   IDM دانل��ود 
Download Manager است 

که بارها ش��ما را از آمدن نس��خه های 
جدید آن با خبر کرده ایم. این دانلودر 
معروف چند ویژگی دارد که مهمترین 
آنها رای��گان بودن آن اس��ت و اینکه 
س��رعت بس��یار باال و محیط س��اده و 
کاربر پسندی دارد. سرعت دانلود این 
دانلودر باور نکردنی اس��ت و با تنظیم 
سرعت در قسمت تنظیمات و انتخاب 
تعداد سرور های دانلود تا 16 عدد زمان 
دانلود شما را به حداقل خود می رساند. 
در ضمن این نرم افزار از خاصیت نگه 

داشتن دانلود و ادامه دادن آن در زمان 
دیگر پیروی می کند. یکی از معایب آن 
دخالت در باز کردن برخی صفحه های 
چند رسانه ای اس��ت که به قبل از باز 
ش��دن صفحۀ مذکور به شما پیشنهاد 
دانلود محتوی��ات آن را می دهد و این 
کار را تا 3 بار با رد درخواس��ت انجام 
می دهد و از دیگ��ر معایب آن باید به 
آمدن نس��خه های جدی��د و غیر فعال 
شدن نسخه های قدیمی اشاره کرد که 
با توجه به س��رعت آمدن نس��خه های 
بهروزرسانی  جدید ش��اید کمی 
آن مش��کل باش��د. در کل یکی 
از بهترین پیش��نهادهای ما برای 
 IDM یک دانلود منیجر خوب
خواه��د ب��ود. آخری��ن نس��خۀ 
موجود این دانل��ودر تا کنون 5. 

15   بوده است. 
 Download ی��ا   DAP
از   Accelator Plus

دانلودر ها را بشناسید )قسمت اول(
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یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم توی یک خانۀ جدید با 
وسایل جدیدم. حتی نمی دانستم بعضی از آنها چه وسیله ای هستند. 
یک دختر تقریبًا ده ساله صدایم کرد و گفت: »مامان صبح به خیر. 

دیرم شده من رو به مدرسه می رسونی؟«
من هم که کاماًل گیج شده بودم، گفتم: »باشه، 

باشه.«
در کمد را باز کردم تا لباسی بردارم و آماده شوم. در جست و جوی 
تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم.  لباس عروس دیدم.  لباس، یک 

خانمی گفت: 
 »خانم مهندس، کی می آیید سر ساختمان؟«

دیگه  ساعت  یک  »تا  گفتم:  شده ام،  دیوانه  نکند،  فکر  اینکه  برای 
اونجام.«

فوراً سراغ آیینه رفتم. قیافه ام خیلی عوض شده بود. داشتم از تعجب 
شاخ در می آوردم. وقتی دوباره دخترم صدایم کرد: ))مامان فاطمه 

چرا نمی یای؟((
تلنگری خوردم؛ خدا را شکر کردم که حداقل همان فاطمه هستم. 

روی یک کاغذ نوشتم: »زندگی مانند برق و باد می گذرد.«

فاطمه صحافزاده 
15 ساله از کرج

یک روز صبح…

تو که هستی                      
 تو پاك مثل چشمه هستی

تویی صادق و دانا                
 تویی امیر و موال

تویی کبیر و خّیر                
 تویی هادی و طاهر

تویی در قلب مسلمانان          
تویی از بهترینان در جهان 

تویی موالی برتر                  
تویی ساقی کوثر

تویی شهید منبر                  
تویی فاتح خیبر

تویی همسر فاطمه               
تویی مولود کعبه

تویی همای رحمت               
تویی سرای رحمت

تو علی تو همینی                 
تو امیرالمؤمنینی

                                            

       وحید غفوری 
 کالس پنجم ابتدایی- از اهواز

علی علیه السالم 

ما
ش

ی 
ها

ته 
ش

نو
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صورت یک جلسۀ پربار

حیم اعصاب نورد

اعص��اب نوردی یک نوردی بی نظیر 
اس��ت به ش��رط آنکه به کسی توهین 
نشود. مخصوصًا پدر و مادرها را نباید 
با اعصاب نوردی خود رنجیده خاطر یا 
دلشکسته کنیم. اگر چنین اتفاقی بیفتد، 
نه تنها از کلوپ اعصاب نوردی اخراج 
می شوید، حتی مردم آزارها هم دلشان 
نمی خواهد شما را جزو خودشان بدانند. 
این در حالی است که می گویند: گاوان 
و خران بار ب��ردار، به ز آدمیان مردم 

آزار. 
یعنی اگر چنین ش��رایطی ایجاد کنید 
که پ��در و مادرت��ان را رنجیده خاطر 
کنی��د، حتی آن گاوان و خران باربردار 
به عنوان یک صنف می توانند از ش��ما 
شاکی شوند! پس می توان گفت: »گاوان 
و خران باربردار« نه تنها »به ز آدمیان 
مردم آزار« حتی بهتر ِز »اعصاب نورد 

نمایان پدر و مادر رنجان«! 
از ای��ن حرفها بگذری��م، مرور برخی 
ایده ه��ای ن��و می تواند جذاب باش��د. 
دوس��ت عزی��زی ب��ا ک��د انحصاری 
م-1120 اعصاب نورد پیشنهاد داده اند 
که سیم کارتهای تلفن همراه دوستان و 
آشنایان را در مهمانیهای شلوغ پلوغ با 

هم عوض کنید. 
ای��ن پیش��نهاد خیلی خوب اس��ت و 
در بانک ایده ب��ا کد »م-12-1120« 
به ثبت رس��ید. دوس��ت دیگری با کد 
انحص��اری »حی��م-1011- اعص��اب 
نورد« پیشنهاد داده اند که درون کیف 
معلّ��م خودتان ی��خ بیندازید تا کم کم 
آب ش��ود و زندگی معلم را به خیسی 

بکشد! 
کارشناس��ان بانک ایده چند ایراد به 
ای��ن طرح گرفتند. از جمله اینکه یخ از 

کجا بیاوریم؟ 
چون اگر بخواهیم از خانه به مدرسه 
ی��خ ببریم که تا آنج��ا همان بالیی که 
سر معلم قرار است بیاید سر خودمان 
می آید. بعد از کمی کلنجار رفتن با این 
طرح باالخ��ره به این نتیجه رس��یدیم 
که باید یخ را از آبدارخانۀ مدرس��ه و 
یخچال معلّم��ان تهیه کنیم یا چیزهای 
دیگ��ری جایگزین یخ کنیم؛ برای مثال 
می توانیم از یک چای کیسه ای مصرف 
شده، چوب بس��تنی یخی یا یک تیوپ 
چیپس ک��ه تصادف��ًا، تأکید می ش��ود 
تصادفًا، درش باز مانده اس��ت استفاده 
کنی��م. در همۀ م��وارد ف��وق اعصاب 

معلمتان جویده خواهد شد! 
میم ریم-1014پیش��نهاد داده است 
که الب��ه الی دفتر خاط��رات صورتی 
رنگ خواهر بزرگترتان را که نمی گذارد 
به آن دس��ت بزنید، چس��ب قطره ای 
بریزید تا وقتی شبانه وارد خلوت خود 
به همراه ش��نیدن یک موس��یقی مالیم 
رف��ت که خاطرات روزش را بنویس��د 
با دس��تان خود ش��اهد پاره پاره شدن 

خاطرات بی مّزه اش باشد! 
این طرح به ش��دت مورد توجه قرار 
گرف��ت و در بانک ایده ب��ا کد ایم ریم 
1014-20 ب��ا رتبۀ الف ثبت ش��د. ما 
ب��رای میم ریم 1014 آرزوی موفقیت 
فی��م-2020  می کنی��م.  اف��زون  روز 
پیشنهاد جالبی داده اند. ایشان گفته اند 
اگر خانۀ مورچه خی��زی دارید قدری 
ش��کر و نان خرده درون کمد و کشوی 
لباس��های برادرتان بریزی��د. این عمل 
حی��وان دوس��تانه باعث می ش��ود که 
آذوقۀ مورچه ها آماده شود و سر سیاه 
زمستان سر گرسنه به بالین نگذارند و  
همچنین لباسهای برادرتان هواکش دار 
ش��ود چون بعد از مورچه ها سر و کلّۀ 
باقی جک و جانورها پیدا می شود و آنها 
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با گزیدن لباسها می توانند روی آنها را 
سوراخ کاری کنند. 

این طرح نی��ز قرار ب��ود درجۀ الف 
بگیرد ولی به دالیل خاّصی به آن درجۀ 
ب دادیم. چون راستش را بخواهید ما 
فقط می توانیم هر جلس��ه به یک طرح 
درج��ۀ الف بدهیم و به هر حال پس��ر 
خاله ب��ودن آقای میم ری��م 1014 را 
با یکی از عزیزان جلس��ه نمی ش��د نفی 

کرد! 
طرح بعدی مرب��وط به هیم- 8801 
بود. ایشان پیشنهاد داده اند که وقتی که 
قرار است که یک میهمان خیلی شیک 
و ب��ا کالس در خانۀ ت��ان  منتظر چایی 
باش��د، به طریقی پنهانی به آشپزخانه 
بروید، با احتیاط کامل همۀ آب جوش 
داخل کتری یا س��ماور را خالی کنید و 
به جایش از آب شیر بریزید. دو اتفاق 
ممکن است رخ بدهد؛ یکی اینکه چایی 
ریزنده متوجه نش��ود و چایی س��رد را 
برای مهمانان سرو کند که خیلی باحال 
می ش��ود، دوم اینکه اگر چایی ریزنده 
متوجه شد باید دوباره صبر کند تا آب 
به جوش بیاید، هم اعصاب او نوردیده 
خواهد ش��د و هم میهمانان کلّی معّطل 

می شوند و توی ذوقشان می خورد. 
ای��ن طرح نیز امتی��از خوبی دریافت 
کرد و با کد هیم-8801-10 در بانک 

ایده به ثبت رسید. 
چن��د طرح نی��ز از ط��رف اعضای 

جلسه مطرح شد که باید در 
بررس��یهای  آنها  مورد 

ش��ود؛  انج��ام  الزم 
ط��رح اول مرب��وط 

به س��ر و ته ک��ردن باطریهای کنترل 
تلویزیون و ویدیو بود. 

 در ط��رح دوم پیش��نهاد داده ش��ده 
بود که وقتی در میهمانی به دستشویی 
می روید، س��طل زبالۀ گوشۀ دستشویی 

را پر از آب کنید. 
انداخت��ن چند دس��تمال کاغذی 
مچاله ش��ده درون سوراخ توالت 

هم طرح بعدی اعضا بود. 
در آخری��ن طرح ک��ه مربوط به 
عضو جدید جلس��ه بود، پیشنهاد شده 
بود که درون جعبۀ دس��تمال کاغذی 
قدری فلفل س��یاه بریزی��د. این طرح 
خیلی خیلی مفرح تر و تمیزتر از س��ایر 

طرحها بود. 
یادتان باشد حتمًا با ما تماس بگیرید 
و ک��د اختصاصی خود را از طریق نامه 

یا ایمیل دریافت کنید. 
اگر پس فردا کس��ی بیای��د و مدعی 
یک ایده شود که به نام شخص دیگری 
مطرح شده است، ما هیچ مسؤولیتی را 
به گردن نمی گیریم و دس��ته جمعی به 

او می خندیم! 
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اون دورها چه خبره؟! 
لیال بیگلری

ابن هیثم
بود  ایرانی  بزرگ  دانشمند  هیثم  ابن 
شهر  در  میالدی   1165 سال  در  که 
در  غربی  علمای  آمد.  دنیا  به  بصره 
قرون وسطی به او »الحسن« می گفتند. 
زمینۀ  در  مهمی  کارهای  هیثم  ابن 
نورشناسی انجام داد و راه را برای بقیه 

هموار کرد. 

رابرت گروس تست 
 1168 سال  در  تست  گروس  رابرت 
میالدی در شرق انگلیس به دنیا آمد. 
اخترشناسی،  دربارۀ  مهمی  متنهای  او 
نوشت.  نورشناسی  و  صوت  کیهان، 
نشان  تا  کرد  بندی  طبقه  را  علوم  او 
دیگر  برخی  به  برخی  چگونه  دهد 
وابسته اند. او مدعی شد که نورشناسی 
وابسته اند.  هندسه  به  اخترشناسی   و 
 او معتقد بود که نور نخستین صورت 
می شود  دیده  که  است  اولیه ای  مادۀ 
از  که  می پنداشت  م��اده ای  را  آن  و 
نقطۀ مبدأ خود به صورت کره منتشر 
می شود و بدین ترتیب سه بعد فضا را 
می سازد. او در کارهایش از ابن هیثم 

پیروی می کرد. 

راجر بیکن 
مهمترین شاگرد رابرت گروس تست  

راجر بیکن بود. 
به  تست  گ��روس  مانند  نیز  بیکن 
ابن  و  بطلیموس  اقلیدس،  مالحظات 
آور  یاد  عالوه  به  و  کرد  اتکا  هیثم 

تاریخچۀ استوانه ای به نام تلسکوپ

آدمها از همان اول خلقت وقتی طاقباز  خوابیدند و چشمشان به 
آسمان افتاد، فکرشان بدجوری مشغول شد. اول دلشان می خواست 
مانند پرندگان در آسمان شنا کنند ولی وقتی چند بار با شکست 
مواجه شدند و دست و پایشان خرد و خمیر شد و سرشان از چند 
ناحیه به سنگ خورد، تصمیم گرفتند که بیخیال پرواز شوند ولی 
همچنان آسمان برایشان یک عالمت سؤال بزرگ بود. اینکه آن 
دورها چه خبر است، بدجوری ذهنشان را درگیر کرده بود. چه 
بسا انسانهای اولیه ای که وقتی حواسشان به آسمان بود و سر به 

هوا بودند، خوراک خرس و گرگ و پلنگ شدند! 
آدم  سر  از  دست  معضل  این  تلسکوپ  اختراع  تا  حال  هر  به 

برنداشت! 
این گرۀ ذهنی بشر به تدریج و با کمک دانشمندان، عینک سازان 

و شیشهبرهای نقاط مختلف جهان باز شد. 
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شد که برای درشت کردن و مقابله 
عدسی  از  می توان  بینایی  ضعف  با 

استفاده کرد. 
به  چشم  از  را  هیثم  ابن  تعبیر  او 

توضیح  تصویرساز  دستگاهی  مانند 
برای  قانون  هشت  نیز  خود  از  و  داد 
و  محدب  عدسیهای  بندی  طبقه 
کرد.  ارائه  چشم  با  مقایسه  در   مقعر 

 پورتا 
پورتا دانشمند شوخی بود. او هم دربارۀ 
نورشناسی مباحثی را مطرح کرد و هم 
شبیه  را  آدم  که  ساخت  هایی  آینه 
شیشه های  و  می داد  نشان  حیوانات 
دیگری  مفرح  شوخیهای  که  ساده ای 
کار  اصول  به  او  می ساخت.  میسر  را 
 تلسکوپ و میکروسکوپ نیز پی برده بود. 
مورد  در  کتابی   1593 سال  در  او   
داد  انتشار  دفراکتیون  یا  نور  شکست 
که در آن خبر از انجام آزمایشهایی با 
استفاده از ترکیبات مختلف عدسیهای 
کوژ و کاو داشت. این کتاب همچنین 
تاریک  محفظۀ  شرح  نخستین  حاوی 

مجهز به عدسی بود. 
شواهد جالب توجه دیگری وجود دارد 
که نشان می دهد احتماالً پورتا با اصول 
داشته  آشنایی  تلسکوپ  ساختمان 
است. او حتی کتابی با عنوان تلسکوپ 
شد.  منتشر  هرگز  که  کرد   تألیف 

لیپرشی 
مغازۀ  یک  در  شانزدهم  قرن  در 
با  کودک  دو  هلند  در  عینکسازی 
روی  با  آنها  می کردند.   بازی  لنزها 

هم گذاشتن لنزها به برج یک کلیسای 
دور دست نگاه کردند و از دیدن آن 
هانس  که  وقتی  شدند.  زده  شگفت 
لیپرشی، صاحب مغازه متوجه این کار 
شد، لنز ها را روی هم قرار داد. در سال 
1608 لیپرشی سعی کرد تا این وسیله 
افسری  اما  بفروشد  اردوی هلند  به  را 
که طرف معامله بود، دوربین لیپرشی 
را نخرید زیرا کسان دیگری هم مدعی 

اختراع آن بودند. 

گالیله 
وقتی که لیپرشی داشت وسیلۀ دورنمایش 
را به اردوی هلند می فروخت، در ونیز 
نیز فردی ناشناس سعی داشت چیزی 
بفروشد.  ایتالیا  سنای  به  را  آن  شبیه 
مراجعه  سنا  علمی  مشاور  به  فرد  این 
کرد اما ناگهان  ناپدید شد. در نتیجه 
مشاور علمی سنا آن وسیله را به گالیله 
داد تا آن را بازسازی کند. مردم آن 
زمان ایتالیا معتقد بودند که این وسیله 
قابل  و  می کند  ایجاد  دید  فقط خطای 

اعتماد نیست. 
با وجود همۀ مخالفتها، گالیله این وسیله 
 1611 آوریل  چهاردهم  شب  در  را 
را  »تلسکوپ«  یونانی  نام  و  داد  ارائه 

انتخاب  یک شاعر برای آن 
کرد.  

اولیه،  دانشمندان  تمامی 
و  هیگنز  کپلر،  گالیله، 
استفاده های  آن  از  هیویلوس 

زیادی کردند.             

نیوتن  
حدود هفتاد سال بعد، اسحاق نیوتن با 
نورشناسی  مورد  در  کپلر  کار  از  الهام 
بولر بر سر رنگها،  و تجربیات روبرت 
روشی را کشف کرد که در آن منشور، 
تجزیه  رنگها  از  مجموعه ای  به  را  نور 
یک  لنزها  که  پذیرفت  او  می کرد. 
گیری اش  نتیجه  و  مدورند  منشور 
به  که  رنگها  جداسازی  که  بود  این 
کاربرد  است،  مشهور  رنگی  انحراف 
تلسکوپها را محدود می کند. در نتیجه 
که  کرد  اختراع  را  جدیدی  تلسکوپ 
در آن آینۀ سهمی، نور را جمع آوری 
به طوری  را درست  تصویر  و  می کرد 
که در عدسیهای چشمی وجود داشت، 
ترکیب می کرد. این کار باعث اختراع 

و ساخت تلسکوپ بازتابی شد. 
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a
حامد قاموس مقدم

اس��ت و پس از آن است که رستگار و 
ش��قی راهش��ان را از هم جدا کرده اند، 
در این لحظات اس��ت ک��ه باید مطلقًا 
و بدون هیچ تردیدی تس��لیم امر حق 
شد و چشم بسته و با ضمیری روشن و 

امیدوار راه حق را برگزید.  
شیعه به دنیا آمده ام. مهر علی بر دلم 
بوده اس��ت و از دلم می جوشد. در ایّام 
ضربت خوردن و شهادتش رخت سیاه 
ب��ر تن می کنم و در س��الروز میالدش 
قند ش��وق در دلم آب می شود و اینک 
که غدیر است و هنگامۀ انتخاب، او را 
منتخب حضرت حّق و فرس��تاده اش، 

رسول مهربانی ها می دانم. 
با خود می اندیش��م اگ��ر در هنگامۀ 
امتحان غدیر حاضر بودم چه می شد. 

آیا آنقدر شجاعت در دلم بود که از 

ولی منتخ��ب حمایت کنم و در راهش 
ج��ان بدهم یا همۀ اینها، فقط ورد زبان 
اس��ت و اگر من هم در آن هنگام جزو 
انتخاب کنندگان بودم و مردمی که هم 
عصر موال زندگ��ی می کردند، همرنگ 

جماعت می شدم تا رسوا نشوم. 
حاال که شیعه زاده شده ام حتمًا فریاد 
خواهم زد که من حتمًا و بی هیچ درنگ 
و اندیش��ه ای در راه موالیم سر و جان 
می باخت��م و راه حّق و حقیقت را برمی 
گزیدم و به حّقانیت او اقرار می کردم و 
در حمایت از آن حقیقت محض، تمام 

توانم را به کار می بستم. 
پیامبر رحمت ک��ه معجزه اش کتاب 
ب��ود و فرهنگ، س��نگ محک دیگری 
نیز به جا گذاشته است که برای محک 
زدن و ارزیابی افرادی همچون من که 

بهمنکهشیعهزادهشدهام

^

تاری��خ را مرور می کن��م. لحظاتی در 
آن اس��ت که همچون قّصه ش��نیده ام 
و از آن گذش��ته ام؛ لحظاتی س��خت و 
سرنوشت ساز که از درک آن عاجزم. 
ش��اید فقط به عنوان داستان و افسانه 
آنها شنیده ام و پذیرفته ام ولی واقعیت 
آنها آنقدر عظیم است که از درک آن 
عاج��زم. لحظاتی مانند وقت��ی ابراهیم 
خنجر بر حنجر اس��ماعیل می گذارد یا 
وقتی موس��ی و قومش به س��احل نیل 
می رس��ند و لشگر فرعونیان از پی آنها 
هس��تند، وقتی نوح بر بلن��دای تپه ای 
کش��تی می س��ازد یا وقتی یوسف را به 
ت��االر هفت در می برن��د، وقتی مریم و 
طفلش در آستانۀ شهر ظاهر می شوند. 
ه��زاران حکایت در تاریخ اس��ت که 
انسانها را در دوراهی انتخاب قرار داده 
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a
شیعه زاده شده اند به کار می آید؛ 

م��ا عت��رت را پذیرفته ای��م و از این 
جهت به خ��ود می بالیم و منتظریم که 
علی علیه الس��ام و خاندانش شفّی ما 
باشند و به خاطر مهری که اّدعا داریم 
از آنها در دلمان اس��ت در روز حش��ر 
ش��فاعت ما را کنند که البته تشخیص 
واقعیت چنی��ن عاقه ای که مّدعی آن 
هس��تیم تنها با خداوند متعال اس��ت، 
کتاب خداون��د یعنی معجزۀ نبی خاتم، 
همان س��نگ محک است تا عیار ما را 

به خود ما نشان دهد. 
ب��ا این طراز می توانیم س��طح خود را 
بسنجیم و بفهمیم که اگر پای چاههای 
غدی��ر بودی��م و در مقابل چش��ممان 
خورش��ید والیت با دس��تان نبوت باال 
می رف��ت و دو اصل اساس��ی از اصول 
دینم��ان در برابر دیدگانم��ان متبلور 

می شد، کدام راه را پی می گرفتیم. 
ام��روز بای��د ب��ا خودمان روراس��ت 
باش��یم و ببینیم که چ��ه قدر به احکام 
و ش��رع نازل شده در کتاب پیامبرمان 

پایبندیم. 
امروز باید ببینیم که کدام کارمان 
را توجی��ه می کنیم و موجه جلوه 
زندگی  مس��یر  ت��ا  می دهیم 
روزمّرۀمان هموارتر ش��ود؛ 
در طول روز چه دلهایی را 

می ش��کنیم و چه دستهای نیازمندی را 
نمی گیریم و بی تفاوت از کنار دخترک 
گل فروش س��ر چهارراه عبور می کنیم 
و فک��ر نمی کنیم که چرا او باید در این 

وضعیت باشد. 
عل��ی ک��ه ولی ماس��ت، ش��بها را به 
یتیمان رس��یدگی می ک��رد ولی امروز 
این حرفها به دل هیچ کس نمی نشیند 
و فک��ر می کنیم ک��ه تاریخ مصرف آن 

گذشته است ولی به راستی این ارزشها 
ک��ه در قرآن بارها بر آن تأکید ش��ده 

است هیچگاه کمرنگ نمی شود. 
من که شیعه زاده شده ام وظیفه دارم 
ش��یعه باشم و مختصات شیعه بودن را 

بیابم. 
من که ش��یعه زاده ش��ده ام با دوبال 
قرآن و عترت می توانم ش��یعه بمانم و 

در آسمان رستگاری پر باز کنم. 

a
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ادویۀ مخصوص، والتر و تخم مرغ آب پز
نویسنده: او. هنری
مترجم: دالرام کارخیران

روزی در ماه مارس بود! 
داس��تان  وقتی  هیچوق��ت، هیچوقت 
می نویسید، قصۀتان را اینطوری شروع 
نکنی��د. هیچ ش��روعی ب��رای یک 
داس��تان، بدتر از این نیست. هیچ 
خالقیتی در این شروع وجود ندارد. 
خشک و بی روح است اما به نظرم این 
شروع، اینجا جایز است چون پاراگراف 
بعدی آنقدر وحش��ی و ناراحت کننده 
شروع می شود که برای نوشتن آن باید 

کمی به مخاطب فرصت داد! 
س��ارا مقابل انبوه اسامی روی لیست 

غذا نشسته بود و گریه می کرد. 
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به چشم می خورد. 
سارا با ش��ولنبرگ، صاحب رستوران 
قرارداد داش��ت. طبق این ق��رارداد تا 
س��اعت21، 21 کارت مقوای��ی برای 
21 میز رس��توران را برای سرو وعدۀ 
صبحانه، نهار و شام تایپ می کرد و در 
ازای آن سه وعده غذای گرم دریافت 
می ک��رد. هر دو ط��رف از این قرارداد 
راضی بودند. حاال مشتریان شولنبرگ، 
حداق��ل می دانس��تند اس��م غذایی که 
می خورند چیس��ت و سارا به سه وعده 
غذای گرم در روز دسترس��ی داشت، 
چیزی که در روزهای س��رد زمستان، 

مهمترین مشکل او بود. 
ب��ا فرا رس��یدن بهار، فقط اس��م بهار 
فرا رس��یده بود. هن��وز یخهایی که از 
ماه ژانویه باقی مان��ده بود به درختان 
چس��بیده ب��ود و از دودک��ش خانه ها 
بخ��ار خارج می ش��د. در این ش��رایط 
همه می دانند که ش��هر هنوز در اختیار 

زمستان است. 
یک روز بعد از ظهر س��ارا در اتاقش 
از س��رما می لرزید. او کار دیگری غیر 
از تایپ کردن لیست غذای شولنبرگ 
نداشت. سارا روی صندلی اش نشسته 
بود، تاب می خورد و از پنجره به بیرون 
نگاه می کرد. بوی بهار دل او را به درد 
می  آورد و س��ارا بغض کرده بود. او با 
خود می گفت: روزهای زیبای بهاری در 

حاال ممکن است حدس��های زیادی 
بزنید، مث��ًا اینکه در لیس��ت غذاها، 
حل��زون آب پز وجود ندارد یا س��ارا 
که به خودش قول داده دیگر بس��تنی 
نخورد، نمی تواند در برابر بس��تنیهای 
رنگارن��گ لیس��ت مقاوم��ت کند اما 
حدس��های ش��ما اشتباه اس��ت و بهتر 

است بقیۀ قصه را بخوانید. 
سارا با ماشین تایپش گذران زندگی 
می کرد. او تایپیس��ت مسلط و سریعی 
نب��ود. به همین خاطر او ش��خصی کار 
می کرد و هرگز نتوانس��ته بود در یک 

ادارۀ بزرگ استخدام شود. 
بزرگترین پیروزی س��ارا در نبرد با 
زندگی، استخدام او برای یک رستوان 
خانگی به نام شولنبرگ بود. رستوران 
در همسایگی پانسیون ارزان قیمتی بود 
که س��ارا اتاق��ی از آن را کرایه کرده 
ب��ود. ه��ر روز عصر، س��ارا یک وعده 
غذای گرم به عنوان ش��ام از رستوران 
دریاف��ت می ک��رد و لیس��ت غذاهای 
فردا را می گرفت. لیس��تی که معموالً 
آنقدر بد خط بود که به این س��ادگیها 
قاب��ل خواندن نب��ود و بعض��ی وقتها 
سارا نمی دانس��ت آیا واژه ای انگلیسی 
اس��ت یا آلمان��ی! به عاوه نوش��ته ها 
آنقدر بی نظم بود ک��ه گاهی اوقات با 
شیرینی شروع و به سوپ ختم می شد! 
ب��ا اینحال روز بعد صاحب رس��توران 
لیس��ت غذاهایش را در حالی تحویل 

می گرف��ت که با نظم فراوان و 
به ترتیب روی مقوا تایپ 
ش��ده بود و در خط آخر 
و  چترها  »مسؤول  جملۀ 
نیستیم«  شما  بارانیهای 

راه است. پس تو چرا اینهمه اندوهگین 
هستی؟ 

اتاق س��ارا در پش��ت خانه واقع شده 
ب��ود. بنابرای��ن آنچه ک��ه او از پنجره 
می دید، دیوار کارخانۀ جعبه سازی بود 
که در خیابان کناری قرار داشت اما او 
به دیواره هایی پوشیده از گیاهان رونده 
و بوته ها و گلهای رز قرمز فکر می کرد. 
جایی که سال گذشته، به آن سفر کرده 
بود. منطقه ای روس��تایی و زیبا و البته 
همان جایی که یک کشاورز مهربان از 
او خواس��تگاری کرد و سارا درخواست 
او را قب��ول کرده بود. آنها با هم نامزد 
ش��ده بودند و س��ارا، مرد کش��اورز را 

بسیار زیاد دوست داشت. 
 )موق��ع نوش��تن قص��ه، هیچوق��ت 
اینطوری ناگهانی به گذشته بر نگردید. 
ای��ن نش��انگر بی هنری شماس��ت و از 
جذابیت قصه ک��م می کند، به هر حال 
م��ن به دالیلی ب��ه همی��ن روال ادامه 

می دهم!(
س��ارا دو هفته در خانۀ پدر شوهرش 
اقامت کرد. اس��م نام��زد او والتر بود. 
اغلب کش��اورزان منطقه بافاصله بعد 
از نامزدی، جش��ن عروس��ی را به راه 
می انداختن��د ولی والت��ر افکار جدیدی 
در سر داش��ت. او به خوبی می دانست 
ک��ه برنامۀ س��ال آیندۀ گندم کش��ور 
کان��ادا، چه تأثیری بر زندگی او خواهد 
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کارت��ی را درآن ق��رار داد. او بخوب��ی 
می دانس��ت که برای تایپ کردن 21 
کارت لیست غذا به یک ساعت و نیم 

وقت نیاز دارد. 
لیست غذای آن روز تغییرات زیادی 
نس��بت به روزهای قبل داشت. سوپها 
سبکتر بودند و غذاهای گوشتی جدیدی 
به لیس��ت اضافه ش��ده بودن��د. گویی 
حض��ور بهار در لیس��ت غذاهای 
رستوران هم احس��اس می شد و 
غذاهای سرخ کردنی خیلی کمتر 
از لیست زمستانی غذای آن روز به 

چشم می خورد. 
س��ارا ش��روع به کار کرد و 
در حین کار، سعی می کرد به 
غذاه��ا، ترتیب و نظم خاصی 
دهد. درس��ت قب��ل از تایپ کردن 
اسامی میوه ها، سارا حسابی روی 
لیس��ت غذا گریس��ت! او برای 
مدت دو هفته، هی��چ نامه ای از 
والت��ر دریافت نکرده ب��ود. در 
لیس��ت غذا نام نوع��ی »برگر« 
به چشم می خورد که با تخم مرغ آب 
پ��ز همراه ب��ود. ادویۀ ای��ن »برگر« از 
گلبرگه��ای گل زردی بود که تاج گل 
سارا را تش��کیل داده بود و این غذای 
عجی��ب، بهترین روز زندگی س��ارا به 

یادش آورد. 
س��ارا مجبور ب��ود به تای��پ کردن 

ادامه دهد، بنابراین جلوی اش��کهایش 
را گرف��ت ولی خاط��رات همچنان در 
ذهنش مرور می شد. والتر از او خواسته 
ب��ود تا به نیویورک ب��رود. او قرار بود 
از ش��رکت در برنامۀ گن��دم کانادا به 
نیویورک بیاید و جش��ن عروسی را به 
راه بین��دازد و بعد از 2 هفته گش��ت و 
گذار در نیویورک، با همسرش به خانه 
برود تا در جشنی که پدرش برای آنها 
خواهد گرفت، شرکت کنند. همه چیز 
طب��ق برنامه پیش می رف��ت تا موقعی 
که س��ارا به نیویورک رس��ید و مستقر 
شد و البته از آن زمان، هیچ نامه ای از 
والت��ر دریافت نکرد. او پول کافی برای 

بازگشت نداشت و... 
س��اعت 6 بع��د از ظهر، مس��تخدم 
ش��ام س��ارا را آورد و کارتها را با خود 
برد. س��ارا با ناراحتی شامش را خورد. 
درس��ت سر ساعت هفت و نیم بود که 
همسایه های او شروع به دعوا و مرافعه 
کردند و همسایۀ دیگر او با بلند کردن 

گذاشت. 
در روز نامزدی، والتر تاج گل زیبایی 
ب��رای س��ارا درس��ت کرده ب��ود. تاج 
گلی پ��ر از گلهای زرد و س��پید. طبق 
نوشته های والتر، بهار وقت خوبی برای 

جشن عروسی آنها بود. 
صدای ضرب��ه ای به در، افکار س��ارا 
را ب��ه هم ریخت. یکی از مس��تخدمین 
ش��ولنبرگ، لیس��ت م��دادی بد خط 

غذاه��ای ف��ردا را برای س��ارا 
آورده بود. 

ماش��ین  پش��ت  س��ارا 
و  نشس��ت  تحری��رش 
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صدای موس��یقی در اتاق��ش، به جنگ 
سر و صدای آنها رفت. بیچاره سارا. او 
حّتی نتوانست از فضای بیرون استفاده 
کند چون گربه ها روی تراس او، جنگ 
عجیب��ی ب��ه راه انداخته بودند. س��ارا 
تصمیم گرفت با کتاب خواندن خودش 

را سرگرم کند و مشغول شد. 
کس��ی در اصل��ی خان��ه را ب��ه صدا 
درآورد و صاحبخانه پاس��خ داد. سارا 
صدای آنها را می شنید، به خاطر همین 
کتاب را پرت کرد و به طرف در دوید. 
)حتمًا شما حدس می زنید که چه کسی 
به سراغ س��ارا آمده. این نشانۀ ضعف 

نویسنده است!(
سارا پله ها را سه تا یکی کرد و خودش 
را به والتر رساند و فریاد زد: چرا برای 

من نامه ننوشتی؟ چرا؟ 
- نیویورک شهر خیلی بزرگی است. 
من هفتۀ گذش��ته ب��ه آدرس قبلی تو 
رفتم ولی نتوانس��تم نشانه ای از تو پیدا 
کن��م. من حتی به پلی��س خبر دادم تا 

کمکم کند تا تو را پیدا کنم. 
- من برای کرایۀ خانه قبلی پول کافی 
نداش��تم ولی آدرس جدیدم را برایت 

فرستاده بودم. 
- نامه های تو به دس��ت من نرسیده 

است. 
- اگر راس��ت می گویی پس چطوری 

من را پیدا کردی؟ 
- من هر روز عصر، وقتی از گشتن به 
دنبال تو خسته می شدم، خسته و ناامید 
به این رس��توران همس��ایه می آمدم و 
غذا می خوردم. چ��ون غذاهای خانگی 
این رس��توران را از قدیم می شناس��م. 
امروز مس��تخدم رستوران به من گفت 

ک��ه نوع��ی همبرگر با ادویۀ گلهای زرد، همان گلهای زرد خودمان هم در لیس��ت 
غذاها اضافه ش��ده و خوب ا س��ت آن را امتحان کنم. من هم روی کارتهای تایپ 

شدۀ لیست غذا به دنبال این غذا می گشتم. 
که... 

- که چی؟ 
- که یکدفعه از جا جستم و از صاحب رستوران خواستم تا آدرس تایپیستش را 

به من بدهد. 
- چرا؟ 

والتر با خنده کارت لیس��ت غذا را از جیبش 
بیرون کشید. سارا بالفاصله 

کارتی را که همان روز 
تای��پ ک��رده ب��ود 
ش��ناخت. والت��ر با 
به عنوان  انگش��ت 
غ��ذای مخص��وص 

اش��اره ک��رد و س��ارا 
نوشته را خواند، او به جای 

»ادویۀ مخص��وص، برگر و تخم 
م��رغ آب پز« ای��ن جمله را 

تایپ کرده بود: 
 »ادوی��ۀ مخص��وص، والتر و تخم مرغ 

آب پز«
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حس��ین رضازاده قهرمان نامی وزنه برداری ایران و جهان که به دلیل منع پزشکی، المپیک 2008 پکن را از 
دست داد، این روزها بیش از گذشته به میز ریاست این فدراسیون نزدیک شده است. وی که در حال حاضر 
سرمربیگری تیم ملی وزنه برداری را برعهده دارد، امیدوار است که با تکیه بر صندلی ریاست بتواند برنامه 
هایش را برای ارتقای این رش��ته در کشورمان توسعه دهد. رضازاده معتقد است که استعدادهای زیادی در 

کشور وجود دارند که در صورت فراهم شدن شرایط، شانس اول قهرمانی در آسیا و جهان هستند. 

در این مدت��ی که از دنیای قهرمان��ی خداحافظی کردید، 
دلتان خواسته که دوباره روی »تخته« بروید؟ 

نه، چون از دنیای قهرمانی خداحافظی کردم و تصمیمم قطعی 
بود. بنابراین دلیلی برای پشیمانی نیست. 

منظورم پشیمانی نبود. دلتنگی و یادآوری خاطرات بود. 
نه، دلتنگ هم نشدم چون از وزنه برداری فاصله نگرفتم. کار 
هرروزم است. بنابراین دور نشدم که احساس دلتنگی کنم. 

به شکل تمرینی هم اجازۀ فعالیت ندارید؟ 
دکتره��ا تأکی��د کردند ک��ه در رقابتهای همراه با اس��ترس 
ش��رکت نکنم و فش��ار تمرینات کم باش��د ولی دستورالعمل 
برای ورزشهای روزانه داده اند که آنها را انجام می دهم. البته 

کار با وزنه های سبک هم جزئی از آن است. 
بحث ریاس��ت ش��ما برای فدراس��یون از چه زمانی مطرح 

شده است؟ 
بحث ریاس��ت من از زمان رفتن آقای افش��ارزاده به کمیتۀ 
ملی المپیک مطرح و قرار ش��د وقتی ایش��ان از این س��مت 
کناره گیری کردند، من به عنوان رئیس فدراسیون جایگزین 
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شوم. 
ام��ا تیترهای خبری حاک��ی از منتفی 
شدن حضور ش��ما در سمت ریاست 

است. 
نه، هنوز هیچ چیز معلوم نیست. از نظر 
من منتفی نشده اس��ت اما باید منتظر 
بمانیم تا آقای افشارزاده استعفا بدهند 
و به کمیت��ۀ ملی المپیک بروند. بعد از 

آن همه چیز مشخص می شود. 
برنامه های شما چیست؟ 

هن��وز معلوم نیس��ت. فکر نک��رده ام. 
هر وقت رئیس ش��دم فک��ر می کنم و 

برنامهریزی. 
نداش��ته  برنام��ه ای  می ش��ود  مگ��ر 

باشید؟ 
منظورم این است که تا چیزی مشخص 
نشود، دربارۀ برنامه هایم حرف نمی زنم 
و فق��ط ای��ن را بگویم ک��ه هدف من 

سرمایه گذاری روی استعدادهاست. 
و اگر رئیس فدراس��یون ش��دید چه 

کار می کنید؟ 
همچنان در خدمت تیم ملی هس��تم و 
ب��رای موفقیت وزنه برداری کش��ورم 

تالش می کنم. 
ریاس��ت  ب��ه  رس��یدن  ص��ورت  در 
فدراس��یون در تیم ملی ه��م فعالیت 

می کنید؟ 
بس��تگی به سیاستهای فدراسیون دارد. 

من از آن اطالعی ندارم. 
ایج��اد  اش��کالی  ب��ودن  ش��غله  دو 

نمی کند؟ 
بای��د صب��ر کنیم ت��ا ابت��دا وضعیت 

فدراسیون مشخص شود، 
آین��دۀ وزنه ب��رداری را ب��ا توجه به 
نتایج المپیک پک��ن چطور پیشبینی 

می کنید؟ 
به نظرم م��ا اس��تعدادهای زیادی در 
این رش��ته داریم و با س��رمایه گذاری 
می توانیم آنها را پ��رورش دهیم. وزنه 
برداری یکی از رشته های مدال آور در 
المپیک است، بنابراین اگر برای المپیک 
بعدی دنبال مدال هستیم از هم اکنون 
باید سرمایه گذاری، مدیریت و استفاده 

از وزنه بردار مستعد را آغاز کنیم. 
پس ش��ما امیدوار هس��تید که دراین 

چهار سال بتوان رشد داشت؟ 
بله، صددرصد. خواستن توانستن است. 
من 15 س��ال تمرین مداوم داشتم که 
توانس��تم مداله��ای زیادی به دس��ت 
آورم. با تالش، همه چیز یافتنی است. 
هدف م��ن در تیم ملی این اس��ت که 
در کنار تمرینات، انگیزۀ وزنه برداران 
را ه��م افزایش دهم. ب��ه هر حال اینها 
تجربه هایی اس��ت که در این 15 سال 

اندوخته ام. 
دربارۀ  نظرتان 

س��عید عل��ی 
حس��ینی 
چیست؟ 

ب��ردار  وزنه 
و  است  خوبی 

رکورد  توانسته 
ارتقا  را  نوجوانان 

دهد. به نظرم بهتر از 
این هم می تواند باشد. 

االن در نق��ش معل��م چ��ه 
توصی��ه ای ب��ه ش��اگردانتان 

دارید؟ 
من معلم کم س��نی هستم ولی 
از آنه��ا می خواهم که در هیچ 

کاری خ��دا و ائمۀ اطه��ار را فراموش 
نکنن��د و احت��رام پدر و مادرش��ان را 

داشته باشند. 
ش��ما هن��وز از راهنماییه��ای پ��در و 

مادرتان استفاده می کنید؟ 
بله، صددرصد. بچه ه��ا هیچ زمانی بی 
نی��از از لط��ف و محبت پ��در و مادر 

نیستند. 
»ابوالفضل«-پسرتان- دارید  دوست 

در آینده رکوردشکنی کند؟ 
حتمًا ول��ی اجازه می دهم رش��ته ای را 
انتخ��اب کند که دوس��ت دارد. یعنی 
نظری را ب��ه او تحمی��ل نمی کنم. اگر 
خواست وزنه بردار شود، تمام تجربیاتم 

را در اختیارش می گذارم. 
اگر خواست فوتبالیست شود چطور؟ 
فوتبال هم ورزش زیبا و مهیجی اس��ت 
که م��ن به آن عالق��ه دارم. امیدوارم 

که هر رش��تۀ ورزش��ی را 
می کن��د،  انتخ��اب 

اخ��الق س��رلوحۀ 
کارش باشد. 
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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

يا به حساب سپهر بانك صادرات ايران به شمارة 0102070538002
به نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)

(قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور)
 واريزكنيد.

 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:03116615558 
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! 

فرستنده: آتوسا سلطانی از تهران

لطیفه
ط��رف میره کلّ��ه پاچ��ه ای، صاحِب 

مغازه میگه: چشم بذارم؟ 
مشتری میگه: آره! تو چشم بذار من 

قایم می شم. 

مسابقه
ما به بی مزه ترین لطیفه و جوک شما جایزه می دهیم. آن را برای 

ما بفرستید تا به نام خودتان چاپ کنیم. 
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طراح جدول: بنیامین اختری

افقی
1- حرکت شروع کشتی- از ماههای تابستانی

2- نام قدیم اصفهان- خالص- طوالنی ترین ش��ب 
سال

3- آب چشم- خزنده خوش خط و خال- روزگار 
همیشه 

4-روس��تا- شاعر محمد حسین بهجت به این نام 
معروف است

5- اندک- از حبوبات- نوعی رنگ مو
6- پالستیک آبندی- خانه پرنده

7- گرد بتونه- موی پش��ت گردن شیر- پایتخت 
ایتالیا

8- دانشمند- پایه ساختمان
9- س��ریع- علم ش��یمی )از آن طرف(- وس��یله 

پرواز
10- ش��هر حض��رت امی��ر علیه الس��الم- مرغ 

سعادت
11- کش��ته ش��دن در راه جه��اد- دریاچه ای در 

سیستان و بلوچستان
عمودی

1- جا نماز- مغرب
2- پایه و بنیاد- رها- فرزنده زاده

3- واحد انعقاد خون- سازمان برنامه ریزی فوتبال
4- ضمیر اش��اره به دور- سالحی سرد- ضربه ای رد 

فوتبال
5- از لبنیات- کاشف الکل

6- نمره سؤال- گل صحرایی و زیبا
7- واحد پول عربستان- یار پستچی

8- شهری مذهبی- زبان ناشنوا- عدد فوتبال
9- واحد پول امریکا- رطوبت

10- مفرد آداب- ابوسطح زمین-برف روب
11-برادر- از شهرهای ایتالیا
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سید ضیاء قاسمی

انتظار
ایستاده کاج ها 

چشمشان به نوبهار
در کنار جاده ها 

انتظار، انتظار

قد کشیده کاج ها 
برف، برف، سال، سال

می رسد یقین کسی
بی بهانه، بی سؤال

دشت تشنه، رود خشک
وعده های ابر دور

کاج ها ولی بلند
کاج ها ولی صبور

کاج های منتظر
تا کی از تو بی خبر؟ 

چشم جاده ها به راه
کی می آیی از سفر؟ 

ایستاده کاج ها
چشمشان به نوبهار

در کنار جاده ها
انتظار، انتظار
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