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مردم شهر کربال مش��کالت فراوانی 
دارن��د و این مش��کالت از زمان حملۀ 
آمریکا به عراق بیش��تر ش��ده اس��ت. 
البته معلوم نیست این مردم ستمدیده 
از دس��ت صدام چه کش��یده اند که به 
این راحتی ها به س��لطۀ آمریکا رضایت 
می دهند و حاضرند هر کاری بکنند که 

دیگر به روزگار صدام باز نگردند. 
ی��اد آن روایت مع��روف افتادم که 
گفتن��د: »در جهن��م مارهایی هس��ت 
که انس��ان از ترس آنها ب��ه اژدها پناه 
می ب��رد«. خدا آخر و عاقبت این مردم 

را به خیر کند. 
شهر کربال مثل باقی شهرهای عراق با 
کمبود برق مواجه است و بیشتر مردم 
در بیشتر ساعات شبانه روز برق مورد 
نیاز خود را از طریق ژنراتورهای خانگی 
تأمین می کنند و با س��یم به همسایه ها 
نیز برق می رسانند. این سیم کشی ها در 
معابر عمومی شهر کربال به قدری زیاد 
اس��ت که سقف پیاده روها چیزی شبیه 

به تار عنکبوت به نظر می آید. 
مش��کل دیگر و اساسی تر شهر کربال 
بهداشت این شهر است. آب رودخانۀ 
فرات که تا همین چند س��ال پیش به 
نّیت تبّرک نوش��یده می شد، به قدری 
آلوده ش��ده است که دس��ت زدن به 
آن هم می تواند خطرناک باش��د. البته 
مردم شهر کربال با این آلودگی مشکلی 
ندارند؛ مثاًل با چشمان خودم دیدم که 
مرد دستفروش��ی ک��ه روی یک گاری 
کوچ��ک، جگرکی مفّصلی ب��ر پا کرده 

بود، س��بزیهایش را در آب رودخانه شست 
و در الی ن��ان پیچی��د و ای��ن در حالی بود 
که سگی به راحتی در طرف دیگر رودخانه 
ش��نا می کرد. به هر حال مردم آنجا از این 
چیزها بدشان نمی آید و جالب اینجاست که 

مریض هم نمی شوند. 
به نظر می رس��د که اماک��ن مقّدس کربال 
نی��ز برای عربها اهّمیت چندانی ندارد؛ مثاًل 
محل شهادت حضرت علی اکبرعلیه السالم 
در انتهای کوچۀ باریکی قرار گرفته است که 
کاروانها برای رفت و آمد در آن کوچۀ تنگ 
دچار مشکل می شوند. با این حال ساختمان 
کن��ار مقام حض��رت علی اکبرعلیه الس��الم 
بدون کمترین عقب نش��ینی برای ساخت و 
ساز یک آپارتمان هشت طبقه مجوز گرفته 
و مصالح ساختمانی، همین راه تنگ و باریک 
را هم مس��دود کرده است. در آغاز این راه 
باریک هم با تپه ای از زباله مواجه می شوید 
که ش��هرداری کربال برای جمع آوری آن 

هیچ برنامه ای ندارد. 
ی��ا مثاًل مح��ل ش��هادت حض��رت علی 
اصغرعلیه الس��الم اتاقک کوچکی در کوچۀ 
باریک��ی اس��ت ک��ه از چپ و راس��ت در 
محاص��رۀ مغازه های کوچ��ک و بزرگ قرار 
گرفته و برای نشستن و دعا خواندن زائران 

جایی ندارد. 
به راستی اگر این مکانهای مقدس در ایران 
قرار داشت و ایرانیان مسؤولیت نگهداری از 
این اماکن مق��دس و خدمتگزاری آن را به 
عهده  داشتند، آیا باز هم وضعّیت این اماکن 

به این صورت بود؟ 
ادامه دارد... 
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بیمارستان مرکزی شهر خیلی شلوغ 
ب��ود. لحظه به لحظ��ه آمبوالنس وارد 
بیمارستان می شد. هوا تاریک شده بود. 
تامی، جان و هری جلوی یک هاتداگ 

من جاسوس نیستم! 
قسمت سوم

فروشی سیار منتظر اِدی بودند. یکی از 
آمبوالنسها در حالی که آژیر می کشید، 
به س��مت ه��اتداگ فروش��ی آمد و 
هم��ان جا ایس��تاد. رانن��دۀ آمبوالنس 
شیش��ۀ ماش��ین را پایین داد و 
به صاح��ب هاتداگ 
فروش��ی گف��ت: ِهی 
اون  حساب  عمو! 
دو تا س��یاه و اون 
دورگههه با منه! 

ه��ر س��ۀ آنه��ا 
اِدی  و  برگش��تند 
فرم��ان  پش��ت  را 
دیدن��د.  آمبوالن��س 
تامی گف��ت: اینو از کجا 

آوردی؟ 
امانته!  اِدی ج��واب داد: 
االن��ه ک��ه صاحب��ش به 
هوش بیاد و ماش��ینش رو 

بخواد. 
ج��ان و تام��ی و ه��ری 
شدند.  آمبوالنس  سوار  فوراً 
مردی دست و پا بسته با لباس 
زی��ر، درون آمبوالنس بیهوش 
افت��اده بود. اِدی به مرد 
اش��اره ک��رد و گفت: 
مرخصی  طفل��ی  این 
و  گرفت��ه  س��اعتی 
خوابیده. ما هم باید با 
از در  آمبوالنس  این 
اورژانس بریم تو. 
ک��ه  تام��ی 
بی حوصل��ه ب��ود، 
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گفت: نقشه ت چیه؟ 
اِدی ج��واب داد: خالصه اش اینه که 

ما به یک مصدوم نیاز داریم. 
هری ب��ه مرد بیهوش اش��اره کرد و 

گفت: خب مگه این مصدوم نیست؟ 
اِدی گفت: این بیهوشه! هنوز مصدوم 

نشده. 
ج��ان ک��ه هنوز داش��ت ه��اتداگ 
می خورد، شیش��ۀ س��س گوجه فرنگی 
را که با خودش از هاتداگ فروش��ی 
برداشته بود به بقیه نشان داد و گفت: 

مصدومش با من! 
و هر سه لبخند زدند. 
***

آمبوالنس آژیرکش��ان وارد محوطۀ 
بیمارس��تان ش��د. ه��ری، اِدی، جان و 
ت��ام در حالی ک��ه رانن��دۀ آمبوالنس 
را حس��ابی س��س مالی کرده بودند، با 
لب��اس مأموران آمبوالن��س که درون 
آمبوالنس پوش��یده بودند وارد بخش 
اورژانس شدند. یک پرستار جلو دوید 

و پرسید: مورد چیه؟ 
چه��ار نفر ب��ه یکدیگر ن��گاه کردند. 
اِدی به بقیه اش��اره کرد که برانکارد را 
ُهل بدهن��د و خودش فوراً جلو دوید و 
گفت: مورد، یک تصادف ناقابله! یعنی 
یه ش��ورلت ِکرُوتی نامرد همچین زده 
لِه و لوردش کرده که پدر صاحاب این 
بیمارس��تان هم نمی تونه این جنازه رو 
جم��ع و جور کنه! خالصه درد س��رت 
ندم آبج��ی، اوضاش عی��ن یک کیک 
کشمشی می مونه که ناغافل رفته باشه 

زیر پای گوریل انگوری! 
پرستار که تند و تند داشت یادداشت 
می ک��رد، اخمهایش را درهم کش��ید و 

گفت: این دری وری ها چیه؟ 
اِدی خندید و گفت: راستش... 

و در همان حال چش��مش به پروندۀ 
یکی از مریضها که پشت سر پرستار به 
تخت مری��ض آویزان بود افتاد و کلیۀ 
محتویات آن را برای پرس��تار خواند. 
پرس��تار هم همه را یادداش��ت کرد و 
آنها را راهنمایی کرد تا مریض را روی 

تخت بگذارند. 
پرستار پرده های اطراف تخت مریض 
را کشید و رفت که دکتر را صدا بزند. 
ه��ری به پش��ت اِدی زد و گفت: حاال 

نقشه ت چیه آقای دکتر؟ 
اِدی دس��تش را به عالمت س��کوت 
را  بین��ی اش گذاش��ت، س��رش  روی 
از الی پ��رده بیرون ب��رد و به اطراف 
نگاهی کرد. با اشارۀ دست اِدی همه به 
سمت آسانسور مخصوص حمل بیمار 

دویدند. 
تامی به هری نگاهی انداخت و پرسید: 

توی کدوم بخشه؟ 
هری دکمۀ طبقۀ دوازده آسانسور را 

زد و گفت: بخش ده! 
آسانس��ور در طبقۀ دوازدهم ایستاد. 
طبقۀ دوازده��م بخش ک��ودکان بود. 
تمام در و دیوار آن بخش را با اش��کال 
میک��ی م��اوس و دیگ��ر کاراکترهای 
کارتونی نقاش��ی کرده بودن��د. آنها از 
راه پلۀ اضطراری خ��ود را به طبقۀ ده 

رساندند. 
آنها باید برای رسیدن به اتاق 1024 
از جل��وی ایس��تگاه پرس��تاران عب��ور 
می کردند. پرس��تاران ش��یفت شب در 
حال نوشیدن قهوه و تماشای یک سریال 
تلویزیونی غم انگی��ز بودند، چون یکی 

از پرس��تارها داش��ت اشک می ریخت. 
همه به اِدی ن��گاه کردند. اِدی بلند به 

خودش گفت: اِدی! نقشه ت چیه؟ 
بعد به اط��راف نگاه کرد و وارد یکی 
از اتاقها ش��د. داخل آن اتاق خصوصی 
یک پیرمرد مری��ض با همۀ تجهیزات 
مربوط به یک خانۀ شیک مبله خوابیده 
بود. پیرمرد، ُخر ُخر خفیفی می کرد که 
ش��بیه کش��یدن ناخن روی یک سطح 
چوب��ی بود. اِدی س��راغ یخچ��ال اتاق 
رف��ت. وقتی در یخچال را باز کرد، نور 
یخچال در داخل ات��اق و روی پیرمرد 
پخش ش��د و تکانی خورد. بعد از یک 
وقفۀ چند ثانی��ه ای دوباره ُخرُخرش با 
صدای اّرهکاری آغاز شد. اِدی فوراً دِر 
یخچال را بست. بعد فکری به خاطرش 
رسید. چند قالب کوچک یخ از یخچال 
برداش��ت، زنگ مخصوص بیماران را 
به ص��ورت عم��ودی درون یک لیوان 
گذاش��ت و قالب یخ را روی زنگ قرار 
داد و قدری هم نمک روی آن ریخت. 
به س��رعت به چند اتاق دیگر رفت و 
همین کار را انجام داد. وقتی پیش بقیه 
برگشت، هنوز نفس نفس می زد. هری 
به او نگاه کرد و گفت: ُخب چی شد؟ 
هنوز حرف َهری تمام نش��ده بود که 
زنگ ات��اق پیرمرد به ص��دا درآمد و 
پرس��تاران به س��مت آن دویدند. بعد 
از چن��د ثانیه به ترتی��ب همۀ اتاقهایی 
ک��ه اِدی به آنها رفته بود، ش��روع به 
زنگ زدن کردند و ایس��تگاه پرستاران 

در مدت زمان کوتاهی خالی شد. 
آن چه��ار نفر فرصت پیدا کردند که 
از جلوی ایستگاه رد بشوند و خود را به 

اتاق مگی برسانند. 
ادامه دارد...
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را دی��د که بالش به تی��غ یکی از گلها 
گیر کرده. پروانۀ بیچاره که اسیر شده 
ب��ود، دائم تالش می ک��رد که خودش 
را نج��ات دهد. دخت��رک جلو رفت و 
ب��ال پروانه را از تیغ ج��دا کرد. پروانه 
که خوش��حال ش��ده بود، دور دخترک 
پ��رواز کرد و دخترک هم خندید. مثل 
همیش��ه خندید. ناگهان پروانه تبدیل 
به یک فرشتۀ قش��نگ شد. فرشته رو 
به دخترک کرد که از تعجب دهانش 
بازمانده بود و گف��ت: تو به من کمک 
کردی، م��ن هم یکی از آرزوهای تو را 

برآورده می کنم. حاال یک آرزو بکن. 
دخترک گفت: فرش��تۀ مهربان! من 

آمنهدولتآبادی

می خواهم وقتی بزرگ ش��دم مثل االن 
ش��اد و خوش��حال باش��م و بخندم. تو 

می توانی به من کمک کنی؟ 
فرشته کمی فکر کرد و بعد جلو رفت 
و در گ��وش دخترک چیزی گفت. بعد 
گفت اگر تو همیش��ه ب��ه این راز عمل 
کن��ی، تا آخر عمر خوش��حال و خندان 

هستی. 
دخت��رک قّصۀ م��ا باالخ��ره بزرگ 
ش��د، ازدواج کرد و بّچه هایش بزرگ 
شدند. خودش هم پیر شد اما همچنان 

می خندید و از زندگی اش راضی بود. 
ت��ا اینکه یک روز بیمار ش��د و دیگر 
زمان مرگش فرا رسید. مردم ده که او 
را خیلی دوست داشتند، 
دور او جمع شدند. یکی 
از آنها پرسید: مادر بزرگ 
تمام  چط��ور  ش��ما  مهربان! 
عمرتان را با خوش��ی سپری 
کردی��د؟ مگ��ر آن روز آن 
فرش��ته چه چیزی را به شما 
یاد داد که باعث شد همیشه 
با  پیرزن  باشید؟«  خوشحال 
لبخن��دی ج��واب داد: »اگر 
می خواهی همیشه شاد باشی، 
به تو می گویم که فرشته به 
م��ن چ��ه گف��ت.« او گفت: 
»دیگران ب��ه تو نیاز دارند و 
تو آفریده شده ای که به آنها 

رازی برا ی تمامی فصول

ی
مان

ود
 خ

ای
فه

حر

هدیۀمنبهدنیاعشقبه
دیگراناست

در  دخت��ری  قدی��م  روزگاران  در 
خانواده ای کش��اورز زندگ��ی می کرد. 
ب��ا اینکه خانوادۀ فقی��ری بودند اما آن 
دخت��رک از زندگ��ی اش خیلی راضی 
بود. همیشه می خندید و بین گلها بازی 
می کرد. مردم ده که صدای خنده های 
او را می ش��نیدند ب��ه او می گفتن��د تا 
می توان��ی بخند چ��ون وقتی که بزرگ 
ش��دی خن��ده از ی��ادت م��ی رود. آن 
دخت��رک ب��ه خاطر همین همیش��ه از 
بزرگ ش��دن می ترس��ید تا اینکه یک 
روز که داشت بازی می کرد، پروانه ای 
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کمک کنی پس اگر دیگران را دوست 
داشته باشی و هنگام س��ختیها به آنها 
کم��ک کنی، هیچ وق��ت در زندگی ات 

غّصه ای نخواهی داشت.«
پی��رزن راز پری را ف��اش کرد و در 
حالی ک��ه لبخن��دی روی لبانش نقش 
بسته بود چش��مهایش را برای همیشه 

بست. 
دوست من! راز پری یک معجزه  است 
که اگر این معجزه را در دست بگیری، 
می توانی زندگی خوبی داشته باشی. این 
ی��ک معجزۀ قابل انجام اس��ت. پس با 
این معجزه زندگی ات را شیرین تر کن! 

مثبت اندیش باش
ی��ک لیوان نیم��ه پ��ر را روی زمین 
می گذارن��د و از دو نفر می پرس��ند چه 
می بینی؟ اّولی می گوید: »یک لیوان که 
نص��ف آن خالی اس��ت.« دومی جواب 
می ده��د: »یک لیوان که ت��ا نیمه آب 

دارد.«
ش��ما با کدام ی��ک موافقی��د؛ اّولی یا 

دومی؟ 
جواب هر دو صحیح اس��ت ولی شما 
کدام جمله را می پس��ندید که به زبان 

بیاورید؟ 
اگر شما با نظر فرد اول موافقید، سعی 
کنید خوشبین تر باشید و اگر نفر دوم به 
نظرتان بهتر جواب داده، ش��ما شخصی 
مثبت اندیش هس��تید. مثبت اندیش��ی 
یعنی اینکه به جوان��ب خوب و زیبای 
هر اتفاق توجه داش��ته باشیم، در حالی 
ک��ه در مقاب��ل، منفی بافی ی��ا بدبینی 
قرار دارد که عکس این قضیه اس��ت. 
البته احتیاط همیش��ه شرط عقل است 
ول��ی حّدی دارد و نباید مس��ایل با هم 

آمیخته ش��وند. در این باره دو نکته را 
نباید فراموش کرد: 

از  بیش��تر  زندگ��ی  ش��ادیهای   -1
سختیهای آن است. 

2- هر کس هر چقدر هم که بد باشد 
یک خوبی دارد؛ حتی اگر آن ش��خص 
بی ادب باش��د. سعدی بزرگ می گوید: 
»لقم��ان را گفتند ادب از که آموختی؟ 
گف��ت از بی ادب��ان. هر چه از ایش��ان 
در نظ��رم ناپس��ند آم��د از آن پرهیز 

کردم...«
پس خوبیها را ببین و به خاطر بسپار. 
خوب عمل کن تا زندگی خوبی داشته 
باش��ی و در زندگی ات موفق ش��وی و 
خالصه اینک��ه به نیمۀ پر لی��وان نگاه 

کن. 
تو همان چیزی هستی که 

فکر می کنی... 
این یک قضیۀ بس��یار س��اده اس��ت. 
ت��و همان اندازه موفق هس��تی که فکر 
می کنی. اگر خودت را انس��ان با تالش 
و صب��ور و مقاوم در برابر مش��کالت 
می دانی، حتمًا هس��تی و اگر خودت را 
ضعیف و شکست خورده فرض می کنی، 
غیر از این نمی تواند باش��د. به این فکر 
کن که هر شکست، پیروزی بزرگتری 

را برای تو به ارمغان می آورد. 
ادیس��ون می گوید: »من ب��ه این فکر 
نمی کنم که هزاران بار در راه رس��یدن 
به اختراع المپ شکس��ت خ��ورده ام. 
م��ن به این فک��ر می کنم ک��ه هزاران 
راه برای روش��ن نش��دن المپ را یاد 
گرفتم«. ش��اید بدانی که ادیسون یک 
دانشآم��وز بس��یار ضعیف ب��ود که 
معلمانش حوصلۀ ش��ان از دست او سر 
رفت��ه بود اما او نا امید نش��د و پس از 

طرد شدن از طرف معلم و مدرسه، در 
خانه ادامۀ تحصیل داد تا اینکه یکی از 

بزرگترین دانشمندان دنیا شد. 
می بینی؟ بس��یار س��اده است. موفق 
بودن و به دام انداختن موفقیت بسیار 
ساده است. فقط کافی است که بخواهی 
و تالش کن��ی. آن وقت می توانی لذت 
پیروزی را زیر دندانت بچشی. ادیسون 
و انیشتین و بقیه هیچکدام دست و پایی 
اضافه تر از ما نداش��ته اند. نه معجزه ای 
کرده ان��د و نه از دنی��ای دیگری آمده 
بودند. فقط خود را موفق می دانستند و 
برای رسیدن به موفّقّیت تالش کردند. 
پس تو هم خودت را پیروز ببین و برای 

تکمیل کردن پیروزی ات، تالش کن. 



8 30آذرمـــاه  1387
200

حیم اعصاب نورد

وقتی تاریخ را با ه��م مرور می کنیم، 
متوجه می شویم که خیلی از مخترعان 
مخفیانه  اعصابنوردانی  دانشمندان،  و 
بودند. البته کسی به رویشان نمی آورد 
چون آنها دانش��مند بودن��د و خیلی با 
ش��خصیت به نظر می رس��یدند. برای 
مثال همین ادیسون خودمان. او پس از 
اختراع المپ، وقت و بی وقت محلّه را 
نور باران می کرد. البته االن اگر کس��ی 
چنین کاری بکند، خیلی هم خوب است 
ولی در آن زمان که کسی المپ ندیده 
بود، مردم ب��رای اینکه راحت بخوابند 
مجبور بودند عینک دودی بزنند. یکی 
دیگر از اعصابنوردیهای ادیس��ون که 
آثارش تا همین چند روز پیش هم باقی 

بود، اختراع همان المپ رش��ته ای بود. 
این المپ وقتی روشن می شود انگار که 
به اعصاب باب��ا برقی و وزیر نیرو میخ 
فرو کرده باش��ند، اعصابش��ان نوردی 

می شود. 
گراهام بل از دانشمندان اعصابنورد 
است. می گویند که بعد از اختراع تلفن 

ِهی به آقای واتسون زنگ می زده 
و می گفت��ه: »آقای واتس��ون بیا 
ب��اال!« حت��ی اس��ناد و مدارکی 
موجود اس��ت ک��ه دلیل مرگ 

مش��کوک آقای واتسون هم 

همین بوده اس��ت چون آقای واتسون 
نس��بت به این جمله آلرژی پیدا کرده 
ب��ود. او حتی در خواب ه��م از خواب 
می پری��د و فکر میک��رد گراهام بل به 
او گفت��ه بیا باال. به همین خاطر و برای 
اینکه از دست گراهام بل اعصاب نورد 

اعصاب نوردان مخترع
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خالص شود، آخرین باری که رفت باال 
دیگر از راه پله به پایین برنگشت بلکه 
خودش را از همان باال پرت کرد پایین 
و راحت ش��د! مخترع دینامیت هم از 
آن اعصابنوردانی اس��ت که نمی توان 
تخّصصش را نادیده گرفت. ش��اید فکر 
کنی��د که چون دینامی��ت عامل اصلی 
انفجار است، در واقع این اعصابنوردی 
وقتی معنا پی��دا می کند که چنین آدم 
بی ربطی یک جایزۀ صلح گذاشته است 
به نام جایزۀ صلح نوبل و هر س��ال به 
بعض��ی از آدمهای بی رب��ط این جایزه 
را می دهن��د و برایش ک��ف می زنند و 
همین کارشان باعث می شود آدمهایی 
ک��ه خیلی به صلح فکر می کنند و برای 
رسیدن به صلح جهانی تالش می کنند، 

دچار اعصابنوردیدگی شوند. 
در کنار این چند نفر می توانید مخترع 
باغ وح��ش، مخترع آینه، مخترع آژیر 
دزدگیر، مخترع فلفل قرمز تند، مخترع 
رقص ن��ور، مخترع وی��روس تروژان، 
مخترع فیلمهای هنری، مخترع پشه و 
مخترع ش��بکۀ خبر را ق��رار داد. چون 
ای��ن افراد نیز هر یک ب��ه نوعی عامل 
نوردیده ش��دن اعصاب ملّت هس��تند؛ 
مثاًل کس��ی که آینه را اختراع کرد، از 
این وس��یله برای نور انداختن در چشم 
م��ردم اس��تفاده می ک��رد. مخترع باغ 
وحش روح حیوانات حیوونکی را نابود 

کرده است. 
مخترع ش��بکۀ خبر هم احتماالً دلش 
نمی خواس��ته که هیچک��س، هیچوقت 

برنامه کودک یا سریال نگاه کند چون 
پدر خانواده به محض رسیدن به خانه 
شبکۀ خبر را راهاندازی می کند و عمراً 
اجازه نمی دهد حتی نقطه ای از یک خبر 
جا بیفتد و همۀ اخبار را می بلعد. کسی 
که این ش��بکه را اختراع کرده اس��ت 
احتماالً می دانس��ته ک��ه باباها از اینکه 
ما هم پا به پای آنها ننش��ینیم و اخبار 
را دنبال نکنیم دلخور می شوند و شاید 
تلویزیون به طور کلّی در منزل، تحریم 
ش��ود. از دیگر مقّررات این شبکه این 
اس��ت که هم��ه باید با باب��ای خانواده 
که حکم ریاس��ت خانواده را هم دارد، 
موافق باشند و همۀ حرفها و نظرات او 

را دربارۀ اخبار مختلف تأیید کنند! 
از دیگر مخترعین اعصابنورد، مخترع 
سینمای هنری است. این آدم هر کسی 

که بوده دلش می خواسته به مردم که 
عی��ن خنگها فیلمها را ن��گاه می کنند و 
نمی فهمن��د، بخندد و به آنهایی هم که 
الک��ی می گویند که فیلم را فهمیده اند و 
چه قدر هم با ش��کوه بوده است، بیشتر 
بخندد و با این کارش اعصاب ملت را 

سیر و سیاحت کند. 
به هر حال هر اختراع، مزایا و مضّراتی 
دارد ولی از آنجا که اختراعات مربوط 
به نوابغ اس��ت و نوابغ اصوالً آدمهایی 
هس��تند که در دلش��ان دوست دارند 
اعص��اب م��ردم را رنده رن��ده کنند، 
مطمئن باش��ید دلیل اختراعشان همان 

مّضرات بوده است، نه مزایا! 



10 30آذرمـــاه  1387
200

ست
دو

د 
یا

در نجف، امام نماز ظهر را در منزلشان 
می خواندن��د و به مس��جد نمی رفتند. 
مس��جدی در نزدیک من��زل امام بود 
که معروف به مس��جد ترکها بود ولی 
آن طور که نقل می کنند، مسجدی بود 
که ش��یخ انصاری، رحمه اهلل علیه، در 
آن نم��از می خواندند و درس می گفتند 
و به آن مدرسۀ شیخ هم می گفتند. در 
این مسجد مرحوم بحر العلوم که یکی 
از علمای نجف بود، نماز می خواندند و 
چون دیگر ایش��ان مریض شده بودند 
و برای نماز به مس��جد نمی رفتند، هر 
چه می آمدند خدمت امام که ایش��ان 
در این مس��جد نماز را بخوانند، اخالق 

ت
اع

جم
از 

نم
و 

ام 
ام

امام و بزرگواری ش��ان اجازه نمی داد و 
قبول نمی کردند. ایش��ان خودش پیک 
فرس��تاد. ما او را می ش��ناختیم. مردی 
بزرگوار و از علمای حوزه بود. خداوند 
انش��اءاهلل او را رحم��ت کن��د و ما را 
بیام��رزد. علمای دیگر ه��م آمدند اّما 
امام قب��ول نمی کردند. ت��ا اینکه خود 
آن بندۀ خ��دا با آن کهولت سنش��ان 
خدمت امام آمدند. گفتند: »اگر ش��ما 
نیایی��د، من نماز نمی خوان��م«. تا اینکه 
امام قبول کردند. بعضی از علمای آنجا 
می خواستند از امام تجلیلی شود. عّده ای 
آمدند به خدمت امام که ایش��ان را به 
مس��جد ببرند. این مقّدمۀ تش��ریفات 
ب��ود. من که خدمت امام بودم، متوّجه 
این مسئله نشدم و نفهمیدم یعنی چه. 
ولی امام با آن فراس��ت خدادادی که 
داش��تند، دریافتند که قضیه چیس��ت. 
ام��ام فرمودن��د: »بروید، م��ن خودم 
می آی��م.« و قبول نکردند که دو س��ه 
نفر از علما مالزم ایش��ان باشند و امام 
را با تش��ریفات ببرن��د و آنها را بیرون 
کردند ولی چون من در منزلشان بودم 

و خادمشان بودم، همراهشان رفتم. 
عبدالعلی قرهی
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خداون��دا! ت��و می دان��ی م��ردم ما 
مش��کالت را به ج��ان خریده اند و از 
هیچ چیزی غیر تو ترس و بیم ندارند 
و تم��ام زجره��ا و درده��ا را تحم��ل 
می کنن��د، همۀ پیروزیه��ا را از آِن تو 
و ب��ه عنایت تو می دانن��د، پس ما را 
به عنای��ت دوبارۀ خ��ود همراهی نما 
ودله��ای ملت ما را به نصر و پیروزی 
خود امیدوارتر ساز و رزمندگان جبهۀ 
ما را به مدد غیبی و جنود مخفی خود 
غال��ب و پیروز گ��ردان و توان و صبر 
و اس��تقامت ما را در تحمل سختیها و 
مش��کالت افزون نما و نعمت رضایت 
در شکس��ت و پیروزی را به ما ارزانی 
فرما و دل مردم م��ا را که برای دین 
تو ش��هید و مفقود و مجروح و اس��یر 
داده اند و سختی هجران عزیزان را به 
عش��ق لقا و رضای تو تحمل کرده اند، 
ش��ادمان فرما و همۀ ما را در مس��یر 
بندگی خود عاشق و درد آشنا فرما و 
شهیدان ما را از کوثر زالل والیت خود 
و رسول اکرم- صلی اهلل علیه و آله و 
س��لم- و ائمۀ ه��دی- علیهم صلوات 
اهلل- س��یراب نما و انقالب اسالمی ما 
را به انق��الب مصلح کل متصل فرما. 

»انّک ولّی النعم.«

ازکتاب نیایشهای حضرت 
امام خمینی )س(

* ش��بی که قرار ب��ود فردایش امام 
از بغ��داد ب��ه پاریس برون��د، در هتل 
دارالس��الم بغداد اقامت داش��تیم. هتل 
بس��یار عالی و مجلل بود. هنگام ش��ام، 
دوستان ما مسؤول هتل را برای شام صدا 
کردند. او هم با اش��تیاق دوید و معلوم 
بود که مایل اس��ت ببیند این شخصیتی 
ک��ه عراقیها ای��ن هم��ه در مراقبت از 
او اهتم��ام دارند و دقیق��ًا از او مراقبت 
می کنند، ش��ام چه میل می کند. از امام 
پرسید ش��ام چه میل دارید؟ فرمودند: 
»مختص��ر ن��ان، ی��ک ظرف ماس��ت، 
کشمش هم همراهم هست، همین کافی 
اس��ت، دیگر چی��زی نمی خواهم.« باور 
کنید، آن مرد از ش��نیدن این س��خنان 
داشت دیوانه می شد که یک شخصیت 
جهانی که دولت ع��راق را این طور به 
وحشت انداخته شام فقط نان و ماست 

و کشمش بخورد. 
* امام در ایام تبعیدش��ان در ترکیه، 
از غذاهای آنج��ا پرهیز می کردند. این 
امر به چند عامل بس��تگی داشت. یکی 
رعایت مس��ایل بهداش��تی ب��ود و امام 
به هر ح��ال احتی��اط می کردند که هر 
غذایی را نخورند. عالوه بر این، امام در 
مصرف برخی از غذاها پرهیز داش��تند. 
با این ح��ال از فروتنی و تواضعی که بر 
وجود ایشان حاکم بود، به کسی دستور 
یا س��فارش غذای دیگری را نمی دادند. 
در نتیجه با اندك غذایی که برایش��ان 
تدارك ش��ده بود، می س��اختند. مثاًل با 
نان و پیاز س��ر می کردن��د، بدون اینکه 

کسی بفهمد. 
حجت االسالم والمسلمین سید 
محمود دعایی
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آذربایجان  به جمه��وری  پیش��نهاد 
دربارۀ نظامی و خاقانی

قاب��ل توجه دس��ت ان��درکاران امور 
فرهنگی جمه��وری محترم آذربایجان! 
نظام��ی ی��ک از بزرگ ترین ش��اعران 
زبان فارس��ی است که ش��هرش یعنی 
گنجه امروزه دیگر جزو شهرهای ایران 
نیست بلکه متعلق به شما در جمهوری 
البت��ه مطمئن  آذربایجان اس��ت. م��ا 
نیس��تیم نظامی تُرک بوده باشد، چون 

خودش در اقبالنامه می گوید: 
به تفرش دهی هست »تا« نام او

نظامی از آنجا شده نامجو
اما این موضوع اص��ًا اهمیت ندارد. 

نظامی اگر تفرش��ی هم باشد، در گنجه 
به شهرت رسیده است و زبان مادری 
در جمهوری آذربایجان ترکی اس��ت. 
یک��ی دیگ��ر از بزرگ ترین ش��اعران 
فارس��یگو یعن��ی خاقانی ش��روانی نیز 
اهل ش��روان از جمه��وری آذربایجان 
شماست. اصًا اهمیت هم ندارد که در 
تبریز دعوت حق را لبیک گفته باش��د. 
پیشنهاد می ش��ود اول پیشنهاد بدهید 
یونسکو یک سال را سال نظامی و یک 
س��ال را سال خاقانی اعام کند. بعد به 
جهانیان اعام کنید که نظامی و خاقانی 
از مفاخر بزرگتان هستند. اصًا هم مهم 

نیست که نظامی سروده باشد: 

مهدی طهوری

همه عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد

دل ز تن به بود، یقین باشد
یک کم جدی تر

نظامی و خاقانی دو ستاره از کهکشان 
شعر فارسی اند که ستاره های بی شماری 
از آن، زبان مادری ش��ان فارسی نبوده 
اس��ت؛ س��تاره هایی همچ��ون قط��ران 
تبری��زی، مجیر بیلقی، فلکی ش��روانی، 
حبی��ش تفلیس��ی، مهس��تی گنج��وی، 
عمادالدین نسیمی، قاضی برهان الدین، 
ضری��ر، فضول��ی، امیر خس��رو دهلوی 
و اقب��ال الهوری اما این بوس��تان ادب 

همه عالم تن اس��ت 
و ایران دل
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Gheysar Aminpour

Accident

Fallen

As if a leaf

- that yellowish one – falls 

Fallen 

As if death 

-  that shivering inevitable – falls

But

He was green and warm

                      When fell down 

پارس��ی ایران اس��ت که همۀ آنها را از هر 
ن��ژاد و زب��ان و قومیت گرد ه��م می آورد؛ 
بوس��تانی که مأوای آن نه تنها ایران کنونی 
با قومیتهای آن است که قفقاز و افغانستان 
و هند را نی��ز در برمیگیرد. بوس��تانی که 
می درخش��د  سیس��تان  از  فرخ��ی  آن  در 
و فخرالدی��ن اس��عد از گرگان. س��وزنی از 
سمرقند و امیرالشعرا شهاب الدین عمعق از 
بخارا و هاللی از جغتا و منوچهری از دامغان 

و مجیرالدین از بیلقان. 
و این سرچش��مه هنوز هم که هنوز است، 
جوش��ان است. ش��هریار زادۀ تبریز است با 
اصال��ت ترکی، قیصر امین پ��ور زادۀ گتوند 
اس��ت با اصالت لری و وفا، ش��اعری است 
نیماییسرا از دیار کردستان. نیما اهل یوش 
مازندران است و منوچهر آتشی بوشهری و 
محمدعلی بهمنی زادۀ دزفول و همه و همه 

ایرانی اند. 
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س��یروس مق��دم کارگ��ردان خوبی 
اس��ت؛ نور را خ��وب می شناس��د. از 
ب��ه خوبی  امکان��ات تصویرب��رداری 
استفاده می کند و می تواند از بازیگران 
حرف��ه ای ب��ازی خوبی بگی��رد. فقط 
یک ایراد کلّ��ی در کار او وجود دارد 
و آن این اس��ت ک��ه دلش می خواهد 
سریال ساز باشد. شاید به همین دلیل 
اس��ت که معموالً داس��تانهای زیبا و 
بک��ری را آغاز می کن��د ولی در میانۀ 
راه، بیننده را دلزده می کند. بینندگان 
سریالهای او تنها به این دلیل، سریالش 
را دنبال می کنند که یا سریال مناسبتی 
می س��ازد و مردم به دیدن هر ش��ب 
آن ع��ادت می کنند یا ط��وری بیننده 
را س��ر کار می گذارد که بیننده دلش 
می خواهد از ته ماجرا سر در بیاورد و 

زودتر گرۀ داستان باز شود. 
تا ب��ه حال چن��د تله فیل��م از مقدم 
پخش شده است که آخرین آنها »روز 
بعد از خوشبختی« است. فیلمی با بازی 
هوشنگ توکلی، مهس��ا کرامتی، آرش 

مجیدی و جمعی دیگر از بازیگران. 
داس��تان این فیلم حکایت پسر جوان 
مجّردی اس��ت که از همس��ر دوست 
مرحومش خواس��تگاری می کند و قرار 

است به حج برود. 

به بهانۀ پخش فیلم تلویزیونی»روز بعد از خوشبختی«

حامد قاموس مقدم

اتفاقات، گره ها و تناقضات شخصیتها 
به نحوی کنار هم چیده ش��ده است 
که ب��ه بیننده احساس��ی واقعگرایانه 
را منتق��ل می کند و بینن��ده می تواند  
تک تک کاراکترهای داستان را درک 
کند و با آنها احساس همذات پنداری 

داشته باشد. 
ش��خصیتهای ای��ن فیل��م، همگ��ی 
خاکس��تری هستند یعنی نه آنقدر بد 
هستند که آدم دلش بخواهد سر به 
تنشان نباشد و نه آنقدر خوب هستند 

که دل آدم برایشان ضعف برود. 
این ش��خصیت پردازی هم  قشنگی 
دقیقًا همین اس��ت و ب��ه همین دلیل 
ظریف اس��ت که کاراکترها واقعی و 

باورپذیر هستند. 
مطمئنًا س��یروس مقدم خیلی دلش 
می خواس��ت چند تانکر آب در اختیار 
داش��ت که داخل فیلم مذکور ببندد 
و آن را به یک س��ریال هزار قسمتی 
تبدیل کند. به هر حال سیروس مقدم 
به ه��زار و یک دلیل کارگردان خوبی 
اس��ت و تنها به یک دلیل کارگردان 
خوبی نیس��ت؛ آن هم هم��ان آبهای 
فراوانی اس��ت که درون طرح خود با 
داستان یک خّطی اش می بندد و آن را 

به یک سریال تبدیل می کند. 

تو یک کارگردانی!
                باور کن!
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چند هفته ای اس��ت که پخش سریال 
بیگناهان، آخرین س��اختۀ احمد امینی، 

از شبکۀ سوم سیما آغاز شده است. 
این سریال که نوشتۀ سعید شهسواری 
است، داس��تان پیچیده و معماگونه ای 
دارد. کاراکترهای زیادی را نیز معرفی 
کرده است که در قسمتهای آینده ربط 

آنها با یکدیگر کشف خواهد شد. 
پی��ش از این س��ریال، »اولین ش��ب 
آرام��ش« از احمد امینی پخش ش��ده 
اس��ت که مورد اس��تقبال زیادی قرار 

گرفت. 
ریتم سریال جدید امینی مانند سریال 
قبلی او بسیار کند است. قاب بندیهای 
دوربین بس��یار زیباست و سایر عوامل 
تکنیک��ی فیلم نیز در حّد کمال اس��ت؛ 

موسیقی بس��یار زیبا و مالیم به همراه 
طراحی صحنه و لباس مناس��ب، بیننده 
را تحریک می کند که داستان را دنبال 

کند. 
در کنار تمامی این عوامل، نکتۀ قابل 
توجه دیگر این س��ریال بازیهای روان 
و غی��ر تصنع��ی بازیگران آن اس��ت. 
داری��وش فرهن��گ، مه��دی پاک��دل، 
فریبا کوثری، جمش��ید گرگین، مسعود 
کرامتی، پرویز پور حس��ینی و بسیاری 

دیگ��ر از بازیگران پیشکس��وت و 
جوان سینما و تلویزیون و تئاتر 

قاتلبیگناه
نگاهی به سریال بیگناهان

در این سریال حضور دارند. 
این سریال جدای از داستان جّذابی که 
دنبال می کند، به دلیل بازی بازیگرانش 
ارزش دی��دن و دنب��ال ک��ردن دارد. 
بغضها و اش��کهای گاه و بیگاه داریوش 
فرهنگ به همراه سکوت و غمی که در 
چهره اش نشسته اس��ت، از او کاراکتر 
جّذابی س��اخته است که بیننده با اینکه 
می دان��د او ی��ک قاتل اس��ت، برایش 
آرزوی عاقب��ت به خیری 

می کند. 
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گش��ت و گ��ذار در دنی��ای مجازی 
اینترنت��ی امکان��ات و تجهیزاتی را نیز 
طلب می کند که در ابتدا داش��تن یک 
سیس��تم کامپیوتری است که دیگر در 
عصر کنونی به کامپیوتر های شخصی و 
لپ تاپها ختم نمی ش��ود و با راه اندازی 
 GPRS سرویس��های اینترنتی یا همان
ب��ر روی تلفنهای هم��راه و اینترنتهای 
بی س��یم در مکانهای عمومی موس��وم 
ب��ه Wi-Fi دیگر بر روی هر وس��یلۀ 
دیجیت��ال با قابلی��ت انتق��ال دیتا نیز 
می توان��د در این دنیای مجازی س��فر 

کرد. 
از موض��وع بح��ث دور نمی ش��ویم 
و بای��د ب��ه دیگ��ر تجهی��زات م��ورد 
احتی��اج کارب��ر اینترنت��ی بپردازیم تا 
بتوانی��م کم��ی ب��ه موض��وع خودمان 
نزدی��ک   LUNASCAPE یعن��ی 
ش��ویم. مرورگر ه��ای اینترنتی پس از 
ی��ک ارتباط اینترنتی ک��ه هم اکنون با 
س��رعتهای باال در دسترس است، یکی 
از مهمترین امکانات وب گردی اس��ت 
که نقش مهم و به سزایی برای پردازش 
اطالعات اینترنتی متناس��ب با سرعت 
اینترنت ش��ما فراهم می سازد. تا کنون 
بار ها در مورد تن��وع این مرورگر های 
اینترنتی صحبت کرده ایم و حتی به طور 
اختصاص��ی مهمترینه��ای آنها را برای 
شما معرفی کرده ایم و البته اگر شما نیز 
کاربر اینترنتی در عصر دیجیتال کنونی 
هستید حتمًا با محبوب ترین آنها یعنی 

  Internet Explorer ی��ا هم��ان IE
 FireFOX محص��ول ماکروس��افت و

محصول موزیال آشنا هستید. 
چندی پیش به معرف��ی عضو جدید 
این مجموع��ه از نوع گوگلی پرداختیم. 
گ��وگل کروم نیز یکی از این مرورگر ها 
شناخته می ش��ود ولی اکنون به معرفی 
می پردازیم   )lunascape( لونااسکیپ 
که در ماه گذشته سر و صدای زیادی 
به پا کرده اس��ت. ای��ن مرورگر جدید 
و ت��ازه وارد ب��ا س��رعت پ��ردازش یا 
Render بسیار باال و قابل مالحظه ای 
که ارائه کرده است، توانسته در دنیای 
IT و Cnet مق��ام اول را در مجموعۀ 
شش عضوی مرورگر ها به دست آورد. 
طبق گفتۀ سازندگان این مرورگر که 
از کشور ژاپن هستند، برتری لونااسکیپ 
از لحاظ س��رعت به علت به کارگیری 
تکنول��وژی نانو و پیش��رفته ای اس��ت 
که س��اختار این مرورگر را وابس��ته به 
یک موتور پ��ردازش اینترنتی نمی کند 

و ه��وش مصنوع��ی موج��ود در آن 
پردازش صفحات اینترنتی را بس��ته به 
قالب بندی به یک موتور مرتبط به آن 
متصل می کند و به همین دلیل سرعت 
نمایش صفحات اینترنتی به مراتب دو 

و یا چند برابر دیگر مرورگر ها است. 
از دیگر امکانات این مرورگر، پشتیبانی 
از صفحات چند رسانه ای )فلش، جاوا، 
آر اس اس، XML و...( ب��دون نیاز به 
نصب برنامۀ اضافی و تغییر پوس��ته یا 
اسکین قابل دانلود و گرافیکی بودن آن 

است. 
به ش��ما پیش��نهاد می کنی��م پس از 
مطالعۀ این مطل��ب به خودتان جرأت 
یک بار نصب و امتحان آن را بدهید و 
برای دانلود لونااس��کیپ از آدرس زیر 

استفاده کنید: 
www. lunascape. tv

قدم نو رسیده 
در مرورگرها! 
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فراموشی رمز؟ 
ماکروسافت: مشکلی 

نیست! 

اگ��ر عمل Shutdown در کامپیوتر 
ش��ما درست انجام نشود و یا به نحوی 
سیس��تم ش��ما دچار هنگ ش��ود و از 
دکمۀ ریس��ت اس��تفاده کنید، پس از 
اس��تارت بعدی برای اینکه سیس��تم و 
هارد دیس��ک از لحاظ آس��یب دیدگی 
و خطا و یا اش��تباه چک ش��ود، برنامۀ 
Scan Disk در هن��گام ب��وت نمایان 
می ش��ود که عماًل کار چ��ک کردن را 
فقط انج��ام می دهد و اثری بر کارکرد 
سیس��تم ندارد و فقط زم��ان زیادی را 
برای بوت می گیرد. برای جلو گیری از 

یکی از امکانات یا اشتباهات ساختاری 
ویندوز ماکروسافت، راه نفوذ به ویندوز 
در صورت فراموشی یا ندانستن پسورد 
 switch امکان جالب xp است. ویندوز
user را دارد که می تواند محیط را برای 
کار کاربران مختلف آماده سازد. حال 
فرض کنید ش��ما یک��ی از این کاربران 
هس��تید و کلمۀ عبور ورود به ویندوز 
را فرام��وش کرده ای��د؛ در این حالت 
چن��د راه برای نفوذ وجود دارد. یکی از 
آنها پس از ظاهر شدن منوی کاربران 

 Ctrl و ALT فشردن دوبار کلید های
 ،administrator تایپ کلمۀ ،Del و
خالی گذاشتن قس��مت رمز و فشردن 

دکمۀ ورود است. 
حال اگر ش��ما بر روی کاربر اصلی یا 
همان Admin رمز گذاش��ته باش��ید، 
بعد از راه اندازی مجدد ویندوز قبل از 
 F8 باال آمدن و دیدن صفحۀ لود، کلید
را بفش��ارید و از منوی پیش رو گزینۀ 
Safe Mode را بس��ته به نوع کارکرد 
خود بفش��ارید. بع��د از ورود از منوی 

استارت گزینۀ Run را باز کنید و کلمۀ 
control userpasswords2 را تایپ 
و اجرا کنید. پنجرۀ باز ش��ده دارای دو 
قسمت Users و Advancrd است؛ 
در قس��مت User تیک گزین������ۀ 
 User Must enter a user name
 and password to use this

computer را بردارید. 
بعد از استارت مجدد، مشکل برطرف 

می شود. 

این عملی��ات از روش زیر 
استفاده کنید: 

از منوی اس��تارت گزینۀ 
Run را اج��را کنی��د و در 
قس��مت ورود مت��ن، کلمۀ 
تای��پ  را   msconfig
کنی��د و س��پس قس��مت 
 Programs System

Configuration  را ب��از کنید و در 
 register بر روی general قس��مت
 scandisk کلیک کنید و سپس فرمان
 after error by shutdown

disabled را فع��ال کنی��د و در آخر 
هم��ۀ پنجره های ب��از را ب��ا کلیک بر 
روی Ok ببندی��د و ویندوز را مجدداً 

راه اندازی کنید. 

به سرعت خاموش کنید؟! 
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نویسنده: روداگلدستین
مترجم: دالرام کارخیران

دارد، دارای کربن14 کمتری است. 
دانشمندان با استفاده از کنتور گایگر 
که وسیله ای برای سنجش مقدار رادیو 
اکتیو اس��ت، می توانند مق��دار صحیح 
کرب��ن14 باقیمانده در اجس��ام را پیدا 
کنند. آنها با این دانش می توانند س��ن 

آن جسم را محاسبه کنند. 
وقتی دس��تگاه گایگ��ر را در نزدیکی 
جس��می حاوی مواد رادی��و اکتیو مثل 
کربن 14 قرار دهند، لولۀ دستگاه تعداد 
ذرات نامرئی رادیو اکتیو را که جس��م 
دفع می کند، کشف می کند. برخورد هر 
ذرۀ رادیو اکتیو به لوله، تحریکی در آن 
ایجاد می کند که در کنتور دستگاه ثبت 
می ش��ود. این عمل صدایی شبیه تیک 
ایج��اد می کند. هر چ��ه این تیک تیک 
تندتر شود، به همین نسبت رادیو اکتیو 

عمر کرۀ زمین چقدر است؟ نخستین 
انس��ان در چ��ه زمان��ی ظاهر ش��د؟ 
دایناس��ورها چند س��ال پیش در کرۀ 
زمین زندگی می کردند؟ عصر یخبندان 

چقدر طول کشید؟ 
برای سالهای طوالنی، این سؤاالت را 
بدون دقّت و صراحت جواب می دادند 
ولی امروزه دانش��مندان راه محاس��بۀ 
عمر تمام چیزه��ای روی کرۀ زمین را 
یافته اند. در اغلب اجس��ام مقدار بسیار 
کمی رادیو اکتیو به نام کربن14 وجود 
دارد. ب��ا گذش��ت قرنه��ا، کربن14 به 
تدریج از بی��ن می رود و مقدار کمتری 
از آن باق��ی می مان��د، ب��ه همین دلیل 
تّکه ای از استخوان شخصی که دویست 
هزار سال قبل می زیسته نسبت به تّکه 
اس��تخوانی که فقط سه هزار سال عمر 

بیشتری وجود دارد. 
روش اس��تفاده از کرب��ن 14، ب��رای 
تشخیص سن اجسام، راهی برای کشف 
جوابهای تازه و صحیح برای بس��یاری 
از سؤاالت قدیمی گشوده است. امروزه 
دانش��مندان عمر س��ّیارۀ م��ا را چهار 
میلی��ارد و پانصد میلیون س��ال تعیین 
کرده اند و ش��روع زندگی اولین انسان 
را ب��ه حدود چهارصد هزار س��ال قبل 

نسبت می دهند. 
تاریخ س��ّیارۀ ما از طریق دیگری هم 
بررسی می ش��ود؛ زمین در طول سالها 
به تدریج تغییر کرده اس��ت. در طول 
میلیونها س��ال، رش��ته کوهها از دریاها 
بیرون آمده اند، س��رزمینهای خشک را 
آب ف��را گرفته و صخره های بزرگ به 
قسمتهای گود و روی صخره های دیگر 

چند سالته کوچولو؟ 
میلیون
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* تقریبًا 90 درص��د صندلیهای گهواره ای که در همه جای 
جهان در صحت و س��امت کار می کن��د، به علت اضافه وزن 

روز افزون آمریکاییها، می شکند. 
* دومین شنبۀ ماه سپتامبر، یکی از پر ازدواج ترین روزهای 
سال میادی است. البته یک استثناء وجود دارد. دومین شنبۀ 
ماه س��پتامبر سال 2004 با روز یازدهم سپتامبر مقارن شد و 

در کمال تعجب، هیچ کس در این روز ازدواج نکرد! 
* بزرگترین کتاب جهان، »بوتان، اُدیس��ۀ دیدنی« نام دارد. 
این کتاب در کتابخانۀ عمومی ش��یکاگو نگهداری می شود و 5 

فوت درازا، 7 فوت پهنا و 133 پوند وزن دارد. 
* تمام رادیوهای کرۀ ش��مالی، قبل از رس��یدن به دس��ت 
مصرف کننده، طوری تنظیم می ش��وند که فقط و فقط صدای 

رادیوی دولتی کشورشان را دریافت می کنند. 
* ح��دود یک س��ّوم معلمانی که در م��دارس دولتی جهان 
تدری��س می کنند، فرزن��دان خود را به م��دارس غیر دولتی 

می فرستند! 
* فلورانس نایتینگل، مادر علم پرستاری، در سنین نوجوانی 
از بّچ��ه جغدی مراقبت می کرده. او برای همراه داش��تن بّچه 

جغد، او را در جیب پیراهنش نگه می داشته! 
* ایالت متحدۀ آمریکا تنه��ا 5 درصد جمعیت جهان را به 
خود اختص��اص داده در حالیکه زندانهای این کش��ور از 25 

درصد جمعیت زندانیان جهان پر است. 

باورتون میشه؟! 
مرجان خوارزمی  

غلتیده اند. 
زمین شناسان که اوضاع کرۀ زمین را مطالعه می کنند، 
برای شناخت این تغییرات از ابزاری به نام زلزله نگار 
اس��تفاده می کنند. این دستگاه، اطاعاتی دربارۀ داخل 
ک��رۀ زمین به ما می دهد. وقتی ک��ه زلزله یا انفجاری 
که بشر به وجود می آورد زمین را می لرزاند، نوسانات 
حاصله، فواصل بس��یار طوالن��ی را از طریق الیه های 

سنگی زیر پوستۀ زمین طی می کند. 
سیارۀ زمین برای مطالعه، موضوع بسیار جالبی است. 
اقیانوس شناس��ان درب��ارۀ دریاهایش، زمین شناس��ان 
دربارۀ زمینش و هواشناس��ان درب��ارۀ الیه های هوا یا 
ج��ّوی که این س��ّیاره را احاطه کرده اس��ت، مطالعه 

می کنند. 
مهم ترین وظیفۀ هواش��ناس، کس��ب دانش بیش��تر 
دربارۀ هوا اس��ت. برای انجام این کار، هواش��ناس از 
ابزاره��ای گوناگ��ون مربوط به هوا اس��تفاده می کند. 
دماس��نج برای اندازه گیری دمای هوا، فشارسنج برای 
اندازه گیری فش��ار هوا و بادس��نج ب��رای اندازه گیری 
س��رعت باد به کار برده می ش��ود. یکی از جالب ترین 
ابزاره��ای هواشناس��ان، رادار اس��ت. دس��تگاه رادار 
هواشناس��ی، عایمی به جّو زمین می فرستد. وقتی این 
عای��م با باران، برف و ی��ا ذرات یخ برخورد کند، به 
س��رعت به طرف صفحۀ رادار بر می گردد و تشکیل 

عایم نورانی می دهد. 
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امیری که نوکر حسین بود

شهریار زنجانی

یادداشتی بر فیلم سینمایی »با دستهای خالی«

با دس��تهای خالی فیلمی از ابوالقاس��م طالبی است که به 
تازگی به ش��بکۀ ویدیویی خانگی راه پیدا کرده اس��ت. این 
فیل��م هنگامی که روی پ��رده بود نیز مورد اس��تقبال قرار 
گرفت. طالبی پس از فیلم »نغمه« برای بار دوم مش��کالت 
جانبازان شیمیایی را به عنوان موضوع انتخاب کرده است. 
دس��تهای خالی حکایت آزاده ای است که سالها پس از از 
جنگ و تا زمان س��قوط صدام در بند اسارت بوده است و 
اینک با تنی رنجور و بیمار به وطن بازگش��ته است. فیلم با 
یک سوءتفاهم آغاز می شود ولی کم کم داستان در مسیری 
دیگر می افتد و س��رانجام با ی��ک جمله و یک خط دیالوگ 

عاقبت به خیر می شود. 
طالبی خیلی حرفها برای گفتن دارد که س��عی کرده است 
آنها را در ج��ای جای فیلمنامه اش بگنجان��د و به اقتضای 
داس��تان، هر کدام از حرفها از دهان کس��ی بی��رون بیاید. 
گهگاه این حرفها در قالبی ش��عاری ق��رار می گیرد و بیننده 
را دلزده می کند. تا یک س��وم پایانی فیلم، بیننده نمی تواند 
حدس بزند که چه چیزی در انتظار کاراکترهای فیلم است 
و طالبی هم بیننده را در مس��یری طوالنی و پیچیده حرکت 
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می دهد تا نتوان��د پایان فیلم را حدس 
بزند. 

بینن��دۀ فیلم نی��ز مانند بس��یاری از 
کاراکترها قدری گیج و سردرگم است. 
طالبی هم برای جلوگی��ری از لو رفتن 
داس��تانش بینندگان را در تاریکی نگه 
م��ی دارد و از ای��ن کار ل��ّذت می برد. 
بیننده نیز پس از آنکه پای در روشنایی 
داس��تان قرار داد، از اینکه تا آن موقع 

در تاریکی بوده است لّذت می برد. 
ش��اید مهمترین عامل جّذابیت فیلم، 
بازی زنده یاد خسرو شکیبایی در نقش 
امیر حسین باشد. بسیاری از دیالوگهای 
این ش��خصیت اگ��ر از بازیگر دیگری 
ش��نیده می شد، رنگ و بوی شعاری به 
خ��ود می گرفت و به دل نمی نشس��ت 
ولی بازی شکیبایی به گونه ای است که 
انگار این دیالوگها از دلش می جوش��د 
و وقت��ی دس��تهای خالی اش را نش��ان 

می دهد، دل بیننده را می لرزاند. 
ش��کیبایی که در هنگام بازی در این 
فیلم خود نیز بیم��ار بود، با بردباری و 
شکیبایی لحظاتی از این فیلم را که نیاز 
به حرکتهای فیزیکی س��ریع و انرژیک 
دارد به خوبی اجرا کرده اس��ت. مریال 
زارعی، فاطمه گودرزی، اصغر نقی زاده 
و دیگ��ر بازیگ��ران این فیلم نقش��های 
خود را به خوبی اجرا کرده اند و ش��اید 
مهمتری��ن عام��ل توفیق فیل��م همین 

باشد. 
در کن��ار بازی زیبا و دلی ش��کیبایی، 
عامل��ی که باعث برجس��ته تر ش��دن 

و تأثیرگذارتر ش��دن بیش��تر داس��تان 
می ش��ود، بازی زیبای مس��عود رایگان 
اس��ت. رایگان ک��ه قرار اس��ت بَدَمن 
داس��تان هم باش��د، بینن��ده را با خود 
هم��راه می کند و همین مس��ئله باعث 
می ش��ود که بیننده نیز به باوری برسد 
که ش��کیبایی در فیلم به آن می رس��د. 
دی��دن ای��ن فیلم در آس��تانۀ محرم و 
دهۀ عزاداری س��االر ش��هیدان، بسیار 

دلچسب و تأثیرگذار خواهد بود. 
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بعضی چیزه��ا خیلی به هم مربوطند؛ 
مثاًل قاش��ق و غذا یا بخاری و سرما یا 
بانک و پول یعنی اول باید دومی باشد تا 
اولی اختراع شود. مثاًل اگر هوا همیشه 
گرم باش��د که نیازی به اختراع بخاری 
وجود ندارد یا اگر پولی در میان نباشد 
که اختراع بانک کار بیهوده ای اس��ت، 
آدم به جایش سوپر مارکت می زند. یا 
اگر غذایی برای خوردن وجود نداشته 
باشد، داشتن سرویس قاشق و چنگال و 

چاقو چه دردی را دوا می کند؟ 

قفل هم از همین اختراعات وابس��ته 
است. قفل از آن وسایلی است که بعد 
از اختراع دزد به وجود آمد. یعنی بعد 
از اینکه دزد اولیه تمام آذوقۀ زمستانی 
یک انس��ان اولیه را به یغما برد، انسان 
اولیه تصمیم گرف��ت راهی پیدا کند تا 
دیگر چنین بالیی س��رش نیاید و یک 
دزد اولیه نتواند سرش را پایین بیندازد 
و برود درون غار و همۀ خوراکیهای او 

را بدزدد. 
ظاهراً انس��ان اولیه با توجه به نیازی 

که به قفل داش��ت، خیل��ی زود به فکر 
اخت��راع آن افتاد ولی چ��ون هنوز در 
اخت��راع نش��ده ب��ود، این اخت��راع به 
حال��ت بالقوه باقی ماند تا اینکه باالخره 
در تاریخی نامعلوم، در اختراع ش��د و 
همین مس��ئله باعث ش��د که عرصه، 

برای اختراع قفل هم پدید بیاید. 
این اتفاق همین چند وقت پیش یعنی 
حدود 4 هزار س��ال پی��ش افتاد. یعنی 
ی��ک آدمی که خیلی از دس��ت دزدها 
و فضوله��ا ش��اکی بود، رف��ت یک در 

یک اختراع وابسته

لیال بیگلری

زار
لتا

 با
ور

س
وف

پر
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خری��د و برای درش ی��ک قفل چوبی 
درس��ت کرد. قفل او چن��د میلۀ چوبی 
قابل حرکت داشت که در سوراخهایی 
ک��ه روی کل��ون در قرار داش��ت می 
افتاد و کلون در را در حالت بسته نگه 

می داشت.
ای��ن قف��ل در ویرانه های خرس��اباد 
در نزدیکی نینوا پیدا ش��ده اس��ت. در 
دوران فراعن��ه نی��ز قفلهای��ی با همین 
ساختار س��اده در مصر ساخته می شد. 
نمونه های این قفلها در ژاپن و نروژ هم 

پیدا شده است.
چون آتش اختراع شده بود و قفلهای 
چوب��ی اصاًل از مقاوم��ت در برابر این 
ش��یوه خوشش��ان نمی آمد، مخترعین 
تصمی��م به اخت��راع قفلهای س��نگی و 

آهنی گرفتند.
باستان شناسان در حفره های تپۀ چغا 
زنبی��ل، کلون و میله هایی س��نگی پیدا 
کرده ان��د که مربوط به قرن س��یزدهم 

میالدی است.
در ای��ن دوره و زمان��ه گاه��ی پیش 

بّچه ه��ا،  ک��ه  می آی��د 
کلیده��ای خود را گم 
همین  ب��ه  می کنن��د. 

مهربان  م��ادران  دلیل 
با بردب��اری ف��راوان و پس از 

تنبی��ه آنها کلیدی جدید برایش��ان 
تهیه می کنند و برای اینکه گم نش��ود، 

آن را مانن��د گردنبند به گردن بّچه ها 
می اندازند. شاید فکر کنید این روش را 
م��ادران بردبار این دوره و زمانه ابداع 
کرده اند ولی باید بدانید که این ش��یوه 

مربوط به رومیان است.
آنها کلیدهایی کوچک و آهنی داشتند 
که از آنها به عنوان انگش��تر اس��تفاده 

می کردند.
از آنج��ا که دزد فضول در روم خیلی 
زی��اد ب��ود، آنه��ا از ضامنهای��ی برای 
ایمنی قفل اس��تفاده می کردند. قفلهای 
ضامن دار، صدها س��ال مورد اس��تفاده 
می گرف��ت. این ضامنها در واقع همان 
برآمدگیهای اطراف کلید بود که باعث 
می شد هر قفل فقط با کلید خودش باز 

شود.
ساختار قفل تا به امروز نیز به گونه ای 
بوده اس��ت که کلی��دش از این قاعده 

استفاده می کند.

در قرون وسطی دیگر برای مردم جا 
افتاده بود که زندگی بدون قفل ممکن 
نیس��ت؛ به همی��ن دلیل قفل س��ازان 
آلمانی قفلهایی زیبا و تزیینی ساختند و 
برای ایمنی بیشتر، پیچیدگیهای بیشتر 

در ضامنها ایجاد کردند.
در حال حاضر نیز قفلهای کنترل از راه 
دور با ریموت کنترل، قفلهای رمزدار و 
هزار و یک مدل دیگر قفل اختراع شده 
است ولی خیالتان راحت باشد که هیچ 
قفلی نمی تواند جلوی یک دزد با پشتکار 
و مص��ّر را بگی��رد و نانش را آجر کند 
چون در حکایت آمده اس��ت که وقتی 
دزدها بازنشس��ته می شوند، می روند و 
در کارخانه های بزرگ قفل س��ازی به 

طراحی  قفل می پردازند.
به هر حال یادتان باشد که بودن قفل 
خیلی بهت��ر از نبودن آن اس��ت چون 
یک دزد سابقه دار می گفت که ترجیح 
می دهد سراغ دری برود که قفل ندارد 
چ��ون کمت��ر معّطل می ش��ود. پس تا 
می توانید از قفل استفاده کنید و به قول 
قدیمیها در خانۀتان را س��فت ببندید 
و به مرغ همس��ایۀتان تهمت 

غازی نزنید!
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- با سالم... آقا اجازه؟ بابایمان گفتند 
می توانی��د این برج کرای��ۀ خانۀ تان را 
ندهید ولی در عوض ما را می فرس��تند 
در خانۀت��ان ت��ا س��ؤاالتی را که برای 
امتحان طراحی کرده اید ازتان بگیریم. 

با تشکر. 
- آق��ا اجازه؟ ج��ان خودت��ان رحم 
کنی��د... آقا ج��ان بچه هایتان قس��م... 
خدا کند بچه هایت��ان بمیرند اگر ما را 
تجدید کنید. مادربزرگمان می گوید آه 
ما س��نگ را می ترکاند. به عنوان مثال 
م��ا یکبار رفتیم خانۀ عمۀ مان و متوجه 
شدیم که ایشان شیرینیهایشان را قایم 
کرده اند. همان موقع یک آه کش��یدیم، 
به جان خودتان چش��م سه تا بچۀشان 
از کاس��ه در آمد و بومب! روی دیوار 
روبه رویش��ان ترکی��د و از روی دیوار 

ش��ّره کرد و پایین ریخ��ت. حاال دیگر 
خ��ود دانی��د. ما از االن به ش��ما تذکر 
دادیم که هوایمان را در امتحان داشته 

باشید. نگویید نگفتی... 
- ف��وووت... ف��وووت... فوت... فوت! 
آقا اجازه؟! س��الم. آقا اجازه اگر ش��ما 
به س��المتی و امنیت فرزندتان عالقه 

دارید ما را تجدید نکنید. 
- منزل آقای معلم؟! سالم. آقا اجازه؟ 
هوای ما را داشته باشید. هرچی نباشد 
ما فامیل شما هستیم و شما باید پارتی 

مریم شکرانی

نز
ط

گیر  پیغام 
یک معلم در آستانه 

امتحانات! 

ما بش��وید. ما همان هستیم که عموی 
خانم شما به خواستگاری مادربزرگش 
رفته اس��ت. خالصه اگ��ر ما را تجدید 
کنید ب��ه مادربزرگم��ان می گوییم به 

عموی خانمتان جواب منفی بدهد. 
- سالم آقا معلم... آقا اجازه؟ دکترها 
گفتند که ما سرطان خون داریم... آه...! 
 ها ها ها )مثال گریه می کند!(... نچ! هیس! 
آقا ببخش��ید این پسر خالۀ مان کنار ما 
نشسته است و می خواهد ما را بخنداند. 
شما به دل نگیرید، بچه بی تربیتی است 
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و هم��ۀ فامیل هم همین را می گویند.... 
بله، دکترها گفته اند ما س��رطان خون 
داریم و هرچه خواس��تیم فوری بهمان 
بدهید چون به زودی می میریم. امروز 
هم یکی از دکترهایمان می خواستند به 
ما زنگ بزنند و بگویند که نمرۀ امتحان 
این بچه را بیست بدهید ولی ما شمارۀ 
شما را بهشان ندادیم و گفتیم که زشت 
است شمارۀ تان را همه جا پخش کنیم. 
خالصه م��ا به ایش��ان اطمینان دادیم 
که خودمان به ش��ما زن��گ می زنیم و 
س��فارش خودمان را می کنیم و پیغام 
ایشان را می رسانیم. دستتان درد نکند. 
حاال 18 یا 19 هم دادید، اشکال ندارد 
ولی دیگر کمتر نشود.... در ضمن اسم 
امواتتان را هم روی کاغذ بنویس��ید تا 
اگر آن بزرگواران را دیدیم سالم شما 

را بهشان برسانیم. 
- آقا اجازه؟ ما در طول سال تحصیلی 
ی��ک س��ری عک��س و فیل��م از ش��ما 
گرفتیم که مایۀ آبروریزی اس��ت. اگر 
ب��ه آبرویتان عالقه داری��د، ما را قبول 
کنی��د وگرنه از این به بعد مردم را در 
اتوبوس و مترو می بینید که غش غش 
می خندند و فیلم و عکس شما را برای 

هم بلوتوث می کنند. با سپاس!
- س��الم آقای معل��م... آق��ا اجازه؟ 
م��ا االن از س��ر کارمان به ش��ما زنگ 
می زنی��م. راس��تش را بخواهید، پدر ما 
هفتۀ قبل قطع نخاع شدند و به رحمت 
خدا... نه ببخشید به رحمت خدا نرفتند 
فقط قطع نخاع شدند. االن یکسال تمام 
اس��ت که ما جور ایشان را می کشیم و 
خرج خانوادۀ مان را می دهیم. مادرمان 

متأس��فانه زن ولخرجی هستند و طال و 
جواهرات خیلی دوس��ت دارند. همین 
3-4 روز پی��ش بود که پایش��ان را در 
یک کفش کردن��د و به زور از ما یک 
میلیون تومان گرفتند که بروند سرویس 
طال بخرند. آن یکی خواهرمان هم دم 
بخت اس��ت و بای��د برای��ش جهیزیه 
بخریم. االن شش ماه است زار می زند 
که ماشین ظرفشویی می خواهد ولی ما 
پول نداریم ک��ه دل این دختر معصوم 
را شاد کنیم. خودمان هم دیکس! کمر 
گرفتیم از بس کار می کنیم. خالصه شما 
شرایط ما را درک کنید. ما با این همه 
مش��کالت و بدبختی کی وقت می کنیم 
درس بخوانی��م؟! خودت��ان زن و بچه 
دارید و می فهمید بن��ده! چه می گویم. 
م��ا را قبول کنید. من همیش��ه برایتان 
دعا می کنم چرا که گفته اند دعای آدم 

مظلوم مورد موافقت قرار می گیرد. 
- آقا اجازه؟ ما ش��ش س��ال اس��ت 

که در ای��ن کالس در جا می زنیم. اگر 
می خواهید از ش��رمان راحت ش��وید، 
لجبازی نکنید و م��ا را قبول کنید. این 

به نفع هر دوی ماست. 
- ای گل زیبا سالم... ای که همچون 
چمنی... عش��ق منی... ای انسان زیبا و 
فداکار... ای که زمین زیر پاهای شما 
می لرزد و آسمان می ترکد و دریاها 
وحشی می شوند و هی مسخره بازی 
در می آورند... ای مرد خوب و محترم... 
حتی هری پاتر هم قادر نیس��ت جواب 
محبتهای شما را بدهد... ای انسان زیبا 
و خیلی ب��اکالس... م��را دریابید... هم 
اکنون نیازمند یاری س��بزتان هستیم... 

وعدۀ ما روز امتحان!

مریم شکرانی
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- سالم و درود... آقا اجازه؟ اگر شما 
می خواهید یک فضای امتحانی سالم و 
یک جو رقابت��ی مثبت در روز امتحان 
داشته باشیم، پس خودتان با زبان خوش 
به ما نمره ارفاق کنید و قبولمان کنید. 
اگر هم می خواهی��د ما دچار انحرافات 
تقلبی و از اینجور مسایل ناسالم رقابتی 
بش��ویم و آین��دۀ تربیتی م��ان به خطر 
بیفتد و فردا همۀمان جزو کالهبرداران 

بزرگ بانده��ای مخوف و مافیایی 
بش��ویم، با م��ا کن��ار  نیایید و 

تقلب  که  کنی��د  مجبورمان 
کنیم. ب��ه هرحال انتخاب 

با خودتان است چون ما 
هم تقلب می کنیم... 

ما  اج��ازه؟  آق��ا   -
یادمان رفته بود امتحان 
داری��م و همه اش در 
نشس��تیم  مدت  این 

کارت��ون م��وش سرآش��پز را دیدیم و 
بازیهای مختل��ف رایان��ه ای کردیم و 
فیلمهای وحش��تناک هم نگاه کردیم و 
همۀ این عوامل دس��ت به دس��ت هم 
دادن��د و روی روحی��ۀ م��ا تأثیر خیلی 
بدی گذاش��تند و امتحانم��ان را خیلی 
ب��د دادیم. ما قربانی عص��ر تکنولوجی 
و یارانه... ببخش��ید رایانه هستیم... ما 
گناهی نداریم. به ما چه مربوط اس��ت 
که ما در این عصر به دنیا آمدیم؟ شما 
باید فکری به حال بچه های قربانی این 
عصر کنید و نگذارید که تجدید بشوند. 
خالصه دیگر سفارش��ی نداریم. ما یک 
قربانی هستیم و از نظر روانشناسی هم 

به شدت نگران کننده می باشیم و برای 
آیندگان خطرناک هستیم و شما نباید 
به این مشکالت دامن بزنید. دیگر خود 

دانید. 
- )با صدای مثاًل کلفت! ( آقا س��الم 
علیکم... انا بن الدن هستم. فامیل یکی 
از دان��ش آموزان ش��ما. ش��ما باید به 
ایش��ان نمرۀ قبولی بدهید وگرنه حتمًا 
جنابعال��ی را می ربایم. پس اگر به جان 
خودتان عالقمند هس��تید، توصیۀ این 
دانش آموز عزیز را جدی بگیرید. اسم 
و فامیل این دانش آموز گرامی متعاقبًا 
اعالم می ش��ود. منتظر تماسهای بعدی 

ما باشید. 
- آق��ا معلم س��الم... پدرب��زرگ ما 
خواب دیده اند ک��ه در روز امتحان ما 
می میرن��د. خواس��تیم از االن به ش��ما 
اط��الع بدهیم که م��ا در روز امتحان 
وضع روح��ی مس��اعدی نداریم و اگر 
تجدید شدیم، خودتان دیگر به ما نمره 
بدهید و ضربۀ روحی مان را دو چندان 

نکنید. با تشکر... 
- من��زل آقای علوم؟! س��الم.... من 
ش��ش روز اس��ت هرچی زنگ می زنم 
اش��غال اس��ت. امروز ب��ا زحمت 
توانستیم شمارۀ شما را بگیریم 
و بگوییم که ما را قبول کنید 

چون...! 
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پسرک به درخت کاج تکیه داده بود 
و به آت��ش نگاه می کرد و هیچ بهره ای 
از زم��ان نمی برد. س��اعتها گذش��ت و 
ش��ب بالینش را روی آسمان پهن کرد 
و س��تارگان هم چون روزنه هایی که به 
س��وی خدا باز شده اند، می درخشیدند. 
پس��رک س��ر بر بالینش گذاشت و بر 
روی ب��ال ر  ؤیا پ��رواز ک��رد و خود را 
در یک کاج پیدا کرد که س��تونهایش 
درخت��ان نارگیل ب��ود و کفش خاک و 
سقفش آسمان. پس��رک جلو می رفت 
و برگهای سبزی که شبنمها خیسشان 
کرده بود را کنار می زد و پایش را روی 
شنهای خیس و نرم ساحل می گذاشت. 

پسرک به سوی تونلی که 

درختان س��رو با فرو رفتن در یکدیگر 
درس��ت کرده بودند و نور خورش��ید 
از س��وراخهای برگهای ب��ه روی تونل 
می ریخ��ت دوید. وارد تونل که ش��د، 
ه��وای صبحدم را تنفس کرد و خنکای 

برگهای آب خورده را چشید.
رفت و رفت تا به آبی بیکران رس��ید 
و چشم به افق دوخت و پس از سپری 
شدن چند لحظه ای چشمانش را بست 
و به س��وی دریا دوید. چند قدمی جلو 
رفت و حس کرد که خیس 
نش��ده. وقتی چشمانش را 
باز ک��رد، دید ک��ه مثل 
برگ گله��ای نیلوفر آبی 
روی آب ش��ناور است. 
چن��د قدمی برداش��ت 
و ب��ه ه��وا پری��د و با 
سرعت هر چه تمام تر 
به س��وی افق دوید. 
این  تا  دوید  ساعتها 
که خورشید غروب 
ک��رد و آرام آرام 
فرو  دری��ا  درون 
با  پسرک  رفت. 
خود گفت: »ای 

کاش می توانس��تم از خورشید بگذرم.« 
و ب��ا همین امید به س��وی خورش��ید 
دوید ولی پاهایش دیگر سس��ت ش��ده 
بود و نای راه رفتن نداش��ت. از ش��وق 
رد ش��دن از خورش��ید همچنان سر پا 
بود. به خورشید که رسید،  پرید درون 
خورشید. دور تا دورش فقط زرد بود و 
شبنمهای طالیی به صورت او مثل بخار 
لطیفی برخورد کرد. وقتی از خورش��ید 
بیرون آمد، س��ر تا پایش را شبنمهای 

طالیی پوشانده بودند.
ب��اد همچ��ون موجه��ای دری��ا به او 
برخورد می ک��رد و ش��بنمها را به هوا 

می برد و محو می کرد.
پسرک با زوزۀ گرگها از خواب بیدار 
ش��د، دور و برش را دید و خود را در 
جنگل��ی پیدا کرد که قبل از خواب آن 
جا نشس��ته بود. یک ن��گاه به درختان 
انداخت. درختان ت��کان خوردند. یک 
لحظه پس��رک فکر کرد ک��ه درختان 
او را ص��دا می کنند تا کمکش��ان کند. 
پس��رک چش��مانش پر از اشک شد و 
با چش��مان خیس به خ��واب رفت. از 
اش��کهای پس��رک رودی جاری شد و 
آتش را برای خواب پس��رک خاموش 

کرد. 

محمد معین مهدوی کالس پنجم از قم

ما
ش

ی 
ها

ته 
ش

نو

خواب پسرک
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این روزها روی نیمکت پرسپولیس، افشین پیروانی حرف اول را می زند. وی 
که تا چند ماه قبل باید زیر نظر قطبی عمل می کرد، در بازیهای پرس��پولیس 
ب��ه تنهایی تصمیم می گی��رد. او خیلی زود به س��رمربیگری تیم بزرگی مثل 
قرمزپوش��ان پایتخت رسید. ش��اید این اتفاق برای خودش نیز غافلگیرکننده 
بود اما ستارۀ بختش درخشید تا هدایت تیم محبوب تهرانی را عهده دار شود. 
البته به خوبی می داند که این نیمکت تا به حال به هیچ کس رحم نکرده است 

و حتی مربیان بزرگ دنیا از روی این نیمکت لرزان بارها سقوط کرده اند.

فکر می کردید امس��ال سرمربی تیم پرسپولیس 
شوید؟

بله، این احتمال را می دادم.
پس یعنی از رفتن قطبی مطمئن بودید؟

اطمینان��م دربارۀ قطب��ی نبود. امی��دوار بودم که 
س��رانجام روزی در تی��م محبوبم به س��رمربیگری 

برسم.
اتفاقات غیر منتظره نبود؟

چرا، کمتر کس��ی فکر می کرد آقای قطبی نتوانند 
تحمل کنند. برای من هم جای شگفتی است.

چه مشکالتی را نتوانستند تحمل کنند؟
فک��ر می کن��م در مصاحبه هایش��ان در ای��ن باره 
صحبت کردند. حتمًا آنقدر آزاردهنده بود که رفتن 

را ترجیح دادند.
اگر شرایطی پیش آید که برگردند، خوشحال می شوید؟

دوست خوب من هستند. چرا خوشحال نشوم؟
چون ممکن اس��ت با سرمربی شدن ایشان، دوباره کمک مربی 

شوید!
فک��ر نمی کن��م قرار باش��د برگردند. اگ��ر هم به ای��ران بیایند از 

سرمربیگری ایشان استقبال می کنم.
اگر اتفاقی که برای حمید اس��تیلی افتاد برای ش��ما هم پیش 

بیاید باز هم همین حرف را می زنید؟
چه اتفاقی؟

افشین پیروانی :

هدف ما قهرمانی است

افسون حضرتی
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میشد.
جواب سؤال مرا ندادید!

منس��ربازپرسپولیسهستموهمۀتالش
وهدفمخدمتبهاینتیموخوشحالکردن

هوادارانشاس��ت.بنابراینت��الحظهایکهبااینتیم
باشمازهیچکمکیدریغنمیکنم.

از شرایط راضی هستید؟
بله،خوش��بختانهمشکلینیستونتایجیهمکهبه

دستآوردیمراضیکنندهاست.
فک��ر می کنید بتوانید قهرمانی س��ال گذش��ته را 

دوباره به دست آورید؟
ب��ههرحالمیدانی��دکهدرفوتب��ال،چیزیقابل
پیشبینینیس��تولیتالشمنوبازیکنانتیماین

استکهبتوانیمقهرمانیراتکرارکنیم.
برای جام باشگاههای آسیا چه برنامهای دارید؟
قرارشدفیلمبازیهایتیمهاراتهیهکنیموبهاتفاق
کادرفنی،بهتجزیهوتحلیلمس��ابقاتبپردازیمتاباش��ناختکاملبه

مصافحریفانبرویم.
آنالیز تیمها برای جام باشگاههای آسیا کافی است؟

بههرحالبرایقدماولنیازاستکهحریفانخودرابشناسیم.هرچند
کهبرایموفّقّیت،تدارکاتقویاحتیاجداریم.

و اگر پرسپولیس امسال قهرمان نشد، دربرابر فشار انتقادات چه کار 
می کنید؟

م��ردمبهترینداورهس��تندوخوبمیدانندکههرکس��یتحتچه
شرایطیکارمیکند.

شما از هم اکنون درحال توجیه هستید؟

نه،توجیهنمیکنمولیشرایطامسالپرسپولیس
باسالگذشتهبسیارفرقمیکند.

چه فرقی؟
امس��الحاشیههاخیلیبیش��ترشدومشکالت
زی��ادیبههمراهداش��تولیپارس��الخبریاز

مشکالتنبود.
ش��ما وضعی��ت قهرمانی را چگون��ه پیشبینی 

میکنید؟
رقابته��اامس��الفش��ردهونزدیکاس��تولی
م��اب��رایقهرمانیتالشمیکنی��مچونهدف

قهرمانیاست.

زمان��ی که ق��رار بود س��رمربی این 
فصل پرس��پولیس باشد، افشین قطبی 

سرمربی تیم شد.
ب��هنظ��رمخیل��یزوددرب��ارۀ

خبرها اس��تیلی س��رمربیگری
منتشرشد.بهتربودکمی

صب��رمیکردندوبعد
همهچیزمش��خص
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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! 

لطیفه
مسابقه

ما به بی مزه ترین لطیفه و جوک شما جایزه می دهیم. آن را برای 
ما بفرستید تا به نام خودتان چاپ کنیم. 

کاالی بی بها
سراینده ای پیش داننده ای

فغان کرد از جور خونخواره دزد
که از نظم و نثرم دو گنجینه بود

ربود از سرایم ستمکاره دزد
بنالید مسکین که بیچاره من
بخندید دانا که بیچاره دزد

رهی معیری
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طراح جدول: بنیامین اختری

افقی
1- پیمودن- حیوان وحشی

2- بازدید نظامی- یاری- غذای تزریقی
3- فرمان- جمع رکن- با ُخلق می آید

4-جمع کتاب- ماه مدرسه- ارزش
5- یکی از دوس��تداران حضرت رس��ول- 

پروتئین دریایی
6- یک هزارم متر

7- لّک��ۀ روی ص��ورت- واح��د ش��مارش 
گوسفند

8- گرۀ باز نش��دنی- در رگ جریان دارد- 
طوالنی ترین رود

9- نش��انۀ مفعولی- واحد انرژی- صحبت 
دوستانه

10- آرایش باغ- بدنۀ کامپیوتر- قمر
11- کاال- از رجال سیاسی انگلستان

عمودی
1- مردم به سرباز می گویند- از لبنیات است

2- فنی در کشتی- از دین خارج شدگان
3- واحد پول ژاپن- مریض- صحنۀ نمایش

4- یکی از بالهای طبیعی
5- نرم تن خاکی- انسان از آن خلق شده

6- اقدامات ابتدایی برای ش��خص آسیب دیده تا 
رسیدن پزشک

7- جوهرۀ مرد- پرستار خارجی
8- واحد طول 

9- نوعی خاک- سرای من است- گرد بتونه
10- رگهای��ی که از قلب سرچش��مه می گیرند- 

دشمن دوست خود است
11- وجود دارد- از حبوبات است 
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قطاری هر شب
از ایستگاه خاطره ات می رود به اندیمشک

قطاری هر شب 
از ایستگاه جمجمه ات 
تا آتش چاههای نفت

*
قطارهای یک طرفه

با پرده های چفیه و باران
*

دریچه های قلبت که بسته می شود
قطار به تونل رسیده است

نفس که تنگ می شود
چفیه را با اشک، خیس کن

شیمیایی ست   

علیرضا قزوه

قطار اندیمشک
دلت که می گیرد

فوری بخواب
خمپاره است!   

و پیش از آنکه ماسک خود را
به ماه تعارف کنی

نخل و ستاره را به عقب بفرست
*

قطار، سوت می زند
و جوانی ات برایش دست تکان می دهد

قطار خالی ست
ماه لکوموتیو را می راند

و فرشته ها  
تو را و قطار اندیمشک را

به آسمان می برند!   
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When someone tells you that you can't do 
something... 

Consider all options...

Use all the things God gave you!

Look around...

Then GO for it!

Be creative!

In the end, you will succeed 
and prove them wrong!
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