
سال چهارم/شمارۀ39 پیاپی201/شنبه  7دی مـاه300/1387تومان

تالفی؟ ازشما بعید است!

بیایید کار خیر کنید
ری

بو
زن

ی-
اس

سی
ی 

ها
وا

دع قبل از هر کاری خوب فکر کنید!

خاطرات چند معلم دلسوخته



2 7دی مـــاه  1387
201



7دی مـــاه  31387
201

له
قا
رم
در حاشیۀ سفر به عتبات عالیاتس

شانزدهمحرم مطهر امام حسین علیه السالم
ت 

قسم

صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام )س( 
سال چهارم- شمارۀ39

سال چهارم/شمارة39 پياپى201/شنبه  7دى مـاه300/1387تومان

تالفى؟ ازشما بعيد است!

بياييد كار خير كنيد

رى
بو

زن
ى-

اس
سي

ى 
ها

وا
دع قبل از هر كارى خوب فكر كنيد!

خاطرات چند معلم دلسوخته

مدیرمسؤول: مهدی ارگانی
سردبیران: افشین عالء/ محسن وطنی

دبیرتحریریه: فاطمه ساالروند
مدیر هنری: حامدقاموس مقدم

hghm97@gmail. com
صفحه آرایی: مهدی وطنی/زهراسادات موسوی

گروه هنری: لیال بیگلری/ مجید صالحی
عاطفه شفیعی راد/سارا قاموس  مقدم/نازنین جمشیدی

ویراستار: حسام الدین قاموس مقدم
تلفکس: 77648693/88836792

doost_nojavanan@yahoo. comایمیل: 

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

من جاسوس نیستم............................................. 4
دعواهای سیاسی- زنبوری.................................. 6
با یکی از ستاره های رادیو البرز......................... 8
سرشاخه های نور...............................................10
آدمهای تکراری، آدمهای جور واجور............. 12
خاطرات چند معلم دلسوخته.......................... 14
جهش دنیای مجازی........................................ 16
انسان باشیم...................................................... 18
بیایید و کار خیر کنید!.................................... 20
از شما بعید است! ........................................... 22
هنری که شیعه شد.......................................... 24
چشم به راه دوخته!...........................................26
ملکۀ دریاها...................................................... 28
می خواهم خودم را ثابت کنم.......................... 30
جدول و سرگرمی............................................ 32
یک روز طوفان... ............................................. 34

از ضریح شش گوشه نمی شود چیز زیادی گفت. وصفش به این راحتیها 
نیس��ت. همین قدر می توانم بگویم که نهایت آرزوهای قلب آدمی است. 
دستت که به ضریح شش گوشه می رسد انگار هیچ حاجت دیگری نداری 
و چیز دیگری نمی خواهی. چیزی به ذهنت نمی رس��د که نداش��ته باشی. 
انگار همه چیز داری و چیز دیگری به جز بوس��یدن این ضریح مطهر به 
چش��مت نمی آید. تنها چیزی که از خدا می خواهی این اس��ت که تمامی 
کسانی که دوستشان داری به زیارت این بارگاه مقدس موفق شوند و این 

زیارت، آخرین زیارت تو نباشد. 
حضرت علی اکبر و علی اصغر علیهما الس��ام را در همان ضریح شش 

گوشه در کنار امام شهیدان سام می دهی و زیارت می کنی. 
72 تن ش��هید کربا را باید در گوشۀ دیگری از این حرم مطّهر زیارت 

کنی. 
پدر بزرگ می گفت بعد از واقعۀ عاشورا، فرشته های نّقاله به امر خداوند 
اجساد سپاه اشقیا را به جای دیگری منتقل کرده اند و هیچ پیکر ناپاکی در 

این زمین مقدس دفن نشده است. 
در راهروی ورودی حرم حضرت اباعبداهلل الحس��ین علیه الس��ام مزار 
مطهر ابراهیم مجاب س��ام اهلل علیه قرار دارد. داس��تان ابراهیم مجاب، 
ماجرای ش��گفتی اس��ت چنان که گفته اند او از زائران حضرت اباعبداهلل 
الحسین بوده است و حضرت سام او را جواب گفته و از این رو مردم به 

او ابراهیم مجاب می گفتند. 
در ضل��ع دیگر حرم، مزار مطه��ر حبیب بن مظاهر پیرترین یار امام در 
واقعۀ عاشورا قرار دارد که اگر عمری باقی بود در ادامه دربارۀ وی بیشتر 

با شما خواهم گفت؛ انشاء اهلل. 
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تصویرساز: مجید صالحی

جان برای چندمین بار شمارۀ موبایل 
اِلِس��ا را گرفت ولی در دسترس نبود. 
تلفن را قطع ک��رد و اِدی را صدا کرد. 
وقتی اِدی وارد اتاق ش��د از او پرسید: 

تو مطمئنی جاشون امنه؟ 
اِدی کالهش را از س��رش برداشت و 
دور انگشتش چرخاند و گفت: تو انگار 
هنوز به ما اعتماد نداری! مرد حسابی! 
کی نقشۀ فرار دادن مگی از بیمارستان 

رو عملی کرد؟ 
ج��ان ب��ا نگران��ی گفت: آخ��ه هنوز 

نتونستم با اِلِسا تماس بگیرم. 
در همین لحظه تامی وارد اتاق شد و 

گفت: مگی به هوش اومده!
هر سه به سمت اتاقی که مگی در آن 
خوابیده بود، دویدند. هری باالی س��ر 
مگی نشسته بود. مگی آرام چشمهایش 
را باز ک��رد و به آنها نگاه کرد. بعد به 

سختی گفت: آب! 
هری به ادی نگاه کرد و پرسید: آقای 

دکتر! آب می تونه بخوره؟ 
جان جلو آمد و دست مگی را گرفت. 
مگی به جان لبخند زد و پرسید: از اِلِسا 

چه خبر؟ 
اِدی که گزارش پزش��کی پایین تخت 

قسمت چهارممن جاسوس نیستم! 

مگی را هم به همراه آورده بود به هری 
داد و گفت: راستش این تو باید نوشته 

باشه. 
هری نگاه��ی به برگه ها کرد و گفت: 

تامی برو یه کم آب بیار. 
مگی پرسید: من کجام؟ 

جان با لبخند گفت: جات امنه. 
اِدی پرید وس��ط حرف جان و گفت: 
ما توی یک هتل بیمارس��تان 5 ستاره 
هس��تیم که یه وقتی ایس��تگاه راه آهن 
محلّی بوده ولی از اونجایی که قطارهای 
ذغ��ال س��نگی و گازوئیلی بازنشس��ته 
ش��دن، اینجا هم متروکه شده. راستی! 
رو  پاشغاالت  آشغال  همۀ 

هم آوردیم اینجا. 
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مگی قدری آب نوشید و دوباره از حال 
رفت. هری نگاهی به ظرف س��رم کرد 
و گف��ت: اِدی باید س��رم بیاری. ظرف 
خالی سرم رو ببر داروخونه و لنگه اش 
رو بگیر. در ضم��ن اون آمبوالنس رو 
هم یه جایی گم و گور کن. تا حاال حتمًا 
پلیس رّدش رو گرفته. برگشتی هم یه 
موبای��ل برای جان بی��ار. نباید از تلفن 

اینجا زنگ بزنه. 
***

بعد از دو ساعت اِدی برگشت. جان 
ب��ا موبایلی که اِدی تهی��ه کرده بود با 
اِلِس��ا تماس گرفت. اِلِس��ا  گفت که با 
اتوموبیل��ی که اِدی برایش فراهم کرده 
اس��ت دارد به سمت ش��رق می رود و 
در روس��تایی به نام فیوناست. جان هم 
قضایای فراری دادن مگی از بیمارستان 
را به طور کامل برای اِلِسا شرح داد. به 
توصیۀ هری، وقتی جان با اِلِس��ا حرف 
م��ی زد هر یک دقیقه ی��ک بار تلفن را 
قطع می کرد و دوباره تماس می گرفت 
ت��ا رّدش را پیدا نکنند ولی بار آخر که 
تماس گرفت، گفتگوی آنها کمی بیش 
از ی��ک دقیقه طول کش��ید که از نظر 

جان اهمیتی نداشت. 
آن شب همگی اس��تراحت کردند و 
فردای آن روز کارشان آغاز شد. هری 
با راهنمایی مگی توانست رّد ایمیلهای 
ج��ان را پیدا کند و همچنین فهمید که 
منب��ع ایمیله��ا یک ش��رکت امریکایی 
در اسرائیل اس��ت. بعد از دو روز کار 
بی وقف��ه، ح��ال مگی کمی بهتر ش��د و 
توانس��ت خودش ادامۀ کار را به عهده 

بگیرد. 
در ای��ن فاصل��ه اِلِس��ا باره��ا با جان 

تم��اس گرف��ت و ه��ر ب��ار ج��ان در 
مورد پیشرفتش��ان در کار برای اِلِس��ا 

توضیحاتی داد. 
صب��ح روز س��وم وقتی جان گوش��ی 
موبایل را روش��ن کرد، متوجه شد که 
سیم کارتش��ان سوخته است. به همین 
دلیل باز هم به اِدی مأموریت داده شد 

که یک موبایل جدید تهیه کند. 
در این مدت وظیفۀ تام، پرستاری از 

مگی و تهیۀ غذا بود. 
مگی با هک کردن چند آدرس ایمیل 
و نف��وذ در چن��د وب س��ایت امنیتی 
متوجه موضوعی عجیب شده بود که او 

را به شّدت در فکر فرو برده بود. 
وقت��ی اِدی برگش��ت، خیل��ی نگران 
بود. گوش��ی موبایل را ب��ه جان داد و 
وقتی داش��ت از اتاق خارج می ش��د به 
هری اش��اره ک��رد که دنبال��ش برود. 
هری به دنب��ال اِدی بیرون رفت. اِدی 
روزنامه ای را از زی��ر پیراهنش بیرون 
آورد و ب��ه هری داد. عک��س جان به 
عنوان یک جاسوس تحت تعقیب روی 
جلد روزنامه درج ش��ده بود. هری به 
عکس نگاه کرد و گفت: خب که چی؟ 
اِدی روزنامه را از دست هری گرفت 
و صفح��ۀ ح��وادث آن را جلوی هری 
گرف��ت. در صفح��ۀ ح��وادث روزنامه 
عکس سه سیاهپوست به نامهای هری، 
اِدی و تام��ی را انداخت��ه بودند و زیر 
آنها نوش��ته بودند: »سارقان خودروی 
آمبوالن��س در یک ایس��تگاه متروکه 
دس��تگیر ش��دند!« این مس��ئله خیلی 
عجیب ب��ود ولی هری از آن س��ر در 
نم��ی آورد. در همین لحظه جان هم به 
آنها پیوس��ت و از موضوع با خبر شد. 

خبر عجیبی بود. 
جان گفت: این یک هشداره! شاید هم 

یک تهدید! 
هری گفت: این یعنی می دونن که ما 

کجاییم و می خواهیم چه کار کنیم. 
***

آنه��ا به دلیل مس��ائل پی��ش آمده، 
شبانه ایستگاه را تخلیه کردند و به یک 
اس��طبل رفتند. باز هم تهیۀ کامیون و 
نقشۀ نقل و انتقاالت به عهدۀ اِدی بود 
و هری با اینکه ظاهراً رئیس گروه بود 

کاماًل از نقشۀ اِدی پیروی می کرد. 
نکتۀ عجیبی که پس از نقل و انتقاالت 
پیش آمد ایمیل جدیدی بود که برای 
جان آمده بود. این بار از او دعوت شده 

بود که برای عکاسی به برزیل برود. 
خیل��ی عجیب ب��ود. جان مس��ئله را 
با اِلِس��ا در میان گذاش��ت. اِلِسا وضع 
خراب اقتصادی و امکان فرار از کشور 
را مطرح کرد و با توجه به حمایتی که 
احتماالً شرکت مذکور از جان می کرد، 
جان را برای دادن پاسخ مثبت به آنها 
تشویق کرد. مگی، تامی و هری معتقد 
بودن��د که این تله ب��رای گیر انداختن 
جان اس��ت ولی اِدی می گفت: اگه اونا 
بخ��وان تو رو بُُکش��ن، همی��ن االن هم 
می تونن! احتیاجی نیست خرج فرار تو 
ب��ه برزیل رو هم ب��دن. نصف اون رو 

خرج می کنن و تمیز دخلتو میارن! 
جان با توجه به اعتمادی که همیش��ه 
به نظرات اِلِس��ا داش��ت و با توجه به 
ام��کان فراری که برای��ش پیش آمده 
ب��ود، تصمیم گرف��ت به آنه��ا جواب 

مثبت بدهد! 
ادامه دارد...
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بری زنبوری داستان زنبوری است که 
از کار تکراری کردن در کندو خوشش 
نمی آی��د. از کندو بی��رون می زند و بر 
خالف قانون زنبورها که نباید با آدمها 
حرف بزنند با یک دختر مهربان حرف 
می زند و با او دوس��ت می شود. »بری« 
به ط��ور اتفاقی پی می برد که انس��انها 
حاصل دس��ترنج زنبورها یعنی عس��ل 
را بس��ته بندی می کنن��د و در مغازه ها 
می فروشند. بری با کمک یک وکیل از 
صاحب کارخانۀ عسل س��ازی شکایت 
می کند و تمام عسلهای موجود در دنیا 

را از آدمها پس می گیرد. 
زنبوره��ا ی��ک عالمه عس��ل اضافه 
می آورند و دیگر مجبور نمی ش��وند از 
صبح تا ش��ب کار کنن��د اّما بر اثر این 
اتفاق دیگر گلها و گیاهان گرده افشانی 
نمی شوند و کم کم جهان رو به نابودی 
می رود و حاال بری باید جهان را از این 

خطر بزرگی که به وجود آورده اس��ت 
نجات بدهد. 

ب��ه این داس��تان چند جور می ش��ود 
نگاه کرد. نگاه اّول می تواند پاس��خی به 
تفّکرات کمونیس��تی باش��د که چندین 
سال بخش��هایی از این جهان پهناور را 

به نابودی کشاند. 
س��الها پیش مث��اًل وقتی ک��ه پدر و 
مادرهای م��ا کودک بودن��د خیلی از 
نویسنده ها تحت تأثیر افکار کمونیستی 
واقع شده بودند. در آن زمان موضوع 
بیش��تر داس��تانها این بود که تعدادی 
کارگ��ر فقیر، بر علی��ه رئیس کارخانه 
که مردی ثروتمند و در نتیجه بدذات 
و پلید بود، ش��ورش می کردند و ادارۀ 
کارخان��ه را ب��ه دس��ت می گرفتند یا 
کش��اورزان فقیر، کدخدای ثروتمند را 
می کشتند و اموالشان را پس می گرفتند 
و قصه های��ی از این دس��ت که حاصل 

یادداشتی دربارۀ انیمیشن بری زنبوری

مرتضی سورج

دس��ترنج بس��یاری از مردم از س��وی 
اقلّّیت��ی به ناحق خورده می ش��د و آن 
مردم فقیر برعلیه ثروتمندان ش��ورش 
می کردن��د و پس از چندی همان گروه 
حاکمی که از بی��ن مردم فقیر انتخاب 
شده بودند دوباره به حاکمانی ثروتمند 
و در نتیجه بد ذات تبدیل می ش��دند و 

روز از نو، روزی از نو... 
البت��ه این تفّکر درس��تی نبود چرا که 
لزومًا ه��ر کس که ثروتمند می ش��ود 
آدم پلی��دی نیس��ت اّما ع��وام از این 
حرفها خوششان می آمد و سیاست کار 

خودش را می کرد. 
در م��ورد ب��ری زنب��وری می ش��ود 
اینطوری نگاه کرد که بری زنبوری این 
فکر را با خود به خانه های ش��ما آورده 
اس��ت که »در جهان ع��ّده ای باید کار 
کنند و عده ای باید حاصل دسترنج آنها 
را بخورند و این طبیعت نظام اس��ت.« 

دعواهای
سیاسی-زنبوری
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و البته اگ��ر این تفکر باعث تأیید نظام 
س��رمایه داری ش��ود باز هم خطرناک 

است و جای نگرانی دارد. 
یک ج��ور دیگر هم می ش��ود به این 
داستان نگاه کرد؛ آن هم اینکه بگوییم 
اصاًل نویس��ندۀ بری زنبوری کاری به 
کار کمونیسم و س��رمایه داری نداشته 
است بلکه فقط می خواهد به ما بفهماند 
ک��ه نباید از کاری که داریم خس��ته و 
دلزده ش��ویم و خ��وِد کار کردن خیلی 

مهمتر از نتیجۀ کار است. 
می توانیم اینگونه برداش��ت کنیم که 
نویسندۀ این داس��تان می خواهد به ما 
بفهماند که همان کاری که به نظر خیلی 
کوچ��ک می آید، می توان��د آنقدر مهم 
باشد که اگر درس��ت انجام نشود کل 
نظام هس��تی به خطر بیفتد؛ چنانکه در 
جایی از فیلم هم مستقیمًا )و البته کمی 
شعاری( می گوید که »یک کار کوچک 
اگر درست انجام ش��ود می تواند نتایج 
بسیار بزرگی داش��ته باشد.« و البته به 
طور یواشکی یک سیخ هم به طرفداران 
حقوق اِل و بِ��ل در جهان می زند. مثاًل 
فکرش را بکنید اگر جهان همان شکلی 
بش��ود که مثاًل طرف��داران حقوق زن 

در جهان می خواهن��د، دیگر دنیا جای 
مناس��بی برای زندگی خ��ود زنان هم 
نخواه��د ب��ود و این چیزی اس��ت که 
خودش را در البالی ش��عارهای خوش 
آب و رنگ نشان نمی دهد همچنان که 
ب��ری زنبوری هم نمی دانس��ت که اگر 
زنبورها کار نکنند تمام باغها و گلستانها 

و سبزه زارها خشک می شود. 
انیمیشن بری زنبوری گرافیک بسیار 
زیبایی دارد. ترکیب رنگها در این فیلم 
بس��یار جّذاب و دیدنی اس��ت و تخّیل 
طراح��ان در ترکی��ب فض��ای زندگی 
زنبورها با زندگی مدرن انسانها بی نظیر 
اس��ت؛ مثاًل در این کارتون زنبورهای 
گرده افش��ان، درس��ت در تیپ خلبانها 
ظاهر ش��ده اند، با اداهای نظامی برای 
جم��ع آوری گ��رده اعزام می ش��وند یا 
مراحل عسل سازی زنبورها دقیقًا شبیه 
یک کارخان��ۀ مدرن و بس��یار بزرگ 

طراحی شده است. 
به هر حال زنب��ور موجود فوق العاده 
با شعوری است به طوری که در قرآن 

برای زنبور از کلمۀ وحی اس��تفاده شده 
است. 

خداون��د در ق��رآن می فرمای��د: »ما 
به زنب��ور وحی کردیم ک��ه در کوهها، 
درخت��ان و آنچه از چوب برافراش��ته 
می شود خانه بگیرد.« و در ادامه عسل 
را ش��رابی با رنگه��ای مختلف معّرفی 
کرده اس��ت که ش��فای م��ردم در آن 

است. 
پس عس��ل بخوری��د و کارتون بری 
زنب��وری را حتم��ًا ببینی��د ک��ه حرف 

ندارد. 
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با یکی از ستاره های رادیو البرز

خانم فاطم��ه صحافزاده از مخاطبان پر و پاقرص و 
خبرنگار افتخاری هفته نامۀ دوس��ت نوجوانان است. 
ق��رار بود ی��ک خانم خبرن��گار که ایش��ان را برای 
ش��عرخوانی ب��ه رادیو الب��رز دعوت کرده ب��ود با او 
مصاحبه کند ولی وقتی خانم خبرنگار به خودش آمد 

دید که فاطمه خانم از او مصاحبه گرفته است؛ 
سالم. لطفًا خودتان را معرفی کنید. 

فاطمه صحافزاده

به نام ایزد منان. با س��ام، من زهرا 
کوشافر متولد 18 آبان 1371، در 
سال اول دبیرستان مشغول به 
تحصیل هس��تم و از سال 85 
مش��غول به کار خبرنگاری 

ما
ش

ی 
ها

ته 
ش

نو
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شدم. 
چگونه این اس��تعداد را در خودتان 
ای��ن کار عالقه من��د  ب��ه  و  دیدی��د 

شدید؟ 
از طریق دوس��تان و دبیران. وقتی با 
آنها دربارۀ این موضوع صحبت کردم 
و به آنها گفتم که این کار را دوس��ت 
دارم، به من گفتند که رفتارها و آداب 
معاشرت تو به کار خبرنگاری می خورد. 
س��عی کن دنبال این کار بروی و من از 
طری��ق رادیو البرز و برنامۀ 106/2 به 
عنوان خبرن��گار افتخاری ب��ه فعالیت 

مشغول شدم. 
چه کس��ی مش��وق اصلی ش��ما بود 
و خودت��ان را مدی��ون چ��ه کس��ی 

می دانید؟ 
مش��وقهای اصلی من پ��در و مادرم 
بودند و بیشتر خودم را مدیون دوستان، 

دبیران و خانواده ام می دانم. 
از مس��ابقۀ آخ��ر ک��ه دوم ش��دید 

برایمان بگویید. 
من در حدود ده ماه خبرنگار افتخاری 
بودم و مدام ب��ه دنبال موضوعی برای 
خبرنگاری می گشتم. از شانس من 
این مسابقه که هر ده سال یکبار 
انجام می شد در سال 86 زمان 
اجرایش رسید. این آنونس را 
از برنامۀ »با ستاره های رادیو 
البرز« شنیدم و از روز بعد به 
دنبال تهیۀ وس��ایل و از همه 
مهمتر موضوع آن شدم. این 
ط��ور بگویم که یک ماه و نیم 
به موض��وع فکر کردم و در آخر، 

Gheysar Aminpour

موضوع یک هفت��ه تعطیلی مدارس را 
که به علت بارش سنگین برف رخ داد، 

انتخاب کردم. 
از چ��ه طری��ق خب��ر موفقیتت��ان را 

شنیدید؟ 
در روز 13 اردیبهش��ت 1387  انگار 
یک حس به من می گفت که به برنامۀ 
»ب��ا س��تاره ها« گوش کن. بع��د از دو 
س��اعت استرس تا ش��روع برنامه، در 
س��اعت 10/30 ش��ب اعالم ش��د که 
در س��طح کش��ور رتبۀ دوم را کسب 

کرده ام. 
جایزۀ مسابقه چه بود؟ 

م��ن از همان اول که ش��روع به کار 
کردم، هدفم گرفتن جایزه نبود و اصاًل 
ب��ه آن فکر نمی کردم. حت��ی االن هم 

نمی دانم و پیگیر آن نشدم. 
فکر می کنید که رمز موفقیتتان چه 

بود؟ 
فکر می کنم تالش، پش��تکار و توکل 

به خدا. 
با مجلۀ دوس��ت نوجوانان، دوس��ت 

هستی؟ 
بل��ه، البت��ه کمی ت��ا قس��متی ابری 
می خوان��م )می خن��دد(. از طریق یکی 
از دوس��تان با مجله آش��نا هستم و به 
نظرم فوق العاده مجلۀ خوبی اس��ت اما 

متأسفانه درکرج پخش نمی شود. 
برای دوستانت چه صحبتی داری؟ 

دوس��تان خوبم، امی��دوارم که روزی 
موفقیتهای ش��ما را از رسانه ها بشنویم. 
قطعًا ب��ا توکل به خ��دا در همۀ کارها 

موفق خواهید شد. 

The same old desperation 

Our words yet to be over 
…

As soon as you look: 

Time to go

Again, it’s the old tale! 

 

Before being informed

The great moment of yours 

Turns absolutely inevitable

 

Ahhhh … 

Suddenly 

How fast,

It’s getting too late! 
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ست
دو

د 
سرشاخه های نوریا

ش��ما باید خدمت کنید به این مردم. 
شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم 
و ش��رافت هم��ۀ م��ا به  این اس��ت که 
خدمت به خلق خدا بکنیم، اینها بندگان 
خدا هستند. خدای تبارک و تعالی عالقه 
دارند به این بندگان و ما مسئولیم باید 
خدمت بکنیم و من امیدوارم که ش��ما 
به حسب آن روحیه ای که دارید، آقای 
رجای��ی به حس��ب آن روحی��ه ای که 
دارند، این مقام، ایش��ان را بازی ندهد، 
ش��ما س��وار مقام بشو مقام س��وار شما 
نشود. این دو تا مثل راکب و مرکوبند. 
اگر انس��ان روحیه اش طوری باشد که 
س��وار بش��ود بر هر مقامی که برای او 
پی��ش می آید و مهارکن��د او را، این به 
سعادت نزدیک می ش��ود و اگر روحیه 
ضعیف باش��د و وقتی که به یک مقامی 
رسید او سوار آدم بشود، او هر جا دلش 
بخواهد انس��ان را می برد تا به هالکت 

می رساند. 
صحیفه امام، ج 15، ص 76

در جمه��وری اس��المی، زمام��داران 
مردم نمی توانند باسوء استفاده از مقام، 
ثروت ان��دوزی کنند و ی��ا در زندگی 
روزانه امتیازی برای خود قائل شوند. 

57/8/11 - مصاحبه باخبرنگار 
ایتالیایی 

اسالم، ش��خص اول مملکتش با یکی 
از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او 

بود در استفاده از مادیات. 
57/12/10 - بیانات در روز ورود 
به قم
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جویبار خاطرات
 یک روز برای کاری خدمت حضرت 
امام رسیدم و ایشان را در حال دوختن 
و وصلۀ جورابشان دیدم. گریه ام گرفت 
و به یاد ساده زیستی موالیشان حضرت 
علی علیه الّسالم افتادم و عرض کردم 
آقا اج��ازه بفرمایید یک جفت جوراب 
برای شما تهّیه کنم. فرمودند: »از پول 
کی؟« عرض ک��ردم: »از همان حقوقی 
که ش��ما به ما می پردازید.« فرمودند: 

»همین که دارم خوب است.« 

یداهلل شمسعلی

قرآن کریم را که برای رشد جهانیان 
و نقطۀ جمع همۀ مسلمانان بلکه عائلۀ 
بشری، از مقام شامخ احدیت به کشف 
تام محمد صلّی اهلل علیه و آله و س��لم 
تنزل کرد که بش��ریت را به آنچه باید 
برساند و این ولیدۀ »علم االسماء« را از 
شّر شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان 
را به قسط و عدل رساند و حکومت را 
به دس��ت اولیاء اهلل، معصومین-علیهم 
صلوات االولین و اآلخرین-بس��پارد تا 
آنان به هر که صالح بش��ریت اس��ت 

بسپارند. 
قرآن ش��ریف، با آن ک��ه جامع همۀ 

امام و قرآن
معارف و حقایق اس��ماء و صفات است 
و هیچ کتابی آس��مانی و غیر آن، مثل 
آن، معرف��ی ذات و صف��ات حق تعالی 
را ننم��وده و همین طور جامع اخالق و 
دعوت ب��ه مبدأ و معاد و زهد و ترک 
دنیا و رفض طبیعت و سبک بار شدن 
از عالم ماده و رهس��پار ش��دن به سر 
منزل حقیقت است، به طوری که مثل 
آن متصور نیست؛ مع ذلک چون سایر 
کتب مصنَّفه مش��تمل نش��ده بر ابوابی 
و فصول��ی و مقّدمه و خاتم��ه و این از 
قدرت کاملۀ منشأ آن است که محتاج 
به این وسایل و وسایط در القای غرض 

خود نبوده. 
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آدمهای تکراری

هر چه قدر که تکنولوژی و مخصوصًا 
پیش��رفت  ارتباطات  برت��ر  تکنولوژی 
می کند، آدمها همینطور الکی الکی شبیه 
به هم می ش��وند و هر چ��ه تکنولوژی 
بیشتر پیش��رفت می کند آدمها بیشتر 

به هم شبیه می شوند. 
این شبیه هم ش��دن چند علّت دارد 
که یکی از آنها ارتباطات فزاینده است؛ 
به ای��ن معنی که در گذش��ته مثاًل در 
ای��ران خودمان، اقوام کرد و لر و ترک 
و فارس و بل��وچ و... زندگی می کردند 
و برای خودش��ان رسم و رسوم خاّصی 

مرتضی سورج

داش��تند اّما امروزه با وجود ارتباطات 
بین اقوام، بسیاری از این رسم و رسوم 
از بین رفته اس��ت و حّتی پوشش اقوام 
مختلف ایرانی شبیه به هم شده است. 
حّتی م��ردم کش��ورهای مختلف هم 
با وج��ود اینترنت و ماه��واره و از این 
جور چیزها به سرعت از دستاوردهای 
یکدیگر با خبر می شوند و این موضوع 
باعث می ش��ود که فرهنگ مردم تمام 
دنیا به یکدیگر نزدیک تر ش��ود و این 
هم��ان چیزی اس��ت که دانش��مندان 
ارتباطات س��الها پیش آن را با عنوان 

»دهکدۀ جهانی« مطرح کرده اند. 
البته تبدیل ش��دن تمام جهان به یک 
دهکدۀ ب��زرگ )یعنی همی��ن که همۀ 
آدمهای دنیا ش��بیه هم شوند( آنقدرها 
هم ک��ه علم��ای ارتباط��ات می گفتند 
ترسناک نیست و هیچ وقت فرهنگهای 
اصیل به طور کامل از بین نمی روند اّما 
این شبیه هم شدن برای ما و زندگی ما 
یک پیامد دارد که توّجه کردن به آن 

بی فایده نیست. 
داخ��ل دو پرانت��ز یعن��ی از اینها )( 
خدمتتان عرض کنم که س��ازمانهایی 

آدمهای جور واجور
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مث��ل آم��وزش و پ��رورش و ص��دا و آدمهای تکراری
س��یما و از این جور چیزها هم در شبیه 
ش��دن آدمها به هم مقّصر هستند چرا 
که بّچه های سراس��ر ای��ران مجبورند 
برنامه ه��ای مش��ترکی را از تلویزیون 
ببینند و درس��های مش��ترکی بخوانند 
و هویّ��ت بومی آنه��ا در جامعه نادیده 

گرفته می شود. 
از بی��ن نوجوان��ان عزی��ز آنهایی که 
به طور خاّص در یک رش��تۀ ورزش��ی 
یا هنری فّعالّی��ت می کنند کمتر با این 
مشکل مواجه می ش��وند اّما آنهایی که 
نتوانس��ته اند تواناییهای خود را در یک 
حرف��ۀ خ��اّص ببینند، بس��یار از اینکه 
شبیه دیگران هستند احساس دلخوری 
می کنند و دوس��ت دارن��د حّداقل در 
یک چیز توانایی خود را به رخ دیگران 
بکش��ند. از این رو نوجوان��ان عزیز ما 
)یعنی ش��ماها( برای متفاوت شدن به 
چیزهای عجیب و غریبی رو می آورند 
یعنی اّول لباس پوشیدنش��ان عجیب و 
غریب می ش��ود، بعد اصالح سرش��ان 
عجیب و غریب می شود، بعد حرفهای 
عجیب و غریب می زنند و بعد افکار و 
اعتقادات عجیب و غریب پیدا می کنند 
و چ��ون همه با هم به طور یکس��ان و 
یکجور عجیب و غریب می شوند باز هم 
احساس می کنند شبیه یکدیگر هستند 

و تفاوتی با دیگران ندارند. 
اصاًل تا ح��اال به این موضوع 
فکر کرده ای��د که قدیمها همۀ 
تلفنها یک زنگ س��اده داشت 

اّما حاال که موبایل اختراع ش��ده 
اس��ت آدمها عجیب تری��ن صداهای 
موج��ود در عالم را ب��ه عنوان زنگ 

موبایل انتخاب می کنند؛ از یک موبایل 
صدای سگ و گربه بیرون می آید و از 
موبای��ل دیگر گالب به رویتان، صدای 

ناهنجار آدمیزاد! 
انتخاب این زنگهای عجیب و غریب 
هم فقط برای این اس��ت که صاحب 

موبایل را از دیگران متفاوت کند ولی 
افس��وس که این یک��ی هم مثل باقی 

کارها بی فایده است. 
اگر دوس��ت داری��د با دیگران 
متف��اوت باش��ید، اگ��ر دنب��ال 

هویّت ش��خصی خود می گردید و 
اگر دوس��ت دارید طعم موفّقّیت را 

ر بچش��ید، باید تنبلی را  کنا
بگذارید و یک رشتۀ 
یا  هن��ری  تخّصصی 
ورزش��ی را ب��ه طور 
جّدی پیگیری کنید. 

فقط در این صورت است که می توانید 
در بی��ن این همه آدم ش��بیه به 

هم، متفاوت باشید. 
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ما دانش آموزان کشته مردۀ علم و دانش، از چند نفر از معلّمهای موفّق روزگار 
خود خواستیم تا خاطرات خودشان را از اّولین روز مدرسۀ شان برای شما بنویسند 
تا همه بدانیم که آنها هم وقتی هم س��ن و س��ال ما بودند مثل خود ما بودند و ما 

سر و ته یک کرباسیم. 

معلم امال و ادبیات فارسی: 
البّط��ه ح��ر روِض مدرص��ه برای ما 
خاتره اس��ت ولی ش��یرین طرین خاترۀ 
ما مرب��وت به اولی��ن کالث امالء در 
اولین روض مدرصه ب��ود که معلم ما 
دلش خاست غبل از اینکه به ما درص 
بدحد از ما امتهان بگیرد و حمۀ ما ِسفر 
گرفتیم و معلم ما حمۀ ما را کطک زد 
ت��ا اض حم��ان اول هس��اب دصتمان 
بیاید و پر رو نش��ویم. البّطه کطک آن 
روض تعسیر بدی در روهّیۀ ما داشت 
و باع��س ش��د که ما از ام��ال یا حمان 
دیکط��ه بیضار بش��ویم و ت��ا آخر هم 

دیکطه توی مقزمان فرو نرود. 
اّما اض آنجا که آدم اض حر چه بترثد 
صرش می آید و پون��ه دم در النۀ مار 
صبض می شود، ما شدیم مؤلّم دیکطه! 
به حمه هم اض دم س��فر می دحیم طا 

دلمان خنک بشود هصابی! 

خاطرات چند معلم دلسوخته

قاسم تنبل زادگان
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معلم نقاشی:

معلّم روانشناسی:

آره داش! چ��ی؟ روز اول مدرس��ه 
ب��ود. مام چی؟ یه بچ��ه جیقیل با یه 
من م��ف آویزون. تری��پ مریپمون 
ولی از هم��ون روز اّول بیس��ت بود 

جون داآش! 
بابامون چ��ی؟ رفته بود به رحمت 
خ��دا. ولی س��ایۀ ننمون چ��ی؟ هنو 
روس��رمون په��ن بود. نن��ۀ چی؟ یه 
دس��ت لباس گوشاِد به تن گریه کن 
چ��ی؟ به تنم��ون درز گرفته بود که 

پیش بّچه ها چی؟ کم نیاریم داش! 
س��رتو درد نیارم. دقیق��ۀ اّول، هنو 

روز اّول مدرس��ه بود و من مثل همۀ 
کالس اولیها با دلی آکنده از گل و بلبل 
و گهگاه وزغ و قورباغه اولین باری بود 
که مدرس��ه را می دیدم. کالس بندی 
ش��دیم و رفتیم س��ر کالس. قلبم تاپ 
ت��اپ می زد. باالخره معلّم وارد ش��د و 
س��الم کرد. بعد گفت: »دفترهایتان را 
در بیاورید و این چیزها را بنویس��ید.« 
ول��ی ما که نوش��تن بل��د نبودیم یعنی 
راستش را بخواهید فقط من نوشتن بلد 
نب��ودم، بقّیه تند و تن��د همۀ چیزها را 
می نوشتند. باورتان نمی شود. مثل یک 
کابوس بود. یک کابوس وحشتناک. اّول 
خیال کردم دارم خواب می بینم اّما بعد 
که احساس کردم که به دستشویی نیاز 
دارم، فهمیدم که اصاًل خواب نیس��تم. 
کاش این کابوس همینجا تمام می ش��د 
ولی این فاجعه وقتی به اوج رس��ید که 
بّچه ها یکی یکی درس را از روی کتاب 
می خواندند و من حّت��ی یک کلمه هم 

بخوانم. داش��ت گریه ام  نمی توانس��تم 
می گرف��ت. فلس��فۀ محیطی خ��ودم را 
درک نمی کردم و نمی توانس��تم جهان 
فلس��فی پیرامون��م را تجزی��ه و تحلیل 
کنم. احساس می کردم که دچار شوک 

هیستریک و توّهم فانتزی شده ام. 
معلم مدرس��ه وقتی اشکهایم سرازیر 
ش��د با آن قیافۀ تمس��احش فکش را 
جلوی صورتم باز کرد و هر چه توهین 
بلد بود به من کرد. بعد مامانم را صدا 
زد و گفت دخترت خیلی خنگ است. 
م��ن از همان موقع دچار مش��کالت 
روح��ی و روان��ی ش��دم و آنق��در به 
روانپزش��ک مراجعه ک��ردم که خودم 
یک روانش��ناس ش��دم. البت��ه بعدها 
فهمیدم که یک اش��تباه کوچک مسیر 

زندگی مرا تغییر داده است. 
م��ن آن روز اش��تباهی موقع کالس 
بندی سِر صف کالس سومی ها ایستاده 

بودم. 

صفه رو خوب نبس��ته بودیم که مملی 
ه��ل داد و من با ی��ه کف گرگی چی؟ 
رفتم رو صورتش. یه آقایی که قرار بود 
چی؟ موعلممون بش��ه گوش جفتمونو 
تابوند و از مدرسه انداخت بیرون. مام 
گفتیم چی؟ از یانگوم که کمتر نیستیم، 
ده دفه انداختنش از قصر بیرون دوباره 
چی؟ مثل گربه پرید تو. مام برگشتیم 
به مدرسه و قصد کردیم چی داداش؟ 
موعلّم بش��یم تا هر کی رو کتک زدیم 
یه دست درد نکنه هم واسمون بذارن 

باالش! 
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پ��س از ارتق��ای نس��ل تکنولوژیهای 
مختلف از جمله کامپیوتر ها و وس��ایل 
ارتب��اط جمع��ی دیجیت��ال، نیاز ه��ای 
انس��انها نیز ب��ه مرور در ای��ن دنیای 
مجازی بیش��تر و بیش��تر خواهد شد و 
بنیانگذاران تارنمای جهانی نیز این نیاز 
را احس��اس کرده اند و با معرفی نسل 
جدی��د این دنیای مجازی یعنی نس��ل 
دوم Web تحول��ی عمیق را در جهان 

IT و دیجیتال به وجود آورده اند. 
Web دو، که ت��ازه به دنیای مجازی 
پا گذاش��ته است به بررسی و رفع نیاز 
انسانها در دنیای مجازی با مفهوم گرایی 
و درک احساس��ات بش��ر دارای یک 
هوش مصنوع��ی )AI(، دنیای مجازی 
را به دنیای واقعی بشر نزدیک می کند. 
این گزینه از زمانی به فکر س��ازندگان 
web رسید که انس��ان بی گمان نیازی 

جهش دنیای مجازی
حیات��ی ب��ه سیس��تمهای دیجیت��ال و 
کامپیوتر های ش��خصی پی��دا کرد و از 
سوی دیگر برخی از نیازهایش از جمله 
معاشرت و تفریح س��الم، در نسل اول 
web به ندرت بر طرف می شد و کمتر 

قابل لمس بود. 
همکاری چندین شرکت IT معتبر از 
جمله یاهو، Skype، گ��وگل و غیره با 
فراهم سازی دنیا های مجازی با امکانات 
رفاهی و ش��خصیتهای واقعی با استفاده 
از پهن��ای باند باال توانس��ت گامی در 
ارائۀ نس��ل جدید بردارد و پس از آن 
معرفی انجمنها و گروههایی به صورت 
سه بعدی و ایجاد شخصیتهای مجازی 
توس��ط شخص کاربر از همین کمپانیها 

پایه و اساس web دو را ایجاد کرد. 
مجموعه ه��ای مج��ازی ایجاد ش��ده 
توس��ط این گروهها قابلیت های متنوع 
و کامل��ی دارد ک��ه کارب��ر پس از 
ثبت نام در این مجموعه ها 
بای��د در این دنیا یک 
ب��رای  ش��خصیت 

خ��ود ایجاد کن��د و جالب تری��ن نکته 
آن اس��ت که ش��خص مجبور نیست 
واقعی��ت خ��ود را بازگ��و کن��د بلک��ه 
می تواند ش��خصیتی را ایجاد کند که به 
نظر خودش کامل است و از این راه به 
اعتماد به نفس برس��د و پس از ایجاد 
یک شخصیت مجازی باید در آن دنیا 
به عنوان یک ش��هروند زندگی کند؛ به 
طور مث��ال اعالمیه های روزانۀ دیگران 
را مطالعه کند، به محلهای گفتگو برود، 
به معاشرت بپردازد و حتی در مواردی 
پ��س از فعالیتهای بس��یار مقامی را در 
این دنیای مجازی به دس��ت بیاورد و 

بتواند تصمیم گیری کند. 
بنیانگذاران این نسل جدید معتقدند 
که حداقل تا 10 س��ال آینده جایگزین 
کردن و گسترش این سایتها و پرتالهایی 
با قابلیتهای ذکر شده به طول می انجامد 
ولی آنه��ا امیدوارند نس��ل آیندۀ وب 
به ی��ک اتحاد برس��د و در این دنیای 
مجازی هی��چ جامعه ای از جامعۀ دیگر 

جدا نباشد. 

مهندس سروش مسعودی
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دنیایی مجازی برای مسلمانان
پ��س از معرفی نس��ل آیندۀ وب یعنی وب دو، باز هم مس��لمانان قدمهایی فرات��ر از دیگران در این 
دنیا برداش��ته اند و دس��ت به س��اخت محیطی مجازی برای ایجاد اتحاد و آشنایی مسلمانان با یکدیگر 

زده اند. 
Muxlim نام سایتی است که مهندسین مسلمان در سرتاسر جهان به منظور ایجاد محیطی مخصوص 
و دنیایی مجازی برای مسلمانان ساخته اند، این اسم یعنی ماکسلیم که از نام مسلیم )Muslim( برگرفته 
شده است با بهره گیری از امکانات نسل جدید وب و برترین امکانات روز IT توانسته است یک پرتال 

برای مسلمین جهان ایجاد کند. 
در ابتدا ماکس��لیم یک وب س��ایت مسایل اس��امی، تحقیق در قرآن و ترجمۀ قرآن به 20 زبان بود 
که به منظور گس��ترش تعالیم دینی و اس��امی راه اندازی ش��ده بود. چندی پیش مسئولین این سایت 
اعام کردند برای گسترش فعالیتهای ماکسلیم و جمع آوری مسلمین جهان در یک جا، این وب سایت 
دچار تحول می ش��ود و پس از آن این سایت دارای یک پرتال ارتباط جمعی مانند ساخت کاربر های با 
حفظ معیار های اس��امی مانند حجاب و تعالیم اسامی و رعایت شئونات اسامی در موسیقی و کام و 
پوش��ش و غیره و ایجاد اتاقهای گفتگو و چت مجازی با مضامین اس��امی و ارائۀ عکس و مطالب مفید 

با موضوعهای اسامی شد. 
برای عضویت و مش��اهدۀ این وب س��ایت اس��امی می توانید از آدرس زیر در مرورگر خود استفاده 

کنید: 
www. muxlim. com
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ش��ما اعصاب ن��وردان عزیز باید انس��انهای خّیری 
باش��ید و در قبال اینکه روی اعص��اب مردم بیچاره، 
ن��وردی می کنید به آنها خیری هم برس��انید و آنها 
را ش��اد کنید. ب��رای مثال می توانید ب��رای آنها غذا 
سفارش بدهید یا برایشان آژانس بگیرید. یعنی زنگ 
بزنید به یک رس��توران گرانقیم��ت نزدیک خانۀتان 
و ب��رای همس��ایۀ چند خان��ه آن طرفتی تان که نمی 
گذارد جلوی خانه اش فوتبال بازی کنید یا چهارشنبه 
سوری ها آب روی آتش شما می ریزد غذای مفصلّی 
سفارش بدهید. شما باید همیشه جواب کار بد مردم 
را با کار خوب بدهید. اینطوری هم خیلی بهتر اس��ت 

و هم خیلی تأثیرگذارتر است.
یا اینکه برای همسایۀ سر کوچۀ تان که تاکسی دارد 
و در یک روز بارانی به جای اینکه شما را سوار کند با 
شّدت از توی چالۀ آب رد شد و بارانهایی را هم که 
روی شما نریخته بود و در چاله جمع شده بود، روی 

شما پاشید از تاکسی تلفنی یک ماشین بگیرید.
البت��ه می دانم که پول توجیبی ش��ما به این خرجها 
نمی رس��د.پس اجازه بدهید که خودشان هم در این 

امر خیر سهیم شوند و پولش را خودشان بپردازند!

بیایید و کار خیر کنید!
کلوپاعصابنوردیباافتخارتقدیممیکند:

حیم-اعصابنورد

دی
ور

ب ن
صا

اع
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اعصاب ن��وردان عزیز توجه داش��ته 
باش��ید که اعصاب نوردی را در بعضی 
از م��وارد، هیچگاه تجرب��ه نکنید چون 
اعصاب ن��وردی  آخری��ن  می توان��د 
زندگی تان محس��وب شود. مثاًل با گاز، 
اعم از بخاری گازی، اجاق گازی و حتی 

کولر گازی هیچگاه شوخی نکنید.
درست است که کولرگازی، گاز ندارد 
ولی برق فش��ار قوی که دارد؛ می زند 
خش��کتان می کند و نفس کشیدن را از 
یادتان می برد یا ش��وخی ب��ا اجاق گاز 
در حّد زیاد کردن ش��عله و س��وزاندن 
آش مزخرف خواهرتان بد نیست ولی 
اینکه شیر گاز را باز بگذارید و از خانه 
بیرون بروید که نفر بعدی بیاید و کلید 
را بزند خیلی خطرناک اس��ت و ممکن 
است حتی آقای دکتر ایمنی هم از این 
کار آس��یب ببیند، خان��ه و زندگی که 

دیگر هیچ!
البته بعضی شوخیهای کوچک با آب 
گرمکن بد نیست. آن هم تا قسمتی که 

مربوط به آب می شود، نه گرمکن!
ش��ما می توانی��د هنگامی ک��ه برادر 
بزرگترتان به حمام رفته است و خیلی 
هم دیرش ش��ده اس��ت و باید زودتر 
خودش را  تر و تمیز کند و به دانش��گاه 

یا محل کارش برسد، شیر آب گرم 
حم��ام را از زی��ر آب گرمکن قطع 

کنی��د ی��ا فلکۀ آب خان��ه را به طور 
کلّی ببندید؛ عربده های برادرتان زیر 

دوش بدون آب حمام با سر و کلّۀ کفی 
و اعصاب لهیده می تواند بس��یار مفّرح 

باشد!
حاال ک��ه فکرش را می کن��م می بینم 
شوخی با گاز هم اگر در مسیر بستن و 

قطع آن باشد، خیلی خطرناک نیست، 
تازه گاهی مؤث��ر در روند صرفه جویی 
نیز به شمار می رود. پس بروید و شیر 
اصلی گاز خانه یا مجتمع مس��کونی تان 
را ببندی��د و خی��ال خودت��ان و ما و از 
همه مهمتر آقای دکتر ایمنی را راحت 
کنید که این قدر جوش صرفه جویی را 

می زند.
حاال که اینطور شد بروید فلکه اصلی 
آب را هم ببندید. مطمئن باشید خطر، 
کس��ی را تهدی��د نمی کن��د؛ تابس��تان 
نیس��ت که کولر همه روشن باشد و از 
بی آبی بسوزد. ثواب هم دارد. اگر کلّۀ 
رگالتورهای همس��ایگان را هم بازکنید 
و ضام��ن قطع گاز آن را فش��ار دهید. 
ای��ن عمل خیرتان بیش��تر مورد توجه 
قرار می گیرد. البته باید شب هنگام این 
کار را بکنی��د و مواظب باش��ید مأمور 
محترم و زحمتکش ش��هرداری ش��ما 
را در این وضعی��ت زیارت نکند چون 
آنها اسلحه ای به نام جاروی دسته بلند 
دارند که می تواند در مواردی بس��یار 

خطرناک باشد.
راس��تی یادتان باش��د ک��ه این عمل 
خی��ر راه مطمئنی برای تعطیل ش��دن 
مدرس��ۀ تان اس��ت چ��ون حداقل 24 
س��اعت طول می کش��د که مس��ئولین 
مدرسه بتوانند ش��مارۀ شرکت گاز را 
بگیرند و 24 س��اعت دیگ��ر هم طول 
می کش��د تا مأموران زحمتکش بخش 
فوریتهای گازی خودش��ان را برسانند 
و گاز را مج��ّدداً وص��ل کنند. پس دو 
الی سه روز را برای تعطیلی مدرسۀتان 

تضمین می کنیم.
اگ��ر در کالس��تان از بخ��اری گازی 
اس��تفاده می کنید می توانید با انداختن 
آدامس، خودکار، دمپایی پالس��تیکی و 
هر چیز الس��تیکی یا پالس��تیکی دیگر 

کالستان را به تعطیلی بکشانید!

موارد ممنوعه
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معم��والً در هر ش��غلی رس��م بر این 
اس��ت که از نقطۀ صفر کار را ش��روع 
می کنند و کم کم به سمت اوج حرکت 
می کنن��د. بعضی ها مانند فوتبالیس��تها 
ترجیح می دهند که در اوج کارشان را 
ره��ا کنند تا خاطرۀ در اوج ماندش��ان 
ابدی ش��ود و همیش��ه با آن عنوان از 
آنها یاد ش��ود. برخ��ی دیگر هیچوقت 
نقطۀ فرود ندارند مانند دانشمندان که 
نقطۀ اوجی برای آنها متصّور نیس��ت و 
هر چقدر بیش��تر ت��اش  کنند و پیش 

بروند، بر اندوختۀشان اضافه می شود.
هنرمندان نیز نقاط اوجی در کارشان 
وجود دارد ک��ه معموالً اندک اندک و 
با کسب تجربۀ بیش��تر به آن نزدیک 
می ش��وند و قلّه را فتح می کنند. به اوج 
رس��یدن کار غی��ر ممکنی 
نیس��ت ولی سقوط از 
نقطۀ اوج شغلی بسیار 
از  آسان تر و سریع تر 

رسیدن به اوج است.
با این اوصاف اگر کسی از نقطۀ اوج، 
کار خ��ودش را آغاز کن��د. این تصور 
پیش می آی��د که او یک نابغه اس��ت 
ولی اگ��ر نتوان��د خ��ودش را در اوج، 
حفظ کند باید منتظر باشد که بر روی 
شاهکار اولیه اش نیز برچسبهایی مانند 
»دزدی«، »ش��انس« یا خیلی چیزهای 

ناخوشایند دیگری بخورد.
س��عید اس��دی، کارگردانی است که 
در رش��تۀ س��ینما در آمریکا تحصیل 

»تالفی«؟
از شما بعید است!
نگاهی به فیلم سینمایی » تالفی«

حامدقاموس مقدم

کرده اس��ت. او اولین فیل��م خود را به 
نام »سراب« در سال 1362 در کشور 
سوئد س��اخت. اولین فیلمش در ایران 
فیلم »سیب س��رخ حّوا« بود و پس از 
آن فیل��م موفق »آواز قو« را س��اخت. 
»آواز قو« فیلمی اس��ت ک��ه در زمان 
خودش به موض��وع روز می پرداخت. 
ساختار تراژیک این فیلم بسیار محکم 
است. روابط داس��تان به شکلی منطقی 
کنار هم چیده شده است و با پیشرفت 
داس��تان پایه های فاجعه در آن محکم 
می ش��ود و س��رانجام، کاراکت��ر اصلی 
فیلم نابود می ش��ود. خرده داس��تانها و 
اتفاقات فیلم، بیننده را جذب می کند و 
سرانجام می تواند پیام اصلی فیلم را به 

بیننده منتقل کند. 
به جز ب��ازی ضعی��ف بازیگران زن 
فیلم، بازی رادان، جمش��ید هاشم پور، 
قاس��م زارع و حتی داری��وش مؤّدبیان 
که نقش��ی کوتاه در فیلم دارد بس��یار 
واقع��ی و باورپذیر اس��ت. هر چند که 
فیل��م، لحظاتی را در ش��عار دادن 
می گذران��د ولی ب��ا توجه به 
زمان س��اخته شدنش این 
مسئله نیز مسئلۀ نچسبی 
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نیست.
فیلمهای بعدی اسدی یعنی »مهمان« 

و »تالفی«، پلّه پلّه سقوط می کنند.
فیلم »تالفی«، که تازگیها در ش��بکۀ 
ویدیوی��ی کش��ور توزیع ش��ده اس��ت 
به عن��وان آخرین کار پخش ش��ده از 
اس��دی می تواند یک فاجعه تلقی شود. 
گویا اس��دی، فیلم خ��ود را تنها با یک 
»طرح کلّ��ی« آغاز کرده اس��ت. خط 
اصلی داس��تان، بسیار جّذاب است ولی 
در مراحل ساخت، همه چیز نابود شده 

است.
ای��ن فیل��م از زوج هن��ری »حمی��د 
گودرزی« و »نیوش��ا ضیغمی« استفاده 
کرده اس��ت. موضوع سرطان ضیغمی 
کلیشه ای اس��ت که از فیلم »قرنطینه« 

با ضیغمی آمده است.
البته ضیغمی تالش خود را برای ایفای 
نقشش کرده اس��ت ولی مسائل جنبی 
مانن��د گریم و لباس و حتی بازیگردانی 
باعث ش��ده است که از ابتدا بیننده بر 
این باور باش��د که موضوع سرطان او 
مانند دیگر مس��ائل فیلم ی��ک حّقه و 
نیرنگ برای فریب طرف مقابل است. 
برای خالی نبودن عریضه، تنها در یک 
لحظه حال او کمی بد می ش��ود ولی در 
کّل فیل��م، چه قبل از معجزه و چه بعد 

از معجزه او ُسر و ُمر و گنده است.
از  کالژی  خواس��ته  ان��گار  اس��دی 
فیلمه��ای »آتش ب��س«، »قرنطینه« و 
چند فیلم هندی بسازد و برای تضمین 
گیش��ه از هیچ چی��زی فروگذار نکرده 

است.
صحنه ه��ای درگیری گودرزی و مرد 
قاتل، بس��یار تصّنع��ی از آب درآمده 

اس��ت. ب��ه طور کل��ی اگ��ر کاراکتر و 
دیالوگهای س��یروس گرجس��تانی نبود 
ش��اید این فیلم در همان 5 دقیقۀ اول 

از هم می پاشید.
بازیه��ای ب��دون دیالوگ گ��ودرزی 
نس��بت به زمانهایی که س��عی می کند 
دیالوگ��ش را عصبانی و تند تند بگوید 
بس��یار بهتر است. گودرزی نمی خواهد 
ادای خس��رو ش��کیبایی را دربیاورد. او 
برای اینکه دیگران نیز چنین برداشتی 
از بازی او نداشته باشند تالش خود را 
می کند ولی واقعیت این اس��ت که در 
درون هر بازیگر موفق ایرانی یک خسرو 
ش��کیبایی وجود دارد که در هنگام اوج 
گرفتن بازی، خودش را نمایان می کند 

این مس��ئله چیز بدی نیست. شاید به 
دلیل همی��ن مبارزۀ درونی باش��د که 
ب��ازی گودرزی در کاره��ای اولیه اش 
مانند »مسافری از هند« بسیار جّدی تر، 
جّذاب تر و دلچس��ب تر از بازی اش در 

کارهای اخیر است.
فیلم »تالفی«، فیلمی است که به یک 
بار دیدنش می ارزد ولی از سعید اسدی 
که س��ابقۀ همه کار در سینما از جمله، 
نویس��ندگی، کارگردانی، تهیه کنندگی، 
طراحی صحنه، تدوین و حتی بازیگری 

را دارد بعید است.
از او انتظ��ار می رود ک��ه جایگاه خود 
را در س��ینمای ایران پی��دا کند و این 
جایگاه را به عن��وان یک تحصیل کردۀ 

س��ینما که سابقۀ تدریس 
نیز دارد، تثبیت کند.
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وقتی می گوییم »هنر نزد ایرانیان است 
و بس« ش��اید کمی اغراق کرده باشیم 
ولی واقعیت این است که سر منشأ خیلی 
از هنرها در ایران بوده است. هنرهایی 
هم که در اصل ایرانی نبوده اند پس از 
مّدتی آنچنان پادش��اهان ایرانی از آنها 
حمایت کرده اند که زندگی خودش��ان 
ایرانی ها هس��تند. نمونه اش  را مدیون 
هنر خاتم کاری اس��ت. ام��روزه اگر به 
هر کجای دنیا که بروید و یک وس��یلۀ 
خات��م کاری ش��ده را از جیبتان بیرون 
بکش��ید اولین تصوری که ایجاد خواهد 
ش��د این است که آن وس��یله از ایران 
آمده است؛ حاال می خواهد قاب عکس، 
ساعت یا جعبۀ لوازم التحریر روی میز 
کار باش��د ی��ا گردن بند و گوش��واره و 

زیورآالت زنانه.
اگر راس��تش را بخواهید دقیقًا معلوم 
نیس��ت که ابداع کنن��دگان خاتم کاری 
کجایی بوده ان��د. بعضی ها معتقدند که 
مصری بوده اند و برخی دیگر خاتم کاری 

را معجزۀ حضرت ابراهیم می دانند.

ب��ه هرحال آن طور که معلوم اس��ت 
ایرانی ها س��هم چندان��ی در ابداع آن 
نداش��ته اند ولی اگر هم��ۀ هنرمندان و 
متخصصان در دورۀ صفویه به اصفهان 
نمی آمدند و از آنها حمایت نمی ش��د، 
این هنر نیز مانند خیلی چیزهای دیگر 

از میان می رفت.
ام��روزه نه تنه��ا هنر خات��م کاری را 
یک هن��ر ایرانی می دانند بلکه به دلیل 
حمایته��ای صفوی��ه از هنرمندان، آن 
را هنری اسالمی و ش��یعی نیز قلمداد 
آن  در  هنرمن��دان  چ��ون  می کنن��د. 
زمان بیش��ترین ان��رژی و تالش خود 
را در س��اخت تزئینات مساجد و منابر 
می گذاشتند. چنانکه منبرهای خاتم کاری 
شدۀ بسیاری از آن دوره در موزه های 

هنری که شیعه شد
ب��زرگ جه��ان وج��ود دارد. همچنین 
در آن زم��ان رس��م بود ک��ه صندوق 
مرق��د ائمه و بزرگان را نیز خاتم کاری 
می کردند. صندوق مرقد موسی بن جعفر 
و امام جواد علیهما السالم در کاظمین، 
صن��دوق مرقد امام حس��ن عس��گری 
علیه السالم در سامراء و صندوق مرقد 
امام علی النقی علیه الس��الم اثر اس��تاد 
محمد جمع��ه از معروف ترین این آثار 
اس��ت که همگی مربوط به دوران شاه 

اسماعیل صفوی است. 
صندوق ضری��ح نرگس خاتون، مادر 
حضرت حّجت، صندوق مرقد حضرت 
عل��ی علیه الس��الم و همچنین صندوق 
مرقد سیدالشهداء و حضرت ابوالفضل 
علیهما السالم و صندوق مقبرۀ حضرت 
زینب س��الم اهلل علیها در ش��ام، همگی 
از آثار برجس��تۀ خات��م کاری در دورۀ 
صفوی��ه هس��تند. ش��اید همی��ن دلیل 
کافی باش��د تا امروزه این هنر را هنری 

اسالمی بدانند.
م��وادی ک��ه در خات��م کاری به کار 

شهریار زنجانی



7دی مـــاه  251387
201

م��ی رود عبارت اس��ت از انواع چوب، 
انواع استخوان، مفتولهای فلزی، صدف، 
ن��خ، سریش��م، الک و اب��زاری که در 
س��اخت این وس��ایل ب��ه کار می رود 
عبارت است از انواع اّره، انواع سوهان، 

انواع رنده، پرس، مقار،...
ب��رای خل��ق ی��ک اث��ر خات��م کاری 
ابت��دا ان��واع چوبها و اس��تخوانها را در 
رنگ ه��ای مختلف تهیه می کنند. برای 
اینکه هنرمند، رنگهای مختلفی از چوب 
در اختیار داشته باشد از انواع مختلف 
چوب استفاده می کنند. چوبهایی مانند 
آبنوس، گ��ردو، کبود، عّن��اب و نارنج 
که هر ک��دام رنگهای مختلفی از طیف 
رنگ��ی قرم��ز، قهوه ای، کرم و س��بز را 
تداعی می کند. اس��تخوان به کار رفته 
در این هنر نیز می تواند اس��تخوان عاج 
فیل، استخوان ش��تر یا استخوان اسب 

باشد.
اس��اس کار خاتم کاری ایجاد قطعات 
هندس��ی مرتب و منظ��م و چیدن آنها 

در کنار هم ب��ا حوصله و دقت فراوان 
است. از این رو هنرمندان چوبهایی به 
طول 30 س��انتی مت��ر و قطر 1 تا 2/5 
س��انتی متر تهیه می کنن��د و آنها را به 

مثلثهای یکسانی تقسیم می کنند.
هنرمند خات��م کار با چیدن مثلثها در 
کنار هم اش��کال مختلف��ی اعم از گل و 

گیاه و نقوش اسلیمی ایجاد می کند.
تکه های چوب و نوارهای اس��تخوانی 
و مفتوله��ای فل��زی در کن��ار هم قرار 
می گیرند و با سِریش��م به هم چسبانده 
می ش��ود و ت��ا مرحلۀ نهای��ی خوب به 
هم بچس��بند، آنها را با ن��خ پرک هم 

می بندند.
ای��ن کاره��ای ابتدایی ب��رای ایجاد 
واحدهای تکرار ش��ونده اس��ت. یعنی 
ب��رای مثال وقتی این اش��کال را درون 
یک شش ضلعی مفتولی قرار می دهند، 
شمس��ه تشکیل می ش��ود و از کنار هم 
قرار گرفتن چند شمس��ه و برش کاری 
و چسب کاری هایی متعدد، شکل مورد 

نظر طراح به دست می آید. 
تهیه یک اثر خات��م کاری مانند تهیه 
لباس اس��ت با این تفاوت که از مرحلۀ 

نخ ریس��ی تا بافتن پارچه و برش کاری 
و دوخت و دوز لباس همگی توسط یک 
نفر انجام می ش��ود و استاد خاتم کاری 
باید به تمامی این مراحل مسلّط باشد.

هنر خاتم کاری نیز مانند سایر هنرها 
در دورۀ قاجاریه دچار رکود شدید شد 
و اغل��ب هنرمن��دان و صنعتگران این 
رش��ته، این کار را ره��ا کردند ولی در 
ابتدای دورۀ پهلوی و پس از تأس��یس 
مدرسه هنرهای مس��تظرفه به وسیلۀ 
کمال المل��ک این هنر، دوباره جانی تازه 

گرفت.
امروزه در ش��هرهای تهران، شیراز و 
اصفهان هنرمندان خاتم کار مشغول به 

خلق آثار هنری خود هستند.
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روز - خارجی- ایستگاه اتوبوس
م��ردم در انتظ��ار اتوب��وس ص��ف 
کش��یده اند از کجا تا کج��ا. طوری که 
نفر اول صف نفر آخر را اندازۀ مورچه 
می بیند. امدادگران صلیب س��رخ بدو 
ب��دو می آیند و با ی��ک کاردک پاهای 
پیرمردی را که در صف اتوبوس منجمد 
شده و به زمین چسبیده است از زمین 
ج��دا می کنند و او را الی پتو می پیچند 
و بدو بدو به س��مت آمبوالنسشان که 
همه را کر کرده اس��ت، می روند. یکی 
از مس��افران که از ش��دت دستشویی 
داش��تن کبود شده است، ناله ای خفیف 
سر می دهد اما قبل از آنکه امدادگران 
صدای او را بشنوند آمبوالنس قیژی از 

زمین کنده می شود و می رود. 
مخ ص��ف دارد می ترک��د. تا به حال 
ش��ش گروه موس��یقی مختل��ف با آن 
س��ازهای ضایع و صدای ضایع ترشان 
ب��ه زور برای ص��ف، اج��رای هنری! 
داشته اند و از همه هم به زور پول جمع 

گرفته اند. 
عده ای از مردم دچار گرفتگی گردن 

ش��ده اند و دارند کت و ک��ول خود را 
ماس��اژ می دهند بس که این آش��غال 
فروش��های دوره گ��رد در این فرصت 
به دس��ت آمده  آوی��زان این جماعت 

بدبخت صف کش! شده اند. 
پاها و ستون فقرات جمعیت در حال 
تجزیه و فروپاشی است. دوباره یکی در 
صف تش��نج می کند و مردی با گوشی 

تلفن همراه خویش 125 را می گیرد. 
شب - خارجی - ایستگاه 

اتوبوس
اتوبوس قراض��ه ای از راه می رس��د. 
مل��ت عینه��و چ��ی خودش��ان را توی 
اتوبوس پرت می کنند. بدنۀ اتوبوس از 
شدت ازدحام جمعیت شکم می دهد و 
ترک برم��ی دارد و مردم از پنجره های 
اتوبوس قلمبه قلمب��ه! بیرون می زنند. 
آقای راننده پیاده می شود و به کیوسک 
نگهبانی م��ی رود و زیر لحاف می خزد. 
یک کولی س��وار اتوبوس می شود و به 
زور ف��ال همه را می گی��رد و یک دور 
هم حضور و غیاب می کند تا کس��ی از 
قلم نیفتاده باش��د! بعد از اتوبوس پیاده 

می شود و می رود. 
شش سری دیگر موسیقیدانان سیار! 
وارد اتوبوس می شوند و به زور اجرای 

هنری می کنند و پول می گیرند. 
امدادگران صلیب س��رخ دوباره بدو 
ب��دو از راه می رس��ند و ی��ک مکعب 
مستطیل را از البه الی جمعیت بیرون 
می کش��ند. صدای همهمۀ مردم شنیده 
می ش��ود که می گوین��د: »بیچاره جوان 
بود. بس که الی جمعیت بهش فش��ار 
آوردند تغییر ش��کل داد و ِدفُرمه شد. 
خدا به خانواده اش صبر جمیل بدهد.« 
دماغ مردی هم که بر اثر به شیش��ه 
چسبیدگی مفرط صاف صاف شده است 
دیده می شود. مرد به زحمت به سمت 
جمعی��ت برمی گردد و ب��ا صدایی تو 
دماغی فحش می دهد و می گوید تا پول 
جراحی دماغ��ش را ندهند، نمی گذارد 

مسافران از اتوبوس پیاده شوند. 
مردم هی یکی یکی از راه می رسند و 
به زور خ��ود را در اتوبوس می چپانند. 
یکی از مس��افران ب��رای جلوگیری از 
ترکیدگی و انفجار اتوبوس، دکمه ای را 

  
 فیلم جنجالی سال با هنرنمایی مستر انتظار
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فش��ار می دهد و پیسسس! در اتوبوس 
را می بندد. یک دس��ت با آس��تین راه 
راه س��بز از آن طرف در روی آسفالت 
خیاب��ان می افتد و مثل دم قطع ش��دۀ 

مارمولک باال و پایین می پرد. 
م��ردی نعره می زند و می گوید: در را 
باز کنید المذهبها! تا دستم را بردارم. 
یک��ی دیگر از مس��افران مج��دداً با 
گوش��ی همراه خویش ش��ماره 125 را 
می گیرد تا امدادگران س��ریع بیایند و 
آن مرد را برای دوختن دستش ببرند 
ول��ی گوش��ی اش آنتن نمی ده��د )و از 
سرنوش��ت آن مرد اطالع دیگری در 

دست نیست!(
خانم��ی جی��غ می کش��د و ب��ه بغل 
دستی اش فحش می دهد که چرا نفس 
کش��یده و پاکت میوه هایش را له کرده 

است؟! 

صبح - داخلی - توی اتوبوس 
مس��افران همچن��ان صبورانه منتظر 
آمدن آقای راننده هستند و باالخره با 
کلی قرعه و بح��ث و یکی به دو با هم 
به این نتیجه می رسند که یک نفرشان 

دنبال آقای راننده برود. 
قرعه به نام پس��رک نوجوان چش��م 
س��بزی می افتد که با گفتن شبه جملۀ 
»به م��ن چ��ه!« از صدا ک��ردن آقای 

راننده سر باز می زند. 
آقای راننده جلوی کیوس��ک نگهبانی 
ایستاده است و در حال چای خوردن و 
هرهر خندیدن و گپ زدن با همکاران 

است. 
امدادگران صلیب س��رخ مجدداً بدو 
بدو از راه می رسند و یک مسافر دیگر 
را که رنگ پوس��تش سبز چمنی شده 
اس��ت برای ماس��اژ قلبی و ش��وک و 

تنفس مصنوعی می برند. 
سری ششم موسیقیدانان آواره )سیار( 
ه��م اجرای خود را ب��ه پایان می برد و 

ب��ه زور پولها را جم��ع می کند و پیاده 
می شود. 

پیرمردی عصبانی می شود و چند بوق 
نخراش��یده برای آق��ای راننده می زند. 
آقای راننده بدو بدو به سمت اتوبوس 
می آید و با عصبانیت به این جس��ارت 
مسافران! فحش می دهد و تصمیم دارد 
مس��افر خاطی را پیدا کند و از ماشین 

پایین بیندازد. 
م��ردم به زور بلیتهای جمع ش��ده را 
توی دست و بال آقای راننده می چپانند. 
آقای راننده عصبی تر می شود و خالصه 
آن جلوی اتوبوس ش��ر می شود و بزن 

بزنی راه می افتد که نگو! 
مسافری با تلفن همراه خویش شمارۀ 
125 را می گی��رد ت��ا امدادگران برای 

بردن تلفات دعوا تشریف بیاورند. 
ظهر- داخلی- توی اتوبوس

آق��ای رانن��ده باالخره ب��ا دلجویی و 
عذرخواهی مسافران! راضی می شود که 
پشت فرمان بنشیند و اتوبوس باالخره 

با نذر و نیاز مردم به راه می افتد. 
سکانس پایانی- روز - داخلی

آن مس��افر پیراه��ن خردل��ی همین 
اتوب��وس! روی س��ن ایس��تاده اس��ت. 
تع��دادی از مس��ئوالن کت��اب گینس 
باالی صحنه می آیند و با تشویق حضار 
نش��انی را س��ر ش��انۀ پیرمرد پیراهن 

خردلی می چسبانند. 
مجری )ب��ا هیجان(: بل��ه! او رکورد 
بیش��ترین وق��ت تل��ف ش��دۀ دنیا را 
شکس��ت. ایشان 89 س��ال از عمر 90 
س��الۀ خویش را در سامانه حمل و نقل 
شهری تلف کرده است... مستر انتظار 

فرام ایراااااان! 
مردم کلی س��وت و دس��ت و جیغ و 

اینها می زنند.  
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یکی بود یک��ی نبود. روزی روزگاری، 
پیرم��رد و پیرزن��ی ب��ا ه��م زندگ��ی 
می کردند. آنها کلبۀ فقیرانۀ ساحلی ای 
در اختیار داش��تند که به دریا نزدیک 
بود. ه��ر روز پیرمرد تور ماهیگیری را 
بر می داش��ت و به دریا می رفت. یکی 
از آن روزها، طبق معمول، پیرمرد تور 
را ب��ه دریا انداخت و منتظر ش��د، بعد 
از مدت��ی احس��اس کرد وق��ت بیرون 
کشیدن تور از آب فرا رسیده و تور را 
بیرون کشید. پیرمرد داشت از تعجب 

ش��اخ در می آورد چون در تور او فقط 
و فق��ط یک ماهی گیر افت��اده بود. این 
ماهی اصاًل شبیه ماهیهای معمولی نبود 
بلکه یک ماهی طالیی و بسیار زیبا بود. 
ماهی ش��روع به حرف زدن با پیرمرد 
کرد. او گفت: ای م��رد پیر، بگذار من 
ب��روم، در عوض، م��ن آرزوهای تو را 

برآورده می کنم. 
مرد پی��ر ماه��ی طالیی را ب��ه دریا 
انداخ��ت اما در ع��وض هیچ چیزی از 
او درخواست نکرد. بعد از آن به خانه 

ملکۀ دریاها
از افسانه های کشور اندونزی

ترجمۀ دالرام کارخیران
تصویر سازی مجید صالحی

بازگش��ت و ماجرای ماهی جادویی را 
برای زنش تعریف کرد. 

از چشمهای پیرزن از فرط عصبانیت 
آت��ش می باری��د. او فریاد م��ی زد: تو 
موجود بی ارزش، پیر و خرفتی هس��تی، 
حداقل می توانس��تی ی��ک کلبۀ نو از او 
درخواس��ت کنی تا قبل از اینکه سقف 
این خرابه روی سرمان خراب شود، از 
اینجا برویم. زود برگرد و ماهی را پیدا 

کن. 
مرد پیر ف��وراً اطاعت کرد و به دریا 
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بازگش��ت، او چندی��ن و چند بار ماهی 
طالیی را صدا زد و باالخره ماهی روی 
آب آمد و پرسید: ناجی من، کمکی از 

من ساخته است؟ 
پیرمرد جواب داد: پیرزن مرا فرستاده 
و از من خواس��ته ک��ه کلبۀ جدیدی از 
تو بخواهم چون کلب��ۀ ما تقریبًا ویرانه 

است. 
ماهی ج��واب داد: به خانه ات برگرد. 
در آنج��ا خانۀ زیب��ا و جدیدت منتظر 

توست. 
پیرمرد به طرف خانه رفت. به جای 
کلبۀ مخروبه، خانۀ زیبایی در انتظار او 
بود و زنش، خش��مگین تر از  قبل روی 

پله ها انتظار او را می کشید. 
- تو واقعًا خنگ و پیر ش��ده ای، یک 
خانۀ نو به  دست آورده ای و خوشحالی 
در حالیک��ه می توانس��تی از او ث��روت 
فراوان بخواهی. فوراً به سراغ ماهی برو 
و بگو که از ماهی گیری خسته شده ای 
و می خواه��ی به یک ارب��اب ثروتمند 

تبدیل شوی. 
مرد پی��ر ابداً نمی توانس��ت در برابر 
زن��ش مقاومت کن��د. بنابراین به کنار 
دریا رفت و ماجرا را برای ماهی طالیی 
تعریف کرد. ماه��ی نگاهی به پیرمرد 
انداخت و او را آرام کرد و گفت: نگران 
نباش، تو به این خواس��تۀ همسرت هم 

دست پیدا کرده ای. 
مرد پیر به طرف خانه اش رفت، او از 
دور خدمت��کاران فراوانی را می دید که 
در حیاط خانه رفت و آمد می کردند و 
زنش با لباس��های قیمتی به آنها فرمان 
می داد. پیرمرد از زنش پرس��ید: خب، 

باالخره قانع شدی؟ 
پیرزن حتی حاضر نشد به او نگاه کند، 
بلکه به مستخدمینش فرمان داد که او 

را از قصر بی��رون بیندازند و هرگز به 
خان��ه راه ندهند. پیرمرد چند روزی را 
به س��ختی گذراند تا اینکه پیرزن، یک 
روز متوجه اشتباهش شد و دستور داد 
که او را به قصر احضار کنند و اتاق زیر 
شیروانی را به او بدهند. پیرزن در ازای 
جارو کردن حیاط قصر و شستن ظروف، 
روزانه س��ه تکه نان س��یاه به پیرمرد 
می داد و با او درست مثل برده ها رفتار 
می کرد. مدت کوتاهی گذشت و پیرزن 
از این وضعّیت خس��ته شد. او پیرمرد 
را احض��ار کرد و ب��ه او فرمان داد که 
به س��راغ ماهی ب��رود و از او بخواهد 
ک��ه پیرزن را به ملک��ه ای زیبا و جوان 
تبدی��ل کند. پیرمرد، نمی توانس��ت در 
برابر قدرت مستخدمین زنش مقاومت 
کن��د، بنابراین به دریا رفت و بار دیگر 
از ماهی کمک خواست. ماهی نگاهی به 
وض��ع و حال پیرمرد انداخت و دلتنگ 
ش��د، با این حال برای آسایش او قول 
داد که این خواسته را هم برآورده کند. 
وقتی پیرمرد به خانه بازگشت با قصر 
طالیی مواجه ش��د که جلوی آن پر از 
س��ربازهای زره پوش بود. او وارد قصر 
شد و پیرزن را نشناخت چون به جای 
پیرزن، بانوی بسیار جوان و زیبایی در 
لباسهای سلطنتی روی تختی پر از طال 
نشسته بود. او حتی حاضر نشد نگاهی 
به پیرم��رد بین��دازد و مس��تخدمین، 
پیرمرد را به اتاق زیر ش��یروانی بردند. 
زمان باز هم گذش��ت و پیرزن، یواش 
یواش از ملکه بودن خسته شد. پیرمرد 
را احضار کرد. راستش را بخواهید حتی 
مس��تخدمین قصر هم چه��رۀ پیرمرد 
را از ی��اد برده بودن��د و وقتی باالخره 
پیرمرد را شناختند ملکه با خشونت به 
او فرمان داد: به سراغ ماهی طالیی ات 

می روی و می گوی��ی که حوصلۀ من از 
زمینیها س��ر رفته است. من می خواهم 
به رموز آبها دس��ت پی��دا کنم و ملکۀ 
دریاها ش��وم تا جایی که ماهی طالیی 

فرمانبردار من باشد. 
زانوه��ای م��رد پی��ر با ش��نیدن این 
خواسته به لرزه افتاد و با رنج فراوان به 
راه افتاد و به سراغ ماهی طالیی رفت. 
وقتی ماهی به س��طح آب آمد، نگاهی 
به پیرمرد ل��رزان و مفلوک انداخت و 

پرسید: چرا اینقدر ناراحتی؟ 
پیرم��رد ج��واب داد: م��ن نمی دانم 
چطور بگویم، پیرزن پر از حرص شده 
است. او نمی خواهد ملکۀ زمینیها باشد 
و می خواهد صاحب تمام اس��رار آبها و 
حتی خود تو باشد. او می خواهد به تمام 

آبزیان فرمان دهد. 
ماهی با دقت به سخنان پیرمرد گوش 
داد ولی این بار هیچ پاسخی به او نداد 
و در عم��ق آب فرو رف��ت. پیرمرد به 
طرف خانه اش بازگشت. او نمی توانست 
آنچه را که می دید باور کند. قصر ملکه 
ناپدید ش��ده بود و کلب��ه خرابه ای به 
جای آن قرار داش��ت. پیرزن لباسهای 
کهنه اش را بر تن داش��ت و روی پله ها 

نشسته بود و می گریست. 
زندگ��ی آنها دوباره مثل اول از س��ر 
گرفته ش��د، ب��ا این تف��اوت که ماهی 
طالی��ی، هرگز دوباره در ت��ور پیرمرد 

ماهیگیر گرفتار نشد. 
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افسون حضرتی

می خواهم خودم را ثابت کنم

ذوب آهنیها نیم فصل اول بی سر و صدا و بدون حاشیه بیشتر امتیازات را جمع 
کردند تا قهرمان نیم فصل شوند اما این قهرمانی خیلی هم دلچسب مردان زاینده 
رود واقع نش��د چ��ون خیلی زود قهرمانی را ب��ا ردۀ دوم جدول تعویض کردند تا 
استقالل به صورت موقت بر صدر بنشیند ولی منصور ابراهیم زاده بعد از قهرمانی 
تیمش در نیم فصل رقابتها گفت: »بابت این اتفاق فقط می توانیم لبخند بزنیم.« وی 
توانس��ت جواب اعتماد مدیران ذوب آهن را حداقل در نیم فصل بدهد اما برای 

نیمۀ دوم بازیها به خوبی می داند که کار سختی پیش رو دارد. 

منصور ابراهیم زاده:

قهرمان نیم فصل شدید نظرتان دراین باره چیست؟ 
دو مس��أله باعث شد که نسبت به ذوب آهن دلگرم باشم. اول اینکه تیم ما 
در نیم فصل نخس��ت امتیازات خوبی را ذخی��ره کرد و دوم اینکه بازیکنان از 

انگیزۀ کافی برای کسب عنوان قهرمانی برخوردارند. 
نیم فصل دوم کار سخت تری دارید. 

بل��ه، صد در صد. چون قهرمانی نیم فصل تضمین کافی برای قهرمانی پایان 
فصل به حساب نمی آید. 

در ابتدای فصل عده ای اعتقاد داش��تند ش��ما در ذوب آهن نمی توانید 
نتایج خوبی کسب کنید. 

دیدگاه من در قبال انتقادها، رویارویی مستقیم نیست. من به اعتقادها فکر 
می کنم و بعد به دنبال راه حل می گردم که خودم را ثابت کنم. 

به رسانه ها؟ 
نه، اول باید خودم را به خودم ثابت کنم. این مسأله را به بازیکنانم هم یاد 

داده ام که به دنبال ثابت کردن خودشان به دیگران نباشند. 
با اطمینان خاصی صحبت می کنید. 

چ��را که ن��ه؟ مجموعۀ ذوب آهن برای رس��یدن به هدف خود 
تالش می کند. همیش��ه شرایط تعیین کننده است. اینجا شرایط 
خوبی وجود دارد. من تنها نیستم. حاال توپ قهرمانی زیر 

پای ذوب آهن است. 
در تیم ملی مثل امروز صحبت نمی کردید! 

دنب��ال جار و جنجال در مطبوعات نیس��تم. مدیران 
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ذوب آه��ن به م��ن اعتماد دارن��د و همین موض��وع باعث 
امیدواری است. 

چهتیمهاییرادرحدقهرمانیمیدانید؟ 
استقالل، پرسپولیس، پیکان، سپاهان و مس
مثلاینکهبااستقاللبیشتررقابتدارید.

رقابت من با قلعه نوعی دیدنی می شود. 
ولیخیلیزودقهرمانینیمفصلراتقدیمکردید.

 )می خندد( ولی تا آخر فصل فرصت زیاد است. 
البت��ه ما انگیزه ه��ای دیگری هم ب��رای قهرمانی 

داریم. 
چهانگیزهای؟

اتفاقی که پارس��ال برای س��پاهان افتاد. آنها در 
آخرین ثانیه ها قهرمانی را از دس��ت 
دادن��د و ما بای��د ت��الش کنیم تا 
شکس��ت فص��ل گذش��تۀ فوتبال 

اصفهان را جبران کنیم. 
چراسپاهانتالشنمیکند؟

به هر حال فرقی نمی کند، هدف 
قهرمانی است. 

فرقیبینقهرمانیش��مابا
سپاهاننیست؟

منظ��ورم ای��ن اس��ت که 
خیلی خوب اس��ت اگر یکی 
قهرمان  اصفهان  تیمهای  از 

شود. 

ذوبآهنقهرمانمیشود؟
اهدافی در ذهنم اس��ت که برای رس��یدن ب��ه آنها تالش 

می کنم. 
نگفتیدکهقهرمانمیشویدیاخیر.

چنین پیش بینیهایی خیلی سخت است. 
واگرقهرماننشدیدچهاتفاقیمیافتد؟

حداقل خودمان را ثابت کردیم که چه پتانسیلهایی 
داریم. 

بهتیمملیفکرمیکنید؟ 
در حال حاض��ر تمام تمرک��زم روی ذوب آهن و 

موفقیت این تیم اس��ت، هر چند که کار بسیار سختی 
پیش رو داریم. 

دلیلموفقیتتیمهایاصفهانیرادرچهمیدانید؟
مدیریته��ای ق��وی و مج��رب، عالقمن��دان ب��ه فوتبال و 
استعدادهای بازیکنان دست به دست هم داده اند تا اصفهان 
تبدی��ل به یک قطب جدید در فوتبال ش��ود. هر چند که از 

سالیان گذشته ریشه در فوتبال کشور داشته است. 
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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

فرستنده: مرضیه حیدری از تهران
ش��خصی به دوس��تش زنگ می زند و می گوید: 
پیرهن مشکی ات را بپوش تا با هم به ختم پدرت 

برویم!
م��رد با التماس می گوید: راس��تش را بگو! حتمًا 
یک اتّفاق بدی افتاده که تو از من پنهان می کنی!

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

ما بفرستید تا به نام خودتان چاپ کنیم. 
نشانی ما: تهران- صندوق پستی 14155-3563
doost_nojavanan@yahoo.com :ایمیل
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طراح جدول: بنیامین اختری

افقی
1- یکی از سیارات- سوغاتش گز است

2- از رنگهاست- مولد برق
3- یک��ی از اقوام ایران��ی- از حیوانات خاکی- 

موی فنری
4- از خوردنیهای میان وعده- مرغی س��خنگو- 

ساز شاکی
5- اهل شیراز- از دیدنیهاست

6- از باالپوشهاست- قدردانی و تشکر
7- خاک کوزه گری- نزدیک نیست- آب بند

8- مادر رس��ول اک��رم صلّی اهلل علی��ه و آله- 
تخّصص- ضربه ای در فوتبال

9- بی ج��ان- از وس��ایل نقلیۀ عموم��ی- مادر 
عرب

10- برابر- کوچه- نمونه
11- عهده دار انجام کار- مایع تزریقی

عمودی
1- صاحب- از مصالح ساختمانی
2- موی صورت- نامی دخترانه

3- بله فرنگی- از جزایر ایران- خطایی در تنیس
4- از وس��ایل ورزش ژیمناس��تیک- از اب��زار کار 

نّجار- از اجزای دست 
5- میوه ای پاییزی- مورچه

6- یار صندلی- اول شخص جمع »رفتن«
7- اولین عدد سه رقمی- از ارکان نماز- مذکر

8- قوانین فوتبال را تنظیم می کند- فلزی س��رخ-
حرف تعجب خانمها

9- نزد ایرانیان اس��ت- فقط در براب��ر خدا انجام 
می دهیم- از چاشنیهای غذا

10- عدد فوتبال- مجرای تنفسی- قاضی
11- وکیل- با اهمیت
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یکروزطوفانشدیدترمیشود
واینهمهصدارا

مچالهمیکندومیریزد
درجویخیابان

یکروزطوفانشدیدترمیشود
ماشینهاراازخیابانهایتهران

جارومیکندومیپاشد
آنسویدرههایدماوند

یکروزطوفانشدیدترمیشود
شاخههاتکانمیخورند

وازمیانشان
آفتابمیپاشدرویسایههایهزارساله

یکروزطوفانشدیدترمیشود
پنجرههارامحکمبههممیکوبد
ومابرایهمیشهبیدارمیشویم

یک روز طوفان... 
سیداکبرمیرجعفری
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آدم وقتی منصفانه به اطرافش نگاه می کند می بیند که دنیا واقعًا پیش��رفت کرده اس��ت و دید آدمها باز شده 
است به طوری که آدم می تواند هر چیزی را از پشت هر چیزی ببیند!

به این تصاویر نگاه کنید:

البته خیلی نگران نباش��ید چون این تصاویر مربوط به یک سری طرح پیشنهادی است و دید بشر هنوز 
اینقدرها باز نشده است!
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