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در حاشیۀ سفر به عتبات عالیات
زیارت وداع

پایانی
ت 

قسم

آخرین شب حضور ما در کربال بود. 
خواب به چشم کس��ی نمی آمد. بغض 
گلوی همه را گرفته بود. قرار گذاشتیم 
در بی��ن الحرمین برای خواندن زیارت 
عاش��ورا و ساعتی بعد دسته جمعی در 
گوش��ه ای از حرم حضرت عباس علیه 
السالم برای خواندن زیارت وداع جمع 

شدیم. 
خواندن زیارت وداع به این آس��انیها 
نیس��ت. وقتی که برای آخرین بار باید 
س��الم بدهی و معلوم نیست که آیا باز 
هم می توانی به گنبد طالیی حرم چشم 
بیندازی یا نه؛ قلبت پاره پاره می ش��ود 
و ب��ه این راحتیه��ا نمی توانی پا از حرم 

بیرون بگذاری. 
 »وال جعل��ه اهلل آخ��ر العه��د من��ی 

لزیارتکم.«
و دس��ت بلن��د می کن��ی و از خ��دا 
می خواه��ی که این آخرین زیارت عمر 
ت��و نباش��د و همین دعا دل��ت را آرام 

می کند. 
آن ش��ب را تا صبح غرق نور بودیم 
و زمان را نمی دانیم که چگونه گذشت. 
همینک��ه به خ��ودم آمدم دی��دم اذان 

صبح را مؤذن گفته است. 
نم��از صب��ح را در ح��رم حض��رت 
اباعبداهلل الحسین خواندیم و یادم آمد 
که حاج باقر سلطانی، مدیر کاروان چه 
قدر تأکید کرده ب��ود که بدون تأخیر، 
بعد از نمار صبح به سمت مرز حرکت 

کنی��م. همینکه از ح��رم بیرون آمدیم، 
پدر بزرگم گفت: »یک بار دیگر به تّل 
زینبّیه برویم و در آنجا دو رکعت نماز 
بخوانیم.« و رفتیم اگر چه زمان زیادی 

نداشتیم. 
ال حول وال قّوه ااّل باهلل العلی العظیم

می دانستم ماش��ینها از کجا حرکت 
می کنن��د. س��اکهایمان در هت��ل بود. 
تصمیم گرفتیم یک راست به پارکینگ 
ماش��ینها برویم. می دانستم که صادق 
مسعودی ساکها و وسایلمان را برخواهد 
داشت. خدا این همسفر نیکوسرشت را 
از برادری کم نکند. در این سفر به من 
و پدربزرگم خیلی کمک کرد. انشاءاهلل 
که خداوند به زودی زیارت خانۀ خود 
را روزی او گردان��د. آنقدر صادق با ما 
در این سفر مهربانی کرد که می دانستم 
این زحم��ت آخری نی��ز او را نخواهد 
آزرد. از برک��ت کم��ک ص��ادق جان 
درست زمانی به اتوبوسها رسیدیم که 
آخرین نفر داشت سوار اتوبوس می شد 

و همسفران متوّجه تأخیر ما نشدند. 
اتوبوس که راه افتاد، حاج آقا فراهانی 
ش��روع کرد به نوحه خواندن و ما هم 
س��ینه می زدیم تا به مرز رس��یدیم. از 
مرز عراق که گذش��تیم، ت��ازه یادمان 
افت��اد که دلمان هم برای خانواده تنگ 

شده است.
شاید اگر آن روز و در آن دقایق پایانی 
به تّل زینبّیه نمی رفتیم، پدر بزرگ من 
هیچ وقت نمی توانست دوباره این مکان 

عجیب و مقدس را زیارت کند. 
پدر ب��زرگ که از کودکیهایم بهترین 
دوس��ت م��ن ب��ود، چن��د روز پس از 
بازگشت از این سفر از پیش ما رفت تا 
برای همیشه مهمان سفرۀ امام حسین 
باش��د و م��ن نمی دانم در دس��ته های 
س��ینه زنی  محّرم، امس��ال جای خالی 
ن��گاه گرم و دعای خیر او را چه چیزی 

پر خواهد کرد. 
روحش ش��اد که در بهش��ت رضوان 

خدا به زیارت حسین فاطمه می رود. 
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حضرت سید الشهدا- سالم اهلل علیه- 
به همه آموخت که در مقابل ظلم، در 
مقابل ستم، در مقابل حرکت جائر چه 
باید کرد. با اینکه از اول می دانست که 
در این راه که می رود، راهی اس��ت که 
بای��د همۀ اصحاب خ��ودش و خانوادۀ 
خ��ودش را ف��دا  کند و ای��ن عزیزان 
اس��الم را برای اسالم قربانی کند، لکن 
عاقبتش را هم می دانست. اگر نبود این 
نهضت؛ نهضت حسین- علیه السالم- 
یزید و اتباع یزید، اس��الم را وارونه به 

ست
دو

د 
یا

مردم نش��ان می دادن��د. و از اول، اینها 
اعتقاد به اس��الم نداش��تند و نسبت به 
اولیای اسالم حقد و حسد داشتند. سید 
الش��هدا با این فداکاری که کرد، عالوه 
بر اینکه آنها را به شکس��ت رس��اند و 
اندکی که گذشت، مردم متوجه شدند 
که چ��ه غائله ای و چ��ه مصیبتی وارد 
ش��د. و همین مصیب��ت موجب به هم 

خوردن اوضاع بنی امیه ش��د. عالوه بر 
این، در طول تاریخ آموخت به همه که 
راه همین اس��ت. از قلّت عدد نترسید، 
عدد، کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، 
کیفیت جه��اد، اعدادی مقابل اعدا، آن 
اس��ت که کار را پیش می ب��رد. افراد 
ممکن اس��ت خیلی زیاد باشند، لکن در 
کیفیت ناقص باش��ند یا پ��وچ. و افراد 
ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت 

توانا باشند و سرافراز. 
61/7/25

قیام عاشورا در کالم امام

)کّل یوم عاشورا و کّل ارض کربال(
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حض��رت سیدالش��هدا از کار خودش 
ب��ه ما تعلیم کرد ک��ه در میدان وضع 
باید چه جور باش��د و در خارج میدان 
وض��ع چه جور باش��د و بای��د آنهایی 
که اهل مبارزۀ مس��لحانه هس��تند چه 
ج��ور مبارزه بکنند، و بای��د آنهایی که 
پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. 
کیفی��ت مبارزه را، کیفیت اینکه مبارزه 
بین یک جمعیت ک��م یا جمعیت زیاد 
باید چطور باش��د، کیفی��ت اینکه  قیام 
در مقاب��ل ی��ک حکومت قل��دری که 
همه جا را در دس��ت دارد، با یک عدۀ 
معدود باید چطور باشد، اینها چیزهایی 
اس��ت که حضرت سیدالشهدا به ملت 
آموخته است و اهل بیت بزرگوار او و 

امام مس��لمین به م��ا آموخت که در 
حال��ی که س��تمگر زمان بر مس��لمین 
حکوم��ت جائرانه می کن��د، در مقابل 
او اگر چه قوای ش��ما ناهماهنگ باشد 
به پاخیزید و اس��تنکار کنید و اگر کیان 
اس��الم را در خط��ر دیدی��د، فداکاری 

کنید و خون نثار نمایید. 
57/9/1

فرزن��د عالیمقدار او هم فهماند که بعد 
از اینکه آن مصیبت واقع شد، باید چه 
کرد. باید تس��لیم شد؟ فهماند که بعد 
از اینکه آن مصیبت واقع شد، باید چه 
کرد. باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در 
مجاهده قائل ش��د؟ یا باید همانطوری 
که زینب- س��الم اهلل علیها- در دنبالۀ 
��ُر ِعنَدُه  آن مصیب��ت بزرگی که تَُصغَّ
الَمصائِ��ُب، ایس��تاد و در مقابل کفر و 
در مقای��ل زندقه صحبت ک��رد و هر 
جا موقع ش��د، مطلب را بی��ان کرد و 
حضرت علی بن الحس��ین- س��الم اهلل 
علیه- با آن حال نقاهت، آنطوری  که 

شایسته است تبلیغ کرد. 
61/7/25
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حمید قاسم زادگان جهرمی

... هر سال عصرهای ده روز اول 
م��اه مح��رم، قبل از اینک��ه مردها 
ب��رای س��ینه زنی، صحن شبس��تان 
مس��جد محل را پر کنند، آقا منصور 
و عده ای دیگر از جوانهای محله، آنجا 
جم��ع می ش��دند و ب��ا تمرینهایی که 
می کردند، ب��رای تعزیۀ روز عاش��ورا 

آماده می شدند. 
محمد، پسر کوچک آقا منصور خیلی 
ب��ه نمای��ش تعزیه به خاط��ر آن همه 
لباس��های رنگارنگ و کاله و شمشیر و 
اس��ب عالقه نش��ان می داد اما همیشه 
ته دلش ناراحت ب��ود که چرا پدرش 
با پوشیدن لباس سرخ رنگ و گذاشتن 
پر س��رخ بر روی کاله فلزی اش، ِشمر 

بی رحم می شود. 
س��ال قب��ل، وقت��ی آقا منص��ور بعد 
از ش��الق زدن بچه های س��بزپوش با 
مش��عل، به خیمه ها حمل��ه کرد و آنها 
را به آتش کش��ید، محمد از زبان چند 
پی��رزن با گوش��های خودش ش��نیده 
بودکه می گفتند: »خدا لعنت کنه ِشمر 

و سربازانش رو.« 
محم��د چن��د روز بع��د ب��ه س��راغ 
نس��خه های کاغذی پدرش رفت که از 
روی آنها حرفهای ش��مر را می خواند و 
به آنها نگاه کرد. نوش��تۀ روی کاغذها 
خیلی س��خت خوانده می ش��د. محمد 

بر شمر و یزید لعنت

آرزو کرد کاش آنقدر س��واد داشت تا 
می توانس��ت حرفهای خوب برای شمر 
بنویس��د. به همین خاطر همان روز به 
تعمیرگاه پدرش رفت و از او خواس��ت 
این کار را انج��ام بدهد اما آقا منصور 
اول��ش خندیده و بعد گفت��ه بود: »نه، 
نمی ش��ه پس��رم. آخه ثوابش به همین 
لعنت فرس��تادن به ش��مره!« ولی قول 
داد حتم��ًا ب��رای ناراحت��ی محمد هم 

فکری بکند. 
ماه سیاه پوشیدن که شد، محمد هرجا 
می رسید دوس��تانش را دعوت می کرد 
تا ب��ه محل تعزیۀ روز عاش��ورا بیایند 
و تعزی��ۀ پ��درش را از نزدیک ببینند. 
محمد با آب و تاب به همۀ دوستانش 
می گفت: »بابام امس��ال شمر نیست، از 
یاران امام حس��ین ش��ده و انتقام خون 
بچه های تش��نۀ ام��ام رو از س��ربازها 

می گیره.« 
... ظهر عاشورا از صبح، وسط زمینهای 
خالی پش��ت مس��جد، خیمه هایی مثل 
هر س��ال برپا کرده بودن��د. آن طرف 
خیمه ه��ا، مردها و زنها نشس��ته بودند 
دور تا دور تعدادی مرد که لباس��های 
سرخ رنگ و سبزرنگ پوشیده بودند و 

تعزیۀ آنها را نگاه می کردند. 
محم��د و ب��رادر بزرگت��رش امی��ر، 
درون خیمه ها س��رك می کش��یدند و 
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تکه پارچه های س��بزرنگی را که مادرشان به آنها داده بود، به 
مراقبی��ن خیمه ها می  دادند که به نیت نذر به طناب خیمه ها 

گره بزنند. 
کنار تعزیه که رس��یدند، دل ت��وی دل محمد نبود. حدس 
م��ی زد پدرش- آقا منصور- بین سبزپوش��ها روی زمین داغ 

نشسته است. 
محمد و امیر مابین قس��مت زنها و مردها نشستند. چشمان 
محمد در جس��تجوی پدرش، سبزپوشها را می کاوید. امیر از 
مردی که مش��ک آب به دوش گرفته ب��ود، یک لیوان آب 
گرفت و نوشید. او خیال می کرد آب توی مشک مزه و طعم 

دیگری دارد اما اینطور نبود. 
محمد دوس��ت داش��ت پدرش را ببین��د. در بین جمعیت، 
تعدادی از همکالس��یهایش دیده می شدند. ناگهان محمد در 
کنار سرخ پوش��ها پدرش را دید که با لباس��های شمر که هر 

سال به تن می کرد، ایستاده است و دارد گریه می کند. 
محمد تعجب کرد و از بی توجهی پدرش لجش گرفت. فکر 
می کرد دوستانش دارند به او می  خندند. یکی از دوستان آقا 
منصور که میکروفونی در دست داشت و مقابل سبزپوشها و 

سرخ پوشها قرار می داد، به سوی پدرش آمد و میکروفون 
را به او داد. پدر محمد اشکهایش را پاك کرد و کاله 
پر دارش را از س��ر برداش��ت و رو به جمعیت فریاد 

زد: »لعنت بر شمر و هرچه یزید در دنیاست.« 
محم��د اولین بار بود که می دی��د پدرش این کار 
را می کن��د. بعد از چند لحظه آق��ا منصور کاله پر 
دار س��رخ رنگ را بر سر گذاش��ت و با شالقی که 
در دست داشت به پشت سبزپوشها زد. سبزپوشها 

در حالی که از مقابل او فرار می کردند، دستهایش��ان 
را به آس��مان بلند کرده و گریه سر می دادند. بغض سنگینی 
گلوی محمد را می فش��رد. دلش برای سبزپوشها می سوخت. 
همۀ جمعیت به گریه افتاده بودند. ش��مر نمی گذاشت کسی 
به سبزپوش��ها آب بدهد و هرکس به طرف تشت آب وسط 
میدان می رفت با ضربۀ شالق او مجبور به فرار می شد. اشک 

از چش��مان محمد سرازیر شد. آرام زیر لب با هق هق 
نجوا کرد: لعنت بر شمر ملعون... 
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رس��اندن جه��ان به صل��ح و آزادی و 
فریاد کشیدن مردم نوار غّزه، عملیات 
تروریستی نامیده می شود، احتماالً تنها 
لنگه کفش اس��ت که می تواند شرایط 
عادالن��ه ای را برای مذاک��رات بعدی 

مهّیا کند. 

و اّما مردم
نمی دانم جناب ب��وش با خودش چه 
کار ک��رده که پرت��اب یک لنگه کفش 
به س��وی او اینقدر مردم جهان را شاد 
می کن��د. ب��ه فاصلۀ 3 س��اعت از این 
حادثه، ب��ازی کامپیوتری »پرتاب لنگه 
کفش به صورت بوش« روی صفحات 
اینترنت ظاهر می ش��ود. کفش مذکور 
500 میلی��ون دالر ب��ه قیمتش افزوده 
می شود و خبرنگار، به یک قهرمان ملّی 

تبدیل می شود. 
مردم در کش��ورهای مختلف دنیا در 
پارکه��ا و میدانها جمع می ش��وند و در 
ش��ادیهای دسته جمعی به یک درخت 
که به عنوان نماد بوش فرض می شود، 

لنگه کفش دوست داشتنی

مرتضی سورج

خبرنگار در حالی که کفش��ها را یکی 
پس از دیگری به صورت بوش پرتاب  

می کرد فریاد کشید: 
 »بگیر! این هم بوس��ۀ خداحافظی! از 
طرف م��ادران ش��هدا و بیوه ها و همۀ 
کس��انی ک��ه عزی��زی را در جنگ از 

دست داده اند.«
و ب��ه رئی��س جمهور آمری��کا گفت: 

»سگ!«
البته مأموران حفاظتی ریختند سرش 

و حسابی کتکش زدند ولی می ارزید. 

وقتی ی��ک گروه از آدمه��ا حرفهای 
زی��ادی توی دلش��ان مانده اس��ت که 
سیاستمداران گنده برای شنیدنش وقت 
کافی ندارند یا به آن اهمیتی نمی دهند، 
یک لنگه کفش کهنه می تواند پیام همۀ 
آن آدمها را در خالصه ترین ش��کل و 
کوتاه ترین زمان به چشم سیاستمداران 

بکوبد. 
وقتی پش��ت میزهای مذاکره، کشته 
ش��دن ای��ن هم��ه آدم در ع��راق و 
افغانس��تان، خدم��ات پرزیدنت برای 
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کفش پ��رت می کنند و می خندند و در 
جاهای مختل��ف دنیا با این لنگه کفش 
جش��نواره های شعر و داس��تان برگزار 

می شود. 
آخ��ر مگر آدم مخش عیب کرده که 
مردم دنیا را اینق��در از خودش متنّفر 

کند؟

بوش خونسرد!
ح��اال بوش هی ش��وخیهای ب��ی مّزه 
می کند که مثاًل من نترسیدم و خیلی هم 
خونسرد هستم. البته زیر چشمی اشاره 
می کند که پدر این خبرنگار تروریست 
را در بیاورند تا کس��ی جرأت نکند از 
این به بعد از این اقدامات تروریس��تی 

انجام دهد. 
وبالگه��ای طرف��دار ب��وش چنان از 
خونس��ردی و ش��جاعت ب��وش حرف 
می زنند که انگار پرزیدنت محبوبشان 
با آر- پی- جی مورد هدف قرار گرفته 
اس��ت و بر خالف پیش بینی آژانسهای 
خبری جهان هنوز ش��لوارش خش��ک 

است!
بوش می خواه��د یک حرف حکیمانه 
بزن��د. او به حرفه��ای حکیمانه عادت 
دارد. کم��ی فک��ر می کن��د و می گوید: 

»شمارۀ کفشش 10 بود!«

بیچاره جالل
برادر عزی��ز، جالل جان طالبانی توی 
بد مخمصه ای گرفتار شده است. یعنی 
به درس��تی نمی دان��د که چ��ه اتفاقی 
افتاده اس��ت. دلش می گوید که بوش 
یک جنایتکار جنگی اس��ت و خیلی هم 
آدمکش اس��ت اما نمی دان��د که چرا 

ب��وش مثل یک ب��رادر کنار دس��تش 
ایستاده است. 

ب��ا خ��ودش می گوید: »اص��اًل به این 
موجود مهربان می آید که آدم خشنی 

باشد؟
نه! ب��وش یک رئی��س جمهور خیلی 
باکالس است و بدون شک هرکس به 
سمت بوش لنگه کفش پرت کند یک 

تروریست است.«
اما ته دلش می داند که اینجوری هم 
ج��ور در نمی آید. پس چه جوری جور 
درمی آید؟ به درستی نمی تواند تصمیم 
بگی��رد. س��ینه اش را ص��اف می کند. 
سرش را به میکروفن نزدیک می کند و 
با تمام قدرت فریاد می کشد: »وای به 

روزی که بفهمم چی شد!«

حاال ما چی کار کنیم؟
حاال دیگر سرنوش��ت ای��ن خبرنگار 
برای همۀ مردم دنیا مهم اس��ت. حاال 
دیگر سرنوشت این خبرنگار سرنوشت 
یک آدم نیس��ت، سرنوش��ت استقالل 
و آزادی ملّتهاس��ت. ح��اال دیگ��ر این 

رس��انه های خبری ب��رای ادامۀ حیات 
خود باید از این خبرنگار حمایت کنند 
و م��ن و تو اگر این خبرن��گار را از یاد 

ببریم آزادی خود را از یاد برده ایم. 
آمریکا مجبور است برای ادامه دادن 
به شعارهای پوچ خود و سوء استفاده از 
واژه های خوش آب و رنگی مثل صلح 
و دموکراسی، این خبرنگار را آزاد کند. 

مگر اینکه ما او را از یاد برده باشیم. 
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من شرمگینم! ش��رمگین سرِو قامت 
تو. 

م��ن ش��رمگینم! ش��رمگین تاری��خ؛ 
ازگذشته تا انتها. 

من ش��رمگین این َس��یَالنم، شرمگین 
از م��وج، از جزر و م��د، از راه پیمودن؛ 

سرچشمه تا دریا. 
من در تمام لحظه لحظۀ جاری بودنم 

شرمگینم. 
م��ن ش��رمگین عطش��م، ش��رمگین 

مردانگی، جوانمردی، ایثار. 
آن هنگام که مرا از یارانت و خاندانت 

دریغ کردند. 
آن��گاه که دس��ت بر م��ن آوردی و 

جرعه ای ننوشیدی. 

آنگاه که قدم به قدم بر تو زخم زدند 
و تیر. 

آنگاه که آب بر دوش، تش��نه لب پر 

کشیدی. 
من حس��رت می خ��ورم. لحظه لحظۀ 

حیاتم را حسرت می خورم. 
ای کاش توان ایس��تادگی در من بود 
که می خروش��یدم و س��یل می شدم و 
دامن آن خاك را در آن روزگار سخت 

از وجود ناپاکان، پاك می کردم. 
ای کاش باران می ش��دم و بر س��ر و 

روی تو و یارانت بوسه می زدم. 
س��خت اس��ت در دام خاك بودن و 
تن دادن به سرنوش��ت از پیش نوشته 

شده. 
امروز، کهنسال و پژمرده می نالم. 

هرگاه که از کنار مرقد تو می گذرم به 
تو سالم می دهم. 

حاال تنها دلخوشی ام به همین زیارت 
هر روزه اس��ت؛ همین ک��ه هر روز به 

سّقای تشنه لب سالم دهم. 
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باد غبار آلوده در دشت می گردد؛ در 
دشت بال؛ کربال؛ دشت خون و شمشیر 
و ستم، دش��ت دریغ و عطش و پرواز، 

دشت آتش. 
خاکس��تر خیمه ها با باد به این سو و 
آن س��و می رود. باد می گ��ردد و مویه 
می کند. رّد پای هاش��میان را بر خاك 
بوس��ه می زند. گویی آسمانیان از آنجا 
عب��ور کرده اند؛ فرش��تگانی ب��ا پرهای 

زخمی، با پا های در زنجیر. 
باد هیچگاه این همه آسمانی پرشکسته 

بر زمین ندیده بود. 
دش��ت، خالی از چکاچک شمش��یر و 
س��پر و فریاد، به غ��روب نگاه می کند. 
آفتاِب س��رخ در آسماِن غم آلوده خود 

لحاف  زی��ر  را 
پنهان  ش��ب 

می کند. 
در دل تبدار 

خ��ون  دش��ت، 
آتشفشانی  می جوش��د. 

از درد در سینه دارد. دشت 
تاب این همه س��تم را ندارد؛ تاب 

این همه ش��قاوت را ندارد. دش��ت 
و ب��اد موی��ه می کنند. خوده��ا زره ها 
شمش��یرها و نیزه ها بر س��ینۀ دشت 

س��نگینی می کند. دل ریش بیابان 
خسته از تماش��ای آن همه پیکر 

بی س��ر، پیکر قطعه قطعه، گل 

پرپر به آس��مان کبود نگاه می کند. آه 
سوزان دشت، دل آسمان را می لرزاند. 
زمی��ن از عمر جاویدان خویش خجل 
اس��ت و ش��رمنده اس��ت از ستمی که 
سرنش��ینانش بر پاك ترین میهمانانش 

روا داشته اند.  
آس��مان غمگین ت��ا الیتناه��ی عمق 
خویش رخت و عبای تیره می پوشد از 

آنچه بر زمین گذشته است. 
زمان که مرهم تمام دردهاست بر این 
فاجعه کارگر نیست. زمان نیز در مرور 
برگ برگ کتاب خاطرات س��الیانش 
ه��ر لحظه بر ای��ن مات��م می گرید. به 
همین دلیل ساده است که ماتم حسین 
و خاندان مطهر و مظلومش هیچ گاه از 

لوح ذهن تاریخ پاك نخواهد شد. 

بالهای زخمی فرشتگان...
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از  تخیلی  علمی-  فیلمهای  و  داستانها 
داشته اند.  زیادی  مخاطبان  قبل  سالها 
معروفترین نویسنده در این گونه، ژول  
ورن است. در سینما نیز در میان اولین 
فیلمهای ساخته شدۀ تاریخ سینما فیلم 
مسئله  این  و  دارد  وجود  ماه  به  سفر 
نشان می دهد که این گونه، از ژانرهایی 
پردۀ  به  پایش  زود  خیلی  که  است 
نقره ای باز شده است. انیمیشن و دنیای 
در  بیشتری  امکانات  متحرك  تصویر 
قرار  سینما  اندرکاران  دست  اختیار 
داد. حتی این تکنیک در فیلمهای زنده 

نیز به شکل جلوه های ویژه حضور پیدا 
می کند و کار فیلمسازان را به مراتب 

ساده تر می کند. 
این گونه از ادبیات و سینما و انیمیشن 
همیشه انرژی خود را صرف به تصویر 
شاید  اصاًل  می کند.  آینده  کشیدن 
همین سفر در طول زمان باشد که آن 

را تخیلی می کند! 
هر  به  است  سالی  چند  که  ای ها  کره 
سراغ  نیز  می کشند  سرك  سوراخی 
انیمیشن رفته اند و در این ژانر هنری 
انیمیشن تحسین شدۀ  در سال 2003 

قدردانی از روزهای شگفت انگیز

روزهای شگفت انگیز را به عنوان یک 
انیمیشن بلند سینمایی عرضه کرده اند. 
نویسنده و کارگردان اثر »مون سینگ 
شگفت  روزهای  که  دارد  نام  کیم« 
انگیز تنها اثر بلند او به حساب می آید. 
این فیلم دو جایزۀ جهانی  او به خاطر 

دریافت کرده است. 
اتفاق   2124 سال  در  فیلم  داستان 
جبل  نزدیکی  در  داستان  این  می افتد. 
الطارق شکل گرفته است که مطابق با 
افسانه ها و حکایات قدیمی جایی است 
که آبی آسمان و دریا در هم آمیخته 

حامد قاموس مقدم  
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می شود. 
دنیای تصویر شده در این فیلم دنیایی 
راز  حتی  و  است  آلوده  و  کثیف 
این  جهان  این  در  انسانها  ماندگاری 
تولید  بیشتر آلودگی  است که هر چه 
افزایش  حّدی  به  آلودگی  این  شود. 
دیدن  از  انسانها  که  است  کرده  پیدا 
»مون  جهان  شده اند.  محروم  آسمان 
اجتماعی  طبقۀ  دو  به  کیم«  سینگ 
تقسیم می شود؛ طبقه ای که باید کارگر 
باشند و شبانه روز کار کنند و طبقه ای 
که خود را مغز متفّکر می دانند و خود 
را اداره کنندۀ جهان می نامند و از این 
رو به خود حق می دهند که بر جهان 
و طبقۀ کارگر حکومت کنند. آنها حّتی 
حق مرگ و زندگی طبقۀ کارگر را نیز 
از  می دانند.  خود  اختیارات  حیطۀ  در 
حضور  کنند  فکر  که  جا  هر  رو  این 
از  را  آنها  است،  مزاحم  کارگر  طبقۀ 

میان برمی دارند. 
را  نیز خود  فیلم  این  کارگردان  ظاهراً 
می داند  برتر  و  اندیشمندان  طبقۀ  از 
زیرا برای اینکه طبقۀ کارگر را نجات 
مدیریت  طبقۀ   میان  از  فردی  دهد 
است  شده  یاغی  که  را  اندیشمند  و 
انتخاب می کند تا برای نجات کارگران 

تدبیری بیندیشد و کاری کند. 
این انیمیشن در مقایسه با انیمیشنهای 
قوی تری  فکری  منطق  از  ژاپنی 
ایرانی  بینندۀ  الاقل  است.  برخوردار 
برقرار  ارتباط  با آن  راحت تر می تواند 
این  مسئله  این  دلیل  مهمترین  کند. 
کارتونهایی  با  مقایسه  در  که  است 
مونو  »شاهزاده  و  اشباح«  »شهر  مانند 
برجستۀ  انیمیشنهای  از  که  نوکه« 
ژاپنی و شرقی هستند، کمتر به سراغ 

افسانه ها و داستانهای مربوط به شرق 
دور می رود و داستانی را پی می گیرد 
که برای همۀ مردم جهان قابل درك 
انرژی،  قبیل بحران  از  است. مسائلی 

از همه  و  آلودگی محیط زیست 
در  که  عشقی  عشق؛  مهمتر 
این انیمیشن تصویر می شود 
کودکی  دوران  به  مربوط 

مشترکی  آرمانهای  و  آرزوها  و  است 
سنین  آن  در  نوجوانان  و  کودکان  که 
آیینۀ  سنین  این  در  شک  بی  دارند. 

نوجوانان  و  کودکان  روح  و  ذهن 
به  افکارشان  و  صاف  و  پاك 
دور از هر گونه مصلحت اندیشی 

جاری  خصمانه  کتابهای  و  حساب  یا 
می شود. 

تکنیک ترکیبی این انیمیشن نیز بسیار 
در  کمتر  امکانات  وجود  با  زیباست. 
زمینۀ انیمیشن سازی در سال 2002 و 
اخیر،  سال  دو  یکی  به  نسبت   2003
تمام  اثر  این  طراحان  و  کارگردان 
کیفیتی  عرضۀ  برای  را  خود  تالش 
داده اند.  خرج  به  فیلم  در  قبول  قابل 
بک گراندهای سه بعدی و خاّلقانۀ اثر 
در کنار کاراکترهای تخت و دو بعدی، 
تضادی زیبا ایجاد می کند. عالوه بر اینها 
حرکتهای مناسب دوربین و حفظ ریتم 
منطقی فیلم به وسیلۀ تدوین مناسب و 
زمان بندی حساب شده، باعث می شود 
که بیننده دچار کسلی نشود و داستان 

را دنبال کند. 
دوبالژ  مدیر  عنوان  به  امیریان  ناهید 
در  خود  دقت  و  تالش  با  اثر،  این 
و  صداپیشگان  انتخاب  ترجمه، 
با  را  فیلم  این  مناسب،  لیپ سینک 
است.  ارائه کرده  باالیی  دوبلۀ  کیفیت 

قدردانی از روزهای شگفت انگیز

دوبلۀ این فیلم بیننده را به یاد دوبالژ 
می اندازد.  شصت  دهۀ  در  انیمیشنها 
دوبلورهای  از  بسیاری  زمان  آن  در 
به  زنده  فیلمهای  معروف  و  تجربه  با 
همین  و  می پرداختند  انیمیشنها  دوبلۀ 
مسئله جذابیت آن آثار را دو چندان 

می کرد. 
هر چند که این انیمیشن نیاز چندانی به 
تیپ سازیهای متنوع ندارد ولی احساس 
جاری در فیلم به خوبی به وسیلۀ دوبله 
که  تا حّدی  منتقل می شود؛  بیننده  به 
پس از گذشت لحظاتی از فیلم، بیننده 
فراموش می کند که در حال دیدن یک 

انیمیشن است. 
انتخاب نام »روزهای شگفت انگیز« در 
واقع اشاره به زمان حال است و اینگونه 
نشان داده می شود که آیندگان ما در 
خواهند  زمین  روزهای  این  حسرت 

بود. 
روزگار  قدر  که  باشد  بهتر  شاید  پس 
روزگاری  چون  بدانیم  را  خودمان 
نظر  به  انگیز«  شگفت  »روزهای 

می آیند. 



14 21دی مـــاه  1387
203

 )1( 
پایان آن حماسۀ دردآلود

شامی غریب بود 
شامی گرفته و غمناك

دیگر همیشه شعر 
دیگر همیشه مرثیه 

در بحر اشک بود   

 )2( 
بعد از فروفتادن خورشید 

از شانه های مضطرب صبح 
فردا همیشه غمزده و گنگ 

در هیئت غبار می آید 
)3( 

فریاد! 
آتش به جان خیمه درافتاد 

چشمی به خیمه ها 
چشمی به قتلگاه 

زینب میان آتش و خون 
ایستاده است   

ای ابر بهت از چه نمی باری؟ 

شام غریبان 

 )4( 
ای دشتهای محو مقابل 

اعماق بی ترحم و تاریک! 
ای اتفاق گرم 

با ما بگو 
زینب کجا گریست؟   

زینب کجا به خاك فشانید 
بذر سبز؟   

بر ماسه های تو 
ای گردباد مرگ 

وقت درنگ ناقۀ دلتنگی 
زینب چه می نوشت؟   

سلمان هراتی
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آسمان آهسته می بارید بغضی ساده را
کاروان خورشید می پاشید عرض جاده را
صوت قرآن غریبی دشت را پر کرده بود

بر فراز نیزه می بردند قرآن زاده را
دست و پای عشق را بستند بر روی شتر

تا نبندد قامت بیمار او سجاده را
دور می کردند از دامان پر مهر پدر
دختران خردسال دل به بابا داده را

کاروان گامی مرو گویا کسی جا مانده است
ساربان! سیلی مزن این کودك افتاده را... 

حیدر منصوری

کاروان خورشید می پاشید

سالم ای بادها سر گشتۀ زلف پریشانت
درود ای رودها در حسرت لبهای عطشانت

سالم ای ریخته بر خیزران و خاك و خاکستر
عقیق تابناك خون ز مروارید دندانت

سالم ای حلق محزون ای گلوی روشن گلگون
که عالم شعله ور شد از طنین صوت قرآنت

تو را از سنگ و چوب از بوریای کهنه پرسیدم
تو را از ریگهای داغ و تب دار بیابانت

هنوز اّما چه عطری می وزد از سمت آن صحرا
چه رازی بود آیا در سر انگشت گل افشانت؟! 

*
تو بی شک بر لب خونین نی، خورشید من! دیدی

که صبح روشنی برخاست از شام غریبانت... 

فاطمه ساالروند

مروارید دندان
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به مناسبت بیستم دی ماه، سالروز شهادت امیر کبیر

تنها پیامهای مؤدبانه پذیرفته می شود
برای اینکه کسی اعتراض نکند، اول از 

همه حقوق خودش را کاهش داد. 
تأسیس کارخانه

در آن زم��ان مقدار زی��ادی از بودجۀ 
از  جن��س  خری��د  ص��رف  مملک��ت 
کش��ورهای اروپای��ی می ش��د زیرا در 
ایران کارخانه ای وجود نداش��ت. امیر 
کبیر چند نفر از باهوش ترین آدمها را 
به روسیه فرستاد تا رشته های مختلف 
صنعت��ی را بیاموزند. چند کارش��ناس 
اروپای��ی را هم به ای��ران دعوت کرد 
تا ب��ه ایرانیه��ا آموزش بدهن��د. امیر 
دس��تور داد در جاهای مختلف کشور 
کارخانه تأسیس شود. چیزی نگذشت 
که به دس��تور امیر کبیر کارخانه های 
قند و شکرسازی، نخ ریسی، حریربافی، 
پارچه بافی، کالسکه سازی، کاغذسازی و 

بلور و چینی س��ازی در جاهای مختلف 
ایران ساخته شد. بعد مردم را تشویق 
ک��رد تا جایی ک��ه می توانند از اجناس 
ایرانی استفاده کنند. خودش هم دستور 
داد لباسهایش را از پارچه هایی بدوزند 

که در ایران تولید شده است. 
منع شکنجه

در آن زم��ان ش��کنجۀ مجرمان کاری 
ع��ادی بود. امیر کبیر دس��تور داد که 
هیچ مأموری حق ن��دارد هیچ مجرمی 

را شکنجه کند. 
سپاه منظم

امیر کبیر نمی توانس��ت تحمل کند که 
ایران س��پاهی نامنظ��م و به هم ریخته 
داشته باشد. بنابراین افسرانی از کشور 
اتری��ش اس��تخدام کرد تا یک س��پاه 
منظم تشکیل دهند. نیروی دریایی هم 
تا آن زمان وجود نداش��ت و امیر کبیر 
ب��رای امنیت دریاها اقدام به تش��کیل 
نی��روی دریایی کرد. تا زمان امیر کبیر 
کشتیهای روسی آزادانه در دریای خزر 
رفت و آمد داشتند و هر کاری دلشان 
از دریانوردی  می خواس��ت می کردند؛ 
گرفته تا صید ماه��ی و تمرین نظامی. 
امیر کبی��ر از این کار جلوگیری کرد و 
برای رفت و آمد کش��تیهای روسی در 

دریای خزر حد و حدودی قرار داد. 
راه اندازی پستخانه

رساندن پیغام، مخصوص طبقات مرفه 
جامعه بود. امیر کبی��ر ترتیبی داد که 
م��ردم بتوانند نامه ها و بسته هایش��ان 
را ب��ه هر کجای ای��ران که می خواهند 

مهدی طهوری

نگاهی اجمالی به چند اقدام مؤثر امیرکبیر

منع رشوه خواری
وقت��ی امی��ر کبیر وزیر ش��د، کش��ور 
ورشکس��ته بود. درباری��ان اغلب پول 
م��ردم را ریخت و پ��اش می کردند و 
فس��اد و رش��وه بیداد می ک��رد. خرج 
دول��ت بس��یار بیش��تر از درآمد آن 
ب��ود. امیر کبیر برای اصالح این وضع، 
رشوه خواری را ممنوع کرد. سپس تمام 
آدمهای بدسابقه و فاسد را از کار برکنار 
کرد و آدمه��ای دیگری جایگزین آنها 
شدند. برای رشوه و دزدی و تبهکاری 
نیز مجازاتهای س��ختی در نظر گرفت. 
سپس از خرجهای بیجا جلوگیری کرد 
و از حقوق بس��یار زیاد درباریان تا حد 
زیادی کاس��ت. حتی حقوق ماهانۀ شاه 
را ه��م کم کرد و 
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گسترش روابط
در آن زمان سیاس��ت خارجی 
ایران به روابط با دولتهای روس 
و انگلیس محدود می شد. این 
دو دولت نیز اغلب کاری جز 
خیانت و غارت در حق مردم 
ای��ران نمی کردن��د. امیر کبیر 
روابط خارجی را توس��عه داد 
و دامنۀ آن را به کش��ورهای 
دیگری نظیر اتریش و آمریکا 

کشاند. 
تأسیس ادارۀ آگاهی

در بین مأم��وران دولت، افراد 
زیادی بودند که به مردم ظلم 
برای  کبی��ر  امیر  می کردن��د. 
اینکه از روابط مأموران دولت 
با مردم باخبر ش��ود، اداره ای 
درس��ت کرد که مش��خصات 

کارکنان آن مخفی ب��ود. مأموران این 
اداره در لباس چوپان، گدا، فروش��نده، 
دوره گ��رد و غی��ره در بین مردم رفت 
و آمد داش��تند و خیانته��ا و خالفهای 
مأموران دول��ت را به امیر کبیر اطالع 

می دادند. 
تنها پیامهای مؤدبانه پذیرفته می شود

تا زمان وزارت او، س��فیران روس��یه 
داش��تند  ع��ادت  انگلس��تان  و 
پیامهایش��ان را با تحقی��ر و بدون 
رعایت ادب برای وزیر بفرس��تند 
و انتظار داش��تند وزیر فوراً جواب 
بدهد و جوابش ه��م حتمًا مطابق 
میل آنها باش��د ام��ا امیر کبیر که 
وزیر شد، تنها پیامهایی را پذیرفت 
که با رعایت کامل ادب به دستش 
می رسید. در ارسال پاسخ نیز مدتی 

صب��ر می کرد و بس��یاری اوق��ات نیز 
جوابش مطابق میل س��فیران روسیه و 

انگلستان نبود. 
کش��ورهای اروپایی نیز گاه��ی ایرانیها 
را خ��وار و کوچ��ک می ش��مردند و به 
فرستادگان و سفیران ایرانی بی احترامی 
می کردن��د. امی��ر کبی��ر پیغام��ی ب��ه 
تمامی کش��ورها داد و گف��ت: »اگر به 
ش��ود،  بی احترامی  ایران  فرس��تادگان 
همان بی احترامی دربارۀ فرس��تادگان و 

سفیران آنها خواهد شد.« 
و از این به بعد رفتار دیگر کش��ورها با 

ایرانیها مؤدبانه تر شد. 
منابع: 

1 � ب��ی نام. امیرکبی��ر. تهران: دفت��ر برنامه ریزی 
آموزش ابتدایی. 1352

-2 حس��نزاده، فرهاد. امیرکبیر. تهران: انتش��ارات 
مدرسه. چاپ ششم: 1386

-3 اشرفی، موس��ی؛ قربانی، ابراهیم. میرزاتقی خان 
امیرکبی��ر. تهران: مرکز آموزش س��ازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران. چاپ اول: 1385

ارسال کنند. 
دس��تور داد عده ای کوچه ها و خیابانها 
را تمی��ز کنند. دس��تور داد کوچه ها را 
س��نگفرش کنند و گداها را جمع کنند. 
دستور داد چهرۀ شهرهای ایران، چهرۀ 

تمیز و زیبایی باشد. 
تشکیل دارالفنون

در ای��ران هیچ مدرس��ه و دانش��گاهی 
وجود نداشت. مکتبخانه هایی بودند که 
خواندن و نوشتن و قرآن به بچه ها یاد 
می دادند. امیر کبیر دس��تور داد اولین 
دانشگاه ایران تأس��یس شود. اسم این 
دانش��گاه را دارالفنون گذاش��ت و یک 
نفر را هم به اروپا فرس��تاد تا معلمهای 
درسهای گوناگون را استخدام کند و به 

ایران بیاورد. 
چاپ روزنامه

امی��ر کبیر معتقد ب��ود روزنامه، باعث 
می ش��ود م��ردم نس��بت ب��ه اتفاقات 
دور و برش��ان آگاه تر ش��وند و دربارۀ 
دان��ش جدید و احوال دیگر کش��ورها 
اطالعاتش��ان باال رود و جلوی خرافه ها 
و ش��ایعه ها کم کم گرفته شود. بنابراین 
دستور داد در ایران نیز مانند کشورهای 

اروپایی روزنامه منتشر شود. 

دست خط امیرکبیر
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شایعه یا واقعیت، سرویس پک 2؟!
آمدن س��رویس پک یا همان بسته های کمکی برای ویندوز 
ویس��تا در ن��وع خود ب��ه کاس��تیهای ویس��تا و کم کاریهای 
ماکروسافت دامن می زد و افزون بر آن آمدن نسخۀ دو این 

پک شاید از محبوبیتهای ماکروسافت بکاهد! 
در ماه گذش��ته برخی وب سایتهای کامپیوتری با باز کردن 
موضوع س��رویس پک دو بتا برای ویس��تا این موضوع را به 
ش��ایعه تبدیل کردند و طی هفتۀ گذشته آمدن نسخۀ رسمی 
دو بتا توسط ماکروسافت تأیید شد و آن را از شایعه به دور 

کرد. 
با توجه به صحبتهای سخنگوی IT ماکروسافت قرار نیست 
صد در صد این پک جدید برای ویس��تا به طور آلفا به بازار 
بیاید و با توجه به رفع مشکالت اولیۀ ویستا و آمدن ویندوز 
7 ش��اید ارائۀ این س��رویس پک در همان نسخۀ بتا متوقف 

شود. 

ول��ی دلی��ل ارائۀ نس��خۀ بت��ا برای 
آزمودن جّو کاربران ویس��تا بوده است 
و در ص��ورت موفقیت آمیز بودن این 
پک به صورت رس��می وارد بازار شود، 
باگهایی که توس��ط ای��ن پک برطرف 
شده اس��ت بس��یار اندك هس��تند و 
مش��خصات دقی����ق تر ای��ن پک در 
 www. microsoft. com س��ایت 
در قس��مت ویندوز ویس��تا و قس��مت 
انجمنهای گفتگو در مورد پکهای ویستا 

ارائه شده است. 

دی
عو

مس
ش 

رو
 س

س
ند

مه
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مرورکر اینترنتی ش��رکت موزیال این 
روز ها یکی از مهمترین ابزار وبگردی و 

یا همان گشت و گذار در اینترنت است، 
ول��ی چندی پیش این مرورگر یا همان 
فایر فاکس 3 مورد حمله بس��یاری از 
حکر ها قرار گرفت و طی اعالمیه ای که 
از طرف ش��رکت موزیال منتشر شد به 
علت یافت ی��ک حفره امنیتی این 
حکر ها توانس��ته ان��د یک کرم 
مخرب را از طریق این مرورگر 

وارد سیستم شما کنند. 
این ک��رم مخرب ک��ه از طریق 
ایمیل ها وارد ساختار نوشتاری فایر 

 Download Accelator یا DAP
Plus از قدیمی ترین دانلود منیجر های 
موج��ود در اینترن��ت بوده و هس��ت. 
ای��ن دانلودر منحصر به ف��رد امکاناتی 
وی��ژه دارد، محی��ط حرف��ه ای و کاربر 
پس��ند و گرافیکی آن خصوصیات یک 
دانلودر خ��وب را دارد و در عین حال 
س��رعت آن قابل تحس��ین است ولی 
متأس��فانه این دانلودر به خاطر رایگان 
نبودن تمامی امکان��ات آن زیاد مورد 
توجه ق��رار نمی گیرد. با وجود کرك و 
قفل ش��کن کمی از امکانات خاص آن 
نیز قابل استفاده است. پس از باز شدن 
این امکانات خاص، ش��ما برای شروع 
دانلود از سایتهایی کمک می گیرید که 
بیشترین س��رعت را در اختیار دانلود 
ش��ما قرار می دهد. بهتر اس��ت بگوییم 
یک خط اختصاصی )VIP( برای ش��ما 
باز می کند تا دانلود ش��ما حداکثر شود 

و تنه��ا موردی که باعث می ش��ود در 
دومین مرحله DAP را به شما پیشنهاد 
دهیم س��رعت بسیار کم و ضعیف آن 
Dial- برای اینترنته��ای خط تلفنی یا

Up است و نیز امکانات بسیار کم آن 
در حالت رایگان و بدون ثبت رس��می 
اس��ت. این دانلودر نیز از خاصیت نگه 
داش��تن و ادام��ه دادن دانلود حمایت 

می کند. 
یک��ی از امکان��ات رای��گان تمام��ی 
نسخه های Plus آن اختصاص فضای 
رای��گان در اینترنت ب��ه کاربران خود 
اس��ت که به راحت��ی می توانید با ابزار 
داخل آن فایلهای چند رس��انه ای خود 
را با دیگران به اشتراك بگذارید. البته 
این فضا ب��رای کاربران غیر ثبت نامی 
کم است و برای افزایش حجم آن باید 

برنامه را ثبت رسمی کنید. 

پر قدرت، پر سرعت

فاک��س می ش��وند و خ��ود را از طریق 
فایل ه��ای اضافه به صورت اجرایی در 
می آورند می توانند باعث پاك ش��دن 
فای ه��ا در درایو ویندوز ش��وند و این 
عملیات به گونه اتفاق می افتد که قابل 
باز یافت نیس��ت و هم اکنون توس��ط 
هیچ یک از آنتی ویروس های سرویس 

دهنده ایمیل قابل شناسایی نیست. 
پ��س بهتر اس��ت قبل از ب��از کردن 
ایمیل های ناش��ناس خود از فرس��تنده 

آن اطمینان حاصل فرمائید. 

کرم از نوع اینترنتی
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حال و هوای رس��انۀ ملّی  مانند سایر 
رس��انه ها در ایّام و مناسبتهای مختلف 
تغییر می کند. بینن��دگان تلویزیون نیز 
در مناس��بتهای مختل��ف انتظار دارند 
ک��ه مطابق با مناس��بت پی��ش آمده، 
برنامه ها و س��ریالهای خاّصی را ببینند. 
برنامه سازان از ماهها قبل از مناسبت، 
به استقبال آن می روند و با ارائۀ طرحها 
و برنامه های وی��ژه، انتظار بینندگان را 

برآورده می کنند. 
یکی از موفق ترین سریالهای مناسبتی، 
سریال »شب دهم« است که چند سال 
پی��ش هنگامی که ایام ده��ۀ محرم با 
روزهای عید نوروز هم زمان ش��ده بود، 
پخش شد. این س��ریال در زمان خود 
بسیار مورد توجه قرار گرفت و با محور 
ق��رار دادن تعزیه در ماه محرم، دوران 
ممنوعی��ت آن را در زم��ان حکومت 

پهلوی اول به نمایش گذاشت. 
سنت ساخت برنامه های مناسبتی در 
ایام م��اه مبارك رمض��ان، عید نوروز، 
ده��ۀ فجر و دهۀ اول محرم هر س��ال 

تکرار می شود. 
امسال نیز ش��بکه های مختلف سیما 
با ارائۀ س��ریالها و برنامه هایی ترکیبی 
س��عی کرده اند تا به موضوع عاشورا و 
قیام امام حسین علیه السالم بپردازند. 
ش��بکۀ دوم سیما با س��ریال »طفالن 
مس��لم« به بخش��ی از تاریخ عاش��ورا 

آنچه از دل بر آید

شهریار زنجانی

پرداخ��ت که پیش از این در س��ریال 
دیگری به نمایش درنیامده بود. با این 
س��ریال، بینندگان توانستند جنبه هایی 
دیگ��ر از تاریخ عاش��ورایی س��ال 60 
هج��ری را مرور کنند و با آش��نایی با 
این وقایع، لزوم قیام امام حس��ین علیه 

السالم را بیش از پیش درك کنند. 
از ش��بکۀ دو ی��ک برنامۀ مناس��بتی 
دیگ��ر ب��ه ن��ام »س��جده گاه ع��رش« 
پخش ش��د. این برنامۀ ترکیبی بس��یار 
مفی��د و متنوع ب��ود ولی ب��ا توجه به 
بینندگان و  نامناس��بش  ساعت پخش 
عالقمندان بس��یاری را از دس��ت داد. 
سید مصطفی موسوی که تهیه کننده و 
مجری بخشهایی از این برنامۀ ترکیبی 
بود با تالش بس��یار ای��ن برنامه را در 
12 قس��مت 120 دقیق��ه ای تهیه کرد 
ولی پخش آن درنیمه های شب باعث 
ش��د که تالش او آنچنان که شایس��ته 
است، به چشم نیاید. عالقمندان چنین 
برنامه ای معموالً در این ساعت از شب 
یا در مساجد هستند یا در راه بازگشت 
از مس��اجد و هیأتها به منزل، در نتیجه 
بینندۀ واقعی و مشتاق چنین برنامه ای 
به طور قطع تماش��ای آن را از دس��ت 

داده است. 
این مشکل گریبان خیلی از برنامه های 
مناس��بتی را می گی��رد. ب��رای مث��ال، 
س��ریالهایی ک��ه در ایام ن��وروز پخش 
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می شود در میانۀ دید و بازدیدها و صلۀ 
رحم به جا آوردنها گم می ش��وند و در 
تکرارهای مجّدد در ایامی غیر از نوروز 
دیده می ش��وند که دیگر نمی توان آنها 

را سریال مناسبتی به حساب آورد. 
حجت االسالم محمد تقی انصاری به 
عنوان یک تهیه کنندۀ تلویزیونی دست 
به ساخت یک فیلم تلویزیونی زده است 
که با موضوعی جّذاب به مقولۀ عاشورا 
می پردازد. »سهم گمشده« داستان یک 
خان��وادۀ آذربایجان��ی اس��ت که برای 
درمان نوزاد بیمارش��ان میان رفتن به 
کشور روس��یه و آمدن به ایران، ایران 
را انتخ��اب می کنند چرا که هم زمان با 
ایام محرم این اتفاق برای آنها می افتد 
و برای شفای نوزادشان دست به دامن 

خاندان امام حسین می شوند. 
حس��ن نجفی ب��ه عنوان نویس��نده و 
کارگردان این اثر به بهانۀ این داستان 
نوحه سرایی ها و تعزیه های بسیار زیبایی 

را به تصویر می کشد. 
ای��ن تله فیلم که محصول مش��ترك 
ش��بکۀ جهانی س��حر و ح��وزۀ هنری 
اس��ت با این هدف تهیه شده است که 
بینندگان فارس��ی زبان خارج از کشور 
را با آرمانهای امام حسین علیه السالم 
و مراس��م عزاداری آن حضرت آش��نا 
کن��د. این فیلم ن��ود دقیق��ه ای در دو 
کش��ور ایران و آذربایجان ساخته شده 
اس��ت و کارگردان اثر برای س��اخت 
آن از بازیگ��ران دو کش��ور اس��تفاده 
کرده اس��ت. همچنین برای لحظات و 
سکانسهای مربوط به عزاداری و تعزیه 
از مّداحان اهل بیت و گروههای تعزیه 
استفاده کرده است. همین مسئله سبب 

ش��ده اس��ت که این صحنه ها واقعی تر 
و دلنش��ین تر از کار دربیاین��د و برای 
بینندگان داخل��ی و خارجی باورپذیرتر 
باش��د. راس��تش را بخواهید س��اختن 
کارهای مناسبتی در ایّام محرم، چیزی 
فراتر از تکنی��ک و تخّصص نیاز دارد. 
گوی��ی باید دل س��ازندگان اث��ر با این 
مناسبت همراه باشد تا کاری دلنشین و 
پر مخاطب ساخته شود. در این صورت 
اس��ت که اثری مانند »روز واقعه« در 

میان آثار مناسبتی ماندگار می شود. 
سریال طفالن مس��لم نیز که ساختۀ 

ش��هرام اس��دی اس��ت انگار از همین 
ش��یوه بهره برده است که بینندگان را 

مجذوب خود کرده است. 
تنه��ا ای��راد کاره��ای مناس��بتی این 
اس��ت که معموالً به شکلی عجله ای و 
در تنگنای زمان س��اخته می شوند که 
این مس��ئله ضربه های جبران ناپذیری 
ب��ه ای��ن آث��ار وارد می کن��د و گاه به 
دلی��ل همین عجله ای س��اختن اس��ت 
که س��ریالهای مناسبتی کیفیت الزم را 
ندارند و گاه تنها در حّد پر کردن آنتن 

به کار می روند. 
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»حس��ین«  ن��ام  در  عجیب��ی  ح��س 
علیه الس��الم وج��ود دارد ک��ه هر بار 
می شنوی باز هم بی اندازه تازه است. با 
خودت تکرار می کنی »حسین، حسین، 
حس��ین، حس��ین...« و این احساس را 
داری که در هر ب��ار بر زبان راندنش 
احس��اس تو ب��ا دفعۀ پی��ش متفاوت 
اس��ت. اگر ش��یعه باش��ی و مؤمن، نام 
»حسین« علیه الس��الم ذکر تو می شود 
ب��رای ی��ادآوری خداوند ک��ه هرکس 
حسین علیه السالم را زیارت کند، خدا 
را زیارت کرده است و هر کس به یاد 

در ستایش خون خداوند
1

ضرباِن هستی
تپش نفس وجود
نََفِس بود و نبود

ذکر خونین سجود
 »قاف« هر قبله و »میم« ملکوت

2
اینک

کبوترانه ترین لحظه های من  
با نام تو

گشایش درهاِی آسمان  
3

هر ِهق هقی
براِی تو  

بی شبهه 
حق حق است.   

قربان ولیئی

نام حسین )ع( ذكر من است
مهدی طهوری

4
نام تو

در گلوی قناری  
نام تو

در پگاه بهاری  
تشویق رودخانه به رفتن

ترغیِب کوه
به ماندن  

5
قطعًا

سبزینۀ بهشت
مرهوِن مهربانِی سّیاِل خون توست. 

حسین باشد، به یاد خدا بوده است. 
کودکی قرار اس��ت به دنیا بیاید و همه 
می دانند پس��ر اس��ت. هر ک��س نامی 
انتخ��اب کرده اس��ت و تو هم نامی در 
نظر داری. نامی که هم زیباس��ت، هم 

نشان از مردانگی دارد: حسین! 
راستی حسین کیست؟ حسین کیست 
که عالمی واله و ش��یفتۀ او اس��ت؟ با 
خ��ودت میگویی »ن��ام ن��وزاد را باید 
حس��ین بگذارند تا او هم به حس��ین و 

معناهای حسین بیندیشد.«
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مجید نظافت

آنک 
مردی در آستانۀ تردید

ایستاد  
و انتخاب خود را

لختی درنگ کرد  
وقتی دوباره باز به راه افتاد

هر گام او
هزار شهادت بود  

آمد
آمد
آمد

با ریسمان عاطفه در گردن
تا خیمه گاه وحی  

رودی در آستانۀ دریا
درنگ کرد  
اجازت را،   

از پیش از این خویش تبری کرد
پناه یافت

و برگشت  
میدان تفته منتظرش بود. 

خدای را
 »حّر«

نامی سزای صاحب خود بود.   

رودی در آستانۀ دریا
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من جاسوس نیستم! 
قسمت ششم

جان س��رش را از دریچه بیرون برد. 
ن��ور بی��رون چش��مانش را زد و اجازه 
نداد که تش��خیص دهد کجاس��ت. تا 
چش��مانش به نور عادت کند، صدای 
پرپر زدن چندین کبوتر را باالی س��ر 
خود شنید. ادی دس��تش را دراز کرد 
تا ب��رای بیرون آمدن ب��ه جان کمک 
کن��د. جان با کمک ادی خودش را باال 
کشید. حاال می توانست تشخیص دهد 
که کجاست؛ آنها در یک سولۀ کارخانه 
بودند. دستگاههای بلند پرس کنار هم 

ج��ان به س��ختی می توانس��ت نفس 
بکشد، از صدای کبوترها که در فضای 
سوله می پیچید، کالفه بود. نمی توانست 
ب��ه اتفاقاتی که برای��ش افتاده بود فکر 
نکن��د. به ادی و مگی نگاه کرد؛ ش��اید 
آنه��ا دروغ می گفتن��د! ش��اید مگی به 
زندگی اِلِسا و او حسودی می کرد! او در 
هنگام عروسی ساقدوش اِلِسا بود. آنها 
خیلی با هم دوس��ت بودند. حتی هنگام 
تولد پسرشان، مگی اولین کسی بود که 
برای کمک به خانۀ آنها آمد. راس��تی 
او از کجا فهمیده بود که اِلِس��ا احتیاج 
به کمک دارد؟ شاید در منزل 
آنها دس��تگاه اس��تراق سمع 

کار گذاشته بود! شاید... 
اِدی بار دیگر جان را صدا 
کرد. ج��ان آنقدر در افکار 
ریز و درش��ت خ��ود غرق 
شده بود که متوجه اطرافش 
نبود. ادی به او لبخندی زد 
و گفت: می خوای همین جا 

وایسی؟ 
و به راه افت��اد. جان به 
مگی که داشت با عصا راه 
می رفت نگاه ک��رد. آرام رو به 
مگ��ی گفت: تو ت��وی خونۀ من 

شنود گذاشته بودی! 
ادی که ان��گار متوجه حرف 
او نش��ده بود با تعجب به جان نگاه 
کرد. جان صدایش را بلند تر کرد 
و گفت: ِهی مگی! تو توی خونۀ من 

شنود گذاشته بودی! 
صدای جان در فضای سوله پیچید 
و چند بار تکرار شد. همه متوقف 

ردیف شده بودند. معلوم بود که سالها 
از آنها استفاده نشده است. گرد و غبار 
غلیظ��ی روی آنها را پوش��انده بود. با 
پرواز کبوترهایی که انگار در قفس گیر 
افتاده بودن��د و راه خروج را گم کرده 
بودند، گرد و غبار در هوا پخش ش��د. 
غبار پخش ش��ده در هوا س��تونهایی از 
نور را پدیدار کرد. جان از پشت تانکر 
پایی��ن پرید. ادی، تامی و هری به مگی 

کمک کردند تا از تانکر خارج شود. 
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ش��دند. مگی آرام برگش��ت و به جان 
نگاه کرد. 

جان با صدای ل��رزان و عصبی ادامه 
داد: اصاًل از کجا معلوم که اینا همه ش 
بازی تو نباشه؟ از کجا معلوم که دروغ 

نمی گین؟ 
اِدی خواس��ت به جان نزدیک ش��ود 
ولی جان دس��ت او را پس زد و عقب 

رفت. 
مگ��ی رو به ج��ان گف��ت: آره! توی 
خون��ه ت ش��نود داش��تیم! ک��ه چی؟ 
می بینی که ش��ّکمون بیخود نبود. تمام 
اون مدارکی رو که بهت نشون دادم از 

توی خونۀ خودت بیرون کشیدم. 
جان دوباره فریاد زد: دروغ می گی. 

مگی پوزخن��دی زد. بعد رو به تامی 
کرد و گفت: اون دیوونه رو با خودتون 
بیاری��ن تا خ��ودش ببین��ه االن زنش 

کجاست. 
هری دستپاچه گفت: ولی... 

مگی اجازه نداد که هری حرفی بزند 
و با لحنی قاطع حرف او را قطع کرد و 

گفت: همین که گفتم! 
بع��د رو ب��ه اِدی گف��ت: م��ا رو ببر 

مونیتورینگ. 
اِدی چش��مهایش گرد شد و به هری 

نگاه کرد. هری با سر تأیید کرد. 
ادی پی��ش افتاد و گف��ت: دنبال من 

بیاین. 
آنها بعد از گذش��تن از چند راهروی 
کثیف به یک آسانس��ور بدون دیواره 
رس��یدند. همگی سوار آسانسور شدند. 

ادی گفت: از دیوار فاصله بگیرید. 
و اهرم��ی را به س��مت پایین حرکت 
داد. آسانس��ور به س��مت پایین به راه 

افتاد. 
هم��ه جا تاریک بود. ب��ه همین دلیل 
نمی شد فهمید که چه قدر پایین رفته اند 
ولی جان با مقایس��ۀ این آسانس��ور با 
آسانسورهای معمولی حس کرد حدود 

ده طبقه به سمت پایین رفته اند. 
باالخره آسانس��ور ایستاد. ادی گفت: 

تا نگفتم کسی پیاده نشه. 
خودش از آسانسور بیرون رفت و در 
تاریکی گم شد. پس از چند لحظه همه 
جا روشن شد. آنها در راهرویی طوالنی 
بودن��د که دیواره هایش ب��ا ورقه ای از 

آلومینیوم براق پوشانده شده بود. 
آنها ت��ا انتهای راهرو رفتند و به یک 
در رسیدند که در کنارش یک صفحه 
کلی��د دیجیتال قرار داش��ت. مگی جلو 
رفت و یک عدد رمز را وارد کرد. پس 
از وارد کردن رمز دری از میانۀ دیوار 
در پش��ت س��ر آنها بیرون آمد و آنها 
را در یک چهاردیواری حبس کرد. به 
جز جان که از این اتفاق جا خورد، بقیه 
خونس��رد بودند. دریچ��ه ای در دیوار 
کناری باز ش��د. هری جل��وی دریچه 
ق��رار گرفت و س��رش را روی پایه ای 
مخصوص که شبیه دستگاههای چشم 
پزشکی بود قرار داد. یک اسکنر چشم 
جلوی چش��مش آمد و هر دو چشم او 
را اس��کن کرد. بعد در دی��وارۀ مقابل 
یک صفحۀ پالس��ما پدیدار ش��د. تامی 
و ادی به نوبت دس��تهای راستشان را 
روی صفحه ق��رار دادند. مگی به ادی 
اش��اره ای کرد. ادی از جان خواس��ت 
که در نقطه ای خاص بایس��تد. جان که 
محو این اتفاقات ش��ده بود بدون هیچ 
س��ؤالی به خواس��تۀ ادی عمل کرد. از 

باال و پایین ن��ور هولوگرامی روی جان 
تابی��ده ش��د. پ��س از چن��د لحظه در 
جلویی باز ش��د و ادامۀ س��الن پدیدار 
ش��د. آدمهای مختلفی در س��الن رفت 
و آمد می کردند. برخی روپوش س��فید 
به تن داش��تند و برخی دیگر س��رهمی 
زرد رنگ. عّده ای با لباس نظامی آنجا 
بودند و گروهی دیگر با کت و ش��لوار 
و کراوات. وقتی هولوگرام قطع ش��د و 
جان توانس��ت حرکت کند، متوجه شد 
که همۀ افراد گوش��ی بلوتوث به گوش 

دارند. 
جای عجیبی بود؛ چیزی بین پادگان، 
بیمارستان و یک مرکز تحقیقات اتمی. 
پس از اینکه وارد سالن شدند فردی 
با کت و شلوار جلو آمد و به آنها گوشی 

بلوتوث و یک کارت گردن آویز داد. 
عک��س آنها به همراه مشخصاتش��ان 
و ی��ک کد ده رقم��ی روی کارت بود. 
پش��ت کارت نی��ز ی��ک ن��وار مگنت 
نقش بس��ته ب��ود.   مردی ک��ه کارتها 
را تحویل می داد وقتی به جان رس��ید 
یک صفحۀ پالس��ما جلوی جان گرفت 
و از او خواس��ت که دس��ت راستش را 
روی صفح��ه قرار دهد. بع��د از اینکه 
جان دس��تش را روی صفحه قرار داد، 
ادی آرام ب��ه جان گف��ت: به هر دری 
که رس��یدیم باید یکی یکی وارد بشیم. 
ب��رای ورود بای��د اول کارت��ت رو به 
دس��تگاه بکشی تا صفحۀ انگشت نگاری 

بیرون بیاد. 
آنها به همین شیوه پیش رفتند و پس 
از گذش��تن از راهرویی با درهای زیاد 
وارد اتاقی ش��دند که روی آن نوش��ته 

شده بود »مانیتورینگ«! 
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این اولین تجربه ای بود که من بدون 
پدر و مادرم به مس��افرت می رفتم اما 
دل نگرانی نداش��تم. قبل از مس��افرت 
خانواده ام به من گفته بودند که بیشتر 
به فکر استفاده بردن از سفرت باش تا 
به فکر ما. در راه همه با هم آیت الکرسی 
را زمزمه کردیم و بعد از صلوات، یکی 
از بچه ها پول برای صدقه جمع کرد و 
شعر »یار دبستانی من« را نیز خواندیم. 
در این س��فر آقای محم��د زاده، آقای 
شریفی، آقای کوثرمدار، آقای فریدون 
خوانی، آق��ای آزاد و آقای فرح بخش 
همراه ما بودند. در راه آقای کوثرمدار 
توضیح دادند که این س��فر دو مسابقه 
دارد که هر مس��ابقه همراه دو موضوع 
اس��ت که عبارتن��د از عکاس��ی، با دو 
موضوع شکار لحظه ها و عکس برداری 
از اماکن تاریخی و سفرنامه با موضوع 

خاطره نویس��ی و نوش��تن درب��ارۀ آثار 
باستانی و اماکن تاریخی که به بهترین 

آثار، جوایزی تعلق خواهد گرفت. 
این س��ومین باری بود که من س��وار 

قطار می شدم. 
***

مح��ل اردوگاه، مکانی دور از ش��هر 
تاری��ک  تقریب��ًا  و 
ب��ود و ب��ه همی��ن 
دلی��ل س��تاره ها به 
خوب��ی خودنمای��ی  
ب��ه  و  می کردن��د 
توانس��تم  راحت��ی 
فلک��ی  صورته��ای 
اکب��ر  دب  جب��ار، 
و صلیب  اصغ��ر  و 
ببین��م  را  ش��مالی 
دهم.  تش��خیص  و 
حت��ی در آن زمان 
نیز  ش��مالی  ستارۀ 
به خوب��ی پیدا بود. 
باعث  تاریکی ه��وا 

شد که نتوانیم ساکهایمان را به راحتی 
تش��خیص دهی��م و چمدانه��ای من و 
دوس��تم خان محمدی با هم عوض شد. 
وارد اردوگاه که ش��دیم، تختهایمان را 
یافتیم و ساکهایمان را جاسازی کردیم 

و برای نماز صبح آماده شدیم. 
***

من به دلیل نی��اوردن دوربین خودم 
عک��س نمی گرفت��م اما به دوس��تم در 
ش��کار لحظه ها کمک می کردم. پس از 
آنکه به جایی رسیدیم، ناگهان من چیز 
عجیبی دیدم که بعد از پرسش فهمیدم 
به آن »نخل« می گویند و در گذشته به 
جای »علم« در مراسم مذهبی استفاده 
می شده است. نخل، مکعبی بود با چهار 
پایه و چهار کن��دۀ بزرگ که هر کنده 
روی دو پایه بود و روی آن نقش��های 
متفاوتی کش��یده بودن��د. به قصد خانۀ 
الریها از کوچه ای با دیوارهای کاه گلی 
رد ش��دیم. این خانه مربوط به دوران 

قاجار )حدود 150 سال پیش( بود. 
راهنم��ای ما در این ب��اره گفت: »در 

سروش طباطبایی زوارهسفرنامۀ اردوی یزد
مدرسۀ راهنمایی ادب

ما
ش

ی 
ها

ته 
ش

نو
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گذش��ته به جای آیف��ون تصویری که 
امروز در منازل استفاده می کنیم، مردم 
برای درها کوبه می گذاش��تند و صدای 
این کوبه ها برای زن، س��مت راست با 
صدای مالیم و برای مرد، س��مت چپ 
با صدای قوی متفاوت بود و صاحبخانه 
از صدای کوبه متوجه می شد که پشت 
در مردی اس��ت ک��ه در می زند یا که 
خانمی اس��ت. ما فهمیدی��م که منازل 
متعلق ب��ه اف��راد ثروتمن��د دو درب 
داش��ته، دری متعلق به خانواده و رفت 
و آمد عمومی و درب دیگر مربوط به 

ایام سوگواری و نوحه خوانی. 
در این خانه دو قنات وجود داش��ت 
که یکی خش��ک و دیگری پر آب بود. 
در گذش��ته در کویر عقرب، عنکبوت 
و رتیل زیاد بود و ب��رای جلوگیری از 
گ��زش این حیوان��ات، تختهای خود را 

روی آب قرار می دادند. 
در خانۀ الریها، آنچه از همه دیدنی تر 
بود، بادگیرخانه بود. در طراحی بادگیر 
ظراف��ت خاصی صورت گرفته اس��ت. 

باد از باال وارد بادگیر می ش��ود و پس 
از عب��ور از کانال آن ب��ا زمین که آن 
را خی��س می کنند، برخ��ورد می کند و 

باعث طراوت و خنکی هوا می شود. 
***

سپس به زندان اسکندریه یا مدرسۀ 
ضیائیه رفتیم. در آنجا فروش��گاههای 
مختلفی ب��ود و بچه ها مش��غول خرید 
ش��دند. آنجا برای ما توضیحی ندادند 
ام��ا م��ن از روی لوح آن بنا مش��غول 

نوشتن شدم. 
»مدرس��ۀ ضیاییه یا زندان اسکندریه 
به قدمت 631 تا 705 ه. ق، این اثر از 
آثار ضیاءالدین حسین پدر شرف الدین 
عل��ی یزدی اس��ت که در س��دۀ هفتم 
هجری بنای آن شروع و در اوایل سدۀ 
هش��تم به اتمام رسیده است. سازۀ این 
گنبد زیبا و بلند از خشت خام درست 
ش��ده و در سالهای اخیر نماسازی شده 
اس��ت. از خطوط کوفی داخ��ل بنا اثر 
چندانی باقی نیس��ت ولی نوع خط آن 
به خطوط کوف��ی گنبدهای همان دوره 
نظیر گنبد هش��ت، ش��اه کمال و بقعۀ 
شیخ احمد فهادان شباهت زیادی دارد. 

شبستان مدرسه دارای محراب است و 
در اطراف صحن آن رواقهایی س��اخته 

شده است.«
***

از آنج��ا به طرف مس��جد جامع راه 
افتادیم. س��پس نماز ظه��ر و عصر را 
خواندیم. بعد از نم��از برایمان توضیح 
دادندکه بلندترین منارۀ مساجد کشور 

همین منارۀ مسجد جامع یزد است. 
مثل هر س��فر دیگر، یکی از مهمترین 
قسمتهای س��فر خرید سوغاتی بود. ما 
هم برای خرید ش��یرینیهای یزدی که 
زبانزد همه اس��ت به قنادی رفتیم. در 
آنجا شیرینیهای مختلف از جمله باقلوا، 
قطاب، لوز نارگیل، لوز بادام، لوز پسته، 
پشمک، نان برنجی و حاجی بادام وجود 

داشت. 
برای تمام این تجربه هایی که کس��ب 
کردم از مربیان و مس��ئولین مدرس��ۀ 
ادب متش��کرم و امی��دوارم بتوان��م با 
درس خوان��دن، زحمات آنها را جبران 

کنم. 
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به راحتی می توانید فارس��ی صحبت 
کنید؟

بله، مش��کلی ندارم. هم راحت حرف 
می زنم و هم راحت متوجه می شوم که 

کی چی گفت. 
خواندن هم بلد هستید؟

ن��ه به اندازۀ صحب��ت کردن ولی در 
حد نیاز بلدم. 

چه طوری فارسی را یاد گرفتید؟

عرفان )دنی( الروم بازیکن نیجریه ای تیم ابومس��لم دردس��رهای 
تازه ای برای این تیم درست کرده است. نتیجه نگرفتن سیه جامگان 
مش��هدی، بی پولی باشگاه، به چالش کش��یدن مدیر عامل این تیم 
در برنامۀ 90 از یک طرف و بازی نکردن مهاجم آفریقایی ش��ان از 
ط��رف دیگر، وضعیت این تی��م را وارد بحران تازه ای کرد. الروم با 
صراحت اعالم کرده اس��ت که انگیزه ای ب��رای بازی کردن ندارد 
چون حس��ابی "کفگیرش ته دیگ خورده "اس��ت. وی که به خوبی 
فارس��ی صحبت می کن��د، دعوت تلفنی م��ا را پذیرفت و به گفتگو 

نشست. 

احتیاج وادارم کرد. برای اینکه 
بتوان��م تواناییهایم را در ابومس��لم 

نش��ان دهم، باید فارسی یاد می گرفتم 
تا متوجه حرفهای مربیان شوم. 

پس با مشکل زبان مواجه نیستید. 
خوش��بختانه در ایران مشکلی ندارم. 
فقط دلتنگی برای خانواده دارم که آن را 
هم تحمل می کنم. نه با فرهنگ ایرانیان، 
ن��ه زبان، نه نحوۀ زندگی و... مش��کلی 

ندارم. 
اگر قرار باش��د ب��ار دیگر تصمیمی 
برای ادامه فعالیت ورزشی تان بگیرید 

باز هم ایران را انتخاب می کنید؟
بله، صددرصد. ایرانیان بسیار مردم 
مهربانی هس��تند ک��ه فرهنگ و تمدن 

باالیی )غنی( دارند. 
چه ش��باهتهایی بین ایران و نیجریه 

وجود دارد؟
به نظرم مردم هردو کشور میهمان نواز 

و مهربان هستند. 
دربارۀ مش��کالت ابومسلم صحبت 

کنید. 
)سکوت می کند( چه حرفی دارم که 

بزنم؟
اختالفاتی که شما با سرمربی تیم و 

عرفان اولروم: 

ایرانیان مهمان نواز هستند

افسون حضرتی
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مدیریت باشگاه دارید از کجا ناشی می شود؟
من تقاض��ا کردم که پول م��را بدهند. مش��کالت از اینجا 

شروع شد. 
چرا پولتان را نمی دهند؟

از خودش��ان بپرس��ید. من تمام واقعی��ات را در برنامۀ 90 
گفتم. 

ولی مدیر عامل ابومس��لم گفت که ادعای ش��ما را قبول 
ندارد. 

من دروغ نمی گویم. بارها گفتم من در این کش��ور کسی را 
ندارم که وقت بی پولی به دادم برسد. 

ولی آنها می گویند شما بی انگیزه بودید. 
واقعًا مشکل مالی دارم. درست می گویند، بی انگیزه هستم. 

اما ادعا کردند که قبل از بازی با اس��تقالل  از طرف این 
باشگاه به شما پیشنهاد 100 میلیون تومانی شده است. 

من این حرفها را قبول ندارم. هیچ کس از باشگاه استقالل با 
م��ن تماس نگرفته. من بارها گفتم اگر مرا نمی خواهید به تیم 
دیگری بفروش��ید ولی این دلیل نمی شود که دلم با استقالل 

باشد. 
با همسر شما هم تماس نگرفتند؟

هی��چ کس تم��اس نگرفته. نه با من، نه با همس��رم و نه با 

مدیرم )مدیر برنامه(. 
سرانجام این موضوع به 

کجا ختم می شود؟
واقع��ًا نمی دانم. امیدوارم 
ک��ه از ای��ن بدتر نش��ود. 
خس��ته ش��دم از بس در 

روزنامه عکسم را دیدم. 
اگر مشکل حل نشود از 

ایران می روید؟
در این باره فکری نکردم 
ول��ی دوس��ت ن��دارم که 
کار به این جا برس��د. اگر 
ابومس��لم حل  با  مش��کلم 
نشود شاید در تیم دیگری 

بازی کنم. 
به استقالل یا پرسپولیس 

هم فکر می کنید؟
استقالل و پرس��پولیس تیمهای بزرگی هستند که هواداران 
میلیونی هم دارند. ب��ه نظرم برای هر بازیکنی افتخار بزرگی 
اس��ت که در این دو تیم بازی کند اما بهتر اس��ت در مرحلۀ 

اول مشکلم را با ابومسلم حل کنم. 
مسؤوالن باشگاه استقالل اصرار عجیبی دارند که با شما 

مذاکره کرده اند؟
چنی��ن موضوعی صح��ت ندارد. اختالف من با مس��ؤوالن 

ابومسلم فقط به خاطر مسائل مالی است. 
همه چیز هم پول نمی شود!

بل��ه، حق باشماس��ت ولی من در این کش��ور غریبم و هیچ 
ش��غلی ندارم که درآمد داشته باشم. تمام زندگی من از راه 

پول فوتبال می گذرد. نمی توانم بدون پول باشم. 
چرا اسم عرفان را انتخاب کردید؟

زمانی که مس��لمان ش��دم و به اس��الم ایمان آوردم، اسم 
عرف��ان خیلی زیبا ب��ود و به نظرم خیلی قش��نگ. در ضمن 

معنای عمیقی هم دارد. بنابراین این نام را انتخاب کردم. 
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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.

 

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! 

بای��د بفهمیم که مترجم این من��وی غذا در کدام 
مؤسس��ۀ زبان انگلیس��ی تدریس می کند. استفاده 
نکردن از محضر چنین اس��تادی واقعًا حیف است. 
اگر ایشان را یافتید، به ما هم خبر بدهید و خانواده ای 

را از نگرانی برهانید!

نامبرده را بیابید!
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طراح جدول: بنیامین اختری

افقی
1-دین پیامبر اسالم- نور ماه

2- تزویر- یکی از دو عمل تنفسی- جزء 
اصلی میوه

3- از مدارك دانشگاهی- بی زبان
4- خان��دان- پایتخ��ت ایتالی��ا )از آن 

طرف(- بیماری واگیردار
5-ستون بدن- سال گذشته

6- از وسایل الکتریکی- غذایی با نان
7- خودرو را می راند- ماه سرد

8- غول )به هم ریخته(- مروارید- نوعی 
ذغال سنگ

9- کیف مسافرت- یک صدم متر
10- پاکیزه- ویتامین انعقاد خون- کشتی 

بزرگ
11- رودی در جن��وب ایران- نام مادر 

حضرت علی اصغر علیه السالم
عمودی

1-جمع رکن- از شهر کوچکتر است
2- شناور- نت چهارم موسیقی- دستور

3- از ش��هرهای فارس- عروسک چوبی 
کارتونی

4- بلندترین قله ایران- مؤنث
5- کمربند دور کرۀ زمین- اول شخص 

جمع از فعل زدن
6- واحدی در وزن- عدد تنها
7- آهسته- واحد پول امریکا

8- ضربه ای در فوتبال- در دین اس��الم 
به آن سفارش شده است

9- بیماری کم خونی- منطقه ای در مکه
10- مادر آذری- از حروف ندا- بهترین 

دوست
11- دیوان��ۀ عاقل- ام��ری بین مباح و 

حرام
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افشین عالء

کاش می شد که من هم بیایم
در سپاهت علمدار باشم

کاش تقدیرم از من نمی خواست
تا که در خیمه بیمار باشم

ماندم و در غروبی نفسگیر
روی آن نیزه دیدم سرت را

ماندم و از زمین جمع کردم
پاره های تن اکبرت را

ماندم و تا ابد دادم از کف
طاقت و تاب، بعد از اباالفضل
ماندم و ماند کابوس یک عمر

خوردن آب بعد از اباالفضل

ماندم و بغض سنگین زینب
تا ابد حلقه زد بر گلویم 

ماندم و دیدم افتاده بر خاك
قاسم آن یادگار عمویم

گفتم ای کاش کابوس باشد
گفتم این صحنه شاید خیالی است

یادم از طفل شش ماهه آمد
یادم آمد که گهواره خالی است

پیش چشمم تو را سر بریدند
دستهایم ولی بی رمق بود

بر زبانم در آن لحظه جاری
قل اعوذ برب الفلق بود

پیش چشمم تو را سر بریدند
دستهایم ولی بی رمق بود

بر زبانم در آن لحظه جاری
قل اعوذ برب الفلق بود

گفتی: »آیا کسی یار من نیست؟«
قفل بر دست و دندان من بود

لحظه ای تب، امانم نمی داد
بی تو آن خیمه زندان من بود

بی تو آن خیمه زندان من بود
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دومین جشنوارۀ ادبی یار و یادگار
گرامیداشت یاد و خاطرۀ امام روح اهلل و یادگار گرانقدرشان حجت االسالم سید احمد خمینی

- شعر
- داستان

- نثر ادبی
شرکت برای تمام گروههای سّنی آزاد است.

بخش ویژه:
نوجوان و جوان-14تا 25 سال

مهلت ارسال آثار:
 25 بهمن 1387

نشانی:
تهران- خیابان شهید باهنر- خیابان یاسر- 

کوچۀ سوده- پالک 5- مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار 
امام )س(- دبیرخانۀ جشنوارۀ یار و یادگار

آثار برگزیده در نشریات مؤسسۀ تنظیم و نشر 
آثار امام )س( نیز به چاپ خواهد رسید.

باشگاه قلم واحد کودک و نوجوان معاونت هنری


