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ع��وض ک��ردن کان��ال تلویزیون و 
خاموش کردن آن کار ساده ای است. 
ساده اس��ت که در آینه لبخند بزنی و 
فکر کنی: خدا را شکر! همه چیز رو به 
راه اس��ت... خانۀ گرمی هست و بستر 

نرمی و دیگر غمی نیست! 
اما آیا ساده است که ببینی و ابرهای 
جهان زیر پلکت متراکم نشوند؟ ساده 
است که بشنوی و سر بر بالش بگذاری 

بی آن که خوابهایت آشفته شوند؟ 
آیا ساده است که اصاًل فکر نکنی؟ 

نه... به خدا ب��اور کردن تصویرهایی 
که می بینی و صداهایی که می ش��نوی 
س��خت اس��ت. س��خت اس��ت تصور 
س��رزمینی ش��علهور در گوش��ه ای از 
دنیایی که به کشفهای تازه و دریافتهای 

پیشرفته اش می نازد! 
تصور این که گوش��ه ای از همین دنیا 
آتش گرفته و قلبهای ظریف و زیبایی 
با آرزوهای کوچ��ک و بزرگ - زنده 
زنده- در آن می سوزند، آسان نیست. 
آسان نیست دیدن مادران دردمندی 
که در خون و اش��ک فریاد می زنند و 
دستهایش��ان را به س��وی آسمان بلند 

کرده اند... 
می توانستند  دانشمندان جهان  کاش 
ژن بیعدالتی و نامهربانی و خودخواهی 
را در آدم��ی از بین ببرند. کاش مادۀ 
جدیدی کش��ف می ش��د تا در وجود 
انس��انها عش��ق به صلح و دوس��تی را 
تکثی��ر می کرد و ریش��ۀ جنگطلبی و 

جهالت را می خشکاند! 
کاش... 

و کاش »غّزه«  فردا صبح چش��م باز 
می ک��رد و می دید ک��ه کودکانش در 

دامنه های پ��ر از گل می خندند و بازی 
می کنند و این روزهای تلخ، خوابی بیش 
نبوده اس��ت، خوابی که در هیچ بیداری 

اتفاق نخواهد افتاد. 

فاطمه ساالروند

دنیاییکهبهکشفهایشمینازد!
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یك��ی از روحانیون محترم كه از ش��اگردان 
قدیمی امام بود، طی نامه ای به ایشان نوشت 
ك��ه از س��همیة ف��الن تش��كیالت مربوط به 
روحانیت یك دستگاه اتومبیل برای اینجانب 
منظور شده، ولی پولی ندارم و حضرتعالی لطفی 
فرموده و... كه امام با اظهار تعّجب از این كه 
تشكیالت روحانیت هم سهمیة اتومبیل دارد 
در مورد درخواس��ت شخص مزبور فرمودند: 
»چه لزومی دارد كه آقایان هم ماشین داشته 

باشند؟  «

كتابهایی كه برای انس��ان سازی آمده است مثل قرآن كریم، و 
كتابهایی كه در اخالق نوشته می شود و مقصود، ساختن یك انسان 
است و ساختن یك جامعه است، به حسب اهمیت، هر موضوعی 
در آنها تكرار ش��ده اس��ت. تكرار در قرآن مجید زیاد اس��ت و 
بعضیها خیال می كنند كه این تكرار چرا؟ و حال آنكه الزم است. 
یكی از چیزهایی كه برای س��اختن انسان مفید است تلقین است. 
انس��ان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلی را 
كه مربوط به ساختن خودش است تلقین كند به خودش و تكرار 
كند. یك مطلبی كه تأثیر در نفس انس��ان باید بكند، با تلقینات و 

تكرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می كند. 
صحیفه امام؛ ج13، ص397

امام و قرآن

جویبار خاطرات

ست
دو

د 
یا
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آن روز دو نفر از شاگردان قدیمی امام، آیت اهلل صدوقی و حجت االسالم حق شناس، در اتاق امام نشسته 
بودن��د و با او دربارۀ جبهۀ جنگ حرف می زدند. حجت االس��الم حق ش��ناس رو ب��ه امام کرد و گفت: »در 
مدرس��ۀ شهید بهشتی درس می دهم. در مسجد امین الدوله هم نماز جماعت می خوانم و احادیث امامان را 

می گویم...«
امام آرام آرام سرش را تکان می داد و چشم از چشم او بر نمی داشت. او لحظه ای مکث کرد و بعد ادامه 
داد: »با این همه، اگر وظیفۀ من این کارها نیس��ت، آنها را رها کنم و به جبهه بروم. تا ش��ما چه دس��تور 

بدهید.«
امام لبخندی زد و به شوخی گفت: »مگر تو می توانی تفنگ بلند کنی؟«

لبهای مرد با لبخندی گشوده شد و دندانهای سفیدش از میان انبوه ریش و سبیل سفیدش پیدا شد. گفت: 
»آقا! یک مرتبه تفنگ را بلند کردم و گلنگدن را کشیدم. اّما عوض اینکه من تفنگ را نگه دارم، تفنگ مرا 

چند قدم با خودش برد. فهمیدم من قدرت این کار را ندارم.«
لبخند بر لبان امام نشست و با لحن شیرینی گفت: »جبهۀ تو همان مدرسه است و مسجد امین الدوله.«

سنگر مسجد
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محسن وطنی

از نینوای تهران تا کربالی غّزه
روزۀ  هر  دستورالعمل  عاشورا  زیارت 
مردمان شعیه است. شیعه تکلیف هر 
عاشورا  زیارت  با  را  زندگی اش  روز 
زیارت  در  شیعه  می کند.  روشن 
عاشورا بر حسین علیه السالم و یاران 
پاکش درود می فرستد و دشمنان او را 

لعنت می کند تا 100 مرتبه. 
خداوند  از  عاشورا  زیارت  در  شیعه 
و  هدایتگر  امام  با  که  می خواهد 
حّجت خدا روی زمین حضرت مهدی 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در گرفتن 
خداوند  آن  خونخواه  که  خونی  انتقام 
متعال است و معنای بلند ثاراهلل به آن 

صدق می کند، همراه شود. 
خود  به  عاشورا  زیارت  در  شیعه 
کسانی  تمام  که  می کند  یادآوری 
اشقیاء  سپاه  به  کمکی  کوچکترین  که 
و  نعل زدن  حّد  در  حّتی  کرده اند 
محسوب  آنان  از  اسب،  لگام بستن 

می شوند و مستحق لعنت هستند. 
***

آیا با عقل جور در می آید که این همه 
تأکید از سوی امام معصوم برای سالم 
دادن به اولیای خدا و لعنت فرستادن 
حّد  در  معنایی  تنها  اشقیاء  برای 
داشته  ثواب  برای  و  زیارت  خواندن 

باشد؟ 
تنها معنایی در حّد خواندن زیارت و 

برای ثواب داشته باشد. 
یقینًا این طور نیست. زیارت عاشورا با 
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تمام سالمها و لعنتهایش دستورالعمل 
زندگی شیعه را برای او تشریح می کند. 
برای شیعه تمام خاک جهان کربال و 

هر روز خدا عاشورا است. 
که  زمانی  هر  و  مکان  هر  در  شیعه 
قرار  الهی  امتحان  معرض  در  باشد، 
معیار  با  رفتارش  و  کردار  و  دارد 

عاشورا سنجیده می شود. 
خیابان،  کوچه،  منزل،  در  شیعه 
دیگری  جای  هر  و  اداره  مدرسه، 
ممکن است رفتاری حسینی یا یزیدی 
داشته باشد و هر جا که حّقی و باطلی 
از  کوچک  آینه ای  می رسند،  هم  به 
وسعت بیکران عاشورا شکل می گیرد 
حسین  نام  چراغ  با  شیعه  تکلیف  و 

روشن می شود. 
***

را  زمانش  امام  و  بمیرد  که  »کسی   
مرده  جاهلّیت  در  باشد  نشناخته 

است.«
معروف  روایت  این  معنای  از  آنچه 
برمی آید، این است که هر کس که 
بمیرد و یزید زمان خویش را نشناخته 
باشد نیز در جاهلّیت مرده است چرا 
حتمًا  باشد،  حقی  بر  امام  هرجا  که 
تاریخ  مقّدر  این  و  هست  هم  یزیدی 
است چرا اگر جز این بود امتحانی در 
نامرد مشخص  از  کار نمی بود و مرد 
اینگونه  را  جهان  خداوند،  نمی شد. 
را  آدمیان  طریق  این  به  تا  آفریده 

مورد آزمایش قرار دهد. 
به همین خاطر است که شهید بزرگوار 
»یزید  که  آورد  برمی  فریاد  مطهری 

مرد. یزید زمانت را بشناس! «
***

تجلّی  آینه ای  عاشورا در هر عصر در 
از  یکی   1357 بهمن ماه  و  می کند 
تاریخ  در  عاشورا  جلوه های  زیباترین 

جهان است. 
جهان  بزرگمرد  این  خمینی،  امام 
یزید  سمت  به  اشاره  انگشت  شیعه، 
زمان می گیرد و به برکت نام حضرت 
اباعبداهلل علیه السالم و با شعار مقدس 
حضرت  عنایت  سایۀ  در  ثاراهلل«  »یا 
منتقم عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ایران 
و  می کند  تبدیل  دیگر  کربالیی  به  را 
پرچم عاشورا را در سرتاسر این کشور 

اسالمی به اهتزاز در می آورد. 
امتحان  خمینی  عاشقان  از  خداوند 
الهی  امتحان  این  از  اگر  تا  می گیرد 
میهمان  ابد  تا  آمدند  بیرون  سربلند 
باشند  اباعبداهلل الحسین  سفرۀ پربرکت 
بود.  محمود  مقام  بلند  معنای  این  و 
مقامی که در زیارت عاشورا آن را از 
خداوند طلب می کنیم و برای آن اشک 

می ریزیم. 
در  ایران  عاشورایی  جوانان 

جبهه های نبرد حق علیه باطل به یاری 
حسین فاطمه می شتابند و عطر شهیدان 
خیابانهای  و  کوچه ها  و  شهرها  کربال 

ایران را پر می کند. 
نفر   72 تنها  کربال  شهدای  دیگر  حاال 
نیستند. حاال دیگر تمام شهرهای ایران 
عاشورای  در  که  است  شهدایی  مزار 
حسینی به مقام شهادت رسیده اند و این 
و ساالر  زیارت سّید  مقام در  باالترین 

شهیدان است. 
***

امروز اّما کربال در نقطۀ دیگری از کرۀ 
زمان  یزید  است.  کرده  تجلّی  خاکی 
غّزه  بی دفاع  مردم  خون  از  دستهایش 
ناصر  من  »هل  ندای  و  است  سرخ 
ینصرنی« از سرزمین فلسطین به گوش 
می رسد. امروز نسبتی که بین ما و غّزه 
عاشورایی  میزان  محک  است،  برقرار 
که  موضعی  هر  و  ماست  دلهای  بودن 
در  بگیریم  غّزه  مظلوم  مردم  دربارۀ 
حسین  عاشورای  معیار  با  حساب  روز 

سنجیده خواهد شد. 
مبادا در برابر آیینۀ کربال در 
روزگار معاصر، مانند مردمان 

کوفه رفتار کرده باشیم. 
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مریم شکرانی

پیام های بازرگانی از آب گذشته! 
 )زززز... خخخخخ... شششش��ش... شما روی خط کانالهای آن طرف 
آب هس��تید و با محصوالت معجزه آس��ا و بی نظیر و سراسر کاربرد و 

حیاتی ما آشنا می شوید! (

مجیک دمپایی! 
ی��ا  ب��ا مجی��ک دمپای��ی  گوین��ده: 
دمپاییهای جادویی ما برای همیش��ه از 
ش��ر بوی گند پاهایتان خالص شوید. 
مجی��ک دمپاییه��ای ما تهیه ش��ده از 
ش��یرۀ معدۀ نوعی مرجاندریایی به نام 
مرجانجانی��وس که در اعم��اق مثلث 
برمودا زندگی می کند. مجیک دمپایی 
معج��زه می کند، آن ه��م در حد برج 

میالد و باالتر. 
ش��کل  ک��ه  دیگ��ر  گوین��دۀ  ی��ک 
دکترهاس��ت: ما غواصان خفن خود را 
به اعماق مثلث برمودا می فرستیم و از 
آنجا مرجانه��ا را صید می کنیم و توی 
آزمایش��گاهمان می آوریم. متخصصان 
مجیک دمپایی معدۀ این مرجانها را از 
جا می کنند و شیرۀش��ان را می چالنند 
بع��د آنها را ت��وی قال��ب می ریزند و 
می پزن��د و باه��اش دمپایی درس��ت 

می کنند. 

یک مرد گنده روی زمین پخش شده 
است و هی غش غش می خندد. 

ی��ک خانم با حس��ادت: خ��وش به 
حالش. چقدر خوشحال است! 

گوینده: ش��ما هم می توانید خوشحال 
باش��ید عزیز دل انگیز! همه می توانند 
همی��ن ق��در غ��ش کنن��د از خنده و 

خوشحالی. 

یک بازیگر فش��ن که کت و شلوار و 
دمپاییهای پالس��تیکی و گل منگلی و 
ضایع مجیک دمپایی را پوشیده است: 
از وقتی بنده مجیک دمپایی می پوش��م 
هم��ه می گوین��د به پاهای��ت چه نوع 

ادوکلنی می زنی؟! 
یک بازیگر فش��ن و کت و ش��لواری 
دیگ��ر در حالیک��ه ه��ی ب��ا دمپای��ی 
ضایع��ش راه می رود و پ��ز می دهد و 
مثاًل می خواهد چش��م مردم را چهارتا 
کند: م��ن افتخار می کن��م که مجیک 
دمپایی می پوشم. حاال دیگر هیچ کس 
نمی تواند به خاطر بوی گند پاهایم بهم 

بگوید خانۀ ما تشریف نیاور! 
باز هم گویندۀ اولی: همین االن همۀ 
کفشهای بوگندویتان را دور بریزید و 
مجی��ک دمپایی را در انواع و اقس��ام 
رنگها و مدلها بخرید و پایتان کنید.  

ی��ک گویندۀ دیگ��ر که مث��اًل دکتر 
اس��ت: چرا غم و غصه و افس��ردگی؟! 
چرا خودکشی زبانم الل؟! چرا این همه 
پول ویزیت دکتر روانشناس بدهید؟! 
کلید حل مشکالت بشریت در دست 

ماست. 
بعد یک چوب بس��تنی که سر آن را 
ی��ک دانه پر مرغ وصل کردند، به لنز 

دوربین می چس��باند و می گوید: غصه 
نخورید. از قلقلک کن دکتر تعطیل زاده 

استفاده کنید خب! 
گویندۀ اولی: و هر هر بخندید بدون 
هیچگونه ج��وک و دلقک بازی. کافی 
اس��ت یک دانه از این قلقلک کنها را 
بخری��د و زندگی را ب��ه کام خودتان 

شیرین کنید. 

  قلقلک کن دکتر تعطیل زاده! 
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ی��ک دختر با  دم��اغ ضایع و اندازۀ 
ع��دس، خوش��حال جل��وی دوربی��ن 
می آید در حالیکه نیش��ش تا بناگوش 

باز است. 
دوس��تانش: وای این فی فی است یا 

آنجلینا جولی؟؟ 
 man nistam be :آنجلینا جول��ی
 joone bache ham. hamoon
 fifiye khodetoone

یک دختر دماغ مدل آفسایدی جلوی 
آین��ه: وای خدای من! چ��را دماغ من 
این همه ضایع است؟! کاشکی می رفتم 
خودکشی می کردم. مادر، هرچه قرص 
مرص داری��م بیاور بریز وس��ط. یک 

لیوان آب هم بیاور. 
گوینده: دس��ت نگه دارید... دس��ت 
نگ��ه دارید... نکنید ای��ن کارها را... 
زشت اس��ت به خدا... چرا این 
هم��ه عجوالنه خودکش��ی 

می کنید؟ 
مشکل دار:  دماغ  دختر 
ها؟! چی می گویی تو؟ کی 

دماغ کوچک کن فین فینا! 
کوچک کن فین فینا است. 

دوباره صدایش درست می شود و به 
حالت عادی برم��ی گردد: متخصصان 
ما یک س��ری چیزهای��ی در این دماغ 
کوچک ک��ن کار گذاش��ته اند که دماغ 
ش��ما را آب می کند و وقتی بینی تان به 
اندازۀ  عدس ش��د ول می کند و از کار 

می افتد. 

بود؟ صدای چی بود؟ 
گوینده: صدای ما بود. دماغ کوچک کن 
فین فین��ا. آی��ا می دانید م��ا می توانیم 
بدون عمل جراح��ی دماغتان را اندازۀ 
عدس کنیم؟ همی��ن دیگر... نمی دانید. 
اگر می دانس��تید که خودکشی و از این 

غلطها نمی کردید! 
دختر دماغ مش��کل دار: خدا خیرتان 
بدهد. ش��ما زندگی مرا متحول کردید. 

حاال باید چه کار کنم؟ 
گوینده: هیچی! کافی اس��ت یک دانه 
از این دماغ کوچک کنهای ما را بگیرید 
و ه��رروز به دماغت��ان بزنید. اینجوری 

)صدایش تو دماغی می شود(
دخت��ر دم��اغ مش��کل دار: واااا! اینکه 
گیرۀ رخت است که باهاش لباس روی 

طناب آویزان می کنند. 
گوینده )با صدای با ابهت و وحشتناک(: 
اشتباه نکنید... اشتباه نکنید... این دماغ 

دوس��تان: فی فی ک��ه دماغش خیلی 
ضایع بود! 

می ش��ود؟  حس��ودی تان  گوین��ده: 
حس��ودی که ندارد! شما هم می توانید 

دماغت��ان را ب��ه کل از بی��ن ببری��د. 
رازش را از دماغ کوچک کن فین فینا 
بپرسید. االن شماره تلفن هم می دهیم 

خدمتتان. 

شش ماه بعد
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از هم��ان روز اول که باب��ا بزرگ را 
دی��دم، موهایی بلند و س��فید داش��ت. 
قدش بلند بود ب��ه اندازۀ درخت توی 
حیاط. وقتی حرف می زد به یاد شیرینی 
و کلوچ��ه می افت��ادم. مرا ب��ه گردش 
می برد و درب��ارۀ پرنده ها برایم حرف 
می زد. به او بابا پش��مکی می گفتم چون 
ریش��هایش شبیه یک بادکنک پر باد و 

سفید بود. 
می گفت: »پرنده، جاده و خیابان سرش 
نمی ش��ود. تو آسمان پرواز می کند و به 
هر طرف که دلش خواست می رود ولی 
رانندۀ بیابان باید مستقیم تو جاده برود، 
ه��ر جا که جاده گفت راس��ت، باید به 
راس��ت بپیچد و هر جا که گفت چپ، 
باید ب��ه چپ بپیچد. دلم می خواس��ت 

مثل پرنده ها بودم.«

بنز ده تن کرده اند. 
یک روز وقتی خورشید 
غروب می کرد و بابا پش��مکی از 
ت��وی قفس بیرون می آمد، به او گفتم: 
»آخه چرا اس��یر قفس شدی؟ از بس 
دوس��ت داش��تی پرنده باشی، آخرش 

افتادی تو قفس، نه؟«
او مث��ل بنز ده تن آه کش��ید، فیش 
فیش کرد و گفت: »از وقتی ماش��ینم، 
هم��ان بن��ز ده تن، یادت هس��ت که 
سوارت می کردم و تا کرۀ ماه می رفتیم؛ 
از وقتی همان ماشین افتاد تو دّره، منم 

افتادم تو این قفس الکردار.«
الکردار یعنی همۀ حرفهای بد، یعنی 
همۀ غصه هایی که با آه می آمدند و با 

آخ فوت می شدند توی هوا. 
کار بابا پشمکی از صبح تا غروب آه و 
آخ بود. من می دیدم و می شنیدم چون 
جلوی قفس ب��ازی می کردم و صدای 
آه و آخ بابا پشمکی از سوراخی که به 
اندازۀ یک دس��ت بود بیرون می آمد. 
همیش��ه یک دست توی سوراخ قفس 
می رفت. به بابا پشمکی پول می داد و او 
هم چند تا بلیط توی دست می گذاشت 

و نوبت دست بعدی می شد. 
بابا پش��مکی ک��ه آدمه��ا را از روی 
دستشان می شناخت، می گفت: »دست 
آدمه��ای مهربان مثل ن��از و نوازش 
است. آدمهای بد و دروغگو دستهای 

محمد رضا یوسفی

عروس، لواشک، قفس

باب��ا پش��مکی از وقتی ب��ه دنیا آمده 
راننده بوده. خودش می گفت آن وقتها 
که هنوز مثل پرنده ها توی قفس اس��یر 
نشده بود، مرا سوار ماشینش می کرد و 
در شهر می چرخاند. یک ماشین بزرگ 
و قرمز داشت که قارقار صدا می کرد و 
از هیچ  جاده ای نمی ترسید. بابا پشمکی 
می گفت: »موهای من باالی این بنز ده 

تن سفید شده.«
اسم ماشین بابا پشمکی بنز ده تن بود 
ولی به نظر من ده تن نبود، هزار تن یا 
شاید هم یک میلیون تن بود چون وقتی 
می خواست از سرباالیی باال برود، غرغر 
و ِخسِخس می کرد. مثل بابا پش��مکی 
نفس نداشت و به ِهنِهن می افتاد. من 
خیال می کردم همۀ کوههای عالم را بار 
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نامهربان دارند.« بابا پش��مکی عاش��ق 
دس��ت کوچولویی بود که تو س��وراخ 
قفس می آمد و می گفت: »بابا لواشک 

بده! «
باب��ا پش��مکی می گف��ت: »م��ن که 
بلی��ط  نیس��تم، م��ن  لواش��کفروش 
می فروش��م.« آن وق��ت ی��ک صدای 
کلفت از پشت دست کوچولو می گفت: 

»بابا ده تا بلیط بده! «
چقدر بابا پش��مکی دلش می خواست 
لواش��ک فروش بود و همۀ بلیطهایش 
لواشک بود. به او گفت: »ُخب لواشک 
بفروش��ی، آن وقت من همیش��ه و هر 

روز باتو می آیم تا تنها نباشی.«
گفت: »نه، می ترس��م لواش��کها توی 

قفس بو کنند و بگندند.«
بابا پشمکی چه حرفهایی می زد! گفتم: 
»مثاًل پرنده هم توی قفس می گندد و 

بو می کند؟«
باب��ا پش��مکی ناراحت ش��د. از توی 
قفس بیرون آمد. نفس بلندی کشید. 
کمرش تََرق توروق صدا کرد و گفت: 
»آخ خالص ش��دم. هوای بیرون بوی 

لواشک می دهد، نه؟«
بعد قس��م خورد که ی��ک بار بنز ده 
تن را تا کلّه اش پر از لواش��ک کرده و 
همۀ ش��هرها را گشته و به هر شهری 
رسیده یک کیسه لواشک به بچه های 
آن ش��هر داده و رفته اس��ت. خودش 

می گفت. 
وقتی فهمیدم بابا پش��مکی لواش��ک 
خیل��ی خیلی دوس��ت دارد، ب��رای او 
یک بس��ته خریدم و گفتم: »پس چرا 
از آن همه لواش��ک هیچ��ی برای من 

نیاوردی؟«

قاهقاه خندی��د و گفت: »آن روزها تو 
هنوز به دنیا نیامده بودی.«

گفتم: »قفس چی؟ قفس به دنیا آمده 
بود؟«

بغض کرد و گفت: »چه می دانم؟ من 
با عروس تو جاده های سرس��بز شمال، 
یک ماش��ین لواش��ک به ط��رف دریا 

می بردم.« 
ع��روس اس��م بنز ده تن ب��ود زمانی 
که تازه و قش��نگ و ن��و بود. بعدها که 
ت��االق تول��وق می ک��رد و خس خس 
کنان راه می رفت، بابا پشمکی خجالت 
می کش��ید به آن عروس بگوید. وقتی 
از بلیط فروشی خسته می شد، آنقدر از 
عروس برای من حرف می زد که سرم 
درد می گرفت و می گفتم: »بابا پشمکی 
نت��رس! ی��ک روز خدا می آی��د، همۀ 
بلیطهای تو را می خرد تا راحت ش��وی 
و دیگ��ر بلیطی برای فروختن نداش��ته 
باش��ی و مجبور بشوی از توی قفس پر 

بزنی و به هوا بروی.«
ح��اال چن��د روز اس��ت 

که بابا پش��مکی پر زده 
و مث��ل یک پرن��ده به 
ه��وا رفت��ه و دِر قفس 
بس��ته اس��ت. م��ردم 
کس��ی  س��رگردانند. 
نیس��ت به آنها بلیط 
بفروش��د و بگوید با 
به  اتوبوس  ک��دام 
دری��ا بروند. دریا 
دور  آن  از  ه��م 
ُغرُغ��ر  دوره��ا 
می کند و س��راغ 
را  پش��مکی  بابا 

می گی��رد. بزرگ که ش��وم، ب��رای بابا 
پش��مکی یک بن��ز ده تن ن��و و تمیز و 
قش��نگ، از آنها که خیلی دوست دارد، 
یک عروس می خرم ت��ا دیگر مرا تنها 
نگذارد. از قفسش بوی لواشک می آید. 
حاال کی به جای بابا پش��مکی لواش��ک 
می فروشد؟ یک بار لواشکهایش نگندد، 

بو نکند! 
بعضی وقتها صدای قارقار یک بنز ده 
تن از دور می آید. بابا پش��مکی پش��ت 
فرم��ان آن نشس��ته. موهای��ش را باد 
شانه می زند، جلوی قفس ترمز می کند، 

بلندبلند می خندد و پیاده می شود. 
- پسر! برویم کرۀ ماه؟ 

باب��ا پش��مکی مرا س��وار بن��ز ده تن 
می کند. بوی لواش��ک می آی��د. با یک 
ماشین لواشک به طرف دریا می رویم. 
- آی لواشک! لواشک خوشمزه، ترش 

و ملچملچ، آی لواشک! آی لواشک! 
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فرنگی« س��ریالی اس��ت ک��ه ورزی در 
مورد تاریخ اواخر دورۀ قاجاریه س��اخته 
اس��ت. در این س��ریال نی��ز گریمهای 
زیبای��ی می بینیم. احم��د نجفی در نقش 
سردار سپه، حس��ین محجوب در نقش 
مدرس، در این س��ریال ظاهر شده اند. 
اتفاق خجستۀ این س��ریال بازی محمد 
مطیع در تلویزیون ایران پس از س��الها 
دور از وطن است. 
مطیع  گرفتن  قرار 
س��عید  کن��ار  در 
خاط��رۀ  نیکپ��ور 
شیرین سریال امیر 
کبیر به نویسندگی 
رهگ��ذر  کیه��ان 
و  کارگردان��ی  و 

بازی نیکپور ابرای بینندگان مس��ن تر 
یادآوری می کند. 

یکی دیگر از شانس��های ورزی همین 
مسئله ظریف است که بازیگران بزرگی 

با او همکای می کنند. 
چیزی که بیش از ش��انس، ورزی را 
مدیون خود کرده است اعتماد به نفس 
اوس��ت. او به راحتی دست به ساخت 
پروژه های بزرگی می زند. همین اعتماد 
به نفس باعث ش��ده اس��ت که ورزی 
جوان در دو س��ال پیاپی بتواند بهترین 
ساعت کنداکتور پخش شبکۀ اول سیما 
را در مناس��بت ده��ۀ فج��ر در اختیار 
داشته باشد که همین مسئله سریالهای 
او را در ردۀ پر بیننده ترین س��ریالهای 

سیما قرار می دهد. 

بعضی ها خیلی ش��انس دارن��د. البته 
شاید کلمۀ شانس را بشود به چیزهای 
دیگری نیز ترجمه کرد ولی خب دارند 
دیگر، تا چش��م حس��ود بخیلها هم در 

بیاید! 
سال گذش��ته در ایام دهه فجر شاهد 
س��ریالی به نام پ��در خوان��ده بودیم. 
در آنون��س و تبلیغ��ات ای��ن س��ریال 
ب��ا گریمیهای��ی به ش��ّدت ش��بیه به 
معاص��ر خودمان  تاریخ  ش��خصیتهای 
روب��رو ش��دیم به همین خاط��ر دلمان 
را ب��رای دیدن یک س��ریال محکم با 
کنکاش دقیق بر روی مس��ائل تاریخی 
انقالب صاب��ون زدیم. کارگردان جوان 
این مجموعه یعنی محمدرضا ورزی هم 
انگار خودش بدج��وری دربارۀ عاقبت 
این سریال خوش بین بود ولی ابر و باد 
و مه و خورشید و فلک دست به دست 
هم دادند که این سریال کار مسخره ای 
از آب در بیاید. امسال نیز محمد رضا 
ورزی دس��ت به ساخت مجموعه ای از 
این دس��ت زده اس��ت. »عمارت کاله 

خدا بدهد شانس!
شهریار زنجانی

نگاهی به آثار محمدرضا ورزی
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یکی دیگر از دالی��ل موفقیت ورزی 
این اس��ت که س��راغ لقمه های آماده 
می رود. یعنی الزم نیس��ت برای خلق 
آثارش داستانی بنویسد. به شخصیت 
پردازی نیز نیازی ندارد چون پیش از 
این تاری��خ  برایش ای��ن کار را انجام 

داده است. 
انتخ��اب  مهمتری��ن حس��ن  اص��ًا 
داس��تانهای تاریخی در ای��ران همین 
اس��ت چون کارگردان به هیچ عنوان 
خ��ودش را مقّی��د نمی دان��د که برای 
باال ب��ردن بار دراماتی��ک قّصه کاری 
انج��ام دهد و داس��تان را خام خام به 
خورد بیننده می دهد. متأس��فانه تکرار 
این عمل در س��الهای اخیر سبب شده 
است که س��طح س��لیقۀ مخاطب نیز 
پایین بیاید و مخاطبان به س��ریالهای 
س��طحی رضایت بدهند و حتی از آنها 
ل��ّذت هم ببرن��د. برای نمون��ه بایی 
اس��ت که فرج اهلل سلحش��ور پیش از 
این بر سر داستانهایی همچون اصحاب 
کهف، ایوب پیامبر و داستان حضرت 
یوسف آورده اس��ت. ورزی نیز چنین 
وضعیتی را برای فیلم-س��ریال ابراهیم 
خلیل اهلل وپ��در خوانده ایج��اد کرده 
اس��ت. حاال او از لح��اظ تاریخی یک 
قدم به عقب برداش��ته اس��ت و سراغ 
اواخر دوران قاجار رفته اس��ت. چندی 
پیش س��ریال مدرس ساختۀ هوشنگ 
توکلی با ب��ازی مرحوم ش��کیبایی، به 
مناسبت س��الگرد شهادت سید حسن 
مدرس از سیما پخش شد. شما با یک 
مقایس��ۀ کوچک می توانید تفاوت یک 
کارگردان کارکش��ته و آگاه را با یک 

جوان خوش شانس درک کنید. 

از  بی��ش  ورزی 
عنوان  ب��ه  هرچیز 
کارگردانی عاقمند 
دارد  توجه  و  است 
ب��ه همی��ن دلی��ل 
بازیگران��ش را رها 
سریالش  و  می کند 
کش��تی  یک  مانند 
شکس��ته  س��کان 

به ای��ن ط��رف و آن طرف م��ی رود. 
تنه��ا چیزی که از س��ریالهای او که از 
س��ریالهای او نصیب بینندگان می شود 
ویترینی است از بازیگران سرشناس  با 
گریمهای س��نگین. بینندگان به راحتی 
می توانن��د با تغییر کان��ال تلویزیون از 
خی��ر س��ریال ورزی بگذرن��د ولی در 
این میان اف��راد دیگری ضرر می کنند؛ 
کارگردانان حاذق و س��خت گیری که 
حاضر نیس��تند آثار خود را سرس��ری 
بگیرند و با وسواس بسیار بر روی متن 
و ب��ازی و طراحی هنری مجموعۀ خود 
کارگردانانی همچون  می کنند؛  نضارت 
مرح��وم عل��ی حاتمی که حت��ی دکمۀ 
لبل��س بازیگران��ش را هم با وس��واس 
بسیار زیاد انتخاب می کرد یا سید ضیاء 
الدین دّری که در سال 1378 داستان 

انگلیسی  کیف 
الیه های  از  را 
غب��ار گرفت��ۀ 
معاصر  تاریخ 
بیرون کش��ید 
و ب��ا پرداختی 
به  هنرمندانه 
و  زیبا  اث��ری 
ماندگار تبدیل 

کرد. 
ح��اال س��وژه های انتخاب��ی ورزی و 
سلحش��ور جزو س��وژه های سوخته یه 
حس��اب می آیند و مدیران س��یما نیز 
دیگ��ر حاض��ر نیس��تند روی موضوع 
مذکور سرمایه گذاری کنند. ای کاش 
س��ریال »کاه پهلوی« دّری زودتر به 
مرحلۀ پخش می رس��ید ت��ا تفاوتهای 
موج��ود در ام��ر کارگردان��ی ب��رای 

مخاطبان سیما ملموستر می شد. 
سریالهای دّری بدون هیچ دراماتیزه 
شدنی ارائه می ش��ود و بینندگان را به 
ی��اد کتابهای  تاریخ دوران تحصیل در 
دهۀ شصت می اندازد که بر روی کاغذ 
کاهی چاپ می شد و  دانش آموزان را 
از چنین درس شیرینی دلزده می کرد. 
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پارک ملی سرخه حصار و پارک ملی 
خجی��ر، دو پارک ملی هس��تند که در 
ش��رق اس��تان تهران ق��رار گرفتهاند. 
ای��ن دو پ��ارک از قدیمی ترین مناطق 
حافظت ش��دۀ جهان هس��تند و حدود 
یک قرن قدمت دارن��د. تاریخچۀ این 
پارکها به عنوان ش��کارگاه سلطنتی به 
دوره فتحعلیش��اه قاج��ار برمیگردد. 
این پارکه��ا پر از گیاه��ان و جانوارن 
بسیار باارزشی هستند و چشماندازهای 
طبیعی خیلی زیبایی دارند. حدود 420 
گونۀ گیاه��ی مختلف در ای��ن پارکها 
شناسایی ش��ده اند که گونه های بسیار 
جالب و کمیابی هستند. از این گونه ها، 
حدود هش��تاد گونه، گیاه��ان دارویی 
باارزش��ی هس��تند. درختچه هایی مثل 
سرو کوهی، نبه )پستۀ وحشی( و بادام 
کوهی منظرۀ خیلی زیبایی را در این دو 

جا ایجاد کرده اند. 
حی��ات وحش ای��ن پارکه��ا در بین 
پارکهای ملی ایران بسیار جالب توجه 
اس��ت. دهها گونه از پستانداران ایران 
در این پارکها پن��اه گرفته اند؛ از جمله 
قوچ وحش��ی البرزی، کل و بز وحشی، 
آهو، گراز، پلنگ، کفت��ار، گرگ، روباه 
و.... عالوه بر اینها بیشتر از 120 گونه 
پرندۀ بومی یا مهاجر هم در این مناطق 

زیبا زندگی می کنند. 
ان��واع اردکها، حواصی��ل، دارکوب و 
پرندگان شکاری مثل عقاب و الشخور، 
خزندگانی مثل مارها، الک پشت بومی 
الب��رز و آبزیان متنوعی هم در این دو 

جا زندگی می کنند. 
با ای��ن همه گونۀ گیاه��ی و جانوری 
می بینید که پارک ملی س��رخه حصار 
و خجی��ر چقدر ب��ا ارزش و با اهمیت 
هستند. از طرفی آب و هوای متنوع این 
دو پارک و نزدیکی آنها به شهر تهران 
خیلی می تواند به کاهش آلودگی هوای 
پایتخت کمک کند. این دو پارک یکی 
از ریه های تنفس��ی شهر تهران هستند 
و وجودشان برای سالمتی مردم شهر 
بسیار ضروری اس��ت. اگر این پارکها 
نباش��ند، آلودگی که در تهران اس��ت 
بیش��تر می ش��ود و س��المت مردم به 

شدت به خطر می افتد. 
متأسفانه به تازگی ساخت و سازهایی 
در این مناطق صورت گرفته است که 
به دلیل این س��اخت و س��ازها، صدها 
گون��ۀ جان��وری و گیاهی ای��ن مناطق 
در حال نابودی هس��تند. عالوه بر این 
به تازگ��ی زباله های  انس��انها نیز در 
اطراف پارکها تجمع پیدا کرده اس��ت. 
ای��ن زباله ها از طرفی باعث ش��ده که 
جانورانی مثل ش��غال و س��گ در این 
محله ها پیدا ش��وند ک��ه برای بره های 
ق��وچ و می��ش خطرناکن��د و از طرف 
دیگر برخی از حیوانات ندانسته از این 
زباله ها تغذیه کرده و از بین رفته اند. 

چنین زیس��تگاههایی ب��ا این حیات 
وحش و پوشش گیاهی، حیف است که 
نابود ش��وند و همۀمان را در حسرت 
گونۀ خاص خود بگذارند. پس مراقب 

طبیعت زیبایمان باشیم. 

مهشید نظری

ست
 زی

ط
حی

م

پارک ملی سرخهحصار و خجیر
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ببر از گربهسانان بسیار زیبایی است 
که در بین انسانها از محبوبیت ویژه ای 
برخ��وردار اس��ت. ببرها جّثۀ بس��یار  
قوی و بزرگی دارند. در سرتاس��ر دنیا 
گونه ه��ای مختلفی از بب��ر وجود دارد. 
بعضی از این گونه ها منقرض ش��ده اند، 
از جمله بب��ر مازندران زیبای خودمان 
یا بقیۀ آنه��ا در معرض خطر انقراض 

قرار دارند. 
شاید تالش��هایی برای حفظ این گونه 
در برخی کشورها صورت گرفته است 
اما این تالش��ها خیلی مؤثر نبوده است 
چون حفاظت از این گونۀ بزرگ که به 
قلمروی خاص و وس��یعی برای زندگی 
خود نیاز دارد، توس��ط یک سازمان یا 
چند گروه زیستمحیطی امکان ندارد. 
در واقع حفظ چنی��ن گونه ای نیاز به 
حفاظ��ت و حمایت هم��ه جانبۀ دولتها 
و مردم دارد؛ دولته��ا با ارائۀ امکانات 
الزم و م��ردم هم با احت��رام به قوانین 

زیستمحیطی. 
در ای��ن میان ببره��ای مالزی هم از 
این قاعده مس��تثنی نبوده ان��د. حدود 
پنجاه س��ال پیش در مالزی س��ه هزار 
ببر زندگ��ی می ک��رد اما ام��روز تنها 
پانصد قالده از آنها باقی مانده اس��ت. 
گروههای زیستمحیطی مالزی از این 
مسأله بسیار نگران شده اند. آنها پیش 
بینی کرده اند که حتمًا این پانصد ببر را 
هم از دست خواهند داد چون ببرهای 
مالزی به خاطر پوست و گوشتشان بیش 
از حد شکار می ش��وند. در طب سنتی 
چینی هم از گوش��ت برخی قسمتهای 
بدن ببر به عنوان دارو استفاده می شود. 

ع��الوه بر اینها قاچاقچی��ان هم آنها را 
ش��کار می کنند و در اختی��ار دالالن و 

مصرفکنندگان قرار می دهند. 
طرف��داران محی��ط زیس��ت مالزی 
می دانس��تند که از س��ال 1970 ببرها 
توس��ط قوانین حفاظتی مورد حمایت و 
حفاظتند اما ای��ن قوانین نتیجۀ خاصی 
نداد. این بود که دوس��تداران طبیعت 
تصمیم گرفتند این مس��أله را با دولت 
خود در میان بگذارند. آنها برای برنامۀ 
خود یک ط��رح مل��ی و همگانی ارائه 
دادند. هدف آنه��ا از این طرح ملی و 
گس��ترده دو برابر ک��ردن تعداد ببرها 
ب��ود. کش��ور مال��زی دارای جنگلهای 
گرمسیری فوقالعادهای است و در آن 
حیوان��ات زیادی از جمل��ه اورانگوتان، 
کرگدن و... زندگی می کنند. این جنگل 
یک��ی از جاذبه های توریس��تی مالزی 

است. 
وقتی دولت مال��زی طرح را جامع و 
الزم دید، ب��ا آن موافقت کرد. به این 
ترتیب طرحی دوازده ساله برای حفظ 
و افزای��ش تع��داد ببرها 

ببر، شاهکار خلقت
تصویب شد. گروههای زیستمحیطی 
در دولت، این برنامه را تا سال 2020 
میالدی در نظ��ر گرفته اند. آنها قصد 
دارند ببرها را از 500 به هزار برسانند. 
برای این کار برنام��ۀ امنیتی جدیدی 
تدوین شده است تا شکارچیان نتوانند 

از طریق جنگل، ببرها را شکار کنند. 
از طرف��ی یکی دیگر از دالیل نابودی 
مالزی از بین رفتن مسکن طبیعی و محل 
زندگی آنها بوده اس��ت. در این برنامه 
دولت س��عی دارد قلمروی بیشتری به 
ببرها بدهد تا آنها با آس��ودگی در این 

قلمرو زندگی و تولیدمثل کنند. 
شاید این برنامه اولین توجه و تالش 
دول��ت مالزی برای حف��ظ ببرها بوده 
است اما خوشبختانه هنوز دیر نشده و 
کشور مالزی می تواند تا سالها به وجود 
این ببرها که از ش��اهکارهای طبیعت 
و خلقت هس��تند، افتخار کند. کاش ما 
ه��م زودتر از اینها به فک��ر ببرهایمان 
می افتادی��م و ببر مازن��دران را به این 
سادگیها از دست نمی دادیم و هنوز از 

وجودش لذت می بردیم. 
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رتبه بندی برترین آنتی ویروسهای 
سال 2008

در ابتدا و انتهای هر سال میالدی معموالً شرکتهای 
اس��تاندارد و معتب��ر IT و کامپیوتر در دنیا به ارائۀ 
آم��ار و رتبهبندی محصوالت و تکنولوژیهای س��ال 
قب��ل می پردازند. یکی از ای��ن رتبهبندیها مربوط به 

تولیدکنندگان آنتیویروس است. 
در س��ال 2008 رقابت میان شرکتهای تازهکار و 
قدیم��ی در تولید بهترین آنتیوی��روس، باال گرفته 
بود و ش��رکتهایی مانن��د eset تولیدکنندۀ نرمافزار 
معروف nod32، به مراحلی بس��یار چش��مگیر رسیدند و با 
قدیمیکارهایی مانند س��ایمانتک و نورتون دس��ت به رقابت 
زدند ولی آمار ارائهشده نشان داد که عمر و قدمت قدیمیها 
باز هم آنها را از صدر جدول پایین نیاورده است. در این آمار 
ارائهش��ده، اولین آنتیویروس از نظر کارایی و قدرتمندی در 
برابر ویروس��ها و فایلهای مخرب و بهروزرس��انی فعال و در 
ضم��ن ارائۀ خدمات و محافظت هر چه بیش��تر از سیس��تم 
 )kasperSKY( کاربر خود، دو شرکت توانمند کسپر اسکای

و پاندا در یک پله مقام اول را به خود اختصاص دادند. 
بر خالف اف��کار عمومی و تصور منتقدین IT، ش��رکتهای 
نورت��ون و س��ایمانتک مقام اول خود را با دوم و س��وم 
بودن عوض کردند و نرم افزار محبوب سال 2008، 
ن��ود32 از eset مق��ام چهارم را ب��ه خود اختصاص 
 A-VG، Anti-N ،داد. نرمافزارهایی مانند مک آفی
و میکرو س��یلین هم ب��ه ترتیب در ای��ن جدول جای 

گرفتند. 
داوران ای��ن رتبهبن��دی، دالیل انتخ��اب اولیها را 
داش��تن بانک اطالعاتی بس��یار ق��وی و بهروز در 
مورد فایلهای مخرب و ویروس و کاربرپسند بودن 
و در ضمن ارائۀ خدمات بس��یار عالی 
ب��ه کاربرانش��ان اع��الم 

کردند. 



5 بهمن مـــاه  171387
205

در سال گذشته تعداد ارائهکنندگان 
کنسولهای بازی بیشتر و بیشتر شد و 
بازار این کنسولها و بازیهای آنها داغ و 
داغ تر شد. در آمار اعالم شده توسط 
pcworld، کنسول بازی پلی استیشن 
2 ملقب به PS2 با ارائۀ 31/7 درصد 
بازیهای ویدئویی بازار و خریداری آنها 
توسط کاربران، مقام اول را در دنیای 
بازیهای دیجیتال و کنس��ولهای بازی 
ب��ه خود اختص��اص داد. این در حالی 
بود که کنس��ولهای بازی رقیب یعنی 
 ،Wii 17/2 درصد و کنسول ،Xbox
13/4 درص��د و نیز نس��ل بعدی پلی 

پلیاستیشن محبوب 2008
استیشن یعنی PS3 فقط 7/3 درصد از 

بازیها را به خود اختصاص دادند. 
البته آمار فروش این دستگاهها کمی 
با آمار س��هم بازیها متفاوت اس��ت؛ به 

گون��ه ای که Xbox ب��ا فروش 1/5 
میلیون دس��تگاه مقام اول 
 Wii ،PS2 و به ترتی��ب

و PS3 مقامه��ای دوم 
فروش  چه��ارم  تا 

بازی  کنسولهای 
ب��ه  را  خانگ��ی 
اختصاص  خود 

می دادند. 
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در س��ینمای جهان کمتر پیش آمده 
که دنبالۀ فیلمها و انیمیشن ها به اندازۀ 

قسمت اول مورد توجه قرار بگیرد. 
این مسئله در مورد آثاری که از روی 
کمیک اس��تریپها و داس��تانهای کوتاه 
س��اخته می شود صدق نمی کند ولی در 
انیمیش��نهایی که بر اساس یک داستان 
تک قس��متی ساخته می ش��ود معموالً 

چنین مسئله ای پیش می آید. 
در انیمیش��نی مانند شرک این اتفاق 
نیفتاد زیرا داس��تان اولی��ه به صورت 
تریلوژی یا سه گانه نوشته شده بود ولی 
در فیلم ماداگاسکار این نقطه ضعف به 

شدت در ذوق بیننده می زند. 

ماداگاس��کار، قّص��ۀ حیواناتی اس��ت 
که در ب��اغ وحش نیوی��ورک زندگی 
می کنند. در اثر یک حادثه آنها از دل 
حیات وحش سر در می آورند و سعی 
می کنند با آموخته های انس��انی خود، 

خود را از مهلکه نجات بدهند. 
در ماداگاس��کار دو هم��ان جانوران 
وارد یک منطقۀ حفاظت شده می شوند 
و با حیوانات بیشتری مواجه می شوند. 
نویسندگان ماداگاس��کار دو با دقت 
و وس��واس زیادی س��عی کرده اند که 
بینن��دۀ قبلی خود را ک��ه پیش از این 
ماداگاسکار یک را دیده است به دنبال 
خود بکشند و فضاهای جدید داستانی 

را برای آنها فراهم کنند. 
اتن کوئن فیلمنامه نویس ماداگاسکار 
دو ب��ا م��رور موش��کافانۀ داس��تان و 
ش��خصیتهای فس��مت اول تمام تالش 
خودش را کرده است که کار را خراب 
نکن��د. او ب��رای کاراکتره��ای مختلف 
فضاهای گوناگونی را ایجاد کرده است 
تا بیننده س��رگرم ش��ود و ب��ا رضایت 
کامل از پای فیلم بلند ش��ود ولی همین 
وس��واس بیش از حد برای وفاداری به 
قسمت اول باعث شده که این فیلم در 
نهایت درجا بزن��د و همین درجا زدن 
باعث ش��ده اس��ت که نتواند موفقیت 
500 میلی��ون دالری ماداگاس��کار یک 

راز خوشبختی!
نگاهی به انیمیشن ماداگاسکار 2

حامد قاموس مقدم
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در سال 2005 میالدی برای این فیلم 
تکرار شود. 

پرداختن بی��ش از حد به جزئیات و 
اصرار بر شوخی های قسمت اول باعث 
می ش��ود که فیلم در یک دور تکراری 
بیافتد و ت��ا پایان برای نجات خودش 

دست و پا بزند. 
برداشتی که بینندگان در برخورد با 
آنونس تبلیغاتی این فیلم می کنند، در 
آنها انتظاری مضاعف برای تماش��ای 
یک اثر شگفت انگیز ایجاد می کند ولی 
در نهایت بیننده خ��ودش را دلداری 
می ده��د ک��ه به ی��ک ب��ار دیدنش 

می ارزید! 
سازندگان ماداگاس��کار در طول هر 
دو قسمت از فیلم به تدریج مضمونی 

خطرن��اک را در گ��وش بیننده زمزمه 
می کنند. این مضمون قصد دارد بینندۀ 
آمریکای��ی و غی��ر آمریکایی را به این 
باور برساند که تنها راه نجات آنسانها 
و کالًاّ همۀ موجودات روی زمین پیروی 
از منط��ق آمریکایی و گردن نهادن به 
غوانی��ن آمریکایی اس��ت. در این فیلم 
نظریۀ فطرت ذاتی و اصالت درونی به 
طور کلّی رد می ش��ود و آنچه اهمیت 
پیدا می کند آموزش��های ش��هروندی 
ای است که سیاس��تمداران آمریکایی 
دیکته می کنند و شهروندان آمریکایی 
بر آنها گ��ردن می گذارن��د. چیزهایی 
مانند حقوق بشر، دهکدۀ بزرگ جهانی، 
دمکراسی و خیلی چیزهای دیگر که به 

هر غیرآمریکایی تلقین می کند که برای 
نجات باید چش��م امیدش به آمریکا و 

آمریکایی باشد. 
برای مثال یک ش��یر بومی در آفریقا 
نمی تواند هم نوعان و س��اکنین منطقۀ 
تح��ت حکومت��ش را از بی آبی نجات 
دهد ولی ی��ک موجود بزدل نیویورکی 
با اس��تفاده از عقل و تدبیر هوشمندانه 
اش، مس��یر آب را به س��مت جانوران 
تش��نه تغییر می دهن و آنها را از مرگ 

حتمی نجات می دهد! 
اگر این فیلم را ندیده اید حتمًا ببینید 
وب��ه دنب��ال موضوعاتی از این دس��ت 

بگردید. 
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حیم- اعصاب نورد

مرزهای باریک
به مرز بین اعصاب نوردی و جنایت! 

ما بعد از گذشت مدتها تازه فهمیدیم 
که مرز بی��ن اعصاب نوردی و جنایت 
چه قدر نازک اس��ت. البته باید گفت 
ک��ه این م��رز در عمل انجام ش��ده یا 
انگیزه های آن نم��و پیدا نمی کند بلکه 
در زاوی��ۀ دی��د اف��راد خود را نش��ان 
می دهد. ب��رای مثال اینکه یک بّچه ای 
نصفه ش��ب از خواب بیدار شود و در 
گوش��ه ای پنهان ش��ود و از آن گوشه، 
تلویزی��ون را با ریموت کنترل روش��ن 
کند از دید خودش یک اعصاب نوردی 
کوچک اس��ت چون پ��در خانواده بلند 
می شود و تلویزیون را خاموش می کند 
و بعد دوب��اره آن بچۀ تخس از همان 
گوشه ای که پنهان شده است تلویزیون 
را روش��ن می کند. تکرار چندبارۀ این 
کار ه��م از نظر پدر ک��ه خودش یک 
وقتی این کاره بوده اس��ت و هم از دید 
ش��خص همان بّچۀ تخ��س فقط جنبۀ 
اعصابن��وردی دارد ول��ی از دیدگاه 
م��ادر مهربان خان��واده ک��ه کتابهای 
روانشناس��ی ک��ودک می خواند و پای 
صحبتهای مشاوران مهربان و لبخند به 
لب برنامه ه��ای تربیت کودک و »در 
خانه خیل��ی مهربان باش��یم« و »نظم، 
س��رلوحۀ زندگ��ی ک��ودک« و اینجور 
چیزها می نش��یند، بیدار شدن بّچه در 
نصفه ش��ب می تواند جنایت محسوب 
شود، چه رس��د به اینکه در آن نصفه 
شب تیره و تار به این مسئله فکر کند 
که اعصاب ن��وردی هم بکند. مطابق با 
الگوهای ذهنی مادر مّطلع خانواده، این 

بچ��ه باید حتمًا پیش یک روانش��ناس 
برده ش��ود ی��ا به پلیس پیش��گیری از 
جنایت معرفی شود. ذهنی که می تواند 
نصفه ش��بی، چنین نقشۀ شوم و مردم 
آزارانه ای بکشد، بی شک وقتی بزرگتر 
ش��ود می توان��د کارهای بدت��ری هم 

طراحی کند. 
ای��ن مقدمۀ خیلی خیل��ی کوتاه برای 
آن ب��ود که بدانید چ��را ما و صفحه و 

کلوپمان چند هفته ای تعطیل بودیم! 
راستش را بخواهید درگیر یک پروندۀ 
قضایی و تا حدودی هم غذایی بودیم که 
ش��اکی پرونده معتقد بود که کودکش، 
تأثی��ر آموزش��های جنایتکارانۀ  تحت 
ما به یک جنایتکار تبدیل ش��ده است 
و در واق��ع م��ا با مطال��ب مزخرف و 
منحرفس��از خود، دیو جنایت را در او 

بیدار کرده ایم. 
ماج��را از این قرار بود که یک پس��ر 
بّچۀ اعصابنورد تصمیم می گیرد نصفه 
ش��ب از رختخواب ناز و گ��رم و نرم 
خود جدا ش��ود، به آش��پزخانه برود و 
دِر یخچال را باز کند. وقتی نور یخچال 
در خان��ه می تابد، پدر ب��ه اصرار مادر 
از خ��واب بیدار می ش��ود و دِر یخچال 
را می بندد. آن پس��ر بّچۀ عزیز که در 
آشپزخانه پنهان شده بود، این بار شیر 
آب را باز می کند. مادر که صدای شیر 
آب را می ش��نود پ��در را وادار می کند 
که بلند ش��ود و شیر آب را ببندد. بعد 
از لحظاتی پس��ر بچه دستگاه چایساز 
را روش��ن می کند و باز هم پدر مجبور 
می ش��ود به اصرار مادر، به آشپزخانه 

واقع��ًا مرز می��ان همه چی��ز خیلی 
باریک است. مثاًل سرزمین خوشبختی 
و بدبختی یا مرز بین ش��وخی و جدی. 
کلیش��ه ای ترین مرز، مرز بین عشق و 
نفرت است که البته به موضوع ما هیچ 
ربطی ندارد. اصل داستان برمی گردد 
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برود و چایساز را خاموش کند. 
پس��ر بّچۀ عزیز ما، ای��ن کار را چند 
ش��ب پش��ت س��ر هم انجام می دهد. 
این پش��تکار او ب��رای اعصاب نوردی 
باعث می ش��ود که مادر خانواده تصور 
کن��د که پ��ای از ما بهت��ران در میان 
اس��ت و خانۀ آنها ج��ن دارد. کار باال 
می گیرد و تا مرحل��ۀ فالگیر و رّمال و 
جنگیر نیز پیش می رود تا اینکه مادر 
خانواده تصمیم به فروش خانۀ جنزده 
می گیرد. البته نباید نقش پدر خانواده 
را نی��ز در ای��ن تصمیمگی��ری نادیده 
گرفت؛ پدر خان��واده در تمامی موارد 
فقط می گفتند: »چشم! « چون کاماًل به 
همس��ر خود و مطالعات و دیدگاههای 
علمی او ایمان داشتند تا اینکه باالخره 
مچ پس��ر بّچه هنگامی باز می شود که 
م��رد و مردانه م��ی رود و به کار خود 
اعتراف می کند ولی مادر خانواده زیر 
ب��ار نمی رود و پدر را متهم می کند که 
پس��ر را تطمیع کرده اس��ت که چنین 
اعت��راف تکاندهنده ای کند تا مادر از 
ف��روش خانه ای که نزدی��ک به خانۀ 
پدری پ��در خانواده اس��ت، منصرف 

شود! 
خالصه دردس��رتان ندهم، حتی پای 
آتشنش��انی، س��ازمان حمایت از کم 
مصرف کردن آب و انجمن حمایت از 
ک��ودکان بدون مرز هم به این پرونده 
باز ش��د و همگ��ی از آن پ��در و بّچه 
شکایت کردند. ما وقتی از این مسئله 
با خبر ش��دیم که فهمیدیم اش��تراک 
مجلّ��ۀ آن ک��ودک به دلی��ل »تغییر 
آدرس محّل س��کونت« دچار مشکل 

شده است. 

حی��م- اعصابن��ورد مجب��ور ش��د 
ب��رای پاره ای از توضیحات س��راغ آن 
خانوادۀ اعصابدوس��ت ب��رود و پس 
از ارائۀ اساس��نامه و خط مش��ی کلوپ 
به مادر خان��واده اثبات کن��د که پای 
»از ما بهتران« در میان نیس��ت و این 
اتفاق��ات ارتباط مس��تقیم با خاّلقیت و 
خودکفایی پس��ر دلبندش��ان در مسئلۀ 
اعصاب نوردی دارد. تازه همۀ مشکالت 
از اینجا آغاز ش��د زیرا مادر خانواده با 
دید یک جنایتکار به کودکش نگاه کرد 
و بعد ما به عنوان یک سازمان مخوف 
جنایتکار در لیس��ت سیاه مادر خانواده 
قرار گرفتیم ولی پدر خانواده که با ولع 
و کنجکاوی بسیار به حرفهای ما گوش 
می کرد، پس��رش را در آغوش کش��ید 
و کلّی حال ک��رد که چنین بّچۀ باحالی 

دارد! 
خالصه اینکه مادر از ما شکایت کرد 
و همۀ س��ازمانهای ریز و درشت دیگر 
هم به دنبال او از کلوپ ما شاکی شدند 

و... 
راستش را بخواهید امیدی ندارم که 
ای��ن نامه که پش��ت میله ه��ای راه راه 

زندان ارس��ال می شود به 
اگر  برس��د.  کسی  دست 
ممکن است یا رضایت آن 
مادر محترم را جلب کنید 
یا بروید به کلوپ ما و به 
اعض��ای آن بگویید اینکه 
م��ن را از زن��دان بی��رون 
اعصاب نوردی  نمی آورند، 
نیست بلکه عین »جنایت« 

است! 
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مسابقات دانشجویی برنامه نویسی در 
دی ماه برگزار ش��د. در این مسابقات 
108 تیم س��ه نف��ره از 53 دانش��گاه 
سراسر کشور و یک تیم از کشور ژاپن 
قرار  داشتند. شرکت کنندگان  شرکت 
بود به حل ده مس��ألۀ برنامه نویس��ی 

بپردازند. 
این مس��ابقه توسط انجمن بین المللی 
ماش��ینهای محاس��باتی )ACM( که 
معتبرترین انجمن عل��وم کامپیوتر در 
جهان اس��ت، برگزار شد. ACM هر 
س��اله این مس��ابقات را در دو مرحله 

برگزار می کند. 
در مرحل��ۀ مقدماتی چن��د هزار تیم 
از دانش��گاههای مختل��ف جهان با هم 
رقابت دارند. س��پس از هر منطقه چند 
تیم به مرحلۀ نهایی می روند. در مرحلۀ 
مقدماتی، سه تیم از ایران و یک تیم از 
ژاپن به مرحلۀ نهایی رس��یدند. مرحلۀ 
نهایی مس��ابقات ه��م در اوایل س��ال 
2009 در کشور س��وئد برگزار خواهد 

شد. 
دو تی��م دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف 

س��رطان کلیه زمانی تش��خیص داده 
می شود که در س��ایر اعضای بدن هم 
گس��ترش پیدا کرده باشد. برای همین 
ه��م درمان این بیماری خیلی مش��کل 
اس��ت. چون بیمار در مراحل پیشرفتۀ 
بیماری، شروع به درمان می کند، ناچار 
اس��ت از داروهای شیمیایی بسیار قوی 
اس��تفاده کن��د. این داروها درس��ت 
اس��ت که به درمان بیماری کمک 
می کنند اما خیلی سمی هستند و 

عوارض جانبی زیادی دارند. 
سلولهای سرطانی می توانند 
ب��ه س��رعت از روی خود 

ی
لم

 ع
بار

اخ

مهشید نظری
ACMراه یابی ایرانیان به مسابقات جهانی

تکثیر کنند و به قس��متهای دیگر بدن 
بروند و در سایر اعضای بدن هم تکثیر 

شوند.
دانشمندان دانش��گاه کالیفرنیا ژنی را 
کش��ف کرده اند که در س��رطان نقش 
دارد. آنها س��عی کرده ان��د که فعالیت 
ای��ن ژن را متوق��ف کنند. ب��ا کاهش 
فعالی��ت این ژن س��رطانی، س��لولهای 
س��رطان کلیه هم توانایی کمتری برای 
تکثیر خواهند داش��ت، در نتیجه مقدار 
داروهای شیمیایی مصرفی برای درمان 
هم کمتر می ش��ود و عوارض جانبی در 

بیمار کاهش می یابد. 

درمان جدیدی برای سرطان کلیه

رتبه های اول و دوم را کس��ب کردند 
که چون از هر دانش��گاه  یک تیم باید 
به سوئد برود، یکی از تیمهای صنعتی 
ش��ریف اعزام خواهد ش��د. تیم ژاپنی 
سوم شد، تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
ششم و تیم دانشگاه علم و صنعت هم 
رتب��ۀ هفتم را کس��ب ک��رد. تیم اول 
مس��ابقات از این ده مس��أله، 9 مسأله 
را ح��ل کرد که موفقی��ت بزرگی بود. 
تیم دوم، هشت مسأله و تیم ژاپنی هم 
موفق به حل هفت مسألۀ برنامه نویسی 

کامپیوتری شد. 
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س��نگها تنه��ا جنبۀ تزیین��ی و زینتی 
ندارن��د. در واقع س��نگ درمانی علمی 
قدیمی اس��ت که قدمت آن به ش��ش 
هزار سال پیش می رس��د. از زمانهای 
خیل��ی دور در ایران، پزش��کان بزرگی 
همچ��ون ابن س��ینا و ابوریجان بیرونی 
خ��واص س��نگها را می دانس��تند و از 
آنها برای درمان بس��یاری از بیماریها 

استفاده می کردند. 
در فرهنگس��رای کودک، نمایشگاه و 
فروشگاه سنگها برگزار شده که هدف 
از برپای��ی این نمایش��گاه و فروش��گاه، 
معرفی خواص س��نگها و اث��ر درمانی 
آنهاس��ت. این س��نگها در طی ش��ش 
س��ال از معادن مختلف ایران و س��ایر 

محقق��ان دریافته اند ک��ه تغییرات جوی می توان��د باعث کم یا زیاد 
ش��دن منابع آبی در کرۀ زمین شود چون تغییرات جوی باعث تغییر 
در رس��وب گذاری می ش��ود و در نتیجه میزان منابع آبی هم تغییر 
می کند. مثاًل در مناطقی از دنیا که بارش ساالنه 20 درصد افزایش 

یافته، منابع آبی این مناطق هم 40 درصد افزایش داشته است. 
در عین حال تحقیقات پژوهشگران نشان داده در مناطقی که بارش 
ساالنه 20 درصد کاهش یافته است، حجم ذخایر منابع آبی زمین هم 
70 درصد کاهش یافته اس��ت! البته کم و زیاد ش��دن این تغییرات و 
تأثیر آن بر میزان منابع آبی کرۀ زمین، بس��تگی به نوع خاک منطقه 

و پوشش گیاهی آن و زمان بارشهای جوی دارد. 

تغییرات جوی و منابع آبی

کشورها جمع آوری شده است 
و هرکدام خاصیت ویژه ای دارد. 
فرهنگس��رای کودک در خیابان 
ش��ریعتی، روبری خیابان دولت، 
کوچۀ امامزاده واقع شده است. 

سنگ درمانی
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موض��وع درس امروز، پارک اس��ت. 
ش��ما با این اسم آش��نایی ندارید چون 
توی کرۀ ماه درخت نیس��ت که پارک 
باش��د. بنابراین گوشهایتان را خوب باز 
کنید که درست درک کنید و هی تند 
تند از من نپرس��ید درخت یعنی چه و 

پارک یعنی چه. 
آدمها برای این که خس��تگی روزانه 
را از تن به در کنند، به پارکها می روند 
چ��ون می توانند در آنج��ا نفس راحتی 
بکشند، اس��تراحت کنند و بچه هایشان 

دنبال سر هم کنند و بازی کنند. 
آدمه��ا پارکها را متعلق به خودش��ان 
می دانن��د و تم��ام سعیش��ان را ب��رای 

نگهداری آن به کار می بندند. 

یک فضایی در پ��ارک چه رفتاری از 
خود نشان می دهد؟ 

س��ابقه دارد فضاییه��ا وقتی به پارک 
می روند متأسفانه رفتارهایی از خودشان 
ب��روز می دهند که امیدوارم از بچه های 
کالس من سر نزند چون آدمها تحمل 

این رفتارها را ندارند: 
1- آدمها هیچگاه آشغال، پوست میوه 
و پوست تخمه را توی پارک نمی ریزند 
بلکه داخ��ل همان س��طلهایی که گفتم 
یعن��ی س��طلهای؟ ... آفری��ن... زبال��ه 
می ریزن��د. من به زبال��ه نگفتم آفرین، 
آفرینم به اون  فضایی گوش بلند برنزه 
بود که باالخره یک چیزی یاد گرفت. 

2- آدمه��ا هرگز چمنه��ا را لگد مال 

گردش در پارکها

قاسم رفیعا

ف مثل شهروند
مجموعه  مباحث آموزش شهروندی برای مردم کرۀ ماه
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نمی کنند و گلها را نمی کنند. نکند مثل 
این دوست فضایی گل را بکنی و تا من 
می پرس��م این چه کاری اس��ت، بگویی 
قشنگ است. گل قش��نگ است وقتی 

ریشه اش در خاک باشد. 
3- درخت در نظر آدمها یک موجود 
زنده اس��ت. اگر خدای نک��رده یکی از 
ش��ما ش��اخۀ درختی را بشکند، خونش 
به گردن خودش اس��ت. چ��ون آدمها 
نه تنها خودشان که به بچه هایشان هم 
یاد داده اند که درختها را دوست داشته 

باشند. 
4- بیش��تر مردم به پارک می آیند تا 
اس��تراحت کنند. شما که قرار است به 
پارک بروید، باید سعی کنید با صدای 
نکرۀ فضایی ت��ان آواز نخوانید، همهمه 
نکنید و بگذارید مردم استراحت کنند. 
5- شوخیهای بی مزه ای که شما با هم 
می کنید، مثاًل همین که با کلۀ همدیگر 
والیبال بازی می کنید چون برای مردم 
وحشتناک است، کار زشتی است. بلند 
خندیدن و تنه زدن به مردم هم از نظر 
آدمها نش��انۀ ضعف ش��خصیت است 
و من نمی خواهم ش��اگردهای کالس��م 

موجب��ات تمس��خر م��ردم را فراهم 
کنند. 

6- اگر آش��نایی، کسی را در پارک 
دیدید، خیلی مختص��ر و مؤدبانه با او 
احوالپرس��ی کنید. کس��ی که این همه 
راه از فضای الیتناهی برای اس��تراحت 
به پارک آمده اس��ت، حال و حوصلۀ 
صحبته��ای طوالنی ش��ما را ن��دارد. 
این عکس��ی که می بینی��د، عکس یک 
کتاب اس��ت. اگر از اینها  دست یک 
آدم بود اصاًل مزاحمش نش��وید چون 
ممکن اس��ت با همین کتاب بکوبد به 

مالجتان. 
7- س��ند هی��چ نیمکتی به نام ش��ما 
نیس��ت یعنی قرار نیست صبح تا شب 
روی یک نیمکت دراز بکشید و اجازۀ 
نشستن به هیچ کس ندهید. بعضی به 
خاطر سن زیاد نیاز به نشستن دارند و 
شما باید قبل از اینکه کسی دیگر جای 
خود را به یک پیرزن بدهد این کار را 
بکنی��د، چون آدمها برای این کار دایم 

از هم سبقت می گیرند. 
8- تا به حال ِگل دیده اید؟ ِگل با ُگل 
فرق می کند. نبینید که ظاهرشان مثل 
هم است. وقتی چمنها را آب می دهند، 
اگر وارد چمنها بشوید ِگلها به پاهایتان 
می چس��بد. بنابراین در اینجور مواقع 

آدمها هرگ��ز وارد فضاهای آبیاری 
شده نمی شوند. 

9- همانطور که قب��اًل گفتم، یک 
چیزهایی هس��ت که مثل راه رفتن 
در پی��اده رو باید آنه��ا را در پارک 

هم رعایت کرد. از سمت راست رفتن، 
تنه نزدن به دیگران، نبس��تن راه عبور 
دیگ��ران، نینداختن آب دهان بر روی 

زمین و.... 
10- ای��ن را ک��ه خیلی مهم اس��ت 
بای��د اول می گفتم. این چه عادت بدی 
است که شما فضاییها دارید؟ یادگاری 
نوش��تن روی نیمکتها و درختها از آن 
دس��ت کارهایی اس��ت که هیچ آدمی 
به س��مت این رفتارها نمی رود و ش��ما 
هم باید یاد بگیری��د که رعایت کنید. 
ببنید این عکس زش��ت را یکی از شما 
روی تنۀ یک درخت کش��یده اس��ت: 
ای��ن عکس من اس��ت. هر کس آن را 

بخواند... 
11- آن جایی که فوتبال یا ژیمناستیک 
بازی می کنند، اس��مش پارک نیست. 
استادیوم اس��ت. فوتبال چیه؟ معلومه 
یک ورزش... ژیمناستیک؟ استادیوم؟ 

لطفًا ساکت. همه را توضیح می دهم. 
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معموالً زمانی که ماه آخر پاییز از راه می رس��ید، فصل امتحانات شروع می شد و 
البت��ه کمی هم دلهره آور بود ام��ا از امتحانات بدتر، زمانی بود که اعالم می کردند 
بای��د پدر یا مادرتان برای گرفتن کارنامه به مدرس��ه بیاین��د. زمانی که ما درس 
می خواندیم، به هر دورۀ امتحانی »ثلث« می گفتند ولی امروز حتی امتحانات مدرسه 
هم ترمی شده است تا همه چیز کاماًل با گذشته فرق کند. این دفعه از ورزشکاران 
پرس��یدیم که روزگار مش��ق و مدرس��ه و امتحان را به یاد می آورند؟ چه نمره ای 

می گرفتند؟ وقتی کارنامۀشان را دریافت می کردند چه مشکالتی بود و... 
شما در این باره چطور فکر می کنید؟ 

شما در این باره چطور فکر می کنید؟ 
درس اشتباه بزرگی است که من مرتکب شدم. در زمینۀ درس��ی هم موفق شوم. به نظرم عدم توجه به کردن به درس و مدرس��ه توجه می کردم، می توانس��تم ش��اید اگر بازیگوش��ی نمی کردم و به جای فوتبال بازی مبعلی می گوید: راس��تش ش��اگرد خیلی زرنگی نبودم. همکالسیها داشتیم. واقعًا یادش به خیر. مانده، خاطرات ش��یرینی اس��ت که با دوس��تان و همۀ باالخ��ره گذش��ت و آنچه که اکن��ون از آن روزها به جا که نمره ای کم ش��ده بود. با همۀ س��ختیها و مش��کالت گرفتن کارنامه از امتحانات سخت تر بود، مخصوصًا وقتی ایم��ان مبعلی با خن��ده می گوید: همانط��ور که گفتید، 

عل��ی دای��ی س��رمربی تیم مل��ی فوتبال کش��ورمان که از 

دانشجویان زبدۀ دانش��گاه صنعتی شریف بوده، کمی دربارۀ 

س��ؤاالت فکر می کند و می گوید: یادش به خیر، چه روزهای 

خوبی بود! اما من مدرسه را همیشه جدی می گرفتم. از همان 

دوران برای کارهایم برنامه ریزی داش��تم. همیشه اول درس 

می خوان��دم. زمانی که به تهران آمدم، عضو تیم تاکس��یرانی 

ش��دم. خوشحالم که فوتبال مانع تحصیالت من نشد بلکه به 

فوتبالم هم کمک کرد. 

س��رمربی تیم ملی خیلی جدی می گوید: امیدوارم که نسل 

جوان کشورمان که آینده ساز این مرز و بوم هستند، به مقولۀ 

و در کنار آن به 
درس و تحصیالت اهمیت بیش��تری بدهند 

برنامه های تفریحی بپردازند. مدرسه مکان مقدسی است که 

باید بهترین استفاده را از آن برد. 

دایی درب��ارۀ زمانی که ق��رار بود کارنام��ه بگیرد، 

می گوید: همیش��ه مرحوم پدرم به مدرسه می آمد 

و کارنامۀ من و برادرانم را می گرفت و چون ما پنج 

برادر ش��اگردان خوبی بودیم در مقابل دوستانمان 

دستی به سرمان می کشید و لبخندی می زد. به نظرم 

بهترین پ��اداش ما همین لطف و توج��ه بود. مطمئن 

هس��تم که روح پدرم از اینکه ما درس خواندیم شاد 
است. 

یاد روزهای مدرسه، امتحان و کارنامه
افسون حضرتی
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فره��اد مجیدی مهاجم آبی پ��وش تیم ملی فوتبال 

اس��تقالل می گوید: امان از ریاضی و فیزیک همیشه 

با این دو درس مش��کل داشتم. االن که فکر می کنم 

می بینم آنقدر هم س��خت نبودند ولی اینکه چرا در 

مدرس��ه نمی توانستم از پسش��ان بر آیم برایم مبهم 

است. ولی در عوض ادبیاتم خیلی خوب بود شعرها 

را به راحتی حفظ می کردم. و همیش��ه اولین کس��ی 

بودم که داوطلبانه ش��عرها را می خواندم. وی ادامه 

می دهد: اما متاس��فانه پرداختن به فوتبال مانعی شد 

تا بتوانم به درسم برسم. شاید برنامه ریزی درستی 

نداشتم. قبول دارم که اشتباه از خودم بود چون االن 

بازیکنانی هم داریم که به درسشان هم رسیده اند. 

شاید روزی این کم کاری را جبران کنم. 

پژم��ان نوری بازیکن تیم پرس��پولیس هم همچون مجیدی 
افس��وس روزهای از دس��ت رفته را می خورد و می گوید: من 
همیش��ه به هم��ۀ نوجوان��ان و دانش آم��وزان توصیه می کنم 
که ابتدا به امور درس��ی بپردازند چ��ون فرصت برای درس 
خواندن همیش��ه به وجود نمی آید. از اینکه در دوران تحصیلم 
کمتر به این موضوع توجه کردم، پش��یمان هستم و امیدوارم 
که هر زمان از فوتبال فارغ ش��دم، دوب��اره درس خواندن را 

شروع کنم. 
نوری ایام مدرس��ه را بهترین لحظه های زندگی یک نوجوان 
وقت تکرار نمی شود. می دان��د و می گوید: باید قدر این لحظات را بدانند چون هیچ 

ادامه دارد...
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لیال بیگلری

من جاسوس نیستم! 
قسمت هشتم

جان به روزهایی فکر می کرد که اِلِسا 
برای ش��رکت در یک مراسم محلّی به 
خانۀ همس��ایگان می رفت. ای��ن اتفاق، 
خ��وب به یاد جان مان��ده بود چون آن 
روزه��ا جان قرار گذاش��ته ب��ود که با 
یکی از دوس��تانش به ب��االی برجهای 
دوقل��وی نیوی��ورک برون��د و بالنز تِلۀ 
دوستش چند عکس تبلیغاتی برای یک 
بروشور مربوط به ش��هرداری از باالی 

برجها تهیه کنند. آن روز چند بار السا 
ب��ا تلفن همراه جان تم��اس گرفته بود 
ولی جان نتوانس��ته بود جواب تلفنش 
را بدهد. تا اینکه الس��ا به او اس ام اس 
زده بود ک��ه فوراً به خان��ه برگردد تا 
بّچه را پیش دکتر ببرند. پس از اینکه 
جان عکس��های مورد نظ��رش را تهیه 
کرد س��وار آسانسور ش��د و به سمت 
طبق��ات پایی��ن حرک��ت ک��رد. دلش 

خیلی ش��ور می زد. دلش می خواس��ت 
آسانسور با س��رعت بیشتری حرکت 
کند ولی آسانس��ور هیچ عجله ای برای 
رس��یدن به طبق��ۀ هم کف نداش��ت. 
در طبقۀ11 از آسانس��ور پیاده ش��د تا 
از راه پلّۀ اضطراری س��ریعتر خودش 
را به پایین س��اختمان برساند. وسایل 
زی��ادی همراهش بود چون دوس��تش 
نیز وس��ایل خود را به جان داده بود تا 
به منزل بب��رد. پلّه ها را دو تا یکی طی 
کرد و بیرون س��اختمان رسید. صدای 
هواپیمایی را ش��نید. که از دور نزدیک 
می شد. تا به حال در آنجا هواپیما ندیده 
بود ناخودآگاه سرش را بلند کرد. اگر 
هواپیما همین طور به مس��یرش ادامه 
می داد با س��اختمان برخ��ورد می کرد. 
دوربینش آماده بود. بی اختیار دوربین 
را باال آورد و ش��روع به عکاسی کرد. 
اِلِس��ا  تلفنش داش��ت زنگ می خورد. 
بود. جان پش��ت سر هم عکس گرفت. 
چیزی که در ویزور دوربینش می دید 
مانند فیلمه��ای هالیوودی بود؛ هواپیما 
به س��رعت به طرف ساختمان آمد. از 
باالی سرجان رد شد. کمی دور گرفت 
و یک راس��ت در یکی از برجها 
فرو رفت. م��ردم حیرت زده 
داشتند تماشا می کردند. بعد 
از اینکه هواپیما منفجر ش��د 
واقعیت  متوج��ه  مردم  تازه 
در  شدیدی  انفجار  ش��دند. 
س��اختمان ایجاد شد. باران 
شیش��ه می بارید. ساختمان 
شروع به فرو ریختن کرد. 
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جان خیره ایستاده بود. دستش روی 
کالنشور دوربین قفل شده بود. دوربین 
پشت سر هم عکس می انداخت. ناگهان 
دس��تی از پش��ت، یقۀ جان را گرفت و 
کشید. دوستش بود که در ساختمان از 
او جدا ش��ده بود. جان به خودش آمد 
و ش��روع به دویدن ک��رد. تازه فهمید 
ک��ه هیچ صدایی را نمی ش��نود. صدای 
انفجار هنوز در گوش��ش زنگ می زد. 
انگار ناقوس همۀ کلیس��اهای شهر در 
گوش او صدا می کرد. جان گیج بود. به 
دنبال دوس��تش شروع به دویدن کرد. 
همه جا را گ��رد و غبار و خاک گرفته 
بود. بع��د از چند ثانیه یکی از برجهای 
دوقلو خراب ش��د و فرو ریخت. هنوز 
از معرکه دور نش��ده بودندکه باز هم 
صدای هواپیمایی را ش��نید. دوربینش 
را روی حال��ت فیلمبرداری قرار داد و 

شروع به فیلم گرفتن کرد. 
هواپیمای��ی از دور به س��اختمان دوم 
نزدی��ک ش��د. ان��گار ی��ک هواپیمای 
مس��افربری بود. هواپیما به س��اختمان 
برخورد ک��رد. هنوز خاک س��اختمان 
اول روی فضا پخش بود که س��اختمان 
دوم هم ب��ه طور کامل تخریب ش��د. 
تلفن جان زنگ م��ی زد. جان در حالی 
ک��ه دوربین��ش را روبروی س��اختمان 
گرفته بود گوشی را به گوشش نزدیک 
کرد. با صدایی گرفته گفت: تموم شد! 

آمریکا تموم شد! 
السا آن طرف خط با فریاد پرسید: تو 

سالمی؟ جان! الو! ... 
تلف��ن قطع ش��د. بغضی س��نگین در 
گلوی ج��ان گیر ک��رده ب��ود. صدای 
آژیر ماش��ینهای پلیس و آتشنشانی و 
آمبوالنس از تمام کوچه ها و خیابانهای 
شهر به س��مت برجهای دو قلو جاری 

ش��ده بود. مردم به شّدت مضطرب و 
وحش��ت زده بودند. کسی نمی توانست 
ب��اور کند ک��ه چنین اتفاق��ی رخ داده 
است. مردم آمریکا سالها بود که جنگ 
را فقط در صفحۀ تلویزیون دیده بودند. 
آنها همیش��ه در قاّرۀ جدید خودش��ان 
می نشس��تند و به تیره��ا و گلوله هایی 
ن��گاه می کردن��د ک��ه در خاورمیانه و 
کش��ورهای دورت��ر از آمریکا ش��لیک 
می ش��د و ج��ان م��ردم را می گرفت. 
مردمی که در  صفح��ۀ تلویزیون جان 
می دادند یک ویژگی مشترک داشتند؛ 
همۀ آنها رنگین پوس��ت بودند. س��یاه، 
زرد، سرخ فرقی نمی کرد. همیشه آنها 
بودندکه کشته می شدند. حاال این اتفاق 
در درون خاک آمریکا و در بزرگترین 
ساختمانهای ش��هر نیویورک رخ داده 
بود. این افکار در سر جان چرخ می زد. 
همۀ مردم ب��ه انتقام فک��ر می کردند. 
عّده ای دنبال مسؤول این حادثه بودند. 
هیچک��س در آن وق��ت نمی دانس��ت 
آتشی که به این بهانه روشن شده است 
تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و بهانه ای 
خواهد شد برای فجایع بزرگ بشری. 

جان در میان شلوغی دوستش را گم 
کرده ب��ود. دوس��تش از دور صدایش 
می زد. به طرف دوس��تش برگش��ت. 
دوستش نفس نفس زنان به او نزدیک 
ش��د. آب دهانش را قوت داد. وحشت 
زده در چشمان جان نگاه کرد و گفت: 

پنتاگون! اونجا رو هم زدن!
این اتفاقات مانند یک فیلم سینمایی، 
چیزی ش��بیه فیلم »روز استقالل« بود. 
آن شب وقتی فیلمها و عکسها را مرور 
می کرد، نمی توانست حجم واقعیت را به 

درستی درک کند. جلوی کامپیوترش 
نشسته بود. چند بار فیلم را تا آخر نگاه 
کرد. بعد دوباره ریوایند کرد. خاک و 
غبار جمع ش��د و س��اختمانها از میان 
گرد و خاک سبز شدند، رشد کردند و 
سرپا شدند. هواپیما از آنها خارج شد و 
انگار نه انگار ولی واقعیت چیزی رو به 
جلو بود. یعنی برخورد هواپیما انفجار و 
فروریختن مرکز بزرگ تجارت جهانی 

نیویورک. 
بعدها معلوم شد که در آن روز هیچ 
صهیونیستی در ساختمان نبوده است. 
السا آن ش��ب تمام عکسها را با دقت 
مرور کرد. فردای آن روز جان متوجه 
ش��د که از روی عکسهایش کپی تهیه 
شده اس��ت. نمی دانست آن عکسها به 
چه درد اِلِس��ا می خورد. وقتی اِلِس��ا از 
جلس��ۀ روزانه برگش��ت از او پرسید: 
ت��و از رو عکس��ها کپی گرفتی؟ الس��ا 
پسرش��ان را در آغوش فش��رد بعد با 
ص��دای کودکان��ه گف��ت: بابایی! من 
می خواس��تم. عکس��ها رو به همسایه ها 

نشون بدم! 
حاال که جان بیش��تر فکر کرد متوجه 
ش��د که هیچوق��ت هیچ ی��ک از آن 
همسایه ها را در کلیس��ا و مراسم روز 
یکش��نبه ندیده اس��ت. حتمًا آنها هم 

یهودی بودند. 
کس��ی چند ضربه ب��ه در زد. صدای 
ضربه ه��ا ذهن جان را ب��ه زمان حال 

آورد. 
ج��ان در رختخواب خود غلطی زد و 

گفت: بله؟ بفرمایید. 
صدای تامی را از پش��ت در ش��نید: 

منم. برات غذا آوردم.

ادامه دارد...
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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! 

در مسابقۀ درک تصویر شرکت کنید!
برای شرکت در این مسابقه، شرح این 
عکس و برداش��تتان را از آن بنویسید و 
برای آن یک نام مناسب انتخاب کنید و 

برای ما بفرستید.

مسابقۀ درک تصویر
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طراح جدول: بنیامین اختری

1- اتاق- لباس حج 
2- گناه- حیوان نجیب- گیاهی دارویی

3- گوش��ت آذری- از اس��تانهای ای��ران- 
خوب نیست

4- باال آمدن آب دریا- عزیز تابستان 
5- نزد ایرانیان است و بس- بی ایمانی- از 

رنگهاست
6- رییس جمهور کشورمان

7- نام قدیم خراسان- ذکر دعا- پیامبر
8- یاریت- مربایش معروف است

9- م��اده نیس��ت) از آن ط��رف(- گران 
نیست- حرف ربط

10- واح��د ت��وان الکتریک��ی- از ماههای 
شمسی- غذای اصلی

11- مسابقه نهایی- یکی از سیارات منظومه 
شمسی

عمودی
1- بر پشت شتری می نهند برای شستن- 

نامی
2- س��یم اتصال زمین- آتش عرب- لوله 

ای تنفسی
3- از ش��هرهای استان کرمان-فوت شده- 

نوعی ماهی
4- آب بند- خم کاغذ

5- رس��م- تنبل آن معروف است- ماسه 
ساحل

6- معدنش در شهر نیشابور است
7- اجداد- حیله گر- نشانه و عالمت

8- ساز شاکی- ریشه
9- خ��اک کوزه گر- گنجین��ه- خطایی در 

تنیس
10- از بی ادبان باید آموخت- از جنگهای 
پیامبر ) از آن طرف( - کجش به منزل نمی 

رسد
11-از ماههای گرم س��ال- نگین انگشتری 

مرغوب
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بهاره مهرجویی

پوتین

این سرفه ها آواز باباست
مثل قناریهای غمگین

می خواند او آواز خود را
با یک نوای سخت سنگین

پوتین بابا یک نشان است
از سالهای دود و باروت

بابای من یک قهرمان است
یک قهرمان با نور الهوت*

* الهوت: خداوندی

پوتین بابا یادگاری ست
از فصلهای سیب کمیاب
آن سالهای پاک و آبی

که خو گرفته توی یک قاب

بابا کالمش تیر خورده
لبهای خشکش نا ندارد
از باغ بی برگ خیالش
او دردها را می نگارد

از سرفه های تلخ بابا
گلدان، گلش رنجور و زرد است

لبخند گلهای ظریفش
ماسیده و انگار سرد است
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نشانی ما: 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 
doost_nojavanan@yahoo. com          

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
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