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بهار خوشبخت
اگر با بنفشه
اگر با پرستو
به این کوچه برگردی ای بهترین دوست
پس از این زمستان سر سخت
بهاری که میآید از راه
چه سبز است و خوشبخت
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_
_
__
_
مهدی پرویز _

یاد دوست

آن روز به یاد ماندنی
م��ردم ای��ران در روز دوازده بهم��ن
مش��تاقانه در انتظار ورود امام خمینی
هس��تند .عاقبت امام با پ��رواز 4721
هواپیم��ای ایرباس ،پاریس را به مقصد
تهران ترک کرد .سرنش��ینان هواپیما
 50تن از خبرنگاران رسانههای خارجی
بودند.
هواپیمایی ک��ه بعدها «پرواز انقالب»
لقب گرفت درس��ت رأس ساعت نه و
بیس��ت و هفت دقیقه و س��ی ثانیه در
فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست.
اس��تاد مطهری ب��ه عن��وان نمایندۀ
جامعۀ روحانیت به عنوان خیرمقدم به
امام وارد هواپیما شد و مدتی بعد امام
از هواپیما خارج شد.
در س��الن فرودگاه فرصتی پیش آمد
تا مردم دیداری با امام داش��ته باشند
و س��خنان ایش��ان را بش��نوند .در این

س��خنرانی امام ضمن تشکر از عواطف
طبق��ات مختل��ف ملت و بی��ان اینکه
وحدت کلمه رمز پیروزی است اعالم
کردند :پیروزی زمانی است که دست
اجانب از ملت کوتاه و ریشههای رژیم
سلطنتی از این مرز و بوم بیرون رود.
زمانی که امام وارد ایران شدند مردم
از طری��ق تلویزیونهای خود مراس��م
استقبال از ایشان را به صورت مستقیم
دریافت میکردند .اما بعد ازگذش��ت
نیم س��اعت از زمان پخش برنامه یک
ب��اره پخش مراس��م متوق��ف و عکس
محمدرضا پهلوی ب��ر صفحۀ تلویزیون
ظاهر ش��د .و متعاقب آن آهنگ سالم
شاهنشاهی نواخته شد.
دالی��ل مختلفی برای ای��ن کار اعالم
شد .دو دستگی بین کارمندان سازمان
تلویزیون ،دخالت و دس��تور مس��تقیم

بختی��ار برای قطع برنام��ه و نارضایتی
نظامی��ان به خاطر عدم پخش س��رود
شاهنش��اهی در ابتدای برنامه از جلمه
مواردی بود ک��ه در مورد قطع برنامه
مط��رح ش��د .کش��ورهای خارجی نیز
نگران اوض��اع بودند .و با بیم و تردید
حوادث و تحوالت ایران را در آس��تانۀ
ورود امام نظاره میکردند.
انگلیس و بلژیک از جمله کشورهایی
بودن��د که به روند خروج اتباع خود از
ایران تسریع بخشیدند.
مقامات رسمی اسرائیل اعالم کردند:
در صورتی که تح��والت ایران به نفع
آی��ت اهلل خمینی و ه��واداران او رقم
بخورد ،افراطیون جهان اسالم دست به
آش��وبگریهای شدید میزنند و اینگونه
اغتشاشها به تالشهای صلح جویانه در
خاورمیانه لطمه خواهد زد.

________
_
_
_
_
___
__
_
_
_
__
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_
___________
در هم��ان زمان جری��ان صدور نفت
ایران قطع ش��ده بود .جیمز سلسینجر
وزیر ان��رژی آمریکا اع�لام کرد :اگر
تولید نفت ایران به زودی از سر گرفته
نش��ود آمریکا مجبور ب��ه جیره بندی
نفت است.
در چنین ش��رایطی امام پای بر خاک
میهن نهاد .سراس��ر کش��ور را شور و
هیجان به مناسبت این واقعه فراگرفته
بود .این اشتیاق در تهران نمود بیشتری
داشت.
در آس��تانۀ ورود امام ،انقالبیون و در
رأس آنها جامع��ۀ روحانیت مبارز که
از چن��د روز پیش در دانش��گاه تهران
تحصن کرده بودن��د اعالم نمودند که
ّ
تحصن خود پای��ان میدهند .رفته
ب��ه ّ
رفته در س��طح شهر تجمعات مختلف
ش��کل گرفت .در گوشه کنار شهر بین
نیروه��ای نظامی و م��ردم درگیریهای
پراکن��دهای روی داد .ک��ه به مجروح
شدن شش نفر انجامید.
بیش��تر خیابانه��ای ته��ران مملو از
جمعیت بود .زمانی که امام قصد ترک
ف��رودگاه و عزیمت به مقصد بهش��ت
زهرا را داش��ت ،طبق برنامۀ قبلی بنابر
ای��ن بود که در مقابل دانش��گاه تهران
به ایراد س��خن بپردازد اما با توجه به
سیل جمعیت امکان

اجرای این برنامه نبود .جمعیت میلیونی
مردم سبب شده بود ادارۀ امور حتی از
توان کمیتۀ هفتاد هزار نفری اس��تقبال
نیز خارج ش��ود .فاصله  33کیلومتری
میدان آزادی تا بهش��ت زهرا مملو از
جمعیت بود و ماشین امام قادر به طی
مس��یر نبود .به ناچار از بالگرد استفاده
ش��د .و در نهایت قطعۀ  17شهدا واقع
در بهشت زهرا برای فرود امام در نظر
گرفته شد.
جمعیت مش��تاق شنیدن سخنان امام
بود .ایش��ان در سخنرانی معروف خود
ضمن اش��اره به ظلمه��ا و مصیبتهایی
ک��ه به جامعۀ ایرانی برای رس��یدن به
آزادی و اس��تقالل متحم��ل ش��ده بود
اع�لام کردند :اصل رژیم س��لطنتی از
اول خ�لاف قانون و خالف قواعد عقلی
است و خالف حقوق بشر.
س��پس دولت بختی��ار را خطاب قرار
دادند و با غیرقانونی خواندن آن عنوان
کردند که دولت تعیین میکنند.

بعد از پایان مراسم در حالی که هنوز
الته��اب و هیجان مردم فروکش نکرده
بود ،اعضای کمیتۀ استقبال برای انتقال
امام به مدرس��ۀ علوی که برای اقامت
ایش��ان در نظر گرفته ش��ده بود اقدام
کردند اما ظرفیت مدرس��ه ،گنجایش
دی��دار عمومی را نداش��ت و به ناچار
امام به مدرسه رفاه منتقل شدند.
ام��ام در ش��ب اول اقام��ت خود در
مدرسۀ رفاه با وجود همۀ خستگیها طی
س��خنانی با اعضای کمیتۀ اس��تقبال بر
لزوم حفظ وحدت تأکید کردند.
و این چنین شد که روز اول ورود امام
برخالف نگرانیه��ای موجود با کمترین
برخ��ورد و درگی��ری س��پری ش��د .و
روزهای پرش��ور دیگری نیز در راه بود
تا س��یل خروشان احساسات و عواطف
انقالبی مردم با رهبری آن امام فرزانه
به برکندن بنیان رژیم س��تم ش��اهی
بیانجامد

__
__
__
__
___
___
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پای شکارچی در تله گیر کرده بود .از
درد فریاد میکش��ید و به دور خودش
میچرخید .کی تله را کار گذاشته بود؟
شکارچی نمیدانست.
گرگی ،سگ س��فید که انگار انگشتی
حنا به میان پیش��انیاش کشیده بودند
به دور ش��کارچی میچرخی��د .او را بو
میکرد و آرام زوزه میکشید.
دس��ت خونین ش��کارچی رنگ سبز
علفه��ا را تیره ک��رد .علفها را چنگ زد
ت��ا از گ��ودال تله بی��رون بیاید .گرگی
چنان در تب و ت��اب بود که گویا پای
او در ده��ان تله گیر کرده بود .پیراهن
سیاه و س��فید و خاکستری شکارچی را
به دن��دان گرفت و کش��ید .در دلش
میگفت« :برخیز م��رد! آهو گریخت.
چه کسی ش��کارچیتر از تو بود که تو
را شکار کرد؟ برخیز!»
دست شکارچی به سوی تفنگ رفت.
گلولهای در گلوی تفنگ اس��یر بود که
با لرزندان ماش��ه رها میشد .شکارچی
گلوله را ب��ه دهان تله که چنان آروارۀ
کوسه بود ش��لیک کرد .قفل دهان تله
متالشی شد.
گرگ��ی به هوا
پرید .در میان
دود گلوله سر

آخرین پرواز

6

چرخاند با خودش میگفت:
آهو گریخت .اگر پای ش��کارچی در
تله ش��کار نمیش��د ،گلوله بر تن آهو
مینشس��ت و اکنون آه��و را بر زمین
میکشیدم و میآوردم.
شکارچی به پهلو غلتید .گلولهای دیگر
در حلق تفنگ گذاشت .به گرگی خیره
ش��د .گرگی گوش او را لی��س میزد.
ش��کارچی با خودش گف��ت :گرگی از
همۀ گرگهای بیابان گرسنهتر است .او
را گرسنه به ش��کار آوردم تا چابک از
پی ش��کار بدود و بعد ش��کم سیری از
شکار بخورد.
پیراهن شکارچی به الی دندان گرگی
جرخ��ورده بود .او گرس��نه بود و طعم
شور پیراهن را مزه مزه میکرد.
دل شکارچی به حال گرگی سوخت .با
خودش گفت« :کاش از آن شیر و نان
کمی به او م��یدادم ».از خودش بدش
آمد .کاسۀ شیر و گردۀ نان را خودش
خورده بود .گرگی ب��ه دور او چرخیده
و هرچ��ه بُربُر کرده ب��ود به او لقمهای
نداده بود.
شکارچی خواست از
جای��ش بلند ش��ود .از
پی آه��و بدود که دید

پایش بیحس اس��ت.
به پهلو مانن��د الواری
خیس ب��ر زمین افتاد.

محمد رضا یوسفی

گرگ��ی پ��ای او را بو میک��رد و لیس
میزد ،ش��اید در نگاهش میگفت :اگر
شکارچی برخیزد ،اگر شکارچی حرکت
کند ،اگر ش��کارچی بدود ،ش��کاری را
ب��ر زمین میزند .او بهترین ش��کارچی
جنگل است.
ص��دای چن��د مرغاب��ی وحش��ی در
آسمان پیچید .امیدی به دل شکارچی
و برقی به چشمان گرگی سرک کشید.
شکارچی به پشت بر روی علفها غلتید.
گرگ��ی ب��ه هوا پری��د و پ��ارس کرد.
شکارچی آس��مان آبی را نشانه گرفت
تا مرغابیهای وحش��ی از تیررس نگاه
او گذر کنند.
در آن س��وی م��رداب ،دو مرغاب��ی
وحشی بر س��ر یک ماهی مرده که آن
را از دامن رودخانه گرفته بودند منقار
ب��ر هم میکوبیدند .آنکه درش��تتر و
قویتر ب��ود طعمه را دزدی��د و پرواز
کرد.
ن��گاه ش��کارچی در امت��داد نیزار در
رف��ت و آمد ب��ود تا مرغاب��ی را دید.
ماه��ی در ده��ان او بود و ب��ال کوبان
میرفت .شکارچی ش��لیک کرد .گلوله
پ��ای مرغابی را زخم ک��رد و از بال او
گذشت.
مرغاب��ی مانند بچ��های که در چاهی
بیفتد جی��ع زد .در هوا بال و پر کوبید
و ماه��ی از دهانش به میان نیزار پرید.
گرگی تند و چابک میدوید تا مرغابی
را در ه��ر کجا که افتاد به دهان
گیرد.
چند قط��ره از خون
مرغابی در آب مرداب

7
گم شد .گرگی از پی او میدوید .به آب
مرداب زد .شناکنان تا آن سوی نیزار
رفت .از آب بیرون پرید.
مرغاب��ی چنان موش��کی کاغذی که
بادی وحش��ی به ُدمش پیچیده باش��د
س��ر میچرخاند ،بال میزد و میرفت.
گرگی پارسکن��ان میدوی��د .صدای
مرغاب��ی مانند غارغار کالغها در فصل
پاییز بود.
گرگ��ی بر زمین میدوی��د و مرغابی
در هوا پرواز میک��رد .گرگی لحظهای
احساس کرد که بالهای مرغابی خسته
نمیشوند .با خودش گفت :این مرغابی
اس��ت یا عقابی نیزه خ��ورده؟ چرا بر
زمی��ن نمیافت��د؟ این آخری��ن پرواز
اوست.
مرغابی میرفت و با بالهایش میگفت:
«تا آن سوی مرداب ،کمی دورتر بیشه
زاری اس��ت .مبادا خسته شوید بالهای
من! مبادا این آخرین پرواز من باشد!»
شکارچی به درختی چسبیده ،برخاسته
بود و آن دورها را نگاه میکرد .مرغابی
چنان بادبادکی در دس��ت ب��اد پایین

میآمد و باال میرفت .شکاری
گفت« :گرگی کجاست؟ چه میکنه؟»
گرگ��ی پرید .مرغاب��ی را در زمین و
هوا به دندان گرف��ت .صدای مرغابی
چن��ان گریۀ کودکی در باد بود .بالهای
مرغابی یاری میکردند اما او خس��ته
بود .با خودش گفت :جان بال زدن در
تنم نیست .این آخرین پرواز بود؟
گرگ��ی ش��اد و خوش��حال میدوید.
مرغابی به کوچ مرغابیها فکر میکرد
که ام��روز یا ف��ردا آغاز میش��د .در
دلش گفت :یعنی دیگر کوچ را نخواهم
دید؟
ش��کارچی مانند س��ربازی تیرخورده
به درخت چسبیده بود .تفنگ را چون
عصایی در دس��ت داش��ت و گرگی را
میدید که مرغابی ب��ه دهان میآمد.
لبخن��دی بر لب��ان او نشس��ت و زیر
ل��ب گفت« :گرگی ،مثل گرگ اس��ت!
ک��و ش��کاری از دس��ت او بگریزد؟»
گرگ��ی آنق��در گرس��نه بود ک��ه اگر
همۀ مرغابی را میخورد باز هم س��یر
نمیش��د ب��وی ت��ن
مرغاب��ی و گرمای
زیر باله��ای او را
احس��اس میکرد
و میدوی��د ب��ا
خودش میگفت:
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گرس��نگی مزۀ خون دارد و سیری بوی
مرغابیهای وحشی را میدهد.
او با ش��کارچی فاصلۀ زیادی نداشت.
ایس��تاد .نفس نفس میزد .ش��کارچی
مانند س��واری خس��ته یک ق��دم جلو
آمد صدای همان مرغابی وحش��ی که
ب��ا مرغابی زخمی بر س��ر ماهی جدال
میکرد در آسمان طنین انداخت.
مرغاب��ی وحش��ی از میان نیزار س��ر
بی��رون آورد ،پ��رواز ک��رد .آوازی
میخواند .مرغابی وحش��ی به یاد کوچ
افتاد.
ش��کارچی دس��ت به تفنگ ب��رد اما
نتوانست بر روی پایش بایستد .تفنگ
را محکم بر زمی��ن کوبید .به آن تکیه
داد و گف��ت« :چ��ه ش��کاری از تفنگ
نمیترس��د!» گرگی نفس نفس میزد.
خس��ته بود .ده��ان باز ک��رد .مرغابی
زخمی بر زمین افتاد .گرگی با خودش
میگفت :آیا باز میتواند پرواز کند.
ص��دای مرغاب��ی وحش��ی میآم��د.
مرغاب��ی زخم��ی پ��رواز ک��رد .گرگی
متحیر به مرغابی وحشی نگاه میکرد.
شکارچی تیری در کرد .مرغابی وحشی
به س��وی مرغابی زخم��ی آمد .گرگی
به دنب��ال آنها میدوید .ب��ه هوا پرید،
میپرید .میپرید ،پرید ...پرید...
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8

باغهای کاغذی

یک آدم ،یک آرزو
سرودۀ داوود شگفتی
ناشر :مهر دامون
چاپ اول1386 :

اسم کتابم چیست؟

سرودۀ داوود شگفتی
ناشر :مهر دامون
طراح و صفحه آرا :حمید مقدم
چاپ اول1384:

1
کفشهایم را جفت میکنم
و به آنها نگاهی میاندازم
آنقدر چرمهایشان چروکیده شده
که وقت خداحافظی با آنهاست
کفشهایم را جفت میکنم
و باز به آنها نگاه میکنم
یکی از آن دو ،خستهتر است
و دیگری قبراق تر!
فکر میکنم،
آنها هم اسیر یکدیگرند
و اگر یکی از آنها نباشد
آن یکی راه هم دور میاندازند...

9

2
آن گرگ دیگر زوزه نمیکشد
شاید پیر شده است یا خسته
ای کاش پیر شده بود
اما او جوان است
ولی خسته...

3
در باغی که درختان آن
کودکی مرا دیدهاند
راه میروم
		
و آنها را به آبی که با هم خورده بودیم
قسم میدهم
		
که کودکیام را برای من شرح دهند

4
زیباترین درختها
آنهایی هستند
که زیباترین فکرها
آنها را کاشتهاند
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5
از روخانه رد شدم
و با پای خیس
حاال بخشی از زندگیام
در آن آب جاری است
و به جایی میرود که نمیدانم

12بهمن مـــاه 1387

10

 12بهمن مـــاه 1387

206

مهدی طهوری

به مناسبت میالد امام موسی كاظم  علیهالسالم

سرآمد نیکان

1

زاده هفتم صفر ،ابوالحس��ن موسى بن
جعفر ،امام هفتم اس��ت و معصوم نهم.
مادرش بانوی پسندیدهای به نام حمیده
است و پدرش امام برگزیده ،جعفر بن
محم��د ص��ادق .لقبش کاظم اس��ت و
س��رآمد تمامی نیکان است در مكارم.
حضرتش در محبت و س��خاوت یگانه
بود و بدان و بداندیشان را با احسان

بىكرانش تربیت مىفرمود .هنوز كودك
بود كه فقها از او مس��أله مىپرسیدند و
طعم علم امامت را مىچشیدند .پس از
رحلت پدر ،در بیست سالگى به امامت
رسید و  35سال والیت زمین و زمان را
به دوش کشید .بابالحوائجش گفتهاند
که در ِ اجابت حاجتهاست.

2

همانند موالی متقیان ،موسی بن جعفر
نیز شبها ،ناشناس در

كوچهه��اى مدینه مىگش��ت و به هر
مس��تمندی كیس��های مىداد .در هر
کیسه دویس��ت ،س��یصد یا چهارصد
دینار بود و اگر به كس��ى یك كیس��ه
مىرس��ید از آن پس بىنیاز مىشد .از
این رو كیس��ههاى موسى بن جعفر در
مدینه معروف بود.
خوشا به حال نداری که از تو دیناری
بس��تاند و خ��ود را از فق��ر برهاند ،یا
بابالحوائج.

3

پیش��واى هفتم 4 ،ساله بود كه بساط
امویان برچیده ش��د و سفاح به عنوان
اولین خلیف��ه عباس��ی ،حکومت را به
دست گرفت.

4

چهار س��ال بعد س��فاح در گذشت و
ب��رادرش منصور دوانیق��ى به جاى او
نشس��ت .منصور حضرت امام صادق
علیهالسالم را به ش��هادت رساند .در
این زمان امام كاظم علیهالس�لام 20
ساله بود.

5

 22س��ال بعد منصور هالك ش��د و
ت به پس��رش مهدى رس��ید.
حكوم�� 
ش��هرت ام��ام در زم��ان مه��دى باال
گرفت و مهدی ب��ر خالفتش بیمناك
ش��د .دس��تور داد تا امام را از مدینه
ب��ه بغداد آوردن��د و محبوس كردند.

11

گویند مه��دی پس از این كار حضرت
على علیهالس�لام را در خواب دید كه
خطاب ب��ه او این آی��ه را خواند« :آیا
از ش��ما انتظ��ار مىرود ك��ه اگر حاكم
گردی��د ،در زمین فس��اد كنید و قطع
رحم نمایید؟»
مهدی ام��ام را آزاد كرد و به مدینه
بازگرداند.

6

 11س��ال بع��د مهدى هالك ش��د
و پس��رش هادى به ج��اى او به تخت
سلطنت نشست.

7

سال بعد هادى نیز درگذشت و هارون
خلیفه ش��د .در این زمان حضرت امام
موسى كاظم  42ساله بود.

8

هارونالرش��ید به امام موس��ی کاظم
پیش��نهاد داد ف��دك را تحویل بگیرد.
حض��رت نپذیرفت ،اما ه��ارون اصرار
کرد .وقتى امام اص��رار هارون را دید،
گفت« :مىپذیرم به شرط آنكه تمام آن
ملك را با حدودى كه تعیین مىكنم به
من واگذارى ».هارون پرس��ید« :حدود
حد
آن چیس��ت؟» امام فرم��ود« :یك ّ
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آن ب��ه ع��دن
ح��د
میرس��د،
ّ
دیگ��رش ب��ه
حد
س��مرقند.
ّ
س��ومش ب��ه
ح��د
آفریق��ا و
ّ
چهارمش كناره
دریا تا ارمینیه
و خزر».
ه��ا ر و ن
برآش��فت و گف��ت« :پس ب��راى ما
چه باقى مىماند؟»
ام��ام فرمود« :مىدانس��تم ك��ه اگر
ح��دود فدك را تعیین كنم آن را به ما
بازنخواهى داد».

9

هارون پس از س��فر حج به مدینه به
زیارت قبر رسول خدا رفت .امام موسی
کاظم نیز آن جا بود .ناگهان هارون در
کنار قبر رسول خدا گفت« :یا رسولاهلل
از تو پ��وزش مىخواهم
كه موسىبنجعفر را به
زندان مىافكنم ،زیرا او
مىخواهد امت تو را بر
ه��م زند و خونش��ان را
بریزد».
به دستور هارون امام
را از مس��جد بی��رون
بردن��د و او را به بصره
فرستادند.

10

بص��ره
وال��ى
عیسىبنجعفربنمنصور
نام��هاى ب��ه ه��ارون
نوش��ت .او نوش��ت:

12بهمن مـــاه 1387

«موس��ىبنجعفر در زندان جز عبادت
و نماز كارى ندارد .یا كسى را بفرست
او را تحوی��ل بگیرد یا م��ن او را آزاد
میکنم».

11

ه��ارون امام را به بغ��داد آورد و به
فضلبنربیع س��پرد .پ��س از مدتى از
او خواس��ت كه به امام آزار برساند اما
فضل نپذیرفت.

12

هارون امام را به فضلبنیحیىبنخالد
برمكى سپرد .امام در خانه فضل به نماز
و روزه و قرائت قرآن اش��تغال داشت.
فض��ل بر او تنگ نگرف��ت و هارون از
شنیدن این خبر خشمگین شد.

13

هارون ام��ام را به سندىبنش��اهك
س��پرد و س��ندى آن حض��رت را در
زندان مسموم كرد.
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حرفهای خودمانی

نمی

خوااااام

هی��چ کس دوس��ت ندارد ب��ا آدمی
ارتباط برقرار کند که ش��خصیت او را
خ��رد و تحقیر میکند .بنابراین یکی از
کلیدهای اصلی ارتباط با دیگران احترام
به شخصیت همدیگر است .افرادی که
به دیگ��ران بیاحترامی میکنند و آنها
را با واژههای زش��ت و نامناسب مورد
خطاب قرار میدهن��د یا اینکه دیگران
را مس��خره میکنن��د و با لح��ن و بیان
نامناس��بی ب��ا مردم صحب��ت میکنند
کمتر موفق میشوند رابطه دوستانهای
با دیگران برقرار کنند.
مردم هم دید مثبتی به افراد بددهن
و بیتربی��ت ندارن��د و کمت��ر ب��ه این
اف��راد اعتماد میکنن��د یا به

12

مریم شکرانی

ب
ش
ن
و
م
م
م
ممم!

حرفهایش��ان گوش میدهند حتی اگر
حرف آنها درست و منطقی باشد .افراد
بیادب کمترین پذیرش و مقبولیت را
نسبت به سایر مردم دارند.
ف��رض کنید ی��ک غ��ذای مقوی و
خوش��مزه را درون یک ظرف کثیف و
بدبو و زش��ت بریزند .مسلم است که
کمتر کس��ی حاضر میشود به آن غذا
لب بزند .وقتی ش��ما ح��رف منطقی و
درس��تی بزنید اما آن را با لحن و بیان
زش��ت و توهین آمیزی به دیگران القا
کنی��د قضیه به همی��ن ظرف کثیف و

غذای خوشمزه شبیه میشود که افراد
زی��ادی آن را پس میزنند و از ش��ما
قبول نمیکنند.
من نوجوانهای زی��ادی را دیدم که
تنها به خاطر همین برخورد نامناسب و
غیرمودبانه با دیگران و مثال با اعضای
خانوادهش��ان مش��کالت زی��ادی پیدا
کردن��د و حتی برای درخواس��تهای
به حق و منطقیش��ان جواب مناس��بی
نگرفتن��د و گاهی کار به جایی رس��یده
اس��ت که اختالفها و دعواهای ناشی
از همین مسأله آنقدر زیاد و دامنهدار
شده است که تحمل فضای وحشتناکی
که ب��ه وج��ود آمده اس��ت برای
خ��ود نوج��وان هم س��خت و

13
غیرممکن شده است.
ش��اید ش��ما ه��م بارها این داس��تان
تک��راری را تجربه کرده باش��ید که با
خواه��ر یا ب��رادر  -پدر و ی��ا مادرتان
دع��وای س��ختی کردید و بع��د وقتی
مینشینید و با خودتان آن اتفاق تلخ و
روز بدتان را مرور میکنید خیلی ساده
متوجه میشوید که همهاش تقصیر یک
عامل کوچولو اما بسیار دردسر آفرین
بوده است :بد حرف زدن!
بزرگ��ی میگوید :مردم بیش��تر آن
حرفی را نمیپذیرند که لحن و ش��یوه
گفتارش برایش��ان نامطب��وع و ناگوار
بوده است.
وقت��ی ش��ما ب��ا لح��ن غیرمودبانه -
تحکم آمیز یا طلبکارانه و دس��توری -
تمس��خرآمیز و توهین آمیز -خشن و
نامهربان و ...حرفی را به دیگران میزنید
یا درخواس��تی را از آنها میکنید اولین
واکنش ناخودآگاه افراد به مفهومی که
میخواس��تید برسانید نیس��ت بلکه به
لحن و تن صدای شما و حالت چهرهتان
اس��ت .اگر لحن و تن صدای شما آزار
دهنده و بد باش��د و چهرهتان خشن و
عب��وس و تهاجمی ،افراد در ناخودآگاه
ذهنش��ان مقابل شما جبهه میگیرند و
حالت دفاعی پیدا میکنند .با این پیش
زمینه و مقدمه احساسی که در دیگران
به وجود آوردید ح��اال هرچند هم که
حرفتان درس��ت و منطقی باش��د آنها
آماده حمله به ش��ما هستند و با تصور
اینکه مورد هجوم واقع ش��دند یا قصد
آزارش��ان را دارید مقابلتان یک دیوار
دفاعی احساس��ی قرار میدهند و برای
پذیرش خودت��ان و عقایدتان مقاومت
نشان میدهند.
در حالی ک��ه همه اف��راد محبوب و

مردم��ی میدانند ک��ه اولین قدم برای
تاثیرگذاری در دیگران و ارتباط با آنها
این اس��ت که دیگران را از نظر روحی
آم��اده پذیرش و ش��نیدن حرفهایمان
کنیم .این آمادگ��ی روحی را میتوانید
با تن ص��دای آرام و اطمینان دهنده و
محبت آمیز و ب��ا واژههای محترمانه
ایجاد کنید و از افراد بخواهید که تا حد
امکان با شما همکاری کنند.
پیامبران خدا نی��ز برای آنکه دعوت
و سخنان برحقش��ان تاثیر بیشتری بر
مردم ایجاد کن��د از همین تکنیکهای
ارتباطی اس��تفاده میکردند .به عنوان
مثال حض��رت محمد صلّیاهللعلیهوآله
از قاری��ان میخواهد که موقع خواندن
ح��د امکان از
کتاب آس��مانی قرآن تا
ّ
صوت زیبا و دلنش��ین اس��تفاده کنند
و اذان را ب��ا لحن آهنگین و دلنش��ین
بگویند .خود این بزرگواران نیز با مردم
دوس��تانه و مهربان و م��ودب برخورد
میکردند و همین اس��تفاده درست از
تکنیکهای برق��راری ارتباط با مردم
باعث ش��ده اس��ت ک��ه پیامب��ران از
چهرههای مردمی و پرطرفدار باشند.
و در آخ��ر اینک��ه یادتان باش��د که
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چون اعضای خانوادۀ ما برخالف سایر
مردم حتی با برخوردهای نامناسبمان
حاضر به ترک ما نیس��تند و همیش��ه
در کنارم��ان میمانند ما حق نداریم با
آنه��ا بدتر از دیگ��ران صحبت کنیم و
درموردشان مواظب رفتارمان نباشیم.
درس��ت اس��ت که گاهی بر اثر همین
زی��اده رویه��ا و بیدقتیه��ا تنشها
و درگیریه��ای خانوادگ��ی را تجربه
میکنیم ولی مطمئن باش��ید که هرگز
و در هیچ کجای دنیا حامی و پشتیبانی
بزرگتر و دلس��وزتر و بیچشمداشتتر
از اعضای خانوادهتان نخواهید داشت.
پس حاال که اینطور اس��ت سعی کنید
بیش��تر قدر نعمت وج��ود این عزیزان
را بدانید و بیش��تر هوای آنها را داشته
باشید .اگر شما موفق بشوید یک ارتباط
خ��وب و موفق را با اعضای خانوادهتان
تمرین و تجربه کنی��د بدانید که برای
برقراری ارتباط با س��ایر افراد اجتماع
هم مشکل چندانی نخواهید داشت.

14
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شهریار زنجانی

دو فیلم ،با یک بلیط! به چه قیمتی؟!
نگاهی به سریال آخرین دعوت
س��فر در طول زمان موضوعی ّ
جذاب
و دیدنی است که در بسیاری از فیلمها
و س��ریالهای علمی تخیلی نش��ان داده
میش��ود .این موضوع بیشتر در حوزۀ
فیلمه��ای کودکان نوجوان��ان جذابیت
دارد .مث ً
ال در شوالیۀ سیاه یک نگهبان
موزه پس از سقوط در روخانه به زمان
گذش��ته و اصلی قصر میرود و سر از
قرون وس��طی در میآورد یا در فیلمی
دیگر ،خواهر و برادری که کالهشان را
درون ماشین زمان جا گذاشتهاند پس
از عب��ور از هر دری ب��ه قرنی عقبتر
میروند.
متأسفانه منطق بیننده ایرانی نمیتواند
با این نوع از فانت��زی کنار بیاید .البته

آثاری را که خارجیها س��اختهاند قبول
میکند ولی دیدن کاراکترها و بازیگران
ایران��ی در ای��ن گون��ه از فیلمها ذهن
بیننده را بیش از آنکه متوجه داس��تان
کن��د درگی��ر جزئیات و تطبی��ق آن با
واقعیت میکند .برای نمونه فیلم «مرد
نامرئ��ی» س��اخته «کامبوزی��ا پرتوی»
هیچگاه نتوانس��ت کسب موفقیت کند.
البته وقتی پای طنز و کمدی یا سینمای
کودک و نوجوان در میان باشد مشکل
چندان��ی پیش نمیآید ولی برای بینندۀ
جدی ایرانی
ایرانی فیملها و س��ریالهای ّ
چنین چیزهایی قابل تحمل نیست.
در سال گذشته سریال «ترانۀ مادری»
ساختۀ حس��ین سهیلی زاده مورد توجه

بینندگان قرار گرفت .او این سریال را
با موضوع بررسی مشکالت بین نسلها
و خصوص ًا مش��کالت جوانان س��اخته
بود.
س��ریال «آخری��ن دع��وت» کار
دیگ��ری از این کارگردان اس��ت که
ب��ه موضوع��ات سیاس��ی و بررس��ی
تطبیق��ی آن با قیام حضرت ابا عبداهلل
علیهالسالم پرداخته است.
سهیلی زاده پیش از این نیز در سریال
«رانت خوار کوچک» عالقۀ خود را به
موضوعات سیاس��ی و فساد اقتصادی
نش��ان داده بود ولی ای��ن بار با نگاهی
جدیت��ر به این موضوع میپردازد .از
ّ
آن جایی که این س��ریال قرار بود به
عنوان یک سریال مناسبتی در دهۀ اول
محرم پخش شود یکی از کاراکترهای
اصلی یعنی فرامرز قریبیان در سفری
ناخواس��ته به گذشته چند روز قبل از
واقع��ۀ کربال در س��ال  60هجری از
قبیلۀ بنی اس��د سر درمیآورد .بیننده
موضوع کاندیدات��وری حامد بهداد را
ک��ه دام��اد فرامرز قریبیان اس��ت به
صورت موازی با داستان قیام عاشورا
دنبال میکند .این موازیسازی زحمت
مضاعفی را بر دوش س��ازندۀ اثر قرار
داده اس��ت زیرا او برای هر دو بخش
س��ریال؛ به صورت جداگاه طراحیهای
ویژهای اعم از طراحی صحنه و لباس،
گریم ،موس��یقی و لح��ن و ریتم انجام
داده است که قابل تقدیر است.
ه��ر دو بخش زمان حال و گذش��ته
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خ��وب از آب درآمدهان��د ول��ی نکتۀ
آزاردهندۀ آن سفر قریبیان به گذشته
و ق��رار گرفت��ن او در بط��ن اتفاق��ات
عاشوراست .این نکته گاه و بیگاه ریتم
فیلم را میگیرد و بیننده را در تجزیه و
تحلیل مسائل عقب میاندازد.
ب��ازی بازیگران این س��ریال بس��یار
قدرتمندانه اس��ت؛ حام��د بهداد برای
بازی در این س��ریال تالش بس��یاری
کرده است حتی با رژیم غذایی مناسب
خ��ود را از نظ��ر فیزیکی نی��ز به نقش
نزدی��ک ک��رده اس��ت .او از حرکات
ب��دن و لحن کالم خود ب��ه خوبی بهره
میب��رد .به��داد در این مس��یر از یک
بازیگر تیپیک فاصله گرفته اس��ت و با
تالشی مضاعف سعی میکند نقشش را
باورپذیرتر کند.
ش��هرام عبدل��ی و اله��ام حمیدی در
نقشهای خود بس��یار قدرتمندانه عمل
میکنند .مرجان شیرمحمدی که برای
اولین بار نقشی تاریخی را پذیرفته است
در ب��ازی خود مابین راحل��ۀ فیلم روز
واقعه و ّ
قطا ِم سریال امام علی در رفت
و آمد است تا نقش دختر عرب دیگری
را خلق کند .باقی بازیگران س��ریال نیز
با هدایت مناس��ب کارگردان به خوبی
از عهدۀ نقشهایشان برآمدهاند.
تنها نکت��های که گاه��ی اوقات ذهن
بینن��ده را در م��ورد ب��ازی بازیگران
به خ��ود درگیر میکند ب��ازی «پرویز
فالحیپور» است .بازی او در این ِ
نقش
بهخص��وص در بس��یاری از مواق��ع به
بازی «حسنپورش��یرازی» شبیه است.
این نوع بازی او در شیوۀ ادای کلمات،
حرکات س��ر و گردن و دس��تها و حتی

مکثها و ادای دیالوگهای طوالنی نمایان
میش��ود .فالحی پ��ور در س��ریالهای
مختلف مانند ش��ب دهم« ،وقتی بابام
زن��ده بود« ،».مالص��درا» حتی در این
اواخر گلهای گرمس��یری کاراکترهای
مختلف��ی را ب��ازی کرده اس��ت .اینکه
چنین اتفاقی در بازی او در این سریال
افتاده است جای تأمل دارد.
مت��ن این س��ریال را علیرضا کاظمی
پ��ور ،س��عید جاللی و محم��د بیرانوند
به صورت مش��ترک نوش��تهاند نکتۀ
قابل توج��ه در متن این س��ریال لحن
دیالوگه��ای آن اس��ت که با وس��واس
زیادی کنار هم چیده شده است .شاید
این انتخاب مناس��ب نتیجۀ همفکری و
همکاری سه نویس��ندۀ زبردست باشد
ک��ه تمام تالش خود را برای ارائۀ یک
اث��ر زیبا و در ش��أن حضرت اباعبداهلل
علیهالسالم به کار بستهاند.
آرمان موسیپور ،آهنگساز این سریال
با خلق دو جنس موسیقی متفاوت برای
زمان حال و گذشته و ساخت یک ترانۀ
زیبا برای پایان بندی س��ریال با ترانۀ
عبدالجبار کاکای��ی و صدای محمد
اصفهان��ی کار شایس��تهای را ارائه
کرده است.
ه��ر دو بخش این س��ریال چه
از نظ��ر مضمونی و چ��ه از نظر
اجرایی بسیار گیرا و موفق است
ولی تلفیق آنه��ا در کنار هم به
همان دلیلی ک��ه در ابتدا آمد،
از موفقیت آن کم میکند .حتی
موجب میش��ود که بیننده پس
بزند.
شکی نیست که تکرار چنین آثاری
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ذه��ن بینن��ده را برای تماش��ای چنین
اتفاقاتی در س��ریالها و فیلمهای ایرانی
آم��اده میکند ول��ی س��ریال آخرین
دعوت قربانی چنین فرهنگس��ازیای
میش��ود و سریالی که میتواند جزو پر
بینندهترین س��ریالهای مناسبتی باشد
مخاطب خود را از دست میدهد و به
اثری کم بیننده تبدیل میشود.
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به گزارش س��خنگوی ماکروس��افت
وین��دوز آینده ماکروس��افت ملقب به
ویندوز  7که قرار اس��ت تا پایان سال
 2009می�لادی به ب��ازار بیاید از نظر
حجم��ی تقریبا نصف ویس��تا و از نظر
س��رعتی و پردازش  3برابر سریعتر از
ویندوزهای ماقبل یعنی ویس��تا و XP
است.
با توجه به مش��خصات اعالم ش��ده
سرعت نصب این ویندوز از نظر زمانی
یک س��وم ویندوز  XPو نصف ویستا
است و از سوی دیگر سرعت بوت یا

پ��س از موفقیته��ای روز اف��زون
ش��رکت  ITو آنالین گوگل در س��ال
 2008و ارائه اولینهای خود در همین
س��ال همچون گ��وگل ت��اک تصویری
و آندریود (سیس��تم عام��ل موبایل) و
ک��روم ( مرورگر اینترنتی) زمان زیادی
را برای محصوالت سابق خود و تطبیق
آنها با این محصوالت و انحصار گرایی
پرداخت.
یکی از شایع ترین آنها ارائه خدمات
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مهندس سروش مسعودی

باال آمدن  ،7س��ه برابر  XPو دو برابر
ویستا است.
عالوه بر این وین��دوز  7برای Shut
 downدو برابر س��ریع ت��ر از ویندوز
 XPو س��ه برابر س��ریع ت��ر از ویندوز
ویستا عمل میكند.
ام��ا نكت��ه جال��ب آن اس��ت كه در

جریان آزمایشها انتقال  100مگابایت
اطالعات از یك بخش از هارد دیسك
به بخش دیگر در ویندوز  XPس��ریع
تر از ویندوز  7انجام گرفته و ویستا در
این زمینه رتبه آخر را دارد.
عالوه بر این انتقال شبكهای اطالعات،
فشرده س��ازی دیتا و باز كردن مجدد
آن در محی��ط ویندوز و همین طور باز
كردن فایلهای مختلف اداری ش��امل
 Word، Excelو  PDFدر محی��ط
ویندوز  7تا س��ه برابر س��ریع تر از دو
وین��دوز دیگ��ر صورت میگی��رد و به
همین علت پیش بینی میشود ویندوز 7
بر خالف ویندوز ویستا در جلب توجه
عموم موفق باشد.

انحص��اری خ��ود برای کارب��ران ایمیل
 Gmailبر روی مرورگر کروم است.
ط��ی اطالعیهه��ای خاص گ��وگل به
زودی در نسخههای جدید این مرورگر
ق��رار اس��ت سرویس��ی مخصوص جی
میلیه��ا ارائه ش��ود که فق��ط بر روی
ای��ن مرورگ��ر قابل مش��اهده اس��ت و
س��رعت لود و کار با س��رویس gmail
را ت��ا  10برابر بیش��تر میکند .این امر
باعث ش��ده است تا ش��رکتهای ارائه
کنن��ده مرورگرهای مع��روف از جمله

 IEو  FireFoxاز همکاریه��ای خود
با گوگل دست بکشند و حالت تدافعی
به خ��ود بگیرند ،و حت��ی منتقدین که
آینده اینترنت را بر روی وب  2روشن
میبینند و انحص��ار گرایی و تنوع نرم
افزاری را برای اینترنت یک علت عدم
پیش��رفت میدانن��د نیز به ای��ن اقدام
گوگل پاسخی منفی دادهاند.از آنجا که
بخت با گوگلیها ت��ا کنون موافق بوده
اس��ت هنوز از دست کشیدن مسئولین
این شرکت خبری نبوده است.

بازیهای محبوب
بازیه��ای ویدئوی��ی ام��روزه یکی از
مهمترین قس��متهای دنیای  ITرا به
خ��ود اختصاص میدهد و برای نش��ان
دادن قدرت یک سیستم شخصی هنوز
هم یک بازی قوی مالک مهمی است،
در کن��ار آن ایجاد یک س��ازمان برای
گس��ترش بازیه��ای ویدئویی بر روی
سیستمهای ش��خصی آن را یک بخش
مه��م و اختصاص��ی جل��وه میدهد و با
توجه به افکته��ای مجازی ،کیفیت و
سناریو و ژانر بازی آنها را رتبه بندی
میکنن��د و در پای��ان هر س��ال اعالم
میکنند .بازیهای محبوب سال 2008
به این ترتیب بودهاند:
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2 Saint Row-1
Dead Space-2
2 Far Cry-3
2 Fable-4
LittleBigPlanet-5
Guitar Hero World Tour-6
Command and Conquer:-7
3 Read Alert
2 Fallout-8
Tom Clancy’s End War-9
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2 Resistance-10
2 Gear of War-11
Valkyria Chronicles-12
Mirror’s Edge-13
World of Warcraft: Wrath of-14
the Lich King
Dead 4 Left -15
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تبلیغات بازرگانی در همین نزدیکی!

19

206

12بهمن مـــاه 1387

20

 12بهمن مـــاه 1387

206

حیم اعصابنورد

اعصابنوردان
غیرانســـانی!

اگر فکر میکنید اعصابنوردی ،کاری
مختص انسانها اس��ت کام ً
ال در اشتباه
هس��تید .هم کس��ی که اعصابنوردی
میکند و هم کس��ی که اعصابنوردی
میش��ود میتوان��د انس��ان یک س��ر
ودوگوش نباش��د .طبق مت ّمم اساسنامۀ
کلوپ اعصابنوردی «هر موجودی که
در جهان هس��تی حضور دارد میتواند
روی اعص��اب دیگ��ران راه برود و آن
را ش��خم بزند و همچنی��ن اعصاب هر
موجودی ک��ه در جهان حض��ور دارد
ممکن است ش��بی ،نصفه شبی یا حتی
وسط روزی نوردیده بشود».

رایانه!

اص ً
ال همین که مجبوریم به یک وسیلۀ

ش��ناخته شده در
جهان ی��ک چیز
دیگ��ری بگویی��م
و آن چی��زی هم
ک��ه میگویی��م با
یارانه قاطی شود
تا دیگ��ران به ما
بخندن��د یعن��ی
اینک��ه کامپیوت��ر
توانایی اعصابنوردی دارد.
اعصابن��وردی کامپیوت��ر در دو
ش��اخۀ س��خت افزار و نرم افزار نمود
پیدا میکند .خود ش��اخۀ نرم افزار به
دو زیر ش��اخۀ نرم افزارها و ویروس��ها
تقس��یم میش��ود .ام��روزه محقق��ان و
نوآوران عرصۀ اعصابنوردی رایانهای
ترکیبی از دو زیرش��اخۀ
ن��رم اف��زار را ب��رای
اعصابن��وردی ارائ��ه
کردهاند .آنها عقلهایش��ان
را روی ه��م ریختهاند و چیزی
به نام تروژان را در وب ول کردهاند.
تروژانها مانند کرم به درون کامپیوتر
میخزد و آن را ویران میکند .یعنی
ش��ما وقتی که شبهنگام و پس از
یک چت طوالنی از پای دستگاه
بلند میشوید ،رایانه دارید ولی
فردا صبح که به عش��ق چت
کردن از جا میجهید و سراغ

کامپیوت��ر خ��ود میروید ب��ا یک چیز
بیش��عور روبرو میشوید که اص ً
ال شما
را به جا نم��یآورد .وقتی درون آن به
کند و کاو میپردازید تازه میفهمید که
ای دل غافل! این دستگاه حتی خودش
را هم نمیشناسد!
اگر ش��ما با یک ویروس روبرو بودید
از نرم افزار وی��روس یاب خود تقاضا
میکردی��د که با بیرحم��ی تمام دخل
آن وی��روس ناب��کار را بی��اورد ول��ی
تروژانها طوری برنامه ریزی ش��دهاند
که به محض روبرو ش��دن با دس��تور
ح��ذف ،تکثیر میش��وند و ب��ه درایو
دیگری میخزند! حاال خر بیاور و باقالی
بار کن!
داس��تان به همین جا ختم نمیش��ود.
این تروژانها به تدریج ش��روع به پاک
س��ازی محتویات هارد دیس��ک ش��ما
میکنند و در م��دت کوتاهی کامپیوتر
شما پاک و پاکیزه میشود.
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آنفوالنزا

این آنفوالنزا از کوفت هم بدتر است!
کس��ی که دچار چنین مرضی ش��ود از
دو ناحیه م��ورد اعصابن��وردی قرار
میگی��رد؛ یک��ی اینکه با ت��ب و لرز و
استخوان درد و س��وزش اطراف بینی
درگیر میش��ود و از طرف��ی اطرافیان
ج��دی نمیدانند و
او را ی��ک مریض
ّ
معتقدن��د که دارد ن��از میکند .از این
رو آنفوالنزا بیش از آنکه به جسم آدم
صدمه بزند روی اعصاب آدم در آمد
و شد است.
آنفوالنزا آدم را دچ��ار چنان ضعفی
میکند که آدم به زمین میچسبد ولی
اطرافی��ان از این کار اص ً
ال خوشش��ان
نمیآید و مدام دوس��ت دارند به آدم
کار بدهند.
زیاد بودن مریضهای آنفوالنزایی هم
از آن موارد اعصابنورد است که روح
و روان ش��خص مبتال را جویده جویده
میکند زیرا وقتی ی��ک نفر از اعضای
کالس دچ��ار ای��ن بیماری بش��ود به
سرعت شیوع پیدا میکند و همۀ اهالی
کالس را آنفوالنزای��ی میکند .دکترها
در اینگون��ه موارد به هزار و یک دلیل
معتقدند که بچهها باید در خانه بمانند
و استراحت کنند ولی اولیای مدرسه با
س��ختگیری الکی مانع استفادۀ بچهها
حق طبیعی میشوند!
از این ّ
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گارانتی و وارانتی!

ای��ن دو واژه در ای��ران ج��زو موارد
اعصابن��وردی به ش��مار م��یرود.
وقتی ش��ما برای خریدن یک وسیله
اعم از یخچال ،تلویزیون ،بخاری برقی،
اتومبی��ل ،قطعۀ کامپیت��ری ،موبایل و
خیلی چیزه��ای دیگر به فروش��گاهها
مراجعه میکنید ،ب��ا قیمتهای مختلفی
مواج��ه میش��وید .ظاهرا ً هی��چ فرقی
بین آنه��ا وجود ندارد .عل��ت را جویا
میش��وید و ب��ه این نتیجه میرس��ید
که اختالف قیمتها ب��ه خاطر اختالف
گارانتیها است.
داس��تان به همین جا ختم نمیشود؛
فروشنده آنقدر شما را تهدید میکند
و تحت فش��ار قرار میدهد که ش��ما
ترجی��ح میدهی��د آن وس��یله را ب��ا
گرانترین گارانتی خریداری کنید تا به
اصطالح خیالتان راحت شود.
ب��از هم داس��تان به همی��ن جا ختم
نمیشود؛ آن وس��یله در اولین استفاده
یا نهایت ًا دومین استفاده دچار نقص فنی
میشود.
ش��ما با هزار امید و آرزو و شادمانی
سراغ فروش��نده میروید .در

ابت��دا فروش��نده ش��ما را به
کل��ی از یاد برده اس��ت و ادعا میکند
ک��ه گارانت��ی آن وس��یله هی��چ ربطی
به او ندارد و ش��ما مجبور هس��تید به
تعمی��رگاه مرکزی آن وس��یله مراجعه
کنی��د .اگر وقت داش��تید و این کار را
انجام دادید مطمئن باشید ساعتها باید
منتظر بمانید .وقتی هم که نوبتتان شد
میفهمید که ایرادی که برای دس��تگاه
ش��ما پیش آمده است مشمول گارانتی
نمیشود.
در اینصورت یا از کوره در میروید و
آن وس��یله را جلوی چشمان همه خُ رد
و خاکش��یر میکنید یا اینکه بر اعصاب
خود مسلط میشوید و میگویید :من از
شما شکایت میکنم!
ما به شما توصیه میکنیم که سیلی
نقد بهتر از حلوای نسیه است.
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حامد قاموس مقدم

ای عشق! همه بهانه از توست

فیلم سینمایی «مینای شهر خاموش»،
س��ومین اثر بلند امیر شهاب رضویان
همزمان با س��الگرد زلزلۀ شهر بم وارد
شبکۀ ویدئویی کشور شد.
امی��ر ش��هاب رضوی��ان از نس��ل
کارگردانان و فیلمس��ازانی اس��ت که
س��ینما را از فیل��م کوتاه آغ��از کردند
و س��الها در ای��ن مس��یر ب��ه کس��ب
تجربه پرداختن��د .تعداد زیادی از این
فیلمس��ازان ،ام��روزه در ایران و جهان
به عنوان فیلمس��ازانی کار بلد و موفق
معروف هس��تند؛ بهمن قب��ادی ،رضا
میر کریمی ،وحید موس��ائیان ،مهرداد
اسکویی ،اصغر فرهادی و بسیاری دیگر
که شرکت میکردند و آثار یکدیگر را
مدعی س��ینمایی
نقد میکردند ،امروزه ّ
فرهنگ��ی و متفاوت هس��تند .البته این
ادع��ای آنها کام ً
ال بجاس��ت .فیلمهای
هر ک��دام از این فیلمس��ازان حرفهای
جدیدی برای گفتن دارد و هر سکانس
از فیلمهایشان به تنهایی به اندازۀ فیلم

بلند برخی از فیلمسازان دیگر ارزشمند
است.
«مینای شهر خاموش» ،قصۀ بازگشت
به خ��ود و اصل اس��ت .دکتر پارس��ا،
جراحی زبردس��ت اس��ت که سالها در
ّ
آلمان زندگی کرده اس��ت .او به خاطر
جراحی یک رزمندۀ مجروح که آخرین
ّ
تیر جنگ را در سینه دارد به ایران باز
میگردد .او به اصرار یکی از دوس��تان
پدرش به بم میرود و همین سفر باعث
میشود هویتش برایش معنا پیدا کند.
مینای ش��هر خام��وش را میتوان در
گروه فیلمهای جا ّدهای تصور کرد .زیرا
بیش��تر اتفاقات و دقای��ق کلیدی فیلم
در طول س��فر اتفاق میافتد؛ س��فر از
هامبورگ به تهران و از تهران به بم.
شاید چنین به نظر بیاید که رضویان
قصد س��اختن فیلم انتق��ادی از اجتماع
امروز را داشته است .واقعیت این است
که رضویان تنها به توصیف و ترس��یم
فضایی میپردازد که دکتر پارس��ا پس

از ورود به ایران با آن مواجه میشود.
اگ��ر از دیدگاه یک فیل��م اجتماعی به
این فیلم نگاه کنیم ،چیزی دستگیرمان
نمیشود و آخر سر بینتیجه و مأیوس
از پای فیلم بلند خواهیم شد .در حقیقت
تم��ام این س��فرها و داس��تانها و وقایع
بهانهای اس��ت برای روایت داس��تان
عشق در سه نسل مختلف؛ نسل قناتی،
نسل دکتر پارس��ا و نسل بهرامی .این
دغدغه در همۀ نس��لها وجود دارد .در
نس��ل بهرامی این دغدغ��ه مانند یک
رود جاری اس��ت ولی در نس��ل قناتی
و دکتر مانند قناتهای زیرزمینی که بر
اثر زلزله مس��دود ش��دهاند ،احتیاج به
وارس��ی و رس��یدگی و مراقبت دارد تا
دوباره جاری شود.
همۀ مس��ائل فیلم حت��ی زلزله ،حتی
آخرین تیر دوران جنگ ،بهانهای است
برای روایت داستان عشق.
موس��یقی در این فیلم جایگاه ویژهای
دارد .در فضای شهر فیلم ،آدمها پیش
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از آنکه نمایان ش��وند با موسیقی مورد
عالقۀش��ان معرفی میشوند .روحیات
بهرامی نیز در طول فیلم با موسیقیهایی
که گوش میدهد روشن میشود.
افکته��ا و صداهای کمکی فیلم نیز در
همین راستا عمل میکند و برای بیننده
بیانگر حاالت و روحیات فیلم است.
کارگ��ردان فیل��م از موس��یقی برای
برخ��ی کدگزاریها هم اس��تفاده کرده
است برای مثال ترانهای که از کورس
سرهنگ زاده در فالش بک خانۀ پدری
پارس��ا پخش میشود قطع میخورد به
آوازی که قناتی در اتومبیل میخواند.
همین جابجاییها کلیدهایی را به دست
بیننده میدهد تا با آن بتواند گرههای
داستان را باز کند.
برخ��ی از منتقدی��ن معتقدن��د ک��ه
عنوان فیلم بس��یار بیمس ّما است زیرا
کاراکتر اصلی عنوان فیلم یعنی «مینا»
هرگز نش��ان داده نمیشود .در حقیقت
مینای ش��هر خاموش هم��ان تیلههایی
اس��ت که سارا ،دختر دکتر پارسا به او
هدیه میدهد .دکتر پارس��ا با تماشای
تیلهها هوای گذشته به سرش میزند و
تصاویر آن دوران برایش زنده میشود
و انگیزۀ رفتن به بم و جستجوی گذشته
در او بیدار میشود.
امیرش��هاب رضوی��ان ب��رای روایت
داس��تانش روش��ی بدیع و م��درن را
پیش میگیرد .او داس��تانهای مختلفی
را م��وازی با هم پیش میبرد و طوری
گرهه��ای داس��تان را ب��از میکند که
بینندهّ ،
لذت کشف و شهود را از دست
ندهد .چنان که باز کردن آخرین گره
را به خود بیننده واگذار میکند.
از نظ��ر تکنیک��ی رضوی��ان بس��یار
هوش��مندانه عم��ل کرده اس��ت .او

نماهایی بسته با رنگهایی سرد را برای
غرب��ت و آلمان در نظر گرفته اس��ت.
وقت��ی دکتر ب��ه تهران میآی��د نماها
مدیوم میشود و رنگها قدری گرمتر از
قبل .وقتی هم که دکتر به بم میرس��د
نماها باز و النگ ش��ات میشود بیننده
به خوبی میتواند گرمای کویر را حس
کند.
ای��ن فیلم نقاط ضعفی نیز دارد .برای
مث��ال مضمون اصلی فیل��م یعنی باغی
که به یک فردی به ارث رسیده است
که آن را نمیخواهد یا عش��قی که در
دوران کودکی گم ش��ده اس��ت بیننده
را به یاد فیل��م درخت گالبی داریوش
مهرجویی میاندازد ی��ا برخی اتفاقات
ک��ه در اتاق عمل میافتد و چندان هم
علمی نیست.
از نکات مثبت فیل��م بازی بازیگران
فیلم اس��ت که همگی آنها مثال زدنی
هستند.
اس��تاد انتظام��ی ،صاب��ر ابر،
مه��ران رجب��ی ب��ا گریم��ی
متفاوت و ش��هباز نوش��یر
در نقش دکتر پارس��ا با
بازیهایی شگفت انگیز
باورپذی��ری فیلم را
دو چندان کردهاند.
ب��ه ه��ر ح��ال فیلم
رضوی��ان را باید فارغ
از نگاهه��ای انتقادی و
اجتماع��ی دید تا بتوان از
آن ّ
لذت برد.
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مهدی مستوری

این سیاستمداران...
همه ما معتقدیم که هیچ انس��انی را نمیتوان با مالک قرار دادن تنها یک عمل ،خوب یا بد دانس��ت .هر
انس��انی نقاط روش��ن و تاریک زیادی در زندگیاش دارد که مجموع آنها هویت او را تش��کیل میدهد اما
گاهی عملی از یک انسان سر میزند که تمام زندگی او با آن یک عمل سنجیده میشود .اما گاهی عملی از
یک انسان سر میزند که تمام زندگی او با آن یک عمل سنجیده میشود .این اتفاق در عالم سیاست بسیار
پر رنگ اس��ت؛ چرا که تصمیمهای یک سیاس��تمدار با سرنوشت همه مردم در ارتباط است .ما در این جا
میخواهیم چند تصمیم از چند سیاستمدار رژیم گذشته را با هم مرور کنیم که بسیار در زندگی مردم تأثیر
گذار بوده و گاهی سرنوشت ایران را زیر و رو کرده است .قصد ما این است که نشان دهیم یک تصمیم یک
سیاستمدار در یک لحظه بحرانی چه قدر اهمیت دارد و چه قدر او باید خودش را در زندگی ساخته باشد
تا در آن لحظه درست عمل کند ،و همگی به این فکر کنیم که سیاستمدارانی که این تصمیمها را گرفتهاند
تا چد حد برای انجام آنها آماده بودهاند و چه قدر شایستگی سیاستمدار شدن را داشتهاند.
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دکتر منوچهر اقبال :در خرداد ،1336
دکتر منوچهر اقبال به نخست وزیری
میرس��د .نخس��ین اقدام اقبال پس از
احراز نخس��ت وزیری ط��رح تصویب
ی��ک الیح��ه درمجلس اس��ت :الیحه
تش��کیل س��ازمان اطالع��ات و امنیت
کش��ور .تش��کیل این س��ازمان دستور
دولت آمریکاس��ت .اقب��ال آن قدر به
تصویب الیحه اطمین��ان دارد که پس
از تصویب آن سرلش��گر تیمور بختیار
را به ریاس��ت س��اواک ب��ر میگزیند.
تشکیالت و شرح وظایف ساواک را در
سال  1335ده مستشار آمریکایی تهیه
و تدوین میکنند .ساواک از روی مدل
س��ازمانهای  CIAو  FBIالگوبرداری
ش��ده اس��ت ،ام��ا از آن جا ک��ه امور
جاسوس��ی ایران به گس��تردگی دولت
آمریکا نیس��ت ،این مستشاران وظایف
جاسوس��ی داخلی و خارجی را در ایران
در یک تشکیالت ادغام میکنند.

سرلشگر فضلاهلل زاهدی :مهمترین
اتف��اق در زندگ��ی فض��لاهلل زاه��دی
کودتای ننگین  28مرداد  1332است؛
جالب این است که همین کودتا باعث
نابودی فضلاهلل زاهدی میش��ود .پس
از کودت��ا زاه��دی خ��ودش را ی ّکه تاز
عرصۀ قدرت میبیند و آن قدر مست
کودتای  28مرداد است که دیگر حتی
به ش��اه هم اعتنا ندارد .زاهدی همواره
خودس��رانه عم��ل میکن��د و در هیچ
تصمیمی نظر ش��اه برایش مهم نیست.
او حتی بس��یاری از دستورات مستقیم
محمد رضا را هم نادیده میگیرد .جدا
از این ،مس��ئلهای که به شدت محمد
رض��ا را آزرده میکند این اس��ت که
پس��ر زاهدی ،اردش��یر زاهدی ،هر جا
مینشیند خود و پدرش را «تاج بخش»
مینام��د .به دلیل پارهای مصالح ش��اه
مدت��ی زاه��دی را تحم��ل میکند اما
هنوز دو سال از نخست وزیری زاهدی
نگذشته است که ش��اه او را مجبور به
استعفا میکند و به سوئیس میفرستد
و دیگر اجازه نمیدهد به ایران بازگردد.
مدت نخس��توزیری سرلشگر زاهدی
تنها  19ماه و  20روز است.
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دکتر علی امینی :پس از کودتای 28
مرداد سال  32مصدق بر کنار میشود
و س��پهبد زاهدی به نخس��ت وزیری
میرسد .دکتر علی امینی هم به وزارت
دارای��ی منصوب میش��ود .در این ایام
ملی شدن صنعت نفت برای انگلستان
و آمریکا دغدغه بزرگی اس��ت و وزیر
دارایی باید مش��کل نفت را برای آنها
حل کند .دکتر امینی این مسئولیت را
به عهده میگیرد و در کابینه س��پهبد
زاهدی ،رس��م ًا ثمرۀ مبارزه ملی مردم
ای��ران را در مورد ملی ش��دن صنعت
نفت ب��ه باد میدهد .او ق��راردادی را
از تصویب مجل��س میگذراند که طی
آن س��هامداران اختیارات وس��یعی در
بنادر ،راه آهن ،تلگراف ،تلفن ،بیس��یم
و هواپیمایی کش��ور پی��دا میکنند ،در
حالی ک��ه بزرگترین س��هامدار نیز در
این قرارداد ،انگلس��تان اس��ت .در این
زمان نخس��ت وزیر انگلس��تان آنتونی
ایدن نام دارد .ایدن در کتاب خاطرات
خود یادآور شده است« :پس از سقوط
مصدق م��ا تصور نمیکردی��م که کار
نفت به س��هولت حل شود؛ ولی کمک
دکتر امینی مس��ئله نف��ت را به نفع ما
تمام کرد».
ادامه دارد...
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ف مثل شهروند

قاسم رفیعا

مجموعه مباحث آموزش شهروندی برای مردم کرۀ ماه

آداب سخن گفتن

هر چند ش��ما قبل از آمدن به زمین
چند واحد پیش نیاز حرف زدن را پاس
کردهاید .ولی اینکه فضایی بتواند حرف
بزند همۀ کار نیس��ت .چ��را که ممکن
است ش��ما خیلی حرف بزنید ولی یک
ذره از حرفهایت��ان به درد نخورد ،پس
درس��ت حرف زدن و ب��ه موقع حرف
زدن از آن نکاتی است که برای آدمها
اهمیت ویژهای دارد.
اگ��ر دقت کرده باش��ید ی��ک قطعه
گوش��تی توی دهانتان است که به آن
زبان میگوین��د .حاال نمیخواهد درش

بیاورید! میدانم که ش��ما ه��م دارید.
ببرش ت��و حالم به هم خورد! ش��ما با
همین قطعۀ کوچ��ک میتوانیدکارهای
بزرگ انجام دهید .میتوانید سرتان را
به باد بدهید و میتوانید دنیا را متحول
کنید.
یک فضایی خوب باید چه نکاتی را
در سخن گفتن رعایت کند؟
اگه اون دو نفر اینق��در حرف نزنند،
من ح��رف میزنم .ببخش��ید که دارم

وسط صحبتهای شما درس میدهم!
 -1آهنگ ص��دا خیلی مهم اس��ت.
منظورم این نیس��ت که شما با آهنگ
حرف بزنید ملت بش��کن بزنند .یعنی
لحن باید متناس��ب با محیط و اوضاع
و احوال باش��د .اگر برای جمع بیش��تر
و محیطی گس��تردهتر صحبت میکنید
باید آهنگ صدا بلندتر باشد به طوری
که صدا به همه برس��د و لحن س��خن
هم متناس��ب با موضوعی باشد که در
موردش صحب��ت میکنید .یعنی نباید
با شادی از مرگ سخن گفت و با اندوه
و صدایی تأثر انگیز از شادی سخن به
میان آورد.
 -2ش��ما درم��ورد چیزهای��ی ک��ه
اطالع��ات درس��تی از آن ندارید ،چرا
اظهار نظر میکنید؟ بعضی وقتها حتی
تلف��ظ دقی��ق بعضی از کلم��ات را هم
نمیدانید .آدمه��ا در این موارد خیلی
دقت دارند و به شدت حواسشان هست
که در مورد چیزی که نمیدانند اظهار
نظر نکنند ،آدرس��ی که بلد نیستند به
اشتباه به کسی ندهند و دربارۀ جزایر
النگره��اس زیاد صحب��ت نکنند،
بلکه پیچیدهترین حرفها را هم
با سادهترین و صمیمانهترین
کلمات بیان کنند.
 -3الزم نیس��ت ش��ما
ب��رای رس��اندن مطالبی
که ب��ا چند جمل��ه کوتاه،
رس��ا و قابل انتقال اس��ت
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یک س��خنرانی ترتیب بدهید یا چنان
خالص��ه صحبت کنید که طرف مقابل
هیچ چیزی از پاس��خ ش��ما درک نکند
به عبارتی دیگر به جای حرکت دادن
زبان چند گرمی ،کل��ه چند کیلویی را
تکان دهید( .فضاییها کلههای بزرگی
دارند و خیلی توی کلههایشان پر است
اما چیزی که در آن وجود ندارد ،مغز
است).
 -4حاال م��ن مدتی کرۀم��اه بودهام،
حرف زدن ش��ما را درک میکنم ولی
شما این قدر تند حرف میزنید که آدم
به س��ختی میفهمد چه میگویید ،شما
نباید تند و سریع حرف بزنید حاال این
قدر نمیخواه��د دور صحبت کردنتان
را کند کنید .منظ��ورم صحبت کردن
متع��ادل بود اینجوری ک��ه حاال دارید
صحبت میکنید .آدم فکر میکند تب
دارید و دارید هذی��ان میگویید .باید
تالش کنید در آخر جملهها صدا رس��ا
باشد و کسی خوب صحبت میکند که
آخر جمالتش را بلند ادا کند.
 -5تک��ه کالمهایی مثل :عرض کنم،
عرض میش��ود ،مث ً
ال ،چی��ز ،غیره و...
بدج��وری موجب تحقیر ش��ما خواهد
شد .این عادتهای بد را از خودتان دور
کنید.
 -6ب��ه کار ب��ردن کلمات زش��ت و
رکیک به کس��ی جز خود ش��ما لطمه
وارد نمیکند .مخصوص ًا وقتی عصبانی
هس��تید ،چی��زی نگویی��د ک��ه بعد از
عصبانیت پشیمان شوید.
 -7آدمها به حرف زدن خیلی اهمیت
میدهن��د .به همین خاطر باید س��عی
کنید در س��خن گفت��ن دقت کرده و با

اس��تفاده از ش��عر و ضرب المثل ،روح
آدمها را تس��خیر کنید و چنان آنها را
شیفته خود سازید که ترک دیار کنند
و با ش��ما ب��ه کرۀماه بیایند ،به ش��رط
اینکه با حفظ نکات اخالقی و س��خنان
مفید فایده موجبات ش��ادی و نش��اط
آدمه��ا را فراهم کنید و این کار امکان
پذیر نیست مگر اینکه به جای تماشای
تلویزیون ،کتاب بخوانید.
-8اینکه توی کرۀماه پدر ش��ما چند
متر ماه دارد! و ش��ما چند روند سفینه
دارید ،حرفهایی نیست که موجب شود
اعتبار ش��ما باال برود .آدمها از کسانی
که زی��اد به اصال��ت خاوادگ��ی خود
افتخار میکنند و افتخارات گذش��ته را
به رخ هم میکشند ،خوششان نمیآید،
حت��ی اگر حرفه��ای دیگ��ران بهترین
حرفهای دنیا باشد ،کسی به آنها توجه
نخواهد کرد پس سعی کنید از خانوادۀ
حدی که
خود صحب��ت نکنید مگر در ّ
میپرسند.
 -9مش��کالت شما متعلق به خودتان
اس��ت و الزم نیس��ت ب��ه ه��ر ک��س
میرسید در مورد دوری از ماه و احیان ًا
زن و فرزند س��خن بگویید .اگر انتظار
کمکی دارید اشارهای کافی است و اگر
میخواهید حس ترح��م آنها برانگیزد
اص ً
ال کار درس��تی نیس��ت چون با این
کار ،شما خیلی کوچک میشوید ،حال و
حوصله مصیبت شنیدن آدمها هم حد
و اندازهای دارد.
 -10فک��ر نکنی��د با عی��ب جویی از
دیگران و تمس��خر آنه��ا موجب جلب
توجه میش��وید .ش��ما تنها ب��ا اینکار
موجبات سلب اعتماد دیگران را فراهم
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میکنید .هیچ آدمی از سرزمین و شهر
خود بدگویی نمیکند چون میداند خود
اوست که سرزمینش را ساخته است و
انتقاد از فرهنگ مردم ش��هرش ،انتقاد
از شخصیت خود اوست .بنابراین سعی
میکن��د در کنار معایبی ک��ه میبینید
نکات مثبت را با انصاف بیان کند.
 -11چه کسی گفته است شما کسی
را نصیحت کنید؟ حتی اگر قرار باش��د
کس��ی را نصیحت کنید او نباید متوجه
شودکه شما دارید نصیحتش میکنید.
ای��ن چه رس��م بدی اس��ت که ش��ما
فضاییه��ا دارید و مث��ل موجودات پر
ادعا همیش��ه از باال نگاه میکنید و فکر
میکنید چون از ماه آمدهاید حق دارید
مردم را ریز ببینید.
 -12قس��م خوردن کار زشتی است.
مطمئن باشید هیچ قسمی حرف دروغ
ش��ما را راس��ت نمیکن��د و حرفهای
راس��تتان اگر با صداقت بیان شود نیاز
به قسم ندارد.

 12بهمن مـــاه 1387

206

28

افسون حضرتی

یاد روزهای مدرسه ،امتحان و کارنامه
معموالً زمانی که ماه آخر پاییز از راه میرس��ید ،فصل امتحانات شروع میشد و
البت��ه کمی هم دلهرهآور بود ام��ا از امتحانات بدتر ،زمانی بود که اعالم میکردند
بای��د پدر یا مادرتان برای گرفتن کارنامه به مدرس��ه بیاین��د .زمانی که ما درس
میخواندیم ،به هر دورۀ امتحانی «ثلث» میگفتند ولی امروز حتی امتحانات مدرسه
هم ترمی شده است تا همه چیز کام ً
دفعه از
آزاد،این
کش��تیکند.
گذشته فرق
ورزشکارانرنگین از
چندین مدال
دارندۀ
س��ابقالتیمبا ملی
علیرضا دبیر کش��تیگیر
ای
ه
نمر
چه
آورند؟
ی
م
یاد
به
را
امتحان
و
مدرس��ه
و
مش��ق
روزگار
پرس��یدیم که
عضو ش��ورای ش��هر تهران که دکترای تربیت بدنی هم دارد ،دربارۀ
برنزی و
طالیی تا
میگرفتند؟ وقتی کارنامۀشان را دریافت میکردند چه مشکالتی بود و...
روزهای امتحان و مدرس��ه میگوید :در ورزش ،ریاضی و تاریخ خیلی زرنگ بودم؛ در
شما در این باره چطور فکر میکنید؟
صورتی که این س��ه رش��ته کام ً
ال با هم متفاوت هس��تند .تاریخ را به این دلیل دوست

فرمولهای ریاضی هم خیلی
بازی با
چطوریشدم،
گذشته مطلع م
خواندنش
داشتم که با
کنید؟
فکرازمی
ایناز باره
شما در
لذت میبردم ،ورزش هم که دیگرجای خود را داشت .اما انشا را دوست نداشتم چون
نمیتوانس��تم مطابق قوانین انشانویس��ی ،مطلبی بنویس��م .هنوز هم که در روزنامهها و
ایشتمیخوانم ،به نویسندۀ آن غبطه میخورم که چگونه توانسته اطالعات
مقالیه ک
هام مل
مجلقهتی
دبیر کش��تیگیر ساب
علیرضا
کنار هم بچیند .به تدریج که بزرگتر شدم ،به شعر و ادبیات هم عالقه
زیبایی
این
به
الیی تا
ن م��دالرا رنگین از ط
آزاد ،دارن��دۀ چندی
کردم.که دکترای
پیداتهران
عضو ش��ورای شهر
برنزی و
کارنامۀتان را میگرفتید با مشکلی روبه رو بودید؟ دبیر میخندد و میگوید:
آیا
وقتیهای امتحان
م دارد ،دربارۀ روز
تربیت بدنی ه��
ختوانستم انتظارات معلمان ،مدیران و پدر و مادرم را برآورده کنم،
ریی
همیش��هتانم
باالخرهریاضی و
میگوید :در ورزش،
و مدرس��ه
وقتیتهکه کش��تی را جدی ش��روع کردم .البته گاهی اوقات کمکاری هم
به
خصوصن ازسه رش
رتی که ای
زرنگ بودم؛ در صو
خیلی
افسوس میخورم.
می
اکنوناین
آیا
کردمری��کهخ را به
و
ق
ت
تا
ی
د.
تن
ک
��
س
ال با هم متفاوت ه
ارنام
کام ً
ته یک نوجوان را دورانی رمویب
که همراه ۀتان را
همکالسیها
و
دوس��تان
داند
روزهای
بهترین
دبیر
و
ش
م
ذ
د
گ
ی
از
ی

ش
د
گ
دن
؟
وان
ر
خ
ف
با
ت
که
ی
م
د
شت
دلیل دوس��ت دا
با
دوبارهمشکل
اوقاتخنآرزو میکنم کهای کاش
یادماندنی دارند و میگوید :گاهی
ی به
ه��ای
لحظه
ریاضی هم
دبیر م

ی
ی روبه
ها
ول
رم
ف
د
با
یشدم ،از بازی
مطلع م 
دوم 
ی
برگردم.ی
دوران
آن
به
انتظ��ا
گوید :با
جا
گر
را
ال
دی
خ
که
ت
م
ر
ه
ه
م
ش
ع
رز
ه
ل
و
م
م،
م
ی
رد
ا
��
خیلی لذت میب
ن ،م
شه نمی
دوس��ت نداش��تم
کنم ،به
دیران و
پ
خ
توانستم
د
ص
ر
و
را
و
��ا
ش
م
ود را داش��ت اما ان
ص از
ادرم را
خ
ک��رد
وقتی که
قوانین انشانویس��ی،
م.
ک
ال
ش
برآورده
ب
ت
��
ت
ه
ی
ق
گ
طاب
ا
م
ه
را
م
��ت
چون نمیتوانس
ا
ی اوقا
جدی
ک��ه در روزنامهها و
کنون اف
ت ک��م
س
ش��روع
ک
و
ا
ر
س
ی
م
ه
م
لبی بنویس��م .هنوز
هم میک
یخورم.
مط
دبیر ب
به نویسندۀ آن غبطه
ه
ت
ردم که
ر
ی
ن
ر
م،
و
وان
خ
ز
ی
م
ه
مجلهها مقالهای
ک
ای ی
اطالعات را به این
ه همراه
ک نوج
د
وا
و
ن
س
ت
ا
ته
را
س
ن
وان
یخورم که چگونه ت
وه
دورانی
م
مکالسیه
تدری��ج که بزرگتر
دارند و م
ا
ل
میداند
ی

ح
گ
و
ظ
ی
ه

د:
ه
به
ا
د.
گ
ین
ا
چ
ی
ب
ه
م
ب
زیبایی کن��ار ه
هیا
دوب
ی اوقا
م عالقه پیدا کردم.
دماندنی
اره به آ
ت آرزو
ن
م
د
و

ی
ک
ه
را
ن
ت
شدم ،به شعر و ادبیا
نب
م کها
رگردم.
ی کاش

29

هادی ساعی پر افتخارترین ورزشکار ایران در تاریخ
المپیک با بهیاد آوردن دوران مدرسه میگوید :امتحان
دادن همیشه دلهرهآور است .حداقل برای من که این
چنین بود .اگر االن هم قرار باش��د امتحان بدهم ،شب
قبلش اضطراب دارم .به نظرم این امری طبیعی است
چون حتی میگویند ناپلئون هم از امتحان میترسیده.
ولی من ش��اگرد خوبی بودم ،ه��ر چند که از نیمههای
دوران تحصیل ورزش حرفهای را ش��روع کردم و این
موضوع باعث شد که توجهم به درس کمتر شود ولی
همیشه با معدل باال قبول میشدم.
وی از جغرافی به عنوان درسی سخت یاد میکند که
همیشه مجبور به حفظ کردن مباحث آن بوده است اما
فیزیک را دوست داشته و میگوید :چون آزمایشهای
فیزیک را در آزمایش��گاه برایم��ان انجام میدادند ،از
دیدن نتایج آن ل��ذت میبردم ولی جغرافیا برای من
ملموس نبود و به س��ختی یاد میگرفتم که هر استانی
دارد .بنابراین نمرۀ
چ��ه نوع آب و ه��وا و محصول��ی
ت یاد
س��ی سخ
شد.
همیشهدراز همه
من عنوان
کمترکرمدین
جغرافیایی به
از جغراف
��ه حفظ
وی
مجبور ب
همیش��ه
را دوست
یکند که
ما فیزیک
م
اس��ت ا
ی فیزیک
ه
د
و
ب
احث آن
آزمایشها
مب
وید :چون
دادند ،از
گ

ی
ش��ته و م
ی
انجام م 
دا
ه برایمان
ی جغرافیا
زمایش��گا
ب��ردم ول
آ
ر
را د
لذت می
��ختی یاد
نتایج آن
د و به س
دیدن
وس نب��و
آب و هوا
��
م
ل
م
ن
ی چه نوع
ب��رای م
هر اس��تان
فیای من
ه
ک
یگرفت��م
مرۀ جغرا
م
بنابراین ن
ولی دارد.
و محص
ر میشد.
همه کمت
همیشه از
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زشکار ایران
فتخارترین ور
س��اعی پر ا
وران مدرسه
هادی
یاد آوردن د

ه
ب
با
ک
در تاریخ المپی
��ه دلهرهآور
دادن همیش
ن
وی��د :امتح��ا
ن چنین بود.
میگ
ی من که ای��
را
��
ب
ل
س��ت .حداق
دهم ،ش��ب
ا
��د امتحان ب
ش
با
ر
را
ق
م
ه
رم این امری
اگر االن
دارم .به نظ��
ب
را
��
قبل��ش اضط
د ناپلئون هم
حتی میگوین
ن
و
عی اس��ت چ
شاگرد خوبی
طبی
�یده .ولی من
�
س
ر
ت
ی
از امتحان م
ران تحصیل
نیمههای دو
ز
ا
ه
م ،هر چند ک
این موضوع
بود
روع کردم و
ش
را
ی
ا
ه
ورزش حرف
متر شود ولی
م به درس ک
شد که توجه
باعث
ول میشدم.
معدل باال قب
همیشه با
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من جاسوس نیستم!

تامی با یک سینی

غذا وارد شد .پشت سر او
اِدی با یک س��اک لباس به داخل اتاق
آمد .جان س��عی ک��رد .از جایش بلند
ش��ود ولی انگار با مش��ت توی سرش
کوبیده بوند .سرش خیلی درد میکرد.
همزمان با ضربان قلبش دردی درون
سرش میکوبید .پشت سر هم خمیازه
میکش��ید و چش��مانش پ��س از ه��ر
خمیازه پر از اش��ک میش��د .با کمک
ادی توانست روی تخت بنشیند .تامی
میز غ��ذا را طوری ق��رار داد که جان
بتوان��د از آن غذاها بخورد .اِدی برای
غذا خوردن به جان کمک کرد .همین
طور که قاشق س��وپ را فوت میکرد
در دهان جان میگذاش��ت ،آرام آرام
با جان صحبت میک��رد .اِدی به جان

30
قسمت نهم

گفت .باید هر چ��ه زودتر غذا
رو بخوری و لباس��های داخل ساک رو
بپوشی.
ج��ان با تعجب ب��ه اِدی ن��گاه کرد.
اخمهای��ش را درهم کش��ید و به تامی
گفت :این چی میگه؟ تامی دس��تپاچه
شد و نزدیک بود ظرف یکی از غذاها
من و من گفت:
را ب��ه زمین بیندازد .با ّ
ما تا یکی دو ساعت دیگه میرسیم به
انگلستان.
چش��مان جان گرد ش��د .اِدی ادامه
داد؛ م��ا االن ت��وی ی��ک زیردریای��ی
هس��تیم وقتی تو بیهوش ب��ودی ما به
اینجا اومدیم .تام��ی داخل حرف اِدی
دوید و گف��ت :حاال میتونیم پس��رتو
نجات بدیم.

لیال بیگلری

ج��ان قدری گیج ش��ده ب��ود .لبخند
محوی گوش��ۀ لب جان نشس��ت .اِدی

قاشق س��وپ را به س��مت دهان جان
برد و گفت :حاال زودتر غذات رو بخور
و حاضر ش��و .یک کم��ی هم باید روی
صورتت کار کنیم تا به راحتی شناسایی
نشی.
جان غذایش را خورد و لباس��ی را که
ش��بیه یونیفورم مخص��وص کارمندان
هتل بود پوشید.
مردی با روپوش سفید در یک کیف
دس��تی کوچک وارد اتاق شد .از جان
خواس��ت که روی صندلی بنشیند جان
روی صندل��ی و رو به چراغ نشس��ت.
مرد س��فید پوش می��ز کوچکی را پیدا
کرد و کنار دس��تش ق��رار داد .کیفش

31
را باز ک��رد و محتوی��ات آن را روی
میز چید .ی��ک جعبه مانند آب رنگ
داش��ت و مقداری لوازم آرایش .چند
کاله گیس و ریش مصنوعی نیز درون
کیفش ب��ود .اول ما ّدهای روی صورت
ج��ان مالید و ب��ا دس��ت آن را روی
پوست صورتش پخش کرد و صورت
جان را حس��ابی ماساژ داد .بعد قدری
به صورت جان فوم زد .بعد از آن یک
تور کوچک روی س��ر جان قرار داد و
موه��ای او را زیر ت��ور جمع کرد و به
آن گی��ره زد .یک کاله گیس با رنگ
بور روی سر جان قرار داد .بعد قدری
ریش پیدا کرد که همرنگ موی کاله
گی��س بود .ریش��ها را ب��ه همراه یک
سیبیل به صورت جان چسباند .دوباره
به صورت جان ف��وم زد .بعد از جان
خواست که دستانش را روی میز قرار
دهد .او از همان ما ّدهای که به صورت
جان مالیده بود روی دس��تان جان نیز
مالید و ماس��اژ داد .رنگ پوست جان
طوری تغیی��ر کرد که ان��گار از ابتدا
یک سفیدپوس��ت به دنیا آمده است.
بعد چسب ریشها و سیبیل را امتحان
ک��رد و وقتی از اس��تحکام آن مطمئن
ش��د از جان خواست تا سرش را بلند
کن��د .از همان ما ّدۀ س��فید کننده زیر
گ��ردن و روی گوش ج��ان نیز مالید.
وقتی جان خ��ودش را در آینهای که
اِدی آورده بود تماش��ا ک��رد به هیچ
عنوان نمیشناخت .کام ً
ال به یک سفید
پوست تبدیل شده بود.
هری با عجله وارد اتاق شد .با دیدن
ج��ان قدری جا خورد بعد لبخندی زد
و ب��ه تامی گفت :جان رو بیارین طبقۀ
باال .باید پیاده بشه!
ج��ان هم��راه تامی ،ه��ری و ادی از

راهروهای مختلف گذشت در طول راه
هری برای او توضیح داد که چه کاری
باید انجام دهد .قرار ش��د جان با یک
قای��ق به تنهایی به س��احل برود هری
یک گوش��ی همراه که مجهز به جی پی
اس ب��ود به ج��ان داد و گفت :ما جای
اِلِس��ا را مرتب ردیابی میکنیم و مسیر
رو برات ارسال میکنیم .از بعداز ظهر
تا حاال توی هتل بوده ولی ممکنه شب
بخواد جایی بره .به هر حال حواست به
پیامهای ارسالی ما باشه.
ِ
دس��ت بلوتوث
بعد ،از جیبش یک ِه
بی��رون آورد ،به جان داد و گفت :تو از
در پشتی هتل وارد آشپزخونه میشی.
هر وقت که الس��ا س��فارش غ��ذا بده
میتونی غذاش رو براش ببری.
همین ط��ور ک��ه راه میرفتند هری
ایستاد .جان هم ایستاد و به او نگاه کرد
بعد هری همۀ جیبهایش را گشت و از
یکی از جیبهایش یک کارت شناس��ایی
و یک کارت کلید بیرون آورد و گفت:
ای��ن کارت رو بنداز گردنت .وقتی هم
به اتاقش رس��یدی با این کارت کلید
در و باز کن و وارد ش��و .فع ً
ال تنهاست
ولی اگر کس��ی اومد پیشش بهت خبر
میدیم .ما اطراف هتل پنهان میش��یم
ت��ا اگر به کمک نیاز داش��تی بتونیم به
موقع خودمون رو برسونیم.
آنها به انتهای س��الن رس��یدند .یک
آسانسور در آنجا بود .در آسانسور باز
بود .جان وارد آسانس��ور شد ولی تامی
و هری و ادی همانجا ماندند .جان نگاه
پرسش��گرانهای به آنها کرد و پرسید:
پس شما...؟
هری پیش از آنکه س��ؤال جان تمام
ش��ود گفت :ما از ج��ای دیگهای پیاده
میشیم.
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در آسانسور بس��ته شد .آسانسور با
سرعت زیادی به راه افتاد .جان حس
میکرد که آسانس��ور فقط به س��مت
باال نمیرود .بلکه به چپ و راست نیز
حرکت میکند .انگار داش��ت از درون
یک لولۀ مارپیچ عبور میکرد.
دور تا دور آسانس��ور آینه بود .جان
ب��ار دیگر به خودش ن��گاه کرد .برای
خودش ه��م غریب��ه بود .آسانس��ور
ایس��تاد و در باز ش��د .صدایی گفت:
لطف ًا آسانس��ور را ترک کنید و درون
قایق منتظر شوید.
جان سرش را بلند کرد تا منبع صدا
را پیدا کند .صدا از درون یک بلندگو
که روی س��قف آسانسور بود میآمد.
جان از آسانسور خارج شد .روبرویش
یک قایق موت��وری کوچک بود درون
قایق نشست در آسانسور پشت سر او
بسته ش��د .بعد کم کم آب از اطراف
وارد اتاقک ش��د .دیری نگذش��ت که
قایق از کف اتاق جدا شد و روی آب
قرار گرفت .جل��وی اتاقک آرام آرام
باز ش��د .همین اتفاق باعث ش��د آب
بیش��تری وارد کابین شود .موتور قایق
روش��ن شد صدایی از درون گوشی به
جان گف��ت :لطف ًا در ج��ای خود قرار
بگیرید و کمر بند ایمنی را ببندید.
سپس شروع به شمارش معکوس از
 10به  0کرد.
جان فرمان قایق را در دست گرفت.
وقتی ش��مارش به صفر رسید قایق از
جا کنده شد و به سمت بیرون پرتاب
شد .جان چش��مهایش را بست .وقتی
ضربهای محک��م به کف قایق خورد و
وزش ب��اد را روی صورتش حس کرد
چش��مانش را باز کرد .روبرویش یک
ساحل بزرگ و طوالنی دیده میشد.
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سرگرمی

از تولید به مصرف!

32

واقعاً خسته نباشید!

33
طراح جدول :بردیا پورصمد
افقی
 -1از میوههای بهش��تی -از یاران نزدیک
حضرت رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله
 -2مادر آذری -از مقیاسهای طول -لباس
و جامه
 -3خاک کوزهگری -مادر رستم
 -4مجانی -پهلو
 -5یار کمربند -زیبا -باال آمدن آب دریا
 -6برج فرانسه -گاز داخل کپسول
 -7هم��ان ش��اه اس��ت -از ورزش��های
زمستانی -گستردن
 -8اشاره به دور -از ایام هفته
 -9مادام کوری آن را کش��ف کرد -اولین
نمایندهای که توسط مردم به مجلس رفت
 -10پدر آذری -جوجه تیغی -اصطالحی
در فوتبال
 -11حش��ره مفید -مس را به طال تبدیل
میکند
عمودی
 -1رش��ته کوه غربی ایران -مرکز اس��تان
فارس
 -2واحد پول ژاپن -مطلع -پایتخت یونان
 -3متضاد روشنایی -جمع ادب
 -4حیوان نگهبان گله -نابود شدنی
 -5اثر خیس��ی -امر به نشس��تن در زبان
عربی  -ضلع مقاب��ل به زاویۀ  90درجه در
مثلث قائم الزاویه
 -6آواز خواندن -انگور خشک شده
 -7درخت مخروطی همیشه سبز -راست-
نخستین عدد
 -8قوه مجریه -شهر زلزله زده
 -9حیله گر -ویران کردن
 -10حی��وان نجی��ب -خ��وی و روش -از
فلزات
 -11یکی از سیارات -قریه و ده
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آدمک

آدمک خندان است
می رود تا دور دست شهر لندن
با کلیک من
یک نفر آنجا برایم میفرستد گل
می نویسد صبح شادت ،شادتر بادا
(آدمک هم باز میگردد
با لبی از بوسه نمناک و نگاهی شاد)
می نویسد مادرت کو؟
می نویسم مادرم خواب است
(آدمک با صورتی افروخته
میرود تا صفحۀ او)
باز میپرسد:
هیچ کس اندازۀ من دوستت دارد؟
(ناگهان در صفحۀ من برف میبارد
آدمک هم باز میگردد ولی غمگین)
می نویسد باز :سرنوشت است این
می نویسم:
پس چرا رفتی به لندن؟
پس چرا تنها شدم من؟
(آدمک هم میرود با «پس چرا رفتی به لندن؟
پس چرا تنها شدم من؟»
آدمک اخموست)
می نویسد :دورم از تو دور
دوستت دارم ولی
مجبور بودم درک کن ،مجبور
می نویسم من هم
دوستت دارم ولی کم کم خداحافظ
کو روپوشم؟
دیر دارد میشود
می نویسد که
نکن هرگز فراموشم
بعد
می فرستم آدمک را با گل و لبخند و بوس و ناز
تا پدر امروز را بهتر کند آغاز
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مهدی طهوری
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بهاي اشتراک تا پايان سال :1387هر شماره  3000ريال
مبلغ اش��تراک را به حساب سپهر بانک صادرات ایران به
ش��مارۀ  0102070538002به نام موسس��ه تنظيم و نشر
آثار امام (ره) (قابل پرداخت در کليه ش��عب بانک صادرات در سراسر
کشور) واريزکنيد.
فرم اشتراک را همراه با رسيد بانکي به نشاني:
تهران،خياب��ان انق�لاب ،چهار راه حاف��ظ ،پالک 962امور
مشترکان مجله دوست ارسال فرماييد.
قابل توجه متقاضيان خارج از کشور
بهاي يک شماره هفتگي دوست
خاور ميانه(کشور هاي همجوار) 10000ريال
اروپا ،آفريقا،ژاپن11000ريال
آمريکا،کانادا،استراليا 12500ريال
بس��تگان هر يک از افراد س��اکن در خارج از کشور که
در ايران س��کونت دارند،ميتوانندمبلغ فوق را به حساب
اعالم ش��ده واريز وسپس نشاني فرد خارج از کشور را به
امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند.
نام
نام خانوادگي
تاريخ تولد
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کد ملّی
تحصيالت
نشاني
کدپستي
تلفن
شروع اشتراک از شماره

تا شماره
امضاء

دومین جشنوارۀ ادبی یار و یادگار

گرامیداشت یاد و خاطرۀ امام روح اهلل و یادگار گرانقدرشان حجتاالسالم سید احمد خمینی
 شعر داستان نثر ادبیشرکت برای تمام گروههای سنّی آزاد است.
بخش ویژه:
نوجوان و جوان14-تا  25سال
مهلت ارسال آثار:
 25بهمن 1387
نشانی:
تهران -خیابان شهید باهنر -خیابان یاسر-
کوچۀ سوده -پالک  -5مؤسسۀ 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.

نشانی ما:
تهران-صندوق پستی14155-3563
پست الکترونیک:

باشگاه قلم واحد کودک و نوجوان معاونت هنری

doost_nojavanan@yahoo. com

