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او را در سن هفت س��الگی به مکتب خانه سپردند تا روان خوانی 
قرآن را بیام��وزد. او در این مکتب خانه عالوه ب��ر روان خوانی قرآن، 

کتابهایی از نثر و نظم را نیز آموخت. 
پ��س از پایان مکتب خانه برای ادامۀ تحصیل به مدرس��ۀ عل��وم دینی خمین رفت. 
قس��متی از معارف متداول آن روز مانند مقدمات و دروس حوزه را نزد علمای خمین 

روایت مشرقی

مهدی پرویز



26بهمن مـــاه  51387
208

فرا گرفت. البت��ه از برادر بزرگتر خود 
یعن��ی »حاج آق��ا پس��ندیده« نیز بهرۀ 

علمی بسیاری برد. 
روح اهلل در س��ن 15 س��الگی شاهد 
جنگ جهانی اول و اشغال کشور توسط 
نظامی��ان روس و انگلیس ب��ود. احمد 
ش��اه قاجار در آن زمان توانایی کنترل 
و هدای��ت امور را نداش��ت و به همین 
خاط��ر این جنگ آثار ب��دی بر اقتصاد 

کشور و معیشت مردم گذاشت. 
ایش��ان با یادآوری اس��امی برخی از 
خوانین و اش��رار س��تمگر ک��ه در پناه 
حکوم��ت مرک��ز به غ��ارت ام��وال و 
نوامیس مردم می پرداختند، می گویند: 
»م��ن از بچگ��ی در جنگ ب��ودم... ما 
مورد هجوم زلقیها بودیم. تقریبًا ش��اید 
اوایل بلوغم بود، بچه بودم، دور از این 
سنگرهایی که بس��ته بودند و در محل 
م��ا و اینها می خواس��تند هجوم کنند و 
غارت کنند، آنجا می رفتیم س��نگرها را 

سرکشی می کردیم.«
کودت��ای رضاخان در س��وم اس��فند 
1299 شمسی که بنابر گواهی اسناد و 
مدارک تاریخی و غیر قابل خدش��ه، به 
وسیله انگلیس��ها حمایت و سازماندهی 

ش��ده ب��ود، هر چن��د که به 
پای��ان  قاجاری��ه  س��لطنت 

بخش��ید و تا حدودی حکومت 
ملکوت الطوایفی خوانین و اش��رار 

را محدود س��اخت 
ع��وض  در  ام��ا 

دیکتاتوری  آنچنان 
پدی��د آورد ک��ه در 
سایۀ آن، هزار فامیل 
ملت  سرنوش��ت  بر 
حاکم  ای��ران  مظلوم 

دودم��ان  و  ش��دند 
تنهای��ی  ب��ه  پهل��وی 

عه��ده دار نقش س��ابق 
خوانین و اشرار شد. 

در همان سالها بود که بیماری 
وبا ش��یوع یاف��ت و در اث��ر این 

بیماری امام خمینی )ره(، صاحب خانم 
)عمه مکرمۀ ایشان( و مادر عزیزشان 
را از دس��ت دادند. 17 س��الگی از راه 
می رس��ید و روح اهلل باید عازم حوزۀ 
علمیۀ اراک می ش��د. آغ��از راهی که 
در آن س��ختیهای بس��یاری به کمین 
نشس��ته بودند تا از او برای امام امت 

شدن مردی بزرگ و نستوه بسازند. 
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تحقیقات دانش��مندان نشان می دهد 
ک��ه صوت س��ازهای چوب��ی قرن 17 
میالدی ب��ا صوت س��ازهای قرن 21 
متفاوت است. علت آن هم تغییر 
خصوصی��ات چوبی اس��ت که 
سازها با آن ساخته می شوند. 

تالش��های فراوان��ی صورت 
ب��ا  ویولون��ی  ک��ه  گرفت��ه 
ویولونهای  خصوصی��ات صوت��ی 
قرن 17 س��اخته ش��ود اما این تالشها 
بی حاصل مانده است. پس از بررسیها 
که  دریافتند  دانشمندان 

تغییر صدای ویولونها

دانش��مندان ایران��ی ربات��ی ب��رای 
بازرسی و جستجو در عمق 500 متری 
آب س��اختند. این رب��ات می تواند به 

ربات زیردریایی در خلیج فارس

مهشید نظری

تغییرات جوی کرۀ زمین موجب تغییر 
در خصوصیات چوب سازها شده است. 
دانش��مندان ب��ر این باورن��د که طی 
ق��رن 17 میالدی زمین دورۀ یخبندان 
کوچکی داشته اس��ت و حرارت سطح 
زمین پایین بوده است. چوب درخت افرا 
هم که با آن ویولون ساخته می شود، در 
آن دوره نرم تر بوده اس��ت اما با تغییر 
شرایط جوی و افزایش دمای جهانی در 
طی این س��الها، ساختار مولکولی چوب 
افرا ه��م تغییر کرده اس��ت. در نتیجه 
صدایی که تولی��د می کند با ویولونهای 
قرن 17 متفاوت است. 

1850 می��الدی ح��رارت  از س��ال 
جهان��ی حدود یک درجۀ سیلس��یوس 
افزایش یافته اس��ت. این تغییر، اثرات 
منفی روی اصوات موسیقایی می گذارد 
و ای��ن تأثی��ر یک��ی از ه��زاران تأثیر 
هولناک افزایش گرمای جهانی اس��ت. 
دانشمندان پیش بینی کرده اند تا آخر 
قرن حاضر این افزایش حرارت جهانی 
به 4 درجۀ سیلس��یوس برسد که این 
امر زندگی مردم کرۀ خاکی را بس��یار 

متأثر خواهد کرد. 

اش��یای گمش��ده در زیر آب استفاده 
کرد. این ربات مأمور است در آبهای 
دری��ای عمان و خلیج فارس به کمک 

پاالیشگاهها و سکوهای نفتی برود. 

زیر آب برود و بازرسی و فیلمبرداری 
کن��د. دوربین رب��ات ه��م در جهات 
افقی و عم��ودی حرکت می کند. ربات 
جستجوگر 3 الی 4 ساعت می تواند زیر 
آب بماند و کار کند و به وسیلۀ کابلی 
از روی عرشۀ کشتی کنترل و هدایت 

شود. 
از این رب��ات زیردریایی می توان 

برای بازرسی لوله های کف دریا، 
بازرسی پایه ها و سکوهای نفتی 

و حت��ی ب��رای جس��تجوی 

ی
لم

 ع
بار

اخ
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بررسی های مریخ نوردی به نام روح )اسپیریت( نشان می دهد که سنگهای سطح 
سیارۀ مریخ بسیار با دقت و منظم در کنار هم قرار گرفته اند. تصاویر دریافتی از 
ماهواره ها نشان می دهد که سنگهای کوچک مریخ منظم و با فاصله ای مشخص 
چیده ش��ده اند. دانشمندان علت این مس��أله را باد می دانند. در سرتاسر مریخ 

طوفانهایی  در جریان هس��تند که در س��ر راه خود س��نگها را جابه جا 
می کنند. محققان معتقدند که عامل خارجی نمی تواند این الگوی زیبا 
را ایجاد کرده باش��د و احتمال عامل بادی از سایر احتماالت قوی تر 

است. 
البته اتمسفر مریخ بسیار رقیق است و برای آنکه طوفانها بتوانند 
این س��نگها را جابه جا کنند، باید خیلی قدرت داشته باشند. شاید 
ش��دت این طوفانها برابر ش��دت طوفان کاترین��ا در کرۀ زمین 

باشد. 

سنگهای منظم در مریخ

تالش��ند ساخت میکرو هواپیمای ایرانی در  محقق��ان  سالهاس��ت 
قاب��ل  و  باریکت��ر  نمایش��گرهای 
دانش��مندان  بس��ازند.  انعطاف ت��ری 
کاغذ  مثل  نمایش��گرهایی  توانسته اند 
اخت��راع کنن��د. این نمایش��گر نازک، 
اس��تقامتی همچون پالس��تیک دارد و 
در عین حال مث��ل کاغذ انعطاف پذیر 
اس��ت. تولی��د چنی��ن نمایش��گرهایی 
می تواند کمک بزرگی به رس��انه های 

دیجیتالی قابل حمل کند. 

نمایشگر کاغذی

محققان دانش��گاه صنعتی ش��یراز 
موفق ش��دند هواپیمای عمودپرواز 
نوع��ی  هواپیم��ا  ای��ن  بس��ازند. 
میکروهواپیما اس��ت ک��ه اندازۀ آن 
40 سانتی متر است. این هواپیما که 
به صورت عمودی از س��طح زمین 
بلند می ش��ود و به صورت افقی به 
مس��یر خود ادامه می ده��د، دارای 
دو موتور اس��ت و از راه دور کنترل 

می شود. 
از این هواپیما برای کارهای نظامی و غیر نظامی می توان استفاده کرد. از آنجا 
که میکرو هواپیمای بدون سرنشین در ارتفاع پایین پرواز می کند، توسط رادارها 
شناس��ایی نمی ش��ود و می تواند مأموریتهای ویژه ای انجام دهد. این هواپیما در 

حین پرواز عمودی و افقی قادر به عکسبرداری و فیلمبرداری است. 
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مریم شکرانی

آقای معلم: هوش��مند ج��ان به اینجا 
تشریف بیاورید.. عزیزم، من برگه های 
امتحان ریاض��ی بچه های این کالس و 
آن کالس و آن یکی کالس را به شما 
می س��پارم تا آنها را تصحی��ح کنید و 
نمره هایشان را خیلی تمیز و مرتب در 
یک برگۀ بزرگ یادداشت کنید و فردا 
بیاورید.. چیزی نیس��ت. 200، 300 تا 

برگۀ امتحانی بیشتر نیست! 

آقای معلم: هوشنگی ذلیل مرده چرا 
تمرینهای��ت را حل نکردی؟ من دیگر 
کاری به کار تو ندارم چون سال آینده 
هم توی همین کالس بیخ ریش خودم 

هستی! 
نتیجۀ اول: هوش��مند جان تا ساعت 
3 نصفه ش��ب بیدار می مانند و اضافه 
کاری می کنند تا نمره های 200، 300 
تا دانش آموز را فردا تمیز و مرتب به 
آقای معلم برسانند. 

دوم:  نتیج��ۀ 
ب��ا  هوش��نگی 
بچ��ه محل ه��ا 

هوشمند و هوشنگی! 
به س��ینما می رود و یک فیلم خنده دار 
می بیند و بعد هم ش��ش دست فوتبال 
بازی می کند و س��ر ساعت هم شامش 
را نوش جان می کن��د و به رختخواب 

تشریف می برد. 

آقای معلم: هوش��مند عزی��زم، بنده 
ام��روز آنفوالنزای مرغی گرفتم و باید 
استراحت کنم. شما فصل 4 و 5 کتاب 
ریاض��ی را دوباره ب��ه بچه ها تدریس 
کنید و اشکالهایش��ان را رفع بنمایید و 
آنه��ا را یکی یکی پای تخت��ه ببرید تا 

تمرینها را دانه به دانه حل کنند. 

آقای معلم: هوش��نگی، خفه بش��وی 
ب��س که ح��رف می زنی. بلند ش��و از 

کالس برو بیرون. 

نتیج��ۀ اول: زنگ تفری��ح می خورد و 
بچه های کالس هوش��مند عزیز را که 
بیهوش ش��ده اس��ت به دفتر مدرسه 
می برن��د و چ��ای نب��ات در حلقومش 

می ریزند. 
نتیجۀ دوم: هوش��نگی در این فاصله 
کلی با بچه های مدرس��ه بلوتوث بازی 
می کند و با بچه ه��ای آن یکی کالس 
که ورزش دارند فوتبال بازی می نماید، 
بعد هم یک گوشه کنار مدرسه چرت 

مختصری می زند. 

آق��ای معل��م: هوش��مند 
پس��رم! تمرینهای بچه ها را 
خط بزنید و اس��م آنهایی را 

که تمرین ننوش��ته اند ب��ه من تحویل 
بدهید، سپس از چند تا از بچه ها درس 

بپرسید. 

آق��ای معل��م: هوش��نگی! ت��و ب��از 
تمرینهایت را ننوشتی؟ یک نمرۀ منفی 

برایت می گذارم تا حالت جا بیاید! 

نتیج��ۀ اول: هوش��مند پسرش��ان! به 
دلیل چایی ش��یرین بودن زیادی برای 
آق��ای معلم در راه بازگش��ت به خانه 
کت��ک مفصلی ن��وش ج��ان می کنند. 
ایش��ان افراد مهاجم را عده ای ناشناس 

گزارش می دهند! 
نتیجۀ دوم: هوش��نگی یک نمرۀ منفی 
می گیرد و تا آخر کالس با خیال راحت 
اس��تراحت می کند و بعد هم در کمال 

سالمتی به خانه می رود. 

آق��ای معلم: هوش��مند گل��م! بروید 
س��اندویچ م��را از یخچ��ال آبدارخانه 

بیاورید... 
 )5 دقیقه بعد(... هوشمند جان! بروید 
طبقۀ همکف یک لیوان چایی برای من 

بریزید و بیاورید... 
 )10 دقیقه بعد(... هوش��مند پسرم! 
بروی��د خانۀ م��ا از همس��رم دفترچه 
حس��اب بانک��ی ام را که جا گذاش��تم 
بگیری��د و بیاورید. آن س��مت خیابان 
جلوی مدرس��ه اتوبوس��های خیابان ما 
می ایستد. ایستگاه آخر که پیاده شدید 
4 کورس تاکس��ی هم سوار بشوید، بن 

بست غنچه پالک 21 
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آقای معلم: هوش��نگی! صبح کله پاچه 
خوردی اینقدر بگو و بخند راه انداختی؟ 
بیا اینجا چند تا از آن جوکهایت را بگو 

تا ما هم بخندیم. 

نتیج��ۀ اول: خ��دای نک��رده! جن��ازۀ 
هوش��مند گل زن��گ آخر به مدرس��ه 
می رس��ند و دوباره یک راست به دفتر 
منتق��ل می ش��وند ت��ا چایی نب��ات در 

حلقومشان بریزند. 
نتیجۀ دوم: هوشنگی تا آخر زنگ هی 
جوک می گوی��د و هرهر می خندد، بعد 
هم به خاطر اینک��ه به بچه های کالس 
حال داده اس��ت مورد اس��تقبال شدید 

قرار می گیرد. 

آقای معلم: هوش��مند جان! کتابتان را 
باز کنید، صفحۀ 127 پایین صفحه یک 
نمودار کشیده است، شما این نمودار را 
در یک مقوای دو متر در دو متر ترسیم 
کنید و سپس رنگ آمیزی نمایید و فردا 
به مدرسه بیاورید که روی دیوار کالس 
بچس��بانیم. ش��کلهای صفح��ۀ 95 هم 
یادت��ان نرود. آنها را هم در یک مقوای 
دو متر در دو متر بکشید و رنگ آمیزی 

کنید. 50 تا شکل هم بیشتر نیست. 

آقای معلم: هوش��نگی خوش بگذرد!  
بابایت را هم که مدرسه نیاوردی. یادم 
باشد 6 نمره از نمرۀ امتحانت کم کنم. 

نتیجۀ اول: هوشمند جان با چشمهای 
پف کرده و خواب آلود و انگشتهای آتل 
بندی شده! و دو تا مقوای دو متر در دو 

متر به مدرسه می آیند. 
نتیجۀ دوم: هوشنگی با یک کیلو تخمه 

به مدرسه می آید! 
 .
 .
 .

آخر سال تحصیلی 
آقای معلم: هوش��مند جان! به خاطر 
فعالیتهای درس��ی و غیر درسی بسیار 
زی��اد 40 نمرۀ مثب��ت پیش من جایزه 
داشتند ولی خودشان نمرۀ بیست کامل 
را از امتحان پایان ترمش��ان گرفتند و 
نتوانستند از یک درصد جایزۀشان هم 
اس��تفاده کنند. برایش��ان دست بزنید 

لطفًا! 

آق��ای معلم: هوش��نگی! بمیری بچه!  
40 نمرۀ منفی پیش من دارد این بچه. 
هوشنگی حقش اس��ت 35 نمره هم از 
صف��ر کمتر بگی��رد ولی چ��ون معلمها 
همیش��ه بزرگوار تر از این هستند که با 
دانش آم��وزی لج کنن��د، بنابراین نمرۀ 
پن��ج هوش��نگی را 10 کردیم که قبول 

بش��ود و برود دنبال زندگی اش و اینقدر 
با اعصاب کادر محترم آموزش��ی بازی 
نکند. ما امس��ال م��ردودش می کردیم 
سال دیگر هم باید مردودش می کردیم، 
همین طور سال بعد و سالهای بعدترش 
چون این دانش آموز درست بشو نیست. 
اگر ما هم بخواهیم مردودش کنیم، یهو 
می بینید با ش��ش تا س��ر عائله اش و دو 
متر س��بیل هنوز سر این کالس نشسته 
اس��ت. پس چه بهتر که ما از همین جا 
با هم خداحافظی کنیم و بیش��تر از این 
همدیگر را اذیت نکنیم! ولی هوش��نگی 
خان این را بداند که س��ر کالس باالتر 
هم وضعش همین قدر داغان است بلکه 
بدتر چون پایۀ درسی اش ضعیف است. 

برو هوشنگی که خیلی ضایع هستی! 

نتیج��ۀ اول: هوش��مند ج��ان خیل��ی 
خوشحال هستند. 

نتیجۀ دوم: هوش��نگی خ��ان هم خیلی 
خوشحال است!     
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از خواب که بیدار شدم، ابراهیم هنوز 
روی تخت��ش خ��واب بود و پت��و را تا 
روی سرش، باال کش��یده بود. روزهای 
دیگر او زودتر از من بیدار می شد، بعد 
مث��ل هم��ۀ برادرهایی که دو س��ال از 
برادر کوچترشان بزرگترند، کنار تختم 
می ایستاد و در حالی که پتو را از رویم 
بر می داشت، با تحّکم می گفت: »آهای 
پخمه! یک درس جدی��د برات دارم.« 
و با بالش خ��ودش محکم می کوبید به 

کلّۀ من! 
ول��ی آن روز من زودتر بیدار ش��ده 

ب��ودم و می توانس��تم آرام ب��روم کنار 
تخت��ش، پتو را از رویش کنار بزنم و با 

بالشم محکم بکوبم روی سرش. 
هنوز ب��ه تخت او نرس��یده بودم که 
مادر، دِر اتاق را باز کرد. توی دستش 
یک لیوان جوش��انده ب��ود که تّکه های 
نب��ات در آن می درخش��ید. بالش در 
دست، همان جا ماندم و سالم کردم. 

مادر گفت: »زود باش! مدرسه ت دیر 
میشه.« و به طرف تخت ابراهیم رفت. 
نمی��اد  ابراهی��م  »مگ��ه  پرس��یدم: 

مدرسه؟!«

م��ادر همان طور که داش��ت نباتهای 
ته لی��وان را با یک قاش��ق کوچک هم 
می زد، گفت: »تب داره. امروز نمی تونه 

بیاد مدرسه!«
گفت��م: »دروغ می گ��ه باب��ا! می خواد 

مدرسه نیاد.«
از اتاق زدم بیرون. 

با عجله آبی به س��ر و صورتم زدم و 
لباسهای مدرسه ام را پوشیدم و منتظر 

شدم تا مادر پول توجیبی ام را بدهد. 
ب��ا ابراهیم زیاد دع��وا می کردیم ولی 
رفتن به مدرسه بدون او لطفی نداشت. 
هر روز توی راه کلّی می دویدیم. با یک 

ساندویچت را با قورباغه عوض کن! 

مریم اسالمی
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قوطی حلبی که سر راهمان پیدا می شد، 
حس��ابی ذوق می کردی��م و آن قدر به 
سر و کلّۀ قوطی، تیپا می زدیم و مسابقه 

می دادیم تا به مدرسه می رسیدیم. 
از همه مهم تر این ک��ه وقتی ابراهیم 
با من ب��ود، بچه های کالس��های باالتر 
جرأت نداشتند به من چپ نگاه کنند. 
مادر داش��ت از پله پایین می آمد. تا 
چش��مش به من افتاد، خواست چیزی 
بگوی��د ک��ه من پیش دس��تی ک��ردم: 

»وایسادم واسه پول تو جیبیم.«
مادر به آش��پزخانه رف��ت و از روی 
یخچال یک پانصد تومانی چس��ب زده 
برداش��ت و آورد گذاشت کف دستم: 
»فقط دویس��ت و پنج��اه تومنش مال 
توئ��ه.« پانصد تومان��ی را چپاندم توی 
جیب ش��لوارم و با قیافۀ حق به جانبی 
گفتم: »پول توجیبی مال کس��یه که بره 
مدرس��ه.« و قبل از اینکه مادر بخواهد 
جوابی بدهد، زدم بیرون و در را محکم 

پشت سرم بستم. 
حاال می توانس��تم یک راست بروم به 
ساندویچی آقای رمضانی که سر پارک 
جلوی مدرس��ه ب��ود و یک س��اندویچ 
کالباس خوش��مزه بخ��رم؛از آن پانصد 
تومانیهایش که یک عالمه سس رویش 

می ریخت. 
از همان جا می توانستم مزۀ کالباس و 
خیارش��ورش را توی دهانم حس کنم. 
ابراهیم هیچ وقت راضی نمی ش��د پول 
توجیبی هایم��ان را روی هم بگذاریم و 
یکی از آن س��اندویچها را که عاشقش 
هس��تم، بخریم. او با پول توجیبی هایش 

تیله می خرید. 

به س��اندویچی ک��ه رس��یدم، آقای 
رمضان��ی را دیدم که روی چهارپایه ای 
رفته اس��ت و دارد کابلها و س��یمهای 
برق را وارس��ی می کند. منتظر شدم تا 
بیاید پایین. س��الم کردم. با سر جواب 
داد و زی��ر لب غّرید: »صبح ش��نبه ای 
کفر منو درآوردن این سیمها.« و پشت 

دخلش ایستاد. 
پانص��د تومان را از جیب��م درآوردم، 
ص��اف کردم و گذاش��تم روی ترازوی 
دیجیتالی اش. س��اندویچ را که گرفتم، 
باعجله به طرف مدرسه به راه افتادم. 
اگر از ت��وی پارک می رفت��م، زودتر 
می رسیدم. آن وقت می توانستم قبل از 
رفتن به س��ر کالس، آرام کاغذ کاهی 
دور آن را ب��از کن��م و دو س��ه تا گاز 
درست و حسابی بزنم، زنگ تفریح هم 

کلک بقیه اش را بکنم. 
حتمًا بوی کالباس می پیچید و بچه ها 
را گیج می کرد. باید می رفتم توی حیاط 
آن را می خوردم و گرنه بچه ها دلشان 

می خواست و گناه داشتند. 
به پارک که رسیدم. شروع کردم به 
دویدن. اکبر و یوس��ف، همکالسیهای 
ابراهی��م را کن��ار اس��تخر دی��دم که 
خم ش��ده بودند و به چی��زی که توی 

دستهایشان بود، نگاه می کردند. 
نزدیک تر که ش��دم، مرا دیدند. اکبر 
زیر لب به یوس��ف چی��زی گفت و هر 
دو در حال��ی که قد راس��ت می کردند 
به طرفم چرخیدند. نگاهشان از صورتم 

افتاد روی ساندویچ توی دستم. 
نگاه من هم س��ر خورد روی دستهای 
آنها؛پای ی��ک قورباغ��ۀ کوچک توی 

دست یوسف بود. 
یوس��ف گف��ت: »داداش ابراهیم��ت 
کو؟!« و با تمس��خر به س��ر تا پای من 

نگاه کرد. 
هم��ان طور ک��ه ب��ه قورباغ��ه نگاه 
می ک��ردم، گفتم: »تب داش��ت، امروز 

نمیاد مدرسه.«
اکبر مثل همیش��ه ی��ک وری خندید 
و دندانهای س��مت راس��ت دهانش را 
نمای��ان کرد و گفت: »اِ؟ پس چاییده.« 

و هر دو زدند زیر خنده. 
ای��ن پا و آن پا ک��ردم که بروم. اکبر 
پ��ای قورباغه را ول کرد. قورباغه توی 
دست یوس��ف از یک پا آویزان شد و 

میان زمین و هوا معلّق ماند. 
ایس��تاد رو ب��ه روی��م و دوب��اره به 
ساندویچم نگاه کرد. بعد با همان دست 
که پای قورباغه را گرفته بود، چانه ام را 
گرفت و گفت: »می خوای یک نمایش 
ببین��ی؟!« انگش��تهای خیس��ش که به 
چانه و گردنم خورد، موهای تنم س��یخ 
ش��د. منتظر جوابم نماند. یقۀ بلوزم را 
کشید و تا لبۀ استخر برد. یوسف گفت: 
»ول��ش کن بچه ترس��و رو! به ابراهیم 

میگه، شر به پا می شه.«
اکبر گفت: »کاریش نداریم که! فقط 
می خوایم بهش یاد بدیم که چه طوری 

یه قورباغه رو با تیغ نصف کنه.«
آن وقت دس��تش را از پشت گردن 
من برداشت و پای دیگر قورباغه را که 
توی دست یوسف آویزان بود، چسبید. 
یوس��ف دس��تش را به طرف جیبش 
ب��رد و یک تی��غ موکت بُری درآورد و 
با صدای قیژ تیزی، تیغ آن را باال داد. 
ادامه دارد... 



12 26 بهمن مـــاه  1387
208

ما ی��ک عذرخواهی ب��ه محمد ورزی 
بدهکاری��م زی��را مطالب��ی را در مورد 
سریال امس��ال او نوش��تیم و خیلی هم 
از آن تعریف نکردی��م و آن را تحویل 

نگرفتیم. 
این در حالی اس��ت که م��ا در عنوان 
سریال اشتباه فاحشی کرده بودیم و نام 
این سریال را به جای »عمارت فرنگی«، 

»عمارت کاله فرنگی« نامیدیم. 
البت��ه آن چیزی که در مورد س��ریال 
نوشته بودیم هم چندان ربطی به سریال 
»عم��ارت فرنگی« آقا ورزی نداش��ت 
چ��ون در واقع ما این س��ریال را خیلی 
خوشبینانه نقد کرده بودیم و قضاوتمان 
تنها به قسمتهای ابتدایی سریال محدود 
می شد. راستش را بخواهید، این سریال 
خیل��ی بدت��ر از آنی بود ک��ه تصّورش 
را می کردی��م! این س��ریال با اینکه یک 
س��ریال تاریخی بود ولی هیچ داس��تانی 
نداشت. کارگردان کار چندانی در قبال 
مقوله ای به نام دکوپاژ انجام نداده بود. 
البته این به معنای زیر سؤال بردن کّل 
گروه س��ازنده نیس��ت. تهیه کنندۀ این 
سریال به جز در انتخاب کارگردان، در 

دیگر موارد تالش خود را برای جذب 
مناس��ب ترین اعضا انجام داده اس��ت. 
تیتراژ زیبای ساس��ان توکلی فارسانی، 
موسیقی به جای س��تار اورکی، طراحی 
گری��م ش��هرام خلج و از هم��ه مهمتر 
اس��تفاده از بازیگ��ران توانمندی چون 
حس��ین محجوب که بع��د از مرحوم 
شکیبایی و هادی اسالمی بار دیگر سید 
حس��ن مدّرس را به زیبایی به تصویر 
کشیده است، محمد مطیع که با اجرای 
نقش اردشیر ریپورتر، موذی گری این 
کاراکتر را ب��ه زیبایی به بیننده منتقل 
می کند و ب��ار دیگر خاط��رۀ بازی در 
نقش میرزا آقاخان نوری را در سریال 
امیرکبیر به یاد می آورد، سعید نیکپور 
که در نقش فروغی خوش می درخشد، 
محم��د صادقی در نقش میرزا کوچک 
خان، چنگیز وثوقی در نقش تیمورتاش 
و ب��ازی خ��وب دیگ��ر بازیگ��ران که 
هرکدام در نقش خود س��عی می کنند 
که تمام و کمال ظاهر ش��وند، نش��انۀ 
توانمن��دی عل��ی لدنی در مق��ام تهیه 

کنندگی است. 
حیف که تم��ام این زحمات و انرژی 

یک عذرخواهی! 
نگاهی به ویژه برنامه های دهۀ فجر

شهریار زنجانی
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با مت��ن ضعیف و کارگردانی ضعیف تر 
به باد رفته است. 

هرسال برای ایام دهۀ فجر سریالهای 
مناسبتی و برنامه های گفتگو و میزگرد 
تهیه و پخش می ش��ود ولی در دو سال 
گذش��ته پخ��ش برنامه های مس��تند و 
فیلمهای آرش��یوی س��یما بیش از هر 
برنام��ه ای ج��ّذاب بوده اس��ت. پخش 
این تصاویر زیبای آرش��یوی که برخی 
برای اولین بار اس��ت ک��ه از تلویزیون 
پخش می شود، امسال به مراکز استانها 
و همچنین شهرس��تانها هم کشیده شد. 
این تصاویر بیش از هر سریال و فیلمی 
بار دراماتیک دارد و تأثیرگذار است. 

نسل سومیهای انقالب، تصور مبهمی 
از انقالب دارند و فضای مبارزاتی اوایل 
نهضت ام��ام در ذهن آنه��ا به پخش 
اعالمیه و به آتش کش��یدن الس��تیک 
ماش��ین در وس��ط خیاب��ان مح��دود 
می شود. پخش اینگونه فیلمها به درک 
فضای آن س��الها کمک زیادی می کند 
و آنه��ا را در راه درک حقیقت انقالب 
اس��المی، بیش از هرچیز دیگری یاری 
می ده��د. حال آنکه ای��ن تصاویر برای 
هم نسالن انقالب و جنگ خاطره انگیز 
و شورآفرین اس��ت و همچنین یادآور 
آرمانها و اهدافی اس��ت که ملّت را در 

مسیر انقالب یاری کرد. 
اتف��اق خجس��تۀ دیگری نی��ز در این 

ای��ام افتاد که باعث ش��د حال و هوای 
سالهای انقالب بیش از هر سال دیگری 
در فضای جامعه منتش��ر شود. هر سال 
برنامه ه��ای زیادی از ط��رف ارگانهای 
و  رادی��و  آنه��ا  رأس  در  و  مختل��ف 
تلویزیون برای ای��ام دهۀ فجر تدارک 
دیده می شد که به خاطر فشردگی زیاد 
ای��ن برنامه ها در م��ّدت زمان محدود 
این ده��ه، خیلی از آنها دیده نمی ش��د 
ولی امس��ال به مناس��بت سی امین سال 
پیروزی انقالب اس��المی، این جشنها از 
آغاز بهمن ماه ش��روع ش��د و به همین 
دلیل این ویژه برنامه ها بیش از هر سال 

دیگری دیده شد و مؤثر واقع شد. 
در دو س��ال گذش��ته اتف��اق جال��ب 
دیگ��ری نی��ز در برنامه ه��ای میزگرد 
و مصاحب��ه افت��اد؛در ای��ن برنامه ها از 
افراد ویژه ای دع��وت به عمل آمد که 
ناگفته ه��ای زی��ادی در م��ورد انقالب 

اسالمی و سالهای مبازه داشتند. 
در  امس��ال  اتفاق��ات  زیباتری��ن  از 
تلویزی��ون و رادیو، پخ��ش برنامه های 
افتتاحیه و اختتامیۀ جشنواره های فیلم و 
تئاتر و هنرهای تجّسمی فجر به صورت 
مس��تقیم و دنب��ال ک��ردن برنامه های 
جش��نواره در ط��ول م��ّدت برگزاری 

جشنواره ها از محّل برگزاری بود. 
در کل باید گفت که امسال برنامه های 
مختل��ف تلویزی��ون و رادیو در ش��أن 

سی امین سالگرد پیروزی انقالب بود. 
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فرزند امام و انقالب

می دانم که ش��ما عالق��ۀ فراوانی به 
حضرت امام )س( دارید. اگر موافقید 
گفتگو را از حضرت امام شروع کنیم. 
حض��رت امام )س( مب��ادی و مبانی 
قی��ام سّیدالشهدا علیهالسللام را در ی��ک 
دورۀ آموزشی برای جامعۀ ما به تعادل 
و تکامل رساندند. دوم اینکه شبهات را 
در این زمینه پاس��خ گفتند. سوم اینکه 
ریش��ه های اختالف را در نگرش کلی 
جامع��ه خش��کاندند. به زبان س��اده تر 
نگرش های افراطی و تفریطی را به هم 
نزدیک کردند و به تعادل رس��اندند 
و در نتیج��ه عظمت تأثیرگذاری این 
نهضت را بیش��تر به رخ کشیدند. امام 

به م��ا آموختند که با الگ��و قراردادن 
سّیدالشهدا علیهالسللام  حض��رت  نهضت 
می توان به راستی در مقابل بزرگترین 
قدرته��ا ب��دون کوچکتری��ن لغزش��ی 
ایس��تاد، مقاوم��ت کرد و پیروز ش��د. 
ام��ام به ما ی��اد دادند ک��ه در مکتب 
سّیدالشهدا علیهالسللام، چه پیروز شویم و 
چه در این راه کش��ته ش��ویم، شکست 

معنا ندارد. 
مهمتری��ن مطلب راج��ع به حضرت 
امام این اس��ت که ما در وجود ایشان 
ذره ای فاصله از تفکر حسینی علیهالسللام 
نمی دیدی��م. اخ��الص ام��ام، توکلش، 
بندگی اش، ش��جاعتش و راس��خ بودن 
اعتق��اد و کالم��ش ب��رای ما روش��ن 
ب��ود و م��ا یک ذره تزل��زل در کالم و 
وج��ود ایش��ان نمی دیدیم. م��ا امام را 
دیدیم؛در  س��الگی  در س��نین70-60 
س��ّنی که معموالً آدمه��ا از کار افتاده 
می ش��وند اّما امام در این سن متصّدی 
سخت ترین و س��نگین ترین امور شد و 
این اندازه مردان��ه و جانانه با موفقیت 
مدیری��ت ک��رد. دنیا قب��ول دارد که 

شب تاسوعای حسینی است. شبی که به گفتۀ خودش همۀ سال را منتظر رسیدنش است. حاج سعید حدادیان، بزرگوارانه 
در چنین شبی دعوت گفتگوی ما را می پذیرد؛در حالیکه از فرط خستگی صدایش می لرزد و چشمهایش از هم باز نمی شود و 
نگران رسیدن به مجلس شب تاسوعای خود است. او چند ساعت پیش مراسم تدفین پنج شهید را در دانشگاه تهران داشته 

است. 
حاج سعید حدادیان متولد اردیبهشت ماه سال 1344 است و حدود یازده سال است که در دانشگاه تهران مشغول به کار 
اس��ت. او اینک مسؤول دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران است. حاج سعید، دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشتۀ الهیات با گرایش علوم قرآن و حدیث است. ایشان عالوه بر اینکه مّداحی موفق و برجسته است، شعر 

را نیز خوب می شناسد و خوب می سراید. 

گفتگویی صمیمانه با حاج سعید حّدادیان

فاطمه نانیزاد
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ام��ام در حّد فوق الع��اده زیادی قدرت 
مدیریت بحران داشت. شما نگاه کنید 
در س��خت ترین شرایط که عراق حمله 
ک��رده بود، امام چگونه روحیه می داد و 
در سخت ترین شرایط که شهید بهشتی 
و یارانش ش��هید ش��دند، چگونه با ما 
صحبت کرد. هر بار که ما با بزرگترین 
خطر ها مواجه می شدیم، صحبتهای امام 
امت-روحی فداه- به ما آرامش می داد 
و جالب این جاس��ت که امام از طریق 
سیره و س��لوک و رفتارش در دیگران 

تأثیر می گذاشت. 
برای ی��ک نوجوان همیش��ه س��ؤال 
اس��ت که مرگ چیس��ت؟  ما چگونه 
می خواهی��م ب��ه عالم آخ��رت برویم؟  
آیا ما می توانی��م از عالیقمان بگذریم؟  
چگونه می ش��ود از ای��ن دنیا دل کند؟  
یقی��ن به عالم آخ��رت یعنی چه؟  این 
یقی��ن به عال��م آخرت با ن��گاه کردن 
به حض��رت امام ب��رای ما ح��ل بود. 
می دیدیم این مرد ط��وری از خدا و با 
خدا حرف می زند و طوری می گوید انا 
هلل و ان��ا الیه راجعون و طوری می گوید 
همه باید فدای اس��الم عزیز شویم که 
عظمت خدا، عظمت اس��الم و عظمت 
دی��ن در وج��ودش متجلی ب��ود. این 
تجلیات حس��ینی در وجود او بود. حاال 
ببینید ام��ام حسین علیهالسللام و اصحاب 
او چگونه بوده اند. م��ا با آمدن به پای 
مکتب امام خمینی، امام حسین علیهالسام 
را خیل��ی بیش��تر و بهتر ش��ناختیم. ما 
سّیدالشهدا علیهالسللام  ی��اران  عظم��ت  
را در عملیاته��ای جبه��ه و رزمنده ه��ا 
می دیدی��م. ما معارف حس��ینی را نزد 
امام مش��ق کردیم. من فقط چند جملۀ 

کوتاه از حضرت امام راجع به عزاداری 
سّیدالشهدا می گویم؛ایشان می فرمایند: 
سّیدالشهدا علیهالسللام م��ا را ای��ن ط��ور 
هماهن��گ ک��رده. دیگ��ران میلیاردها 
دالر باید خرج کنند تا چنین تجمعاتی 
داشته باش��ند ولی امام حسین علیهالسام 
ای��ن هیئ��ات و دس��ته جات را با این 

عظمت دارد. 
ام��ام این ه��ا را به رخ ما می کش��د. 
مفه��وم س��خن ام��ام در م��ورد ذکر 
مصیبت چنین اس��ت: وقتی کسی پای 
روضۀ سّیدالشهداس��ت و می بیند امام 
حسین علیهالسللام این طور جوانانش را به 
خدا هدیه می کند، دادن جوانش برای 

اسالم راحت می شود. 
م��ا پ��دران و مادران ش��هدا 
را دیدیم که وقتی جوانش��ان 
شهید می شد، می گفتند جوان 
ما ف��دای عل��ی اکبر علیهالسللام 
علیهالسللام. وقتی  ام��ام حس��ین 
این منط��ق حاکم ش��ود، هیچ 
ابرقدرت��ی نمی تواند بر ما چیره 
ش��ود. وقتی منطق ما منطق از 
مرگ نترس��یدن باشد، دیگر 
دنیا با ما چه می تواند بکند؟! 

اه��ل  مصائ��ب  ذک��ر 
م  لسللا ا عث بیت علیه با

انس��ان  می ش��ود 
مصائب  تحم��ل 

راه  در  مختل��ف 
آسان  برایش  خدا 

شود. 
یکی از کارهای مهم حضرت 
امام خمینی این بود که ما از 
درس��های امام حسین برای 

زندگی اس��تفاده کنیم. خدا امام حسین 
را فقط برای حاجت گرفتن ما و توسل 
ک��ردن ب��ه او نگذاش��ته. ای��ن ظلم به 
امام حسین اس��ت. امام حسین علیهالسام 
برای پیاده ک��ردن دین آمده و حجت 
خداست. اینجاست که امام با تأسی از 
امام حسین می آید و در مقابل آمریکا 

و اسرائیل می ایستد. 
یک��ی از درخش��ان ترین کارهای امام 
امت، عملی کردن منطق امام حس��ین 

است. 
امروز که م��ا داریم صحبت می کنیم، 
غزه مورد تجاوز قرارگرفته. فلس��طین 
پارۀ تن اسالم است. این حکم حضرت 
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امام است و ما نباید بر اساس این حکم 
ساکت بنشینیم. می شود مردم خطه ای 
از سللرزمینهای اسللامی ناجوانمردانه 
مورد تجاوز و تعدی قللرار بگیرند و ما 
بنشللینیم فقط برای امام حسللین گریه 
کنیم؟ نخیر! این حضور ما در دسللتگاه 
سّیدالشللهدا یک موقعیت بهتر می شود 
برای فریاد بر آوردن مردم علیه ظالم. 
اینجاسللت که تکلیف روشللن می شود. 
امام می فرمود: شمر زمان و یزید زمان 

را باید لعنت کرد. 
ایللن مرگ بللر آمریللکا و مللرگ بر 
اسرائیل خودش را نشان می دهد و دنیا 
هم باور کنید که می ترسللد. پس امروز 
کل یوم عاشورا نشان می دهد که ما هر 
روز بایللد مراقب دین باشللیم که مورد 
تعدی قرار نگیرد، هللر روز آمادۀ جان 
باختن برای دین باشللیم. ما شمشللیری 
هسللتیم کلله اگر در غاف هم باشللیم، 
هیچ وقللت کند نمی شللویم و هر وقت 
اسام بخواهد مانند شمشیر آخته ای در 

خدمتش هستیم. 
چ��ه صحبتی ب��ا مداحه��ای جوان تر 

دارید؟  
اولیللن حرفم با مداحهللای جوان این 

اسللت که دوستشللان دارم. دوم 
ایللن که خیلی دوستشللان دارم. 

سللوم این که خیلللی خیلی 
دارم.  دوستشللان 

چهللارم اینکه دوسللت دارم از حنجرۀ 
آنهللا بخوانم. یعنللی وقتی کلله دیگر 
نمی توانم بخوانم، از حنجره آنها بخوانم 
و طللوری باشللد که در خوانللدن آنها 
سهیم باشللم. دوست دارم در خواندن 
آنهللا تأثیر گذار بوده باشللم، دوسللت 
دارم روزی شان زیاد باشد. آموزش هم 
روزی اسللت. دوست دارم موقعیتهایی 
برایشللان فراهم بشللود کلله در کمال 
آرامش بتوانند آموزش ببینند. دوست 

دارم اشتباهات مرا تکرار نکنند!! 
دوسللت دارم در پناه علمایی باشند 
که آنها را در آغوش گرم محبتشللان 
واالی حسینیعلیهالسللام  معرفتهللای  به 
برسللانند و آنها را از لغزشگاهها پرهیز 
بدهند. دوست دارم سخنرانیهای امام 
حسین را بخوانند. این خیلی مهم است. 
الاقل از مدینه تا کربا را بخوانند، بعد 
می بینند در بُعد حماسلله، ما هنوز کم 
گفته ایم. دوسللت دارم از عشللق نسل 
جدید بلله امام حسین علیهالسللام،خدا به 
مللن هم بدهد. این نسللل جدید خیلی 
امام حسین علیهالسللام را دوسللت دارند. 
االن خیلللی از نوجوانهللا بزرگتریللن 

آرزویشان زیارت کرباست. من آنها 
را به خاطر این عشقشللان می ستایم و 

تجلیل می کنم. 
من به نوجوانان توصیه می کنم ضمن 
عالم مللدار بودن، به فرمایشللات مقام 
معظللم رهبری در زمینۀ ستایشللگری 
اهل بیت علیهمالسللام حتمًا توجه کنند که 
فوق العاده سودمند است. یک تذکر هم  
برایشان دارم؛این که می دانم چقدر در 
عشللق امام حسین علیهالسللام غوطه ورید 
و می دانم امام حسللین با دل شللما چه 
کرده اما بدانید فقط شللما عاشق امام 
حسین نیستید. به محاسن سپیدها هم 
که عاشللق امام حسین علیهالسام هستند 
و به قداسللت و حرمت امام حسللین 
حساسند، احترام بگذارید و از شنیدن 
نصایح بزرگترها غافل نشوید و بعد هم 

خودمان را مورد نقد قرار بدهیم. 
راجع به انتخاب شعر برای مّداحی 
چه تذکراتی برای نوجوانها دارید؟  

من از قالب شروع می کنم تا به محتوا 
برسم. زبان شعر باید زبان مردم باشد. 
حتی المقدور نزدیک به زبان روز باشد 
البته چون حادثۀ عاشللورا مربوط به 
بیش از هزار سللال پیش اسللت، 
به  اشللعاری کلله  گاهللی 
زبان کهن هسللتند 
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خیلی خ��وب اس��ت اما مطل��ب مهم 
دیگر فصاحت و بالغت ش��عر اس��ت. 
روان بودن و رسا بودن. ما باید شعری 
را بخوانی��م که همۀ جمعی��ت بتوانند 
بفهمن��د و اس��تفاده کنن��د. بهت��ر این 
اس��ت که ما فضا را فضای تفسیر شعر 
کنیم. نظر من این اس��ت که باید شعر 
عاشورایی و شعر آیینی سهل و ممتنع 
باش��د، مثل زبان سعدی. سعدی هنوز 
هم خداوندگار سخن است. نکتۀ دیگر 
اینک��ه محت��وای ما بر اس��اس موازین 
مکتب سّیدالشهدا باشد نه خالف آن. 
باید در اش��عارمان حماسه و نهضت و 
اندیشه و سیاست و عواطف و عشق و 

محبت سّیدالشهدا را تبیین کنیم. 
مخاطب شناس��ی در ش��عر نیز خیلی 
مهم اس��ت. باید مراق��ب بود مبتال به 
وهن نش��ویم. الجرم م��ا باید بر مبانی 
اعتقادی مان مس��لط باش��یم و حکمت 

بدانیم. 
جریان ش��عر عاش��ورایی امروز چه 
تفاوت��ی با ش��عر دوره های گذش��ته 

دارد؟  
خیلی متفاوت شده و رو به رشد است. 
گرایش به شعر عاش��ورایی زیاد شده 
است. من این بش��ارت را می دهم که 
در دهۀ آینده ان ش��اءاهلل ما با شاعران 
آیینی فوق العاده قدری مواجه خواهیم 
شد. امروز جوانانی هستند که در حیطۀ 
ادبیات آیینی و شعر عاشورایی خوش 

درخشیده اند. 
چه عواملی باعث پیش��رفت و رشد 
شاعران و مّداحان جوان خواهد شد؟  
اول، دیدن اس��تاد است. دوم، حضور 
در محاف��ل برجس��ته و غن��ی اس��ت. 

سوم، مطالعه اس��ت. چهارم هم دیانت 
و حفظ حال است. ش��اعر و مداح باید 
حال داشته باش��د. شرکت در جلسات 
ش��عرخوانی و نقد با حضور اس��تاد هم 

خیلی مهم است. 
چقدر ب��ه کار تحقیقاتی و علمی در 

هیئتها معتقدید؟  
فوق العاده. االن الحمدهلل این طور شده. 
یعنی در عصر ارتباطات طوری اس��ت 
که همه اهل عل��م و تحقیقند. االن نگاه 
کنید کمتر واعظی است که بعد منبرش 
از طریق اینترنت پاس��خگوی سؤالهایی 
که در منبرش پیش آمده نباش��د. مثاًل 
آقای شهاب مرادی می گفت من گاهی 
چهار س��اعت در روز از طریق اینترنت 

پاسخگوی سؤاالت هستم. 
راج��ع ب��ه اخ��اص در مداحی چه 

اعتقادی دارید؟ 
ببینی��د، اخ��الص را هم بای��د از خدا 
خواس��ت یعنی به ط��ور کلی اگر از من 

بپرسید، می گویم دعا. 
 اخ��الص ه��م می خواهی��د، ب��ا دعا 
بگیرید. ولکن یُزکی َمن یشاء، او تزکیه 
می کند. اگر این طوری ش��د رو به رشد 

می رویم. اگر آدم با بهترین یار خلوت 
داش��ت، دیگران اغیار می شوند. یعنی 
خدا دی��دن و دیگ��ران را ندیدن. این 

می شود اخالص. 
اخالص را باید از خود خدا خواس��ت 
و خ��ود خدا باید کمک کند و واس��طۀ 
خواس��تن اخ��الص از خدا خ��ود امام 

حسین است. 
و حرف آخرتان... 

ام��ام حس��ین م��رد دعاس��ت. امام 
حس��ین اگر شب مهلت می گیرد، برای 
قرآن خواندن و مناجات و اس��تغفار و 
دعاست. روز هم قدم به قدم دست به 
دعا بر می دارد و آخرین نفسهایش هم 
مناجات است. این یعنی ما نباید دست 
از دعا برداریم. دعا یعنی ارتباط با خدا. 
این را باید حفظ کنی��م. آخرین حرفم 
این اس��ت که در دس��تگاه امام حسین 

دعا، دعا، دعا. 
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7
ویندوز جدید ماکروسافت موسوم به 7 که چندی پیش به 
معرفی نس��خه های آزمایشی آن پرداختیم، روی اینترنت در 
چند نسخه در وب سایت رسمی ماکروسافت به منظور معرفی 
و آزمایش باگها و جلب رضایت مشتریان ماکروسافت برای 
دانلود گذاش��ته شد. پس از اعالم تاریخ احتمالی ورود آن به 

بازار جهانی که پایان س��ال 
2009 و ی��ا ابتدای 2010 
در نظر گرفته ش��ده است، 
آزمایشی  نسخه های  دانلود 
س��ایت  وب  روی  از 
برداشته شد  ماکروس��افت 
و طی اعالمیه ای از س��وی 
به مخاطبین  همین شرکت 
این ویندوز نس��بتا محبوب 
اعالم ش��د ک��ه ای��ن کار 
برای کم ک��ردن احتماالت 

موجودی  انسان 
اس��ت  تنوع طلب 
و یکی از علتهایی 
که باعث می شود 
انس��ان به موضوعات و اتفاقات جدید 
روی بیاورد، همین دلیل اس��ت و حتی 
می توان کهنه ش��دن یک ن��رم افزار و 
حتی یک سیستم عامل را نداشتن تنوع 
در صورت و نمای آن دانس��ت چراکه 
چشم نسبت به دیدن تصاویر قدیمی و 
تکراری بس��یار زود عکس العمل نشان 

می دهد. 
به همین دلیل س��ازندگان نسخه های 
جدی��د برنامه ه��ای مختل��ف از جمله 
برنامه ه��ای معروفی همچ��ون ویندوز 
و  آفی��س نی��ز به فک��ر افتاده اند و در 
نس��خه های جدید خود برای کاربران 
امکان تغییرات در شکل و شمایل آنها 

را فراهم کرده اند. 
ماکروسافت آفیس 2007 به راحتی 
و ب��دون نیاز به نص��ب برنامۀ خاصی 
توانایی تغییر گرافیک و پوستۀ خود را 

7 را بعدًا بگیرید
سوءاس��تفاده از طراح��ی وین��دوز 7 و البته ب��رای حفاظت 

سیستمهای کابران ماکروسافت انجام شده است. 
آخرین نسخۀ آزمایشی مورد تأیید ماکروسافت از نوار ابزار 
)taskbar( جدی��د و منحصر به فرد ویندوز 7 و جمع آوری 
نسخۀ کالسیک از این 
تغیی��رات  و  قس��مت 
دسکتاپ  روی  فراوان 
من��وی  روی  البت��ه  و 
استارت، خبر می دهد. 

تنوع در آفیس 07
به سه مدل مختلف دارد. برای این کار 

دستور زیر را دنبال کنید: 
از برنامه ه��ای آفی��س مانند  یک��ی 
word را ب��از کنید، کلید اس��تارت یا 
همان عالم��ت آفیس را فش��ار دهید 
و از من����وی ب����از ش����ده، روی 
Word Options کلیک کنید. سپس 
از هم��ان منوی باز ش��ده در قس��مت 
Color schems رن��گ مورد عالقۀ 
 apply خ��ود را انتخاب کنی��د و روی

کلیک کنید. 
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هر جا صحبت از پخش فیلم و موسیقی 
در سیستمهای ش��خصی می شود، تمام 
ذهنها به س��مت دو پلی��ر مع���روف 
 windows م��ی رود یع����ن������ی
media player و winamp  ول��ی 
در ح��ال حاضر با وج��ود محبوبیت و 
البته کارایی خوبی که هر دو دارند، باز 
هم نقصهای فراوانی دارند. یکی از آنها 
نیاز به نرم افزار های پشتیبان کدینگ 
ب��رای پخ��ش فایله��ای تصوی��ری با 
 Divx و MP4 فرمته��ای جدید مانند
است که با نصب این دو برنامه به طور 

عادی قابل پخش نیستند. 
ب��ا معرفی KMPlayer ش��ما دیگر 
نی��ازی ب��ه نص��ب هیچ پلی��ر دیگری 
نداری��د و همین طور نصب برنامه های 
پشتیبان الزامی نیست. این پلیر با حجم 
بسیار کمی که دارد، از تمامی فایلهای 
تصویری و صوتی پش��تیبانی می کند و 

سرعت خود را بیازمایید

اگر مایلید از س��رعت واقعی اینترنت خود مطلع ش��وید، با استفاده از سیستم خود به آدرس 
اینترنتی زیر مراجعه کنید و سرعت اینترنت خود را تخمین بزنید: 

www. speedtest. ir

یک پلیر خوب

بسیار س��اده و سبک است و در هنگام 
کار، اصاًل سیس��تم ش��ما را مشغول و 
س��نگین نمی کند. از قابلیتهای این نرم 
افزار جالب به تغییر پوس��ته، پشتیبانی 
از ص��دای فراگیر و پخش زیر نویس و 
DVD و... می توان اش��اره کرد که آن 

را از دیگر پلیر ها ممتاز می کند. 
آخرین نس��خۀ ارائه شدۀ این پلیر 2. 

9 است که البته نسخه های جدید تری 
نیز ب��ه صورت بتا یا همان آزمایش��ی 
وجود دارد و برای دانلود آن می توانید 
 www. به س��ایت رس��می آن یعن��ی
ی���������ا  و   kmplayer. com
www. download. com مراجع��ه 
کنید و نس��خۀ آخ��ر آن را به صورت 

کاماًل رایگان دریافت کنید. 
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ب��اران برگهای بی رم��ق، ندای خزان 
را س��ر می دهد و خ��ش خش برگهای 
مه��ر زده زیر پا، ن��وای دل انگیزی را 
در عم��ق وج��ود آدم ب��ر می انگیزد و 
باد صدای��ش را با برگه��ا می آمیزد و 
هو هو می کند و آدمی را به نگریس��تن 
به خود وا می دارد و انس��انها را ساعتها 
ب��ه خود و زیبایی اش می خش��کاند و با 
برگهای قشنگش کوچه ها و خیابانها را 
برای مهمانی زمس��تانی تزیین می کند 
و زیبای��ی اش ب��رق می زند. ت��ا وقتی 

که هس��ت، آنقدر زیباس��ت. وقتی که 
زمس��تان می آید، خود را کنار می کشد 
و برایش جا باز می کند و دس��ت خود 
را کوتاه. این تمام آنی اس��ت که پاییز 
دارد و پس از روزهای آغازینش مهر، 
بچه ه��ا را ب��ه خود می خوان��د و چنان 
زیباس��ت که کسی دلش نمی خواهد از 

پشت پنجره ها بلند شود. 
کس��ی نمی خواه��د آن را رها کند و 
تماشایش نکند. بارانهایش بوی خوشی 
دارد و در خیابانه��ا دم می گیرد. باران 

برگه��ا را تر می کند. باد آنان را نوازش 
می کن��د و مانند هر قو آنها را بر زمین 
می نهد. در سیاهی شب، صدای هو هو 
کردن ب��اد در میان درخت��ان و برگها 
وقتی به گوش می رس��د، ان��گار ارواح 
و ج��ن و پری ها دارند ص��دا می کنند 
و گویی م��ردگان رس��تاخیز کرده اند. 
انگار که در س��یاهی، جنها و جادوگران 
س��وار به جاروهایش��ان پرواز می کنند. 
در این فصل، ش��ب بس��یار ترسناک و 
روز بس��یار زیبا و قش��نگ است چنان 
که خصوصیاتش زیاد اس��ت و بس��یار 
دیدنی خود را به رخ زمستان می کشد 
و برگهای��ش را ب��ه اط��راف می راند. 
چه زیباس��ت برگه��ای زرد و نارنجی 
و قرم��زش ب��ا بارانهای ب��ا طراوتش. 
جویباران و چشمه ساران را پر می کند و 
زمین را از گرمای تابستان رها. همچنان 
ب��ر قدرت خود پا می کوبد تا زمانی که 
او می آی��د. وقتی که او می آید، پاییز با 

علی فریدونی
دوم راهنمایی

جادوی رنگهای پاییزی

ما
ش

ی 
ها

ته 
ش

نو
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ما وداع می کند و می رود تا س��ال بعد. 
از کج��ا معلوم که از خداحافظی دوباره 
ناراحت نش��ده و دوباره بر می گردد و 
ش��اید ناراحت ش��ده و غمگین است. 
ش��اید دیگر بر نمی گردد و ش��اید قهر 
کرده باش��د. اگر نیاید، دیگر نمی توان 
س��اعتها از وقت ارزشمند خود را برای 
دیدن پایی��ز گذاش��ت و دیگر فضای 
شهرها به زیبایی پاییز نمی شود. خزان 
بسیار زیباس��ت. بعضی آدمها تا وقتی 
که او هس��ت، ق��درش را نمی دانند و 
شاید او از همین ناراحت شود و برود و 
دیگر بر نگردد. آن وقت است که این 
آدمها تازه قدر خزان و زیباییهایش را 
می فهمند و افس��وس می خورند. آیا تا 
به حال به جنگلهای ش��مالی کشور در 
این فصل با س��ه ماه منحصر به فردش 
رفته اید؟ آیا ت��ا به حال به مناظر زیبا 
و دیدنی آن نگریسته اید؟ آیا برگهای 
زرد یک دس��ت جنگلهایش را در این 

فصل دیده اید؟ 

... ام��ا با تمام��ی این حرفه��ا، از زیبا 
و قش��نگ بودن��ش هر چق��در بگوییم 
باز بس��یار دیدنیهای جال��ب دارد. اما 
همینج��وری نمی توانیم بلک��ه با تفکری 
عمی��ق می توانی��م این صف��ات زیبا را 
ببینیم. اما اگر کمی بیش��تر تأمل کنیم، 
در می یابیم ک��ه او در وجودش باز هم 
چیزهای��ی ناگفته دارد و رو نمی کند که 
منظره های��ش آن قدر زیباس��ت. زمین 
آن پر از برگهای زرد و نارنجی و قرمز 
است. بعضی برگها مخلوطی از دو رنگ 
زیبای قرمز و نارنجی است که زیباترین 

رنگها است. 
حاال از ش��ما یک س��ؤال بسیار مهم و 
زیبا دارم. آیا تا به حال این فصل را در 
جایی جز ایران به این زیبایی دیده اید؟ 
یقی��ن دارم که جای��ی از دنیا در فصل 
خ��زان روزها به این زیبایی و ش��بها به 
این ترسناکی نیست. به نظر من در بین 
چهار فصل اگر بخواهیم مسابقه بگذاریم 
آن ه��م از نظر زیبایی، پاییز اول خواهد 
بود، بعد بهار با ش��کوفه های صورتی و 
سفید و بعد از آن زمستان یخبندان که 
بارش برف و باران، زمین را زیبا و انگار 

سفره ای را گس��ترده است و امتحانات 
نیز در این فصل اس��ت. تابس��تان هم 
زیباس��ت با گرم تری��ن روزهای خود، 
روزهای��ی طوالن��ی و ش��بهایی کوتاه. 
راس��تی از شب کوتاه گفتم. حال برویم 
به سراغ بلندترین شب سال یعنی شب 
یلدا. ش��بی که همه پیش هم هستند و 
آجیل ش��ب یلدا را می خورند و همین 
طور هندوانۀ آن را. شاید تنها کشوری 
که تم��ام این فصلها را ب��ه ترتیب در 
خود دارد، ایران باشد. شاید تا به حال 
در کنار رودخانه ای در فصل زمس��تان 
ایس��تاده باش��ید و به دقت به آن نگاه 
کرده باش��ید. اگر به دقت به آن نگاه 
کنی��د، در می یابید ک��ه همان طور که 
گفت��م زیباترین فصله��ا فصل خزان یا 

همان پاییز است. 
بله، همه چه زیبا و توصیف نش��دنی 
است. اگر هزاران خط و هزاران صفحه 
بنویسیم، باز هم کم نوشته ایم. توصیف 
نش��دنی اس��ت و باز هم بی��ش از این 
حرفها زیبایی دارد ولی در ش��ب یلدا، 
باید با خزان زیبا و سرد وداع کرد. هر 
چند بس��یار سخت و رسیدن دوباره به 

آن طوالنی است و... 
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بولت، س��گی هنرپیشه اس��ت که به 
همراه صاحبش پنی در یک س��ریال به 
نام بول��ت بازی می کند. کارگردان این 
سریال برای اینکه طبیعی ترین احساس 
و بازی را از بولت بگیرد، محیط زندگی 
او را در اس��تودیوی فیلمب��رداری ب��ه 
ش��کلی آماده کرده اس��ت که ا و تمام 
وقایع داس��تان را حقیقی بداند. بولت با 
اس��تفاده از جلوه های ویژه و تمهیدات 
س��ینمایی، تواناییهای عجیب و غریبی 
دارد و ای��ن تواناییه��ا به او احس��اس 
ی��ک ابر قهرم��ان را می ده��د. باوری 
که نس��بت به وقایع فانتزی س��ریالش 
برای بولت ایجاده ش��ده است، باعث 
می ش��ود که او ب��رای نج��ات پنی و 
یافتن »مرد چشم سبز« که سر دستۀ 

خالفکاران اس��ت و پنی را به گروگان 
گرفته اس��ت، از استودیو خارج شود و 
پ��ا به دنیای واقعی بگ��ذارد. در دنیای 
واقع��ی خب��ری از تواناییه��ای اعجاب 

آور او نیس��ت. به همی��ن خاطر بولت 
مورد تمس��خر دیگران ق��رار می گیرد. 
در میانۀ راه او ب��ا گربه ای به نام »می 
تنز« و همس��تری به نام »رینو« آشنا و 
همسفر می ش��ود. می تنز مانند دیگران 
بول��ت را ابله ف��رض می کند ولی رینو 
که مشتری پر و پا قرص سریال بولت 
اس��ت به او ایمان دارد و برای رسیدن 
او ب��ه هدفش او را ی��اری می دهد. در 
طول سفر آنها به هالیوود، می تنز سعی 
می کند که لّذت »معمولی بودن« 

را به بولت بچشاند. 
نهای��ت  در  بول��ت 
درون��ی  قهرم��ان  اب��ر 
خ��ود را پی��دا می کن��د 
ک��ه  می کن��د  درک  و 

به قلبت اعتماد کن!

شن
می
انی

حامد قاموس مقدم
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ق��درت قلب او و حّس دوس��تی از هر 
قدرت ماورایی دیگری قوی تر است. 

انیمیشن سه بعدی »بولت« متعلق به 
یک تهیه کنندۀ کار کش��ته و سختگیر 
به نام جان لستر و دو کارگردان گمنام 
ب��ه نامهای برای��ان ه��وارد و کریس 
ویلیامز اس��ت. جان لستر پیش از این 
تهیه کنندگی فیلم داستان اسباب بازی 
را به عهده داش��ت که اولین انیمیشن 
س��ه بعدی تاریخ سینما است. او برای 
آن فیلم چند س��ال وقت صرف کرد و 
گروه خود را واداشت تا برای ارائۀ یک 
اثر س��ه بعدی، نرم افزار مخصوصی را 

بنویسد و ارائه دهد. 
فیل��م بولت ب��ر خالف بس��یاری از 
فیلمها، داستانهای مصور و انیمیشنهای 
هالیوودی، در مقابل دنیای ابر قهرمانی 
می ایستد و رگه های قهرمانی را جدای 
از اتفاق��ات ماورای��ی در درون اف��راد 
جس��تجو می کن��د. همس��تر فیلم که 
در اقدام��ی نمادی��ن درون یک گوی 
شیش��ه ای زندگ��ی می کن��د، در واقع 
استعاره ای به جا از مخاطبانی است که 
فکر و ذهن و جسمش��ان را اسیر جعبۀ 
تلویزیون کرده ان��د. »رینو«  جادوی��ی 
تواناییهای زیادی دارد و وقتی از قفس 
شیشه ای خودش خارج می شود، بیش 
از ه��ر کاراکتر تلویزیون��ی می تواند از 

خودش نبوغ نشان دهد. 
انیمیشن بولت، معنای فلسفی عمیقی 
مانن��د »بری زنبوری« ن��دارد ولی در 
همان الیه های ابتدای��ی خود مفهومی 
زیب��ا و دلپذیر از دوس��ت داش��تن و 
رفاقت را بیان می کند. درس��ت است 
ک��ه بولت در توّهمی عمی��ق از دنیای 
اط��راف خ��ود ب��ه س��ر می ب��رد ولی 
س��ازندگان اثر، مفهوم دوست داشتن 

را ورای ای��ن توّهم��ات فانت��زی ب��ه 
نمایش گذاش��ته اند؛چنانکه این مفهوم 
را یک گربه نس��بت به یک سگ، یک 
سگ نس��بت به صاحبش و حتی یک 
همستر نسب به سایر دوستانش درک 

می کند. 
ای��ن انیمیش��ن از لح��اظ تکنیک��ی 
نیز ظرافته��ای خاّص��ی دارد. دکوپاژ 
ای��ن فیل��م دقیقًا  صحنه های اکش��ن 
مانن��د فیلمهای اکش��ن س��ال 2008 
اس��ت. اس��تفاده از فس��ت موش��ن و 
اسلوموشنهای به جا، حرکتهای مناسب 
و زاویه ه��ای انتخابی زیب��ای دوربین، 
همه و همه ج��زء اتفاقات زیبای فیلم 

است. 
از ن��کات ظریفی ک��ه جّذابیت فیلم 
را بیش��تر می کند، کبوترانی هس��تند 
ک��ه در صحنه ه��ای مختل��ف حضور 
دارند. شخصیت پردازی خاّص آنها و 
حرکتهای کاماًل طبیعی س��ر و گردن 
کبوترها به هم��راه صداگذاری دقیق، 
سبب شده است که قدری از بار طنز 

فیلم را این کبوتران به دوش بکشند. 
اس��تفاده از ج��ان تراولتا ب��ه عنوان 
صداپیش��ه، یک��ی از اقدامات مؤثر در 
جذابیت فیلم اس��ت. ج��ان تراولتا در 
فیلمهایی که ب��ازی می کند، معموالً با 
پیچ و تاب دادن ب��ه صدایش و تلفظ 
دقیق و تأکید بر روی بعضی از کلمات 
بیان��ی خ��اّص را ب��ه کار می ب��رد که 
بازیهای��ش را جّذاب تر می کند و او با 
گویندگی به جای ش��خصیت »بولت« 
جذابیت این کاراکتر را بیش��تر کرده 
اس��ت. از آنجا که خود تراولتا معموالً 
در فیلمهای اکش��ن ظاهر می شود، بار 
اکشن فیلم را نیز افزایش داده است. 

ش��اید انیمیش��ن بولت در رقابت با 
ماداگاس��کار 2 که همزم��ان با بولت 
اکران ش��ده اس��ت، ش��انس چندانی 
نداشته باشد ولی از آن کارهایی است 
که نس��بت به انیمیش��نهای هم دورۀ 

خود ماندگار خواهد شد. 



24 26 بهمن مـــاه  1387
208

حسابداری
یک��ی از مش��اغل پر ط��رف دار و پر 
درآم��د در روزگار ما، کارهایی اس��ت 
ک��ه به امور مالی مربوط می ش��ود. هر 
چ��ه قدر که ارتباط��ات مالی و تجاری 
در جامعه های مختلف بیشتر باشد، نیاز 
بیش��تری به متخصصانی ایجاد می شود 

که به این امور رسیدگی می کنند. 
ای��ن  از  یک��ی  حس��ابداری  رش��تۀ 
اف��رادی  حس��ابداران  رشته هاس��ت. 
هس��تند که صورته��ای مال��ی و روند 
انجام معامالت و داد و س��تدها را ثبت 

می کنند. حتی یک مغ��ازۀ کوچک هم 
که گردش مالی چندانی ندارد، به ثبت 
امور مالی نیازمند اس��ت. ممکن است 
ای��ن کار ب��رای افراد مختلف س��ودی 
نداشته باش��د ولی حتمًا جلوی ضرر را 

می گیرد. 
دانش آم��وزان مقطع متوس��طه با هر 
مدرکی که از دبیرستان فارغ التحصیل 
در  دانش��گاه  در  می توانن��د  بش��وند، 
رشتۀ حس��ابداری تحصیل کنند. رشتۀ 
حسابداری یکی از زیر شاخه های علوم 

انسانی است. 

یک شغل آبرومند

نیاز زیاد جامعه به این رشته و افزایش 
عالقمن��دان به تحصیل در این رش��ته 
باعث ش��ده است که رشتۀ حسابداری 
در مقطع متوس��طه نی��ز آموزش داده 
ش��ود. امروزه رشتۀ حس��ابداری یکی 
و  اس��ت  هنرس��تانی   رش��ته های  از 
دانش آموزان مقط��ع راهنمایی پس از 
ورود ب��ه مقطع متوس��طه می توانند در 
این رش��ته تحصیل کنن��د. اتفاقًا میزان 
اس��تقبال از دیپلمه های حس��ابداری و 
فارغ التحصی��الن این رش��ته در مقطع 
متوس��طه بسیار زیاد اس��ت و بسیاری 

مرضیه بیگلری
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از کارگاهه��ای کوچک و تجاری که به 
اهمیت امر حسابداری پی برده اند و از 
طرفی توانایی مالی برای استخدام یک 
کارشناس حسابداری را ندارند، ترجیح 
می دهند که از یک دیپلمۀ حس��ابداری 
برای انجام امور مالی خود استفاده کنند. 
از طرف دیگر افرادی که به فعالیت در 
این رشته عالقمند هستند و همچنین از 
نظر موقعیت مال��ی و اجتماعی مجبور 
هس��تند که به سرعت جذب بازار کار 
شوند، با تحصیل در این رشته در مقطع 
متوس��طه به موقعی��ت مطلوبی از نظر 
ش��غلی و تحصیلی دست پیدا می کنند. 
البته راه ب��رای ادامۀ تحصیل این افراد 
در سطوح عالی تحصیلی مانند کاردانی 
و کارشناس��ی، حتی کارشناس��ی ارشد 
و دکت��ری نیز باز اس��ت و ای��ن افراد 
می توانند خود را به دیپلم حس��ابداری 

محدود نکنند. 
حسابرسی

معم��والً هر کاری نیاز به یک نظارت 
بی طرفانه و منصفانه دارد که ایراد کار 
را بگی��رد و اصطالحًا مو را از ماس��ت 
بکش��د. ام��روزه یک��ی از مهمترین و 

به  نظارته��ا  مرس��ومترین 
ام��ور مالی و حسابرس��ی 

مربوط می شود. 
حس��ابداران خب��ره ای که 

تمام پی��چ و خ��م و زیر و بم 
کاره��ای حس��ابداری و مالی را 
بلد هستند و با راههای مختلفی 
که برای سوءاستفاده های مالی 
وجود دارد آش��نایی دارند، به 

عنوان حس��ابرس ب��ر امور مالی 
نظارت می کنند. 

بع��د از جنگ جهان��ی دوم، قوانین و 
استانداردهای ویژه ای برای حسابداری 
و ام��ور مال��ی و مالیات��ی و همچنی��ن 
تجارت قرار داده ش��د. به همین دلیل 
دنی��ای تجارت به افراد کار کش��ته ای 
نیاز پیدا کرد که بتوانند بر اجرای این 

قوانین نظارت کنند. 
در واق��ع می توان حسابرس��ان را به 
عنوان قاضیهایی در نظر گرفت که در 
امور مالی قضاوت می کنند و بر اجرای 
دقی��ق قوانین مال��ی و مالیاتی نظارت 

دارند. 
در سال 1311 هجری شمسی قانون 
تجارت تدوین ش��د. در ای��ن قانون از 
فردی به نام مفتش یا بازرس نام برده 

ش��ده بود که در واقع همان وظایفی 
را به عهده داشت که امروزه بر 

عهدۀ حسابرس��ان است. در 

سال 1328 شمس��ی لزوم حضور این 
بازرس��ان در کاره��ای مالیاتی مطرح 

شد. 
1350 ش��رکت س��هامی  در س��ال 
حسابرس��ی به ش��کل رس��می تشکیل 
ش��د ولی پیش از آن نیز همیشه لزوم 
تش��کیل چنین س��ازمانی مط��رح بود. 
پس از پیروزی انقالب اس��المی لزوم 
حضور چنین سازمانی برای نظارت بر 
امور مالی دولتی بیش از پیش احساس 
شد و همین مس��ئله منجر به تأسیس 
و تشکیل سازمانهای حسابرسی رسمی 
برای مؤسسات و ادارات مختلف شد. 
همان طور که گفته ش��د، حسابرسان 
در واقع حسابداران خبره ای هستند که 
از زیر و بمهای کارهای مالی به خوبی 
خبر دارند. پس برای حسابرس 
ش��دن باید حس��ابدار خوبی 

باشید. 
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باز این چه شورش است... 
باز هم محرم و صفر از راه رس��ید. بار دیگر حماسۀ حسین علیه السالم و یاران وفادارش 
مبارزه علیه باطل را زنده کرد. باز هم چش��مها برای حسین علیه الس��الم خیس می ش��ود 
و اش��ک از دیدگان برای مظلومیت او و همراهانش س��رازیر می شود. به راستی رمز 
ماندگاری و جاودانگی عاشورا چیست؟  بی تردید رشادتها و حق طلبیهای امام سوم 
ش��یعیان و هفتاد و دو تن از یارانش این پیام را همیش��ه زنده نگهداش��ته و به ما 
آموخته که حق همیشه پیروز است. امسال نیز در سوگ شهادت این امام همام به 
عزاداری می پردازیم و یاد پایمردیها، دالوریها، مقاومتها و ش��جاعت س��رور و ساالر 

شهیدان را گرامی می داریم. 

بی تردید حس��ین رض��ازاده وزنه ب��ردار نام آور 
کشورمان که در عرصۀ رقابتهای ملی و بین المللی 
همیش��ه درخشیده و نام ایران را پرآوازه کرده 
اس��ت، فقط به دلیل مداله��ای زرینش در دل 
میلیونها ایران��ی جا ندارد بلکه ارادت و خلوصی 
ک��ه وی در توس��ل به ائم��ۀ اطه��ار دارد، بیش از 
دستاوردهای ورزش��ی وی برای مردم ایران ارزشمند 
اس��ت. وی در این باره با چشمانی گریان می گوید: »زمانی 
که روی تخته می رفتم، توکلم به حضرت ابوالفضل علیه السالم 
بود و فکر می کنم که همیش��ه از حمایتهای ایش��ان بهره مند 
ب��وده ام. م��ن ارادت خاصی ب��ه اهل بیت دارم و احس��اس 
می کن��م ک��ه تمام زندگ��ی ام با ن��ام و یاد حض��رت محمد 
صلّی اهلل  علیه وآل��ه و خان��دان مطهرش می گ��ذرد.« رضازاده 
درب��ارۀ برنامه های عزاداری این ماه می گوید: »هر س��ال در 
اردبیل مراس��م مختلفی برگزار می شود که افتخار می کنم به 
عنوان خادم در این مجالس خدمت کنم و بر مظلومیت امام 
حسین علیه السالم و یارانش اش��ک بریزم. امیدوارم خداوند 

مرا از پیروان شایستۀ ایشان قرار دهد.«

افسون حضرتی

اربعین حسینی با اهالی ورزش
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علی کفاش��یان رئیس فدارسیون فوتبال که سمتهای مختلف 
ورزش��ی را تا به حال تجربه کرده، فلسفۀ عاشورا را این چنین 
تعری��ف می کن��د: »عاش��ورا درس بزرگی به بش��ریت دارد. 
عاش��ورا پیروزی حق ب��ود بر باطل و آنچه ت��ا امروز پس از 
گذشت چندین قرن باعث شده که عاشورا و محرم در تاریخ 
زنده بماند، وجود مردان و زنان حماسه س��از و بزرگواری بوده 
که این حادثه را قم زده اند. زنان و مردانی که تا آخرین لحظۀ 

حیات جنگیدند تا اسالم پا برجا بماند.«
کفاشیان الگوبرداری از شیوه و زندگی امام حسین علیه السالم را 
وظیفۀ مس��لمانان می داند و می گوید: »از آنجا که خوشبختانه در 
جامعه ای مس��لمان زندگی می کنی��م، متولیان امر وظیفه دارند از 
طرق مختلف، زندگی و ش��یوۀ کردار امام حسین را ترویج دهند 
تا نسل اندر نسل با داشتن الگوی راستین به رستگاری برسیم. ما 
به عنوان پدرها و مادرهای این جامعه اصلی ترین وظیفۀمان آشنا 
کردن نس��ل جوان و آموختن زندگی این امام بزرگوار به نس��ل 

جوان و مسلمان است.«

محمدرض��ا یزدان��ی خ��رم رئی��س 
فدراسیون کشتی که کارنامۀ درخشانی 
نیز در والیبال از خود به یادگار گذاشته، 
دربارۀ ایام س��وگواری س��االر و سرور 
شهیدان عالم می گوید: »از اینکه در این 
ایام جوان��ان عزادار و مؤمن را می بینم 
که در مساجد یا تکیه ها با خلوص نیت 
در برنامه های مختلف شرکت می کنند 
و عده ای در تهیه و پخش غذای نذری 
فعال هستند، عده ای سازماندهی مراسم 
محلشان را به عهده دارند و در نهایت 
هم در صفهای س��ینه زنی می بینیم که 
برای امامش��ان امام حسین علیه السالم 
اش��ک ماتم می ریزند، ب��ه عنوان یک 
مس��لمان ش��یعه به خودم می بالم. به 
امام حسین علیه الس��الم  نظرم حرکت 
تنها مختّص قش��ر خاص��ی از جامعه 
نیس��ت بلکه متعلق به تمام انسانهای 

آزاده اس��ت و سرمشقی است برای ما 
تا پیرو ایشان باشیم.«

یزدانی خرم به حرکتهای ورزشکاران 
ایران��ی در میادین ورزش��ی مخصوصًا 
در رقابتهای بین المللی اشاره می کند و 
می گوید: »زمانی که ورزشکاری آن هم 
در خارج از کش��ور با نام مقدس ائمۀ 

اطهار علیه الس��الم وارد زمین می ش��ود، 
نش��ان می ده��د ک��ه چق��در اعتقادات 
جوانان ما قلبی و واقعی است و ما وظیفه 
داریم با فرهنگ س��ازی هر چه بیش��تر، 
این حرکتها را باز هم ترویج دهیم چون 
جامعۀ جوان ما اعتقاد واقعی به این امر 

دارد.«
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عل��ی پروی��ن از مدیران ارش��د حال 
حاضر استیل آذین و البته مالک معنوی 
پرس��پولیس دربارۀ عاش��ورا می گوید: 
»رفتار، من��ش و زندگی امام حس��ین 
علیه السالم باید سرمشق تمام شیعیان 
باش��د. ایشان در طول عمر پربرکتشان 
برای اسالم و جنگ علیه کفار جنگیدند 
و در کرب��ال نی��ز اوج جان فش��انی و 
ارادتی بود که به اس��الم داشتند.« وی 
می گوید: »ما مس��لمانان وظیفه داریم 
که در تمام لحظه های زندگی پیرو ائمۀ 
اطهار باش��یم و رفتار و کردار ایشان را 
سرمش��ق خود قرار دهیم. زندگی امام 

حسین سرتاسر درس و پند است و به 
نظرم بهتری��ن آیین زندگی را می توان 

از ایشان آموخت.«
پروی��ن درب��ارۀ عزاداری ای��ن ماه و 
برگ��زاری مراس��م مختل��ف می گوید: 
»هر س��اله در محل��ۀ قدیمی  مان یعنی 
خیابان عارف تکیه ای اس��ت که عالوه 
بر روضه خوانی و مراس��م ع��زاداری، 
غذای نذری هم به مستحقان می دهد. 
امی��دوارم که خدا قب��ول کند. من هم 
بن��ا به عش��ق و تعلق خاط��ری که به 
امام حس��ین علیه السالم دارم به آنجا 

می روم.«

عل��ی کریمی ملی پوش س��ابق تیم ملی و یک��ی از بازیکنان مؤثر 
پرس��پولیس دربارۀ ایام محّرم می گوید: »تا به حال هر چه از امام 
حس��ین علیه السالم خواسته ام دریافت کرده ام. من اعتقاد راستین 

و واقعی به ایش��ان دارم و همیش��ه لطف و حمایت ایشان 
را هم در زندگی فردی و هم در زندگی ورزش��ی ام 

احس��اس کرده ام. مثاًل بارها پیش آمده که 
مش��کلی داش��تم که هر چه ت��الش کردم 
به جایی نرس��یدم ولی ب��ه محض اینکه از 
ایش��ان مدد خواستم مش��کلم حل شده 
است.« کریمی دربارۀ شرکت در مراسم 

عزاداری این ماه می گوید: »امام حسین علیه 
الس��الم فقط مختّص ماه محرم و صفر نیست. 

ایش��ان در تمام لحظه های ماه و س��ال سرمشق 
م��ا هس��تند. من هم ب��ه عنوان یک مس��لمان 
شیعه وظیفه دارم که در مجالس روضه خوانی 
ش��رکت کنم و هر س��اله در تکیه ای که در 

محلمان اس��ت به همراه س��ایر دوستانم 
خدم��ت کوچکی می کنیم 

که امیدوارم ایشان 
قبول کنند.«
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احمدرضا عابدزاده مربی دروازه بانان تیم پرسپولیس که 
در مقطعی از زندگی اش به دلیل بیماری با مرگ دست 
و پنجه نرم کرد، دربارۀ زندگی و منش امام حسین علیه 

الس��ام می گوید: »ایش��ان در تمام عمر پر عزتشان 
مطیع اوامر اس��ام بودند و لحظه ای برای سربلندی 
اسام و مبارزه با دشمنان آن کوتاهی نکردند. حادثۀ 

عاش��ورا بیانگر همین نکته اس��ت که امام حسین علیه 
الس��ام داوطلبانه به استقبال شهادت رفتند تا اسام زنده 
بماند و بی دلیل نیست که به ایشان سرور و ساالر شهیدان 
می گویند.« وی ادامه می دهد: »م��ن زندگی دوباره ام را 
مدی��ون نظر لطف ائمۀ اطهار علیهم الس��ام و خصوصًا 
امام حسین می دانم و خوشحالم که این سعادت نصیبم 
ش��د تا حرم مطهرش��ان را زیارت کنم. احساسی که 
آدم در آن لحظ��ه دارد وص��ف کردنی نیس��ت. در 
مقابل آن همه عظمت و بزرگواری، بس��یار حقیر و 

ناچیز هستیم.«

علی دایی س��رمربی تیم ملی فوتبال کش��ورمان و یکی از مفاخر این رش��تۀ ورزش��ی می گوید: 
»من سعادت این را داشتم که همراه تیم ملی و تیم باشگاهی خود، حرم مطهر امام حسین را از 
نزدیک زیارت کنم و این مسافرتها از افتخارات زندگی من است و خوشحال هستم که تا پدرم 

زنده بودند توانس��تم به همراه مادرم آنها را به زیارت کربا و عتبات عالیات بفرس��تم.« 
دایی نقش امام حسین علیه السام را در واقعۀ عاشورا ماندگار و جاویدان می داند 

و می گوید: »بدون ش��ک همان طور که ام��ام راحل )ره( فرمودند محرم و 
صفر است که اسام را زنده نگه داشته. و در این بین جوانمردی، رشادت 
و از خودگذش��تگیهای امام حسین علیه السام در تاریخ جهان بی مانند و 

بی مثل است.«
س��رمربی تیم ملی فوتبال کش��ورمان می گوید: »ما مس��لمانان وظیفه 
داریم که زندگی پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و ائمۀ اطهار را همیشه و همه 

وقت سرمشق خود قرار دهیم و با توکل به ایشان همیشه آرامش معنوی 
داشته باشیم.«
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لیال بیگلری

من جاسوس نیستم! 
قسمت یازدهم

از کی تا حاال چنین کاری می کنی؟ 
و همۀ افراد بی مقدم��ه زدند زیر خنده. 
جان که علّت لودگی آنها را نمی دانست، 

گفت: از بّچگی! 
و باز هم همه خندیدند. آنها به هر چیز 
بی ربطی می خندیدند و این مسئله، جان 
را به ش��ّدت عصبی کرده بود. التکس و 
کرمهایی که گریمور بر روی صورت او 
قرار داده بود نیز جان را بیش��تر کالفه 
کرده بود تا اینکه موبایل مرد پشت میز 
به صدا درآمد و همه با اشارۀ او ساکت 
شدند. مرد با زبانی صحبت می کرد که 
جان متوجه نمی ش��د ولی از لحن حرف 
زدنش معلوم بود ک��ه دارد با مافوقش 
حرف می زند. در هن��گام حرف زدن با 
موبایل ناگهان مرد از روی صندلی بلند 
شد و به طرف پنجره چرخید. قدری به 
بیرون نگاه کرد. بع��د دوباره در جایش 
روی صندلی قرار گرفت و گوشی را قطع 

کرد. 
ب��ا همان زبان خاص به افراد داخل اتاق 
چیزی گفت. با اینک��ه جان زبان آنها را 
متوجه نمی ش��د، نگرانی را به وضوح در 
چهرۀش��ان می دید. همگی ب��ه جنب و 
جوش افتادند. یکی از افراد در را باز کرد 
و به ج��ان گفت: فوراً می ری اتاق خانوم 
و تا بهت نگفتیم اج��ازه نمی دی اتاق رو 
ت��رک کنه. هیچکس رو هم راه نمی دی. 
هروقت وضعیت عاّدی ش��د بهت خبر 

می دیم. 
جان گیج شده بود. از طرفی هم دوست 
داش��ت بداند چه خبر ش��ده است ولی 
در کل  از اینکه دس��ت از سرش برمی 

ج��ان که پیش از این در چنین موقعیتی 
گیر نکرده بود، نمی دانس��ت چه پاسخی 
بدهد. گوشی بی سیم در دست مرد کت 
و شلوارپوش بود، پس روی کمک هری 
هم نمی توانست حساب کند. دلش را به 

دریا زد و گفت: رفته بودم ساحل. 
مرد کت و ش��لوارپوش س��رش را بلند 
کرد، اخمهایش را در هم کشید و گفت: 

اونجا کار خاّصی داشتی؟ 
ج��ان آب دهانش را قورت داد  و ادامه 

داد: من هروقت نگران و عصبی می شم، 
می رم ساحل و... 

ولی نمی دانس��ت چگونه ادامه دهد که 
یکی از مردان داخل اتاق گفت: آب تنی 

می کنی؟ 
و هم��ه زدند زیر خنده. ج��ان در میان 
خن��دۀ افراد داخل ات��اق کمی صدایش 
را بلند ک��رد و چون احتمال می داد او را 
دیده باشند، گفت: نه! قایق موتوری سوار 

می شم! 
همه با اشارۀ دست مرد پشت میز ساکت 
شدند. مرد با لحنی مسخره آمیز پرسید: 
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داشتند، خوش��حال بود. مرد پشت میز 
گوش��ی و باقی لوازم جان را به او داد و 
او را از اتاق بیرون کرد. جان به محض 
اینکه از اتاق خارج شد، گوشی را زیر و 
رو کرد تا بتواند به طریقی روشنش کند 
ولی امکان نداشت. آن وسیله پیچیده تر 
از آن بود که با فش��ار دادن دکمۀ پاور، 
روش��ن ش��ود. به هر حال گوشی را در 
گوش��ش قرار داد و  به طرف آسانسور 
راهرو دوید. وقتی وارد آسانس��ور شد، 
صدای هری را در گوشی خود شنید. از 
شنیدن صدای هری خیلی خوشحال شد. 

به هری گفت: پس چرا...؟ 
ولی هری اجازۀ حرف زدن به جان نداد 
و گف��ت: فوراً می ری به طبقۀ چهارم. ما 
ب��رای اینکه اونا ت��و رو ول کنن مجبور 

شدیم یک کم شلوغش کنیم. 
و دوباره صدای هری قطع ش��د. این بار 
صدای رئیس خدمات هتل در گوش��ی 
شنیده شد: فوراً خودت رو به اتاق 416 

برسون. خانوم منتظر هستن. 
هری دکمۀ طبقۀ 4 را زد و در آسانسور 
بس��ته ش��د. باز هم نوای مالیم پیانو از 
بلندگوی داخل آسانس��ور پخش ش��د. 
آسانس��ور در طبقۀ چهارم متوقف شد. 
جان از آسانس��ور بیرون آمد. به شمارۀ 
نزدیک ترین اتاق به آسانسور نگاه کرد؛ 
410 بود و اتاق بع��دی 411. در طول 
راهرو ب��ه راه افتاد. همین طور که آرام 
راه می رف��ت و ب��ه ش��مارۀ اتاقها دقت 
می کرد، صدایی شنید که از شنیدن آن 
نزدیک بود قلبش از س��ینه خارج شود. 
ضربان قلبش به اوج رس��ید و دهانش 
خشک ش��د. احساس کرد که از شدت 
هیجان، روی پیش��انی اش عرق نشسته 
اس��ت. صدای پس��رش بود که او را به 
این حال درآورده بود. پس��رش داشت 

با ش��یرین زبانی خاّص خودش با کسی 
صحبت می کرد. خودش حرف می زد و 
خودش غش غش می خندید. پاهای جان 
سست ش��د. دیگر نمی توانست حرکت 
کند. احس��اس کرد سرش گیج می رود. 
دستش را به دیوار گرفت و ایستاد. گرۀ 
پاپیونش را ق��دری جابه جا کرد. صدای 
هری را در گوش��ی شنید: چت شده؟ به 

خودت مسلّط باش! 
جان که بغض کرده بود، سرش را تکان 

داد و گفت: نه! نمی تونم! 
هری با تحّکم گف��ت: خودت رو جمع و 
ج��ور کن! اآلن از دوربی��ن داخل راهرو 

می بیننت. 
جان که تازه متوجه این مسئله شده بود، 
خودش را جمع و جور کرد. نفس عمیقی 
کش��ید و خ��ودش را جلوی ات��اق 416 
رساند. هری گفت: دو ضربه به در بزن، 
تا 5 بشمار و دو ضربۀ دیگه بزن، دوباره 

تا 5 بشمار و یک ضربه بزن. 
جان همین کار را کرد. در باز شد. اولین 
چیزی ک��ه در اتاق توج��ه او را به خود 
جلب کرد، پس��رش بود که داش��ت با 
یک هواپیمای قرمز رنگ بازی می کرد. 
دوست داش��ت او را در آغوش بگیرد و 
ببوسد ولی مجبور بود مانند خدمتکاران 
هتل رفت��ار کند. مردی ک��ه در اتاق را 
برای��ش باز کرده بود را قب��اًل دیده بود. 
هم��ان م��ردی بود ک��ه جان ب��ا دیدن 
پسرش در آغوش او در اتاق مانیتورینگ 
کنترل��ش را از دس��ت داد و از ه��وش 
رفت. مرد صندل��ی کنار اتاق را به جان 
نشان داد و گفت: بشین تا خانوم شیمون 

تشریف بیارن. 
جان روی صندلی نشس��ت و به اطراف 
ات��اق نگاه��ی انداخ��ت. ات��اق هتل در 
حقیقت یک س��وییت دو اتاق خوابه بود 

با کلیۀ امکانات رفاهی. بیشتر شبیه یک 
آپارتمان مدرن بود با پنجره های عریض 
و شیشه های رفلکس تمام قد. ساختمان 
هتل نیز مانند سایر ساختمانهای انگلیسی، 
داخل مدرنی داش��ت ولی نمای بیرونی 
س��اختمان متعلّق به ق��رن نوزدهم بود. 
در گوش��ه ای از س��وییت، یک دس��تگاه 
الکترونیکی پیچیده ش��بیه بی س��یمهای 
جنگی روی یک کنس��ول آین��ه دار قرار 
داشت. پشت یکی از پنجره ها یک دیش 
ماهواره گذاش��ته بودن��د. نزدیک دیش 
ماه��واره ی��ک لپ تاپ ب��ود و کنار لپ 
تاپ چند ال س��ی دی ب��زرگ. با کمی 
دقت متوجه شد که تصاویر روی ال سی 
دی ها مشابه تصاویری است که در اتاق 
مانیتورینگ می دید. جان فهمید که این 
افراد نیز امکان دسترس��ی به دوربینهای 
امنیتی سطح شهرهای مختلف را دارند. 

ص��دای پای زنی را ش��نید ک��ه به اتاق 
نزدیک می ش��د. ریتم قدم برداش��تن او 

برایش آشنا بود. صدای پای اِلِسا بود. 
قل��ب جان ب��از هم به تپش افتاد. الس��ا 
به در نزدیک ش��د. ج��ان روی صندلی 
جابه جا ش��د. الس��ا کلیدکارت را به در 
کشید. مردی که در اتاق بود سرش را به 
س��مت در چرخاند. جان از روی صندلی 
بلند شد. در با صدای بیپ باز شد. جان 
آب دهانش را قورت داد. مردی که در 
اتاق بود از جایش بلند شد. سرش را به 
عالمت احترام ت��کان داد. صندلی جان 
جایی در پش��ت در بود و تا بسته شدن 
در نمی توانست السا را ببیند. در باز شده 
بود. جان فقط دست السا را که در را نگه 
داشته بود، می دید. مرد رو به السا گفت: 

آقای جونز برگشت! 
الس��ا در را بست و نگاهش در نگاه جان 

گره خورد. 

ادامه دارد... 
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آرزو دارم صدایم گرم تر باشد
تا بخوانم نوحه، شبهای عزاداری

من بخوانم: »کو حسین تشنه لب؟ زینب!« 
از زمین جوشد صدای گریه و زاری

آرزو دارم که زورم بیشتر باشد
تا که نخلی را به تنهایی بچرخانم

شب که بر می گردم از سینه زدن، خانه
مانده باشد روی سینه، جای دستانم

انسیه موسویان

آرزو دارم دلم هم نرم تر باشد
مثل پیرمردهای هیأت باال 

گریه ام گیرد، بلرزد شانه های من
گم شود در های هایم روضۀ آقا

آرزو دارم که تا جان در بدن دارم
داغدار قهرمان کربال باشم

ای امام مهربان! کاری بکن تا من
تا ابد از دوستداران شما باشم

ای امام مهربان!
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سال چهارم/شمارۀ44 پیاپی206/شنبه 12 بهمن مـاه300/1387تومان

سال چهارم/شمارۀ43 پیاپی205/شنبه  5 بهمن مـاه300/1387تومان

بهای اشتراک تا پایان سال1387: هر شماره 3000 ریال
مبلغ اش��تراک را به حساب سپهر بانک صادرات ایران به 
ش��مارۀ 0102070538002 به نام موسس��ه تنظیم و نشر 
آثار امام )س( )قابل پرداخت در کلیه ش��عب بانک صادرات در سراسر 

کشور( واریزکنید. 
 کپی فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: 
تهران، خیاب��ان انقالب، چهار راه حاف��ظ، پالک962 امور 

مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. 
قابل توجه  متقاضیان خارج از کشور

بهای یک شماره هفتگی دوست  
خاور میانه )کشور های همجوار( 10000ریال

اروپا، آفریقا، ژاپن11000ریال
آمریکا، کانادا، استرالیا12500 ریال

بس��تگان هر یک از افراد س��اکن در خارج از کشور که 
در ایران سکونت دارند، می توانندمبلغ فوق را به حساب 
اعالم ش��ده واریز وسپس نشانی فرد خارج از کشور را به 

امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. 

سال چهارم/شمارۀ46 پیاپی208/شنبه 26 بهمن مـاه300/1387تومان

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد 

کد ملّی

تحصیالت

نشانی 

کدپستی

تلفن

شروع اشتراک از شماره                   تا شماره

امضاء
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