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باغ و باد و تیشهب

هرچهمیخواهدبگوید،هرکهمیخواهد
هرچهمیخواهدبگویدتلخیاشیرین
منتورامیگویمای»باغبهارآور«

اینمازآبهاراقبلۀدیرین!

منتورامیگویمایبالیدنتازخاک
باورآنانکهبرماندنبرآشفتند

منتورامیگویمایباغیکهمبعوثان
قصۀگلکردنترابارهاگفتند

درخطرگاهیکهطبعزردهرطوفان
شهوتقتلدرختانتورادارد

یابهمیدانیکههربادخزانفرمای
حرصمرگسبزرختانتورادارد

درخطرگاهیکهفکربرگریزانرا
پروراندههرطرف،جادوگریتردست

درکمینگاهانغفلتهایبدهنگام
میفشاردتیشۀزرسازخوددردست

مندعاینیمهشبهایدلمایناست:
درتوروزپنجهدرآویختنباباد

لحظهلحظهدرختانراستقامتتر
وآتشسبزچمنهاشعلهورترباد

یابههنگامیکهدستتیشهدرکاراست
تاکهناگاهانفرودآیدبههرریشه

سبزاعجازیبهامدادتوبرخیزد
درمصافریشههایتبشکندتیشه

خواهمایگلکردۀداغزمین،ایباغ!
درپناهدستهای»باغبان«مانی

بانگبرداریکهباری،مانمیخشکیم
پشتپاییزوزمستانرابلرزانی

ساعد باقری
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شما ای ملت ایران! ای مسلمانان پاک 
طینت! به  احکام نورانی قرآن کریم بیش 
از پیش گرایش کنید و دس��ت انفاق و 
ب��رادری  به  هم دهی��د و از اختالفات 
دس��ت برداری��د و برای ق��رآن کریم 
و اس��الم عزیز فکری کنی��د، تعلیمات 
اسالم را نصب العین قرار دهید، مساجد 
و محافل دینیه  را که س��نگرهای اسالم 
در مقابل ش��یاطین است، هر چه  بیشتر 

گرم و مجهز نگه  دارید. 

ست
دو

د 
یا
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سرشاخه های نور
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الزم اس��ت که در این موق��ع که بیش از 
هر وقت احتیاج به  اجتماعات اسالمی داریم، 

ملت مسلمان ما به  مساجد رو آورند و نهضت 
را از راه  مساجد که دژهای محکم اسالم است زنده 
 نگه  دارند و با شعارهای اسالمی نهضت را به  پیش 

برند. 

رژیم اسالمی آن است که پیغمبر اسالم- صلی اهلل 
علیه و آله و س��لم- که در زمان خودشان در رأس 
بودند به حس��ب اصط��الح م��ا در رأس بودند، در 
مس��جد می آمدند و می نشستند بامردم؛ با اشخاصی 
که وارد می ش��دند دور هم می نشس��تند با مردم؛ با 
اش��خاصی که وارد می ش��دند دور هم می نشستند و 
همچو می نشستند]که[ معلوم نبود که کدام یک اینها 
پیغمبر اس��ت، همین طور حلقه ای می نشس��تند. این 
طور هم نبود یک صدر و ذیلی باشد، یک پتویی مثاًل 
افتاده باش��د و تشکی باش��د، صندلی باشد و تخت و 
تاجی باشد، ش��اید مسجدشان حصیر هم نداشت به 
این معنایی که مسجدهای شما دارد و حتمًا این طور 
نبوده، اگر هم ی��ک چیزی بوده، یک چیز مختصری 
بوده. مسجدش��ان هم دیوارشان به اندازه قامت یک 
آدم، ش��اید یک خورده ای هم کمت��ر بوده، به اندازه 
یک قامت، در بین مردم آنجا آن طور می نشس��ت 
که وقتی از خارج یک کس��ی می آمد نمی ش��ناخت. 
به حس��ب روایات این اس��ت که وقتی وارد می شد، 
می گفت کدام یک ش��ما پیغمبر است، این طور نبود 
که در نشس��تن و آداب جوری باش��د که وقتی هر 
کس وارد می شود بفهمد که این آریا مهر است. این 

حرفها نبود در کار.

صحیفه امام،ج 10
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کاهش وزن
با چوبهای ژاپنی

 
تحقیقات جدیدی نشان داده است که 
استفاده از چوبهای غذاخوری ژاپنی به 
کاه��ش وزن کمک می کند. بر اس��اس 
مطالعات علمی ثابت ش��ده اس��ت که 
حدود 20 دقیقه طول می کش��د تا مغز 
بفهمد که معده پر از غذا ش��ده است. 
پس ممکن است در این 20 دقیقه شما 
غذای زیادی بخوری��د. بدون آنکه در 
مغزتان احس��اس سیری کنید اما وقتی 
از چوب غذاخوری استفاده می شود، اوالً 
غذای کمتری وارد دهان می شود و این 
غذای کم بهتر جویده می ش��ود و  ثانیًا 
سرعت غذاخوردن هم کمتر می شود و 
در نتیجه غذا بهتر هضم می ش��ود. اگر 
دهان پر از غذا باشد و فرد هم تند تند 
غذا بخورد، بیش از حد نیاز غذا خورده 
می ش��ود و چاقی به سراغ فرد می آید. 
پس ش��اید یکی از روشهای مفید برای 
مب��ارزه با چاقی همی��ن چوبهای ژاپنی 
باشد که البته غذا خوردن با آنها واقعًا 
سخت اس��ت و تا یاد بگیرید چطور از 
این چوبها استفاده کنید، کلی از وزنتان 
کم ش��ده است و از برنامۀ کاهش وزن 

جلو افتاده اید! 

دانشمندان معتقدند بی وزنی در فضا 
بر رش��د ماهیچه ها تأثیر دارد. محققان 
دانش��گاه ناتینگه��ام انگلی��س ب��رای 
آزمای��ش و مطالع��ۀ این مس��أله قرار 
است کرمهایی را به فضا بفرستند. این 
کرمهای خوش ش��انس قرار اس��ت دو 
هفته را در ایس��تگاه فضایی بین المللی 
سپری کنند. دانش��مندان معتقدند که 

ی
لم

 ع
بار

اخ

مهشید نظری

کرمها در بسیاری از موارد مثل انسانها 
مش��کالت ماهیچ��ه ای پی��دا می کنند. 
ماهیچه های آنها هم ممکن اس��ت مثل 
ماهیچه ه��ای انس��انها تحلی��ل برود و 
ی��ا بافت ماهیچه ای آنه��ا از بین برود. 
به خاطر این تش��ابه، کرمها موش��های 
آزمایش��گاهی خوبی ب��رای این مطالعه 
هستند. دانشمندان قصد دارند با مطالعۀ 
ماهیچه ه��ا و علت تحلیل ماهیچه ها در 
فضا، ب��ه فضانوردان کمک کنند. 
از طرف��ی تحقی��ق و مطالع��ه 
روی این مسائل می تواند به 
افرادی که بیماری تحلیل 
ماهیچ��ه ای دارن��د هم 

کمک کند. 
در  فضایی  کرمه��ای 
اکتب��ر 2009 می��الدی 

عازم سفر می شوند. 

سفر کرمها به فضا
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ه��وش و ذکاوت ایرانی��ان در ط��ول 
تاری��خ بر همگان ثابت ش��ده اس��ت. 
دانش��مندان بزرگی در تاریخ ایران به 
چشم می خورند که مایۀ شگفتی بوده اند. 
ایرانیان همیشه در مواقع خطر و سختی 
نیز با هوش باالی خ��ود چاره ای برای 
مشکالت می یافتند و از پس مشکالت 
و مس��ائل خود ب��ر می آمدند. حال چه 
ای��ن مس��ائل در مورد علم پزش��کی و 
نجوم و ریاضیات باش��د، چه در مورد 

مشکالت جنگ. 
به تازگی دانشمندان در کند و کاوهای 
خود در س��احل فرات به نتایج عجیبی 
دس��ت یافته اند. دانشمندان در معدنی 
اجساد بیست سرباز رومی را که متعلق 
به س��ال 256 میالدی است، یافته اند. 
سالهای بسیار دور در زمان ساسانیان، 
شهری به نام »دورایروپوس« در ساحل 
فرات قرار داش��ت. این ش��هر توس��ط 
رومی ها اشغال می شود. رومی ها بعد از 
اش��غال، این ش��هر را تبدیل به پادگان 
نظامی بزرگی می کنند و به این ترتیب 
قدرت زیادی در این منطقه به دس��ت 

می آورند. 
اما در س��ال 256 میالدی این ش��هر 
توسط ارتش بسیار قدرتمند ساسانیان 
محاصره می شود. ساسانیان برای ورود 
به ش��هر به تکنیک های مختلفی دست 
می زنند. در یکی از این روشها، آنها در 
دیوارهای ش��هر ش��روع به حفر معدن 

غلبۀ ساسانیان
بر رومیان

می کنند. بعد به داخ��ل داالنهای این 
مع��ادن گازهایی را پمپ می کنند. این 
گازه��ا موجب خفگی س��ربازان رومی 

شده است. 
تحقیقات دانش��مندان روی اجس��اد 
سربازان رومی نشان می دهد که آنها 
با استنش��اق مواد قی��ری و گوگردی 
مرده ان��د. وقت��ی این گازها مش��تعل 
می ش��وند، ابرهای متراکمی که شامل 
گازه��ای خف��ه کنن��ده اس��ت، ایجاد 
می کنند. به این ترتیب اجس��اد بیست 
س��رباز رومی در این معدن باستانی 
کشف شده است که در نتیجۀ خفگی 

مرده ان��د. باستان شناس��ان معتقدن��د 
اس��تناد به چنین روش��هایی در جنگ، 
از تاکتیک های جنگی ساس��انیان بوده 
اس��ت که در متون قدیمی نیز به آنها 
اشاره شده است. ش��اید این جنگ از 

قدیمی ترین شواهد مربوط به استفاده از 
گاز و مولدهای دودزا بوده است. 
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خاطره اول: مگر بنده اینجوری ام؟! 
)مراجعه شود به پاورقی(

بنده هرچی حس��اب و کتاب می کنم، 
به این نتیجه می رس��م ک��ه برای پول 
درآوردن هی��چ چی��ز از دیگ��ران کم 
ن��دارم. مگر م��ن از آن مردک انرژی 
درمان ک��ه در ش��بکه های ماهواره ای 
م��ردم را س��رکار می گذاش��ت، کمتر 
هس��تم؟! بن��ده خ��ودم با چش��مهای 
خودم هرروز مش��اهده می فرمودم که 
چقدر مش��تری به ایش��ان زنگ می زد 
و التم��اس می ک��رد که نوب��ت بگیرد. 
اصال همین آمیرزا چقلی خودمان یک 
الف پیرمرد با پ��ول خرچنگ قورباغه 
نویس��ی با جوهر زعفران شش تا برج 
س��اخت. بس که این مردم طلس��م و 
جادو داش��تند که باطل کنند! به جان 
ما نباشد به جان خودشان این پیرمرد 
م��درک کالس اول ابتدایی نهضت را 
هم نداشت. چی توی کله ام است؟! این 
پرسشی اس��ت که بنده االن گالب به 
رویتان به دلیل مش��کل اجابت مزاج و 
اینها فرصت پاسخگویی به آن را ندارم 
و پاسخ دادن به آن خاطره ای جداگانه 

را می طلبد. 
خاط��ره دوم: طال��ع بین��ی چینی و 

آمریکای��ی و اس��توایی و قطب جنوبی 
و... اینه��ا را ک��ه دیده ای��د چق��در مد 
ش��ده است؟! چه اشکالی دارد؟ چرا به 
خاطره آدم چپ چ��پ نگاه می کنید؟! 
مگر همین ش��ما هر دقیق��ه از مجله و 
روزنام��ه دنبال ف��ال نیس��تی؟! به هر 
حال یک نوع کار فرهنگی اس��ت دیگر 
ک��ه مجله و روزنام��ۀ مملکت هم توی 
خطش زده اس��ت. حاال هی شما با آن 
نگاه هایت آدم را ضایع کن و نگذار دو 
کلمه خاطره اش را بنویسد ها! می گویم 
کار فرهنگ��ی اس��ت... بگذری��م، گی��ر 
ندهید دیگر! هومیوپاتی بود، مومیوتاپی 
بود؟؟! نه، مثل اینک��ه موهیوتاپی بود! 
چ��ه می دان��م یک تخص��ص خارجکی 
ب��ود که تازگی ها بعض��ی از دکترها به 
هم زده اند. فکر کن ش��ما س��ی جلسه 
می روی ویزیت های قش��نگ قش��نگ 
تقدی��م می کنی که ریش��ه میخچه پای 
جنابعالی را در روح و روانتان پیدا کنند 
و از آن طری��ق درمانتان کنند. خالصه 
به حق چیزهای نشنیده! می بینید مردم 
چطور از سنگ هم پول در می آورند؟! 
اینها همه مقدمه ای اس��ت برای عبرت 
من و ش��ما و صد البته خاطرات بعدی 

که بنده ایده ام را لو دادم. 

خاطره سوم: س��الم!... شما از عدد 
چهار چ��ه می دانید؟! هم��ان بهتر که 
ندانید چرا که ایدۀ آدم دزدیده می شود! 
م��ا هم که خدا را ش��کر در مملکتمان 
قانون کپی رای��ت و اینها نداریم. فقط 
خالص��ه بگویم که انس��انها به چهار تا 
عنصر آب، ب��اد، هوا و خاک تقس��یم 
می ش��وند که این چهار تا عنصر روی 
سالمتی ش��ان و اینها تاثیر می گذارد. و 
اینکه آخییییی! یادتان اس��ت ما هم در 
کودکی مثل تمام ک��ودکان مملکتمان 
آرزو داش��تیم دکتر ش��ویم؟! باالخره 
همانطور که نبوغ هست، جبر زمانه هم 
هست ولی خب اشکالی ندارد، ماهی را 

هروقت از آب بگیرید تازه است. 
خاطره چه��ارم: مژده! مژده! امروز 
کارت ویزیتم آماده ش��د و یک آگهی 
گن��ده رنگ��ی ه��م در کلیۀ نش��ریات 
خانوادگ��ی و غیرخانوادگی چاپ کردم 
و حاال ک��ه خیالم راحت ش��ده و بنده 
به طور رس��می به عنوان اولین مجری 
این طرح معرفی ش��دم بهتان می گویم 
چه در کله ام میگذش��ت؟! با اجازۀتان 
معرف��ی می کن��م: بنده از ای��ن به بعد 
دکتر عنصری هستم، متخصص عناصر 
چهارگانه! کافی اس��ت شما ویژگی های 

مریم شکرانی

خاطرات دکتر عنصری! 
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شخصیتی و امراضتان را مرقوم و پست 
بفرمایی��د تا ش��ما را درم��ان بفرمایم 
و البته ش��ما باید مبل��غ ویزیت بنده و 
هزینه های جانبی را به ش��ماره حساب 
بنده واریز کنید و ش��ماره فیش آن را 
نیز ارس��ال بنمایید تا ما امراض شما را 
از روی عنصر وجودی تان )آب و باد و 
اینها( تش��خیص بدهیم و درمان کنیم. 
هزینه ه��ای جانبی ش��امل پول س��نگ 
تولد و پول محاس��بات نجومی و ستاره 
شناسی به عالوه هزینۀ داروها می شود. 
از کلیۀ کس��انی که خاط��رات بنده را 
می خوانند، خواهش��مندیم جهت اطالع 
از ش��ماره حس��اب اینجانب به بخش 
آگه��ی روزنامه ها و مطبوعات کش��ور 
مراجعه کنند و آگهی دکتر عنصری را 

مطالعه بفرمایند. با تشکر! 
خاطره پنجم: درآمد که خوب است 
گوش شیطان کر. فقط بخش تبلیغاتمان 

یک مش��کل کوچک پیدا کرده اس��ت. 
عک��س یک بابای��ی را از اینترنت کش 
رفتم و با فتوش��اپ برایش حالت قبل 
از عم��ل و بعد از عمل درس��ت کردم 
که یک از خدا بی خبری آگهی را دیده 
بود و به آن طرف خبرچینی کرده بود 
و خالصه کار به شکایت و اینها کشید. 
خبرچینی کار خیلی زش��تی است. خدا 
ذلیل��ش کند آن آدم از خدا بی خبر را. 
می بینید؟! مردم چش��م دیدن موفقیت 
آدم را ندارن��د. مثل قضی��ۀ آن هفته 
پیش شده اس��ت که یکی از دکترهای 
درپیت و بی تربیت یکی از ش��بکه های 
ماهواره ای نشس��ت جل��وی دوربین و 
آب��روی من را برد. همه اش هم فقط به 
خاطر حسادتش بود خیر ندیده. حیف 
که من وقت نداش��تم ب��روم آمریکا و 
با یک ش��بکۀ دیگر آبروی��ش را ببرم. 
مردک ی��ادش رفته وقتی ت��ازه آمده 

ب��ود آمری��کا می رفت چش��مهایش را 
به شیشه های رس��توران می چسباند تا 
خارجی ها را در حین غذا خوردن ببیند. 
بس که ندید بدید بود. حاال الکی آمده 
جلوی دوربین قیاف��ه می گیرد و دکتر 
ب��ازی در می آورد.  هرهره��ر! زود از 
خاط��رۀ آدم غ��ش می کنن��د از خنده! 
وقتی از ش��دت حس��ادت ش��ما را هم 

ضایع کردند، می فهمید! بی تربیت ها! 
خاطره شش��م: دیگر خاطره نداریم! 
یعن��ی از کوری چش��م دش��منان  و با 
وجود همۀ حسادتها بنده آن قدر مطبم 
ش��لوغ شده است که دو شیفته ویزیت 
می کن��م و وقت خاطره نویس��ی ندارم. 
ش��ما هم دیگ��ر منتظر بقی��ۀ خاطرات 

دکتر عنصری نباشید!  

پاورق��ی: نخی��ر، چالق چیس��ت؟ چ��را حرف در 
می آورید؟! بروید جلوی آینه و یک ش��کلک کج و 

کوله در بیاورید... بله منظورم این شکلی بود. 
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نزدیک یک س��ال می شد که زن عمو 
ربابه با مادرم زده بودند به هم. تا قبل 
از آن هر روز خانۀ ما پاتوق دوس��تان 
مادرم بود. زن هایی که جمع می شدند 
و از صبح تا غروب تخمه می شکس��تند 
و ح��رف می زدند. بعضی وقتها هم یک 
کوه س��بزی می ریختند توی ایوان و تا 
ش��ب مش��غول بودند به س��بزی پاک 
کردن. شاگرد ممتاز مدرسه بودم. پسر 
عمو علی که همان پس��ر زن عمو ربابه 
باشد، درسش تعریفی نداشت. به گمانم 
همین حس��ادت زن عمو را برانگیخته 
بود و حتمًا س��ر یک حرف بیخود خاله 

زنکی با مادرم زده بودند به هم. 
آن روز تنها نشس��ته بودم توی خانه 
و داش��تم مجله می خواندم. عش��ق من 
»جوانان امروز« بود. چقدر دوس��ت 
داش��تم من هم مثل هنرپیشه ها 

و خواننده ه��ا ی��ا مث��ًا فوتبالیس��ت ها 
مع��روف بودم و عکس��م را ه��ر هفته 
می زدند روی جلد یا وس��ط مجله ولی 
چه فایده، حتی اسمم را هم با آنکه یک 
س��ال بود نزدیک 58 تا شعر و نامه و 
داستان برای مجله فرستاده بودم هیچ 
جا چاپ نکرده بودند. حتی در س��تون 

»نامه هایتان رسید«. 
در همین افکار غرق بودم که صدای 
در آمد. به سمت در دویدم، در را که 
باز کردم نزدیک بود از تعجب شاخ در 
بیاورم. زن عمو ربابه بود. باورم نمی شد 
بعد از یک س��ال آمده باش��د خانۀ ما. 
س��ام کردم، زن عمو بی  آنکه جواب 
سام مرا بدهد، گفت: عمو کارت داره. 

یک سر بیا خونۀ ما. 
زن عمو رباب��ه بی خداحافظی راهش 
را کش��ید و رف��ت. پیش خ��ودم گفتم 
حتمًا دوباره باید بروم با پس��ر عمو 
عل��ی ریاضی کار کنم. لباس 
پوش��یدم و رفتم س��مت 
خانۀ عمو. خانۀ عمو دو 
کوچ��ه باالتر از خانۀ ما 
بود، ته یک بن بست که 
دو طرفش پر بود از درختهای 
چنار. خانۀ عمو خیلی سرس��بز بود. 
درخته��ای گل رز و محم��دی زیادی 
داشت. کبوترها و مرغها هم توی حیاط 
کل��ی صف��ا می کردند. عمو م��را خیلی 
دوس��ت داش��ت. عمو بی مقدمه گفت: 
س��عید جان! رییس مخابرات با تو کار 
داشت. چون شما تلفن ندارید، زنگ زد 

اینجا و سراغتو گرفت. 
گفتم: چه کار داشت عمو جان؟ 

گفت: نمی دونم ولی تأکید داشت که 
حتمًا امروز یک سری بهش بزنی. 

راس��تش کمی ترس��یدم. گفتم نکند 
جری��ان تماس��های تلفنی م��ن با مریم 
خانم، دختر همس��ایۀمان، لو رفته! اما 
ما که تلفن نداش��تیم و من همیش��ه از 
کیوس��ک نزدیک مدرس��ه به او زنگ 
می زدم. خیابان ما فقط یک کیوس��ک 
داش��ت که تا خانۀ ما نیم س��اعت راه 

بود. 
***

با ترس و لرز وارد اتاق رییس ش��دم 
و س��ام کردم. دیدم رییس یک مجلۀ 
»جوانان امروز« در دست دارد و دارد 
ورق می زند. خوش��حال شدم که فقط 
من نیستم که مجله می خوانم و ایشان 
هم عاقمند اس��ت. رییس گفت: پس 

سعید نیازی تویی... 
گفتم: بله. چی شده آقای رییس؟ 

رئیس گفت: 
- چه می خواستی بشه؟ این چیه؟ 

و مجل��ۀ جوان��ان را انداخ��ت جلوی 
من. من هم گفتم: مجلۀ جوانان شماره 

جدیدشه؟ 
رییس گفت: بله س��عید جان. صفحۀ 

36 رو بخون. 
مجله را با عجله برداشتم و ورق زدم 
تا رسیدم به صفحۀ 36. ستون انتقاد و 
پشنهاد. تا چش��مم به اسمم افتاد، کلی 
ذوق ک��ردم و گفتم: باالخره اس��م منو 

کیوسک
سعید بیابانکی
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چاپ کردن. آخ جون. حاال همۀ ایران 
اسم منو می بینن. 

باالی ستون نوشته بود: 
خیابان بهار کیوسک ندارد

 »خیاب��ان بهار در ش��هر ما با آن که 
خیابان بزرگی اس��ت و رفت و آمد در 
آن زیاد اس��ت ولی یک کیوسک تلفن 
هم ندارد. از ش��رکت مخابرات تقاضا 
می ش��ود یک کیوس��ک در این خیابان 
بگذارد تا مردم ب��رای یک تلفن زدن 

این قدر سختی نکشند. 
سعید نیازی«

آقای رییس در حالی که کلی عصبانی 
بود، گفت: آخه پس��رۀ یه الف بچه! تو 
به عش��ق این که اسمت رو توی مجله 
چاپ کنند، حیثیت 20 س��ال خدمت 
صادقان��ۀ منو ب��ه ب��اد دادی! از صبح 
ام��روز که ای��ن مطلب چاپ ش��ده از 
وزی��ر بگیر ت��ا اس��تاندار و فرماندار با 
من تماس گرفتن که مردم از دس��تت 
راضی نیس��تند. می خوای منو دادگاهی 
کنن؟ آخه عزیزم، اگه خیابون شما به 
کیوسک نیاز داشت یه نوک پا تشریف 
می آوردی ب��ه من می گفت��ی، من هم 
دس��تور می دادم رسیدگی کنن. نه این 
که توی روزنام��ه چاپ کنی و حیثیت 
منو ببری. تازه این مطلب برای شهر ما 

هم خوب نیست. 
من هم که کلی ان��رژی گرفته بودم، 
گفتم: ش��ما بهتره کارتون رو درس��ت 
انجام بدین و س��ر من هم داد نکش��ید 

تا مردم از شما راضی باشند. 
ریی��س که ج��رأت نداش��ت به من 
چیزی بگوید، گفت: حق با توست پسرم 
ولی ما که از همۀ مشکالت شهر با خبر 

نیستیم. حاال هم برو. من دستور دادم تا 
پیش از غروب، کیوسک نصب بشه. از 
این به بعد هر امری داشتی مستقیم بیا 
دفتر من. من در خدمتگزاری حاضرم. 

از دفتر ریی��س زدم بیرون. بالفاصله 
رفتم سراغ کیوسک روزنامه فروشی آن 
طرف خیابان که تازه داشت روزنامه ها 
و مجله های جدی��د را از توی گونی در 
می آورد. به او گفتم: آقا ببخشید! چن تا 

مجلۀ »جوانان امروز« دارید؟ 
گفت: 25 تا. برای چی می پرسی؟ 

گفتم: همه شو می خرم! 
و 125 تومان دادم به روزنامه فروش 
و با خوشحالی در حالی که 25 تا مجلۀ 
»جوانان امروز« دس��تم ب��ود، رفتم به 
س��مت خانه. به همۀ فامیل یک مجله 
دادم و گفتم حتمًا صفحۀ 36 را بخوانند 
و اس��م م��را ببینند. چند ت��ا هم بردم 
مدرس��ه تا به بچه ها نشان بدهم. اصاًل 
آن روز حواسم به درس و کالس نبود. 
طرفهای عصر وقتی داشتم از مدرسه بر 

می گشتم، دیدم خیابان بهار را پلیس 
بسته اس��ت و یک جرثقیل بزرگ 
در حال پیاده کردن کیوس��ک تلفن 
است. مردم محل دور و بر جرثقیل 
جمع ش��ده بودند و هر کدام اظهار 

نظر می کردن��د. یکی می گفت: راحت 
ش��دیم! خدا پدر ریی��س مخابرات رو 

بیامرزه. 
دیگ��ری می گف��ت: ن��ه بابا! اس��باب 
مزاحمت برای خانه ه��ای مردم فراهم 

شده. کاشکی نصب نکنن. 
یکی دیگر گفت: می ش��ه 

پاتوق معتادا. 
ولی در کل 

م��ردم راضی بودند. وس��ط جمع، 
عمو را دیدم با قیافه ای دیدنی که 
کلی قیافه گرفت��ه بود و می گفت: 
ده بار نامه نوش��تم، پنج بار طومار 
پر کردم ب��ردم خدمت رییس تا 
باالخره جواب داد. کارهای اداری 
که به این راحتی نیست و از دست 

همه کس بر نمی یاد. 
از حرف عمو خنده ام گرفته بود. 
مجله را باز کردم. چش��مم دوباره 

خورد به این تیتر: 
خیابان بهار کیوسک ندارد! 
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در ایام دهۀ فجر شاهد پخش سریالی 
از ش��بکۀ پنجم س��یما بودیم که »شب 
می گذرد« نام داش��ت و س��اختۀ راما 
قویدل بود. داس��تان س��ریال به ظاهر 
بس��یار ج��ذاب و زیبا ب��ود و در میان 
ایرانی داس��تانی منحصر به  سریالهای 
فرد داش��ت. قّصۀ این سریال حکایت 
یک آرایش��گر بود ک��ه در دام توطئۀ 
یک قاضی ظال��م افتاده بود و به همین 
دلیل همۀ زندگی اش را از دس��ت داده 
بود. همسر آرایش��گر به دلیل اتفاقات 
پیش آمده خودکش��ی کرده بود و تنها 
دخت��ر او را قاضی با خ��ود برده بود و 
سرپرس��تی اش را به عهده گرفته بود. 
آرایش��گر س��الها بعد به نیت انتقام از 
قاضی، مغ��ازه ای در نزدیکی محل کار 
قاضی دایر کرده بود تا بتواند او را زیر 
نظر بگیرد و در فرصت مناس��ب نیت 

خود را عملی کند. 
در س��ال 2006 می��ادی تیم برتون 
نویس��نده، کارگ��ردان و انیماتور موفق 
س��ینمای جهان، فیلمی موزیکال به نام 
س��ویینی تاد را با مضمونی جنایی و در 
گونۀ س��ینمای وحشت ساخت. بازیگر 
مورد عاق��ۀ برتون یعن��ی جانی دپ 
عهده دار نقش اول ای��ن فیلم موزیکال 
بود. یک قاضی ظالم دقیقًا همان بایی را 
که سر مجید مظفری در شب می گذرد 
آورد، بر سر جانی دپ آورده بود و او 
را آواره کرده بود. پس از س��الها جانی 
دپ به نّیت انتقام به ش��هر بازگش��ت 
و نقش��ه های فراوانی برای اعدام قاضی 
ظالم که دختر آرایشگر را نیز صاحب 

شده بود، کش��ید. حاال اینکه تیم برتون 
پی��ش از این ایدۀ راما قویدل را دزدیده 
اس��ت یا راما قویدل از فیلم برتون ایده 
گرفته است، هنوز جای سؤال دارد. البته 
اگر قوی��دل از برتون گرته برداری کرده 

باشد چند سؤال را پدید می آورد: 
اول اینک��ه داس��تان انتخاب��ی برت��ون 
هیچ نکتۀ ظریف ی��ا معماگونه ای ندارد 
و تنه��ا ویژگ��ی فیلم او که باعث ش��ده 
اس��ت بتوان فیلم س��ویینی ت��اد را یک 
فیلم درخور توجه دانس��ت، این اس��ت 

که برتون ژانر وحشت آن هم از گونۀ 
خ��ون و خونریزی ش��دید را در قالب 
موزی��کال ارائه کرده اس��ت و تکنیک 
برجستۀ فیلمبرداری و ترکیب عجیب 
و غریب فیلم و انیمیشن امکان حرکات 
وی��ژه ای را به دوربین داده اس��ت ولی 
در س��ریال قویدل از این چیزها خبری 
نیس��ت. البته او با اضاف��ه کردن چند 
داستان فرعی به داس��تان اصلی سعی 
در پرورش داس��تانش ب��ه عنوان یک 
روایت برای یک س��ریال داشته است 
که آن هم کمکی به جذابیت داس��تان 

نمی کند. 
دوم اینکه قویدل از آنجایی که حدس 
می زده که شاید کس��ی در ایران فیلم 
برتون را دیده باشد و بتواند هوشمندانه 
داس��تان فیلم را حدس بزند، دست به 
پیش��گیری زده است و پایان فیلم را به 
ش��کل غریبی تغییر داده است، طوری 
ک��ه بیننده به ش��دت ناامی��د از پای 

آرایشگربیرحم
نگاهیبهسریالشبمیگذرد

شهریار زنجانی
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سریال بلند می شود و حس می کند که 
برای دوازده ش��ب متوالی وقت نازنین 

خود را به هدر داده است. 
س��وم اینکه اصاًل چه لزومی داش��ته 
اس��ت که رام��ا قویدل داس��تان فیلم 
برت��ون را ب��ه ای��ن ش��کل بازآفرینی 
کن��د؟ چه نکتۀ ج��ذاب و آموزنده ای 
در داس��تان فیلم س��ویینی ت��اد وجود 
داش��ته اس��ت که ایرانی��زه کردن آن 
بتوان��د دل بینندۀ ایرانی را به دس��ت 
بیاورد؟ معموالً در فیلمهای س��ینمای 
ایران و هند که سینماهایی خانوادگی و 
لطیف به حساب می آیند، یک حکم از 
پیش تعیین شده در قضاوت بینندگان 
نس��بت به کاراکترهای خ��اص وجود 
دارد؛ بینن��دۀ ایران��ی و هن��دی انتظار 
ن��دارد فردی ک��ه به عن��وان پدر در 
س��ریال نقش آفرینی می کند، دست به 
قتل بزند یا به خانواده اش خیانت کند. 
اینجور مس��ائل در فرهنگ س��ینمای 
غ��رب و ب��ه وی��ژه س��ینمای هالیوود 
جای��گاه دارد ول��ی حتی در س��ینمای 
خانوادگ��ی آن بالد نیز چن��دان قابل 
پذیرش نیست. البته قویدل حتمًا قصد 
داش��ته است که ظلم دس��تگاه قضایی 
رژیم ستمش��اهی را به تصویر بکش��د 
ولی هزاران پرون��دۀ واقعی از جنایات 
آن دوران موجود اس��ت که با اس��تناد 
به آنها سریال قویدل می توانست قویتر 
باشد. راما قویدل کارگردان کار بلدی 
اس��ت ولی او نیز این ب��ار در دام متن 
نامناسب افتاده است و زحمات خود و 

گروه خود را ضایع کرده است. 
بازی بازیگران س��ریال بس��یار خوب 
اس��ت. کاراکتر مجید مظفری با اینکه 

از لح��اظ ش��خصیت پردازی در مت��ن 
درس��ت از آب در نیام��ده اس��ت، با 
بازی زیبای مظف��ری و زحمت او چیز 
قابل قبولی اس��ت. ک��وروش تهامی با 
درک مناس��ب ش��خصیت مربوط به 
کاراکت��رش و درک ویژگیه��ای گریم 
خود نقشش را بس��یار مناسب و به جا 
ب��ازی می کند. البته انتخاب س��یروس 
گرجس��تانی به عنوان یک نقش منفی 
بدجن��س کمی جای س��ؤال دارد زیرا 
پس از بازیهای او در س��ریالهای طنز، 
بینندگان ویژگیها و ریزه کاریهای بازی 
او را به خوبی به خاطر س��پرده اند و به 
همین دلی��ل دیدن او حتی با آن گریم 
سنگین و چهرۀ متفاوت نمی تواند او را 
از کاراکتر از پیش ثبت ش��ده در ذهن 

بینندۀ تلویزیون دور کند. 
نقش مهدی پاکدل و عمار تفتی آنقدر 
از داس��تان دور اس��ت که حتی گاهی 
اوقات دیدن نام آنها در تیتراژ، بیننده 
را ب��ه تعجب وا می دارد. در بس��یاری 
از قس��متهای س��ریال بینن��ده به کلی 
فرام��وش می کند که نق��ش این دو در 
سریال چیست. شاید تنها دلیل حضور 
آنها گوش��زد کردن موقعیت سریال و 
پررنگ کردن جنبه های مناس��بتی آن 

باش��د ولی به طور 
کلی بودن یا نبودن 
آن دو هی��چ خللی 
ایجاد  س��ریال  در 

نمی کند. 
هم��ۀ  می��ان  در 
بازیهای  و  اتفاقات 
مختل��ف در ای��ن 
بای��د  س��ریال، 

گوش��زد کرد که ب��ازی مجتبی رجبی 
در نق��ش صّدی��ق اتف��اق وی��ژه ای به 
حس��اب می آید. او با درک صحیح از 
موقعی��ت ای��ن کاراکتر و ب��ا پرهیز از 
اغ��راق در نقش آفرینی و تیپ س��ازی 
موفق می شود به خوبی از عهدۀ کارش 
برآید. احتماالً از این پس او را بیش از 
پیش در سریالهای جوان پسند و حتی 

فیلمهای سینمایی خواهیم دید. 
س��ریال ش��ب می گ��ذرد ویژگیهای 
مثبت و منفی زیادی دارد که اگر کسی 
متوجه منبع اقتباس آن نباش��د از این 

سریال لذت خواهد برد. 
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در بهتری��ن حالت که ممکن اس��ت 
پس��رها در کاره��ای خانه تکانی کمک 
کنن��د، وظیفۀ پ��اک کردن شیش��ه ها 
یا تمی��ز ک��ردن دیوارها را ب��ه عهده 
می گیرند. آن هم به این طریق که باید 
تمام وس��ایل شستش��و از قبیل پارچه 
و ابر و س��طل آب و پودر شستش��و و 
مایع سفیدکننده و مایع شیشه شوی را 
ما دخترها برایش��ان آم��اده کنیم، بعد 
بدوی��م از س��ر کوچه برایش��ان 
دستکش مناسب بخریم که 
خ��دای ناکرده پوس��ت 
ناراح��ت  دستش��ان 
نیم ساعت  هر  نشود! 
یک بار هم برایش��ان 
چای و شیرینی ببریم 
تا خستگی از تنشان به 

در برود. موس��یقی مورد عالقۀ شان را 
ه��م در تمام طول زمانی که دارند کار 
می کنند تحمل کنیم. در ضمن، این آنها 
هستند که زمان کار را تعیین می کنند 
نه کس دیگری. تازه بعد از گربه شوی 
ک��ردن در و دیوار و به گند کش��یدن 
فرش و موکت و سرامیک، ما دخترها 
باید به جان فرش و موکت و سرامیک 

بیفتیم و آنها را تمیز کنیم. 
از ای��ن بدتر اینکه به جز خدماتی که 
در هنگام دیوارشویی باید بدهیم، باید 
غذای م��ورد عالقۀ ش��ان را نیز آماده 
کنی��م تا انگی��زۀ الزم را برای یک روز 
کار کردن در طول سال داشته باشند! 
و این ت��ازه اول مصیبت اس��ت زیرا 
مادر و مادربزرگمان از این پس هرجا 
که می نش��ینند و در تمام مدت نوروز 

ان
تر
دخ

آدم از دست این پسرها خیلی لجش 
می گیرد. وقتی هم که به نوروز نزدیک 
می ش��ویم و روزهای پر جنب و جوش 
خانه تکان��ی و خرید لب��اس برای عید 
ن��وروز از راه می رس��د، این احس��اس 
لج گرفتگ��ی، ش��دیدتر و دردناک ت��ر 

می شود. 

پسرا شیرن! مثل شمشیرن؟!پسرا شیرن! مثل شمشیرن؟!پسرا شیرن مثل شمشیرن؟!

لیال بیگلری
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و ای��ام دی��د و بازدی��د از خانه تکان��ی 
و زحمات��ی ک��ه پس��رها در این دوران 
کش��یده اند، افسانه سرایی می کند. یعنی 
اگر مادرمان طبع ش��اعری فردوسی را 
داش��ت، حتمًا سالی یک ش��اهنامه در 
وص��ف نظافت س��الیانه و خانه تکانی و 
زحماتی که پسرش��ان در گذر از هفت 
خوان پ��ر محن��ت اس��تقبال از نوروز 

باستانی کشیده است، می سرودند. 
معلوم نیس��ت چرا کاره��ای دخترها 
تنها درکل طول سال به چشم نمی آید، 
در تمام مدت خانه تکانی هم به چشم 

کسی نمی آید. 
اصاًل کاری با آن خدمات رس��انی به 

آقا پس��رها  هنگام دیوارشویی ش��ان 
نداری��م؛ حتی با کارهای بیس��ت و 
چهار ساعته ای هم که در طول سال 
در آش��پزخانه انج��ام می دهیم نیز 
کاری نداری��م؛ خانه تکانی و نظافت 
آش��پزخانه که بسیار پیچیده تر و پر 
کارتر از س��ایر نقاط منزل است نیز 

نمی توان��د توجه کس��ی را جلب کند. 
برای نظافت آشپزخانه باید محتویات 
تم��ام کابینتها را خال��ی کنیم. دانه به 
دانۀ ظروف را بشوییم و خشک کنیم. 

درون کابینت و مشمعهای داخل 
آنها را بش��وییم و تمییز کنیم، 
آن هم مش��معهایی که چربی 
روی آنها نشسته است و حال 

آدم را بد می کند. 
ظرف کلی��ۀ حبوب��ات را خالی 

کنی��م و بش��وییم و دوب��اره هم��ه را 
س��ر جایش برگردانیم. اجاق گاز 
را لخ��ت کنیم و بش��وییم و بعد 
دوب��اره همه چیز را عین دس��ته 

گل، سرجایش بچینیم. 
پرده ها را بشوییم و پهن کنیم، مبلها را 
با ش��امپو فرش بشوییم، خود فرشها را 

نیز شامپو بزنیم، حّمام را بشوییم و... 
ح��اال که فکرش را می کن��م، می بینم 
زندگی م��ا مانند س��اراکورو و کوزت، 
دردناک و پرزحمت است. تازه در این 
میان باید درس هم بخوانیم و ش��اگرد 

اول هم باشیم! 
هیچکدام از اینها به چش��م هیچکس 
نمی آی��د. وقتی هم که مادرهایمان دور 
هم جمع می شوند، ش��روع می کنند به 
سرزنش کردن دخترها و تعریف کردن 

از پسرها و زرنگی و دادرس بودن آنها! 
اگ��ر از آنها هم تعریف نکنند، از جوانی 
و زرنگیه��ای خودش��ان در آن دوران 
تعریف می کنند و بی کفایت بودن نسل 

جدید دخترها! 
آنه��ا معتقدند که ما دخترها هیچ کار 
ش��خصی و هیچ زمانی ب��رای خودمان 
نباید داش��ته باشیم. هر چه قدر هم که 
در خانه جان بکنیم و کار کنیم، به چشم 
کسی نمی آید و همیشه محکوم هستیم 
ک��ه به دنبال قر و فر خودمان هس��تیم 
و در آین��ده حتمًا به خاط��ر تنبلی مان 

بدبخت و سرشکسته خواهیم شد! 
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کم��ی حرف��ه ای ت��ر
باره��ا و باره��ا ب��ه این نکته اش��اره 
کرده ایم که یک کاربر حرفه ای همیشه 
برای استفاده از سیستم خود یا دیگران 
از صفحه کلید به جای ماوس اس��تفاده 
می کند، اگر ش��ما نیز یک��ی از این نوع 
کاربران هستید برای باال بردن استفاده 
از صفح��ه کلی��د بهتر اس��ت از برخی 
نکات نهفته در آن آش��نا ش��وید، یکی 
دیگر از موارد اس��تفاده از صفحه کلید 
نش��انه گ��ذاری ب��رای برنامه های پر 

مصرف است. 
ب��ه طور مث��ال ن��رم اف��زار IE و یا 
FireFOX ام��روزه برای اس��تفاده از 
اینترنت یکی از م��وارد پر مصرف در 
هر سیس��تم اس��ت که برای باز کردن 
یک��ی از آن ها ی��ا به منوی اس��تارت 
مراجع��ه می کنی��د و ی��ا از آیکن ها بر 
روی desktop اس��تفاده می کنید ولی 

باید اش��اره ک��رد که راه ه��ای بهتری 
نیز موجود اس��ت، یکی از آن ها نشانه 
گذاری کلید میانبر بر روی برنامه های 
دلخواه اس��ت، برای ای��ن کار اقدامات 

زیر را انجام دهید: 
ب��ر روی آیکن برنامه م��ورد نظر بر 
روی Desktop و ی��ا مح��ل نص��ب 
آن کلی��ک راس��ت را فش��ار دهی��د 
و ب��ه Properties بروی��د در ت��ب 
 Shortcut Key گزین��ه Shortcut
را پی��دا کنید و در قس��مت جلوی آن 
کلی��ک کنید وکلید م��ورد نظر خود را 
به طور مثال i برای ie، بر روی صفحه 
کلید فشار دهید، مشاهده می کنید که 
دو کلید همزم��ان Ctrl و Alt نیز به 
آن اضافه می ش��ود پس از آن بر روی 
کلی��د Apply و Ok کلیک کنید. به 
همین س��ادگی کلید میانبر ش��ما برای 

برنامه مورد نظر س��اخته شد و به طور 
مثال در هر جای ویندوز که باش��ید با 
فشردن س��ه کلید Alt، Ctrl و i شما 
می توانید برنام��ه IE را باز کنید. فقط 
تنها نکته ای که باید به آن توجه کنید 
آن اس��ت که ب��رای دو برنام��ه کلید 
شمابه انتخاب کنید که در هنگام اجرا 

به مشکلی برخورد نکنید. 

خرده نکته

گزینه send to در راست کلیک بر روی برنامه یا فایل های 
مختل��ف در ویندوز XP یکی از پر کاربرد ترین قس��مت های 
منوی باز ش��ده اس��ت، ش��اید برای شما س��وال باشد که آیا 
این  در  می توان 
مسیر  قس��مت 
یا برنامه دلخواه 
اضافه  را  خ��ود 

کرد یا خیر؟؟ 
به  م��ا  جواب 
شما بله است با 
ساخت میانبر یا 

shortcut از مح��ل دلخواه خود و کپی کردن آن در مس��یر 
زیر می توانید از ویژگی این قسمت بهره مند شوید: 

C: \ Documents and Settings\username\
SendTo

که در ابتدای مس��یر یعن��ی درایو C باید ب��ه درایوی که 
وین��دوز XP در آن نصب اس��ت که می تواند C هم باش��د 
مراجع��ه کنید و قس��مت Username هم در این قس��مت 
نشان دهنده نام کاربری ای است که شما برای خود انتخاب 

کرده اید. 
 show توجه: ب��رای مراجعه به این قس��مت بای��د گزینه

Hidden file and folders فعال باشد. 

مهندس سروش مسعودی
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و باز هم سرعت
ش��رکت ea پ��س از س��پری کردن 
دوران ورشکس��تگی و اخ��راج برخ��ی 
از کارکن��ان خ��ود به روش بس��یاری 
از ش��رکت های س��ازنده ب��ازی یعنی 
گرفتن اسپانس��ر برای تولید بازی های 
 Need ی��ا همان NFS خ��ود از جمله
تولی��د  از  و  آورد  For Speed روی 

نسخه های انحصاری آن خبر داد. 
ای��ن بازی ک��ه تا کنون 9 نس��خه از 
آن ب��ه بازار آمده اس��ت تا کنون هیچ 
نس��خه اختصاصی برای هیچ شرکت یا 
گروه خاصی نداشته است ولی ورود دو 
 NFS: Nitro و NFS: Shift نس��خه
این عهد را شکس��ت و این دو نس��خه 
با همکاری ش��رکت نینتندو به صورت 
 Wii انحصاری برای دو کنس��ول بازی
و Nintendo DS ارائه خواهد ش��د، 
با توجه به محب��وب بودن این بازی و 
انحصاری شدن آن توسط این کنسول 
بازار کنس��ول های بازی ای مانند پلی 
استیشن و Xbox بسیار در خطر است، 

به طوری ک��ه نماینده آن ها نیز از این 
اقدام EA اظهار نارضایتی کرده اند. 

ای��ن دو نس��خه ک��ه قرار اس��ت تا 
ش��هریور امس��ال به بازار عرضه شود 
 NFS بس��یار شبیه قس��مت های قبلی
ب��وده و تنها تفاوت آن در مس��ابقه ای 
بودن و نداش��تن داس��تان اس��ت که 
و   Undercover قس��مت های  در 
carbon رعایت شده بود. نوع مسابقه 
و  اس��ت  رال��ی   Nitro و   Shift در 
ماش��ین ها به صورت اسپورت و صرفا 
س��اخته ش��ده برای رالی در خیابان و 
جاده اس��ت. در زمینه گرافیک نیز از 

تغییرات بس��یار نا محسوس خبر داده 
ش��ده اس��ت که نس��بتا ضعف ea را 
نش��ان می دهد تنها نکته ای که در این 
دو بازی به چش��م می خورد استفاده از 
تکنولوژی speedsence اس��ت که با 
توجه به گفته های سازندگان آن نوعی 
تکنولوژی ای است که بازیکن را بسیار 
تحت تاثیر سرعت زیاد قرار می دهد. 
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* پر رونق ترین بندر دنیا بندر روتردام اس��ت که در سال 
1988 میالدی 272/8 میلیون تن محمولۀ دریایی را جابجا 

کرد. 
* پروانه های معمولی می توانند 3600 کیلوتر راه را ظرف 

مّدت 14 روز طی کنند. 
* کوتاه ترین پرندۀ صیاد، باز پاس��یاه آس��یایی اس��ت که 
طولش 14 سانتیمتر است و بزرگترین پرندۀ صیاد، کرکسی 

بزرگ است که طولش 116 سانتیمتر است. 
* بزرگترین گربۀ س��یبری طولش 2/8 متر است و طول 

دمش 95 سانتیمتر است. 

امیر حسین آذربایجانی
13 ساله از شهریار

جرج بوش
فکر نکنید یزید نیست

یه بوش داریم بیسِت بیست!
به شیطونم درس می ده
حفظ می کنه پس می ده

تو قتل عام اّوله
از آسکاریس کرم تره

سیاست هیچ حالیش نیست
می گن انصاف! میگه چیست؟

الیق سنگ و بیله
رفیق اسرائیله

از ایران در هراسه
توی عراق پالسه

فکر می کنه زرنگه
حیوونی گیج و منگه

ما
ش

ی 
ها

ته 
ش

نو

وحید غفوری
11 ساله از اهواز
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روزی می��ان یک م��اده ش��تر و فرزندش گفت 
وگویی به شرح زیر صورت گرفت:

بچه ش��تر: مادر جون چند تا س��وال برام 
پیش آمده است. آیا می تونم ازت بپرسم؟

مادر شتر: حتمًا عزیزم.
بچه شتر: چرا ما کوهان داریم؟

مادر شتر: ُخب پسرم ما حیوانات صحرا هستیم. در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم تا 
در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم.

بچه ش��تر: چرا لنگهای ما دراز و کف پای ما گرد اس��ت؟ مادر شتر: پسرم! قاعدتًا برای 
راحت و سریع راه رفتن در صحرا، داشتن این نوع دست و پا ضروری است.

بچه شتر: چرا مژه های بلند و زخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می 
گیرد.

مادر شتر: پسرم این مژه های بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است که چشم های 
ما را در مقابل باد و شن های بیابان محافظت می کند.

بچه شتر: فهمیدم. پس کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی که ما در بیابان 
هستیم. پاهایمان برای راه رفتن در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت چشمهایمان 

در برابر باد و شن های بیابان! درست است؟
مادر شتر: کاماًل!

بچه شتر: فقط یک سوال دیگر دارم.
مادر شتر: بپرس عزیزم!

بچه شتر: پس ما در این باغ وحش چه  می کنیم؟
***

نتیجه گیری : مهارت ها، علوم، توانایی ها و تجارب فقط زمانی به درد می خورد که ما در 
جایگاه واقعی و درست خود باشیم. پس همیشه از خود بپرسیم در کجا قرار داریم.

معصومه کارگر 14 ساله از رفسنجان

خانم معصومه کارگر چند ایمیل جذاب 
برای مجلّۀ خودش��ان ارس��ال کردند که 

یکی از آنها را با هم می خوانیم:
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حیم-اعصاب نورد 

یک روش��ی در عالم سیاس��ت وجود 
دارد که به آن مبارزۀ منفی می گویند. 
راس��تش را بخواهید م��ا نمی دانیم این 
یعنی چ��ه ولی چون از اس��مش خیلی 
خوشمان آمد، گفتیم حیف است که از 
نامش استفاده نکنیم، بنابراین نشستیم 
و دسته جمعی با هم فکر کردیم و برای 
اعصاب نوردی ب��ا روش مبارزۀ منفی 
یک طرح پیشنهاد دادیم که خیلی هم 

جواب می دهد. 
اعص��اب ن��وردی ب��ا روش مبارزۀ 

منفی
اعص��اب نوردی مثبت همانی اس��ت 
که همیش��ه از آن اس��تفاده می کنیم و 
درب��ارۀ آن ش��رح می دهی��م. اعصاب 
ن��وردی ب��ا روش مب��ارزۀ منفی کمی 
س��ختی دارد. ابتدا بای��د تمام انرژی و 

تخی��ل خ��ود را در راه اعصاب نوردی 
کنت��رل کنید و چند روزی س��عی کنید 
بچه های مثبتی بشوید. نه از این مثبت 
الکی ها! یعنی خیلی خیلی مثبت بشوید. 
همانی بش��وید که پدر و م��ادر انتظار 
دارن��د؛ خیلی درس بخوانی��د، وقتی از 
رختخ��واب بیرون می آیی��د رختخواب 
یا تختخوابت��ان را مرتب و منظم کنید، 
در پهن کردن و جمع کردن س��فره به 
مادرتان کمک کنید، کیسۀ زباله را دم 
در کوچه بگذارید، تلویزیون نگاه نکنید، 
زیاد حرف نزنید، با ادب باش��ید، مردم 
آزاری را کنار بگذارید، مزاحمت تلفنی 
با گوشی خواهر و برادر بزرگترتان را رها 
کنید، از حرف زدن مادر و مادربزرگتان 
ای��راد نگیری��د، داخ��ل نمک��دان فلفل 
نریزید، در نمک��دان و فلفلدان و ظرف 
س��س خوری و ظ��رف آبلیموخوری و 
ظرف روغن زیتون خوری را شل نکنید، 
بطری نوش��ابه و دوغ را پیش از س��ر 
سفره گذاشتن تکان ندهید، درون کفش 

میهمان��ان آب نریزید، شس��تی زنگ 
کوچه را چس��ب مالی نکنی��د، با آب 
س��رد چایی دم نکنید، کتابهای درسی 
داخ��ل کیف خواهرت��ان را با کتابهای 
»آشپزی« و »نه ماه انتظار« و رمانهای 
عاش��قانه جابه جا نکنید، ماسورۀ سفید 
چرخ خیاطی مادرتان را با یک ماسورۀ 
رنگ��ی تعویض نکنید، َرمهای کامپیوتر 
برادرتان را ُش��ل نکنید، تلویزیون را با 
صدای خیلی خیلی بلند خاموش نکنید، 
تنظیم ساعت زنگ دار پدرتان را به هم 
نزنید، کفشهای ورزشی برادرتان را قاتی 
لباسهای چرک گوشۀ حّمام نیندازید، 
کش��ویی جعبه کبریت را پش��ت و رو 
جا نزنید، شیر اصلی گاز خانه را برای 
ده دقیقۀ ناقاب��ل نبندید، خودکارهای 
درون جاخ��ودکاری روی میز پدرتان 
را س��ر و ت��ه ق��رار ندهی��د، موبایل 
برادرتان را روی تلفن منزل یا موبایل 
پدرت��ان دایورت نکنی��د، کارت بانک 
بردارتان و کارت بنزین پدرتان را زیر 
موبایلهایش��ان نگذاری��د، درون جعبۀ 
آرد کیک پزی ک��ه خواهرتان خریده 
اس��ت نمک نریزید، س��وزن ته گرد و 
سوزنهای خیاطی مادرتان را با هم قاتی 
نکنی��د، درون جعبۀ پودر لباسش��ویی، 
پ��ودر رختش��ویی نریزی��د، فیوزهای 

مثبتهای منفی
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برق مجتمع مسکونی تان را ُشل نکنید، 
درون آب پاش اطو مایع س��فید کننده 
نریزید، درون ظرف پودر شربت، پودر 
رختش��ویی نریزی��د و خالص��ه همانی 
بشوید که پدر و مادرتان انتظار دارند. 
البته برای اینکه خیلی هم به شما فشار 
نیای��د، می توانید مب��ارزۀ منفی را یا در 
خانه اجرا کنید یا در مدرس��ه. لزومی 
ن��دارد که در ه��ر دو ج��ا خودتان را 

عذاب بدهید. 
نتیجۀ اعصاب نوردی با روش مبارزۀ 

منفی
پس از گذش��ت یک ال��ی دو روز از 
آغ��از اعصاب نوردی ب��ا روش مبارزۀ 
منفی، پدر و مادرت��ان و حتی خواهر و 
ب��رادر و همس��ایه هایتان دچار تناقض 
روحی می ش��وند. به این دچار ش��دن، 
پارادوک��س ه��م می گویند ک��ه کاری 
با معن��ی آن نداریم. آنها با خودش��ان 
فکر می کنند ش��ما همانی ش��ده اید که 
آنه��ا می خواهن��د ولی هیچ احس��اس 
رضایتمندی در قلبشان حس نمی کنند. 
وقت��ی آنها ش��ما را آرام و س��ر به راه 
می بینن��د، در ابت��دا احس��اس آرامش 
می کنن��د ول��ی این احس��اس آرامش، 
آنها را دچ��ار پوچی می کند. کلّی وقت 
اضاف��ه می آورند چون تا ب��ه حال آن 
زم��ان را صرف رف��ع و رجوع کارهای 
شما می کردند ولی حاال که شما سر به 
راه ش��ده اید، آنها معّطل مانده اند که با 

زمان اضافۀ شان چه کار کنند. 
کم کم ش��ما را به صورت پنهانی زیر 
نظر می گیرن��د. در این حالت هر وقت 
حس کردید که دارند ش��ما را مخفیانه 
می پایند، یک آه سوزان بکشید و کمی 

خودتان را افس��رده نشان دهید. هر از 
گاه��ی از پدر و م��ادر و بزرگترهایتان 
بپرس��ید که کاری ب��رای انجام دادن 
و کم��ک ک��ردن دارند یا خی��ر. طولی 
نمی کش��د ک��ه آنه��ا به ش��ما محبت 
بیشتری می کنند ولی وقتی شما نباشید 
ب��ا نگران��ی از وضعی��ت عجیب ش��ما 
صحبت می کنند. درست است که شما 
کار خاّص��ی انجام نمی دهید ولی پدر و 
مادرتان فکر می کنند کودک دلبندشان 
مریض ش��ده یا دچار افس��ردگی حاّد 
است. طولی نمی کشد که آنها به دست 
و پایت��ان می افتن��د و با گری��ه و زاری 
از ش��ما می خواهند که همانی بش��وید 
ک��ه بودید. البته ب��رای آن وقتتان نیز 
برنامه های جدیدی داریم و شما را تنها 

نمی گذاریم. 
پس پیش به سوی اعصاب نوردی با 

روش مبارزۀ منفی! 
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اون روز مدرس��ه ام دی��ر ش��ده بود. 
می ترس��یدم معلم سرزنشم کنه. آخه 
گفته بود که دس��تور زبان می پرس��ه و 
م��ن حتی یک کلمه ه��م نخونده بودم. 
زد به سرم که درس و مدرسه رو رها 

کنم و سر بذارم به دشت و کوه. 
هوا خوب بود. پرنده ها آواز می خوندند. 
این ب��رام از درس و قواعد دس��توری 
جالب تر بود اّما س��عی کردم در مقابل 
وسوسه ها مقاومت کنم. باالخره راهمو 
کج ک��ردم دوباره و توی راه مدرس��ه 
افتادم. وقتی از جلوی خونۀ کدخدا رد 
می شدم، دیدم عده ای دارن اعالمیه ای 
رو ک��ه روی دیوار ب��ود، می خونند. دو 
س��ال بود که هر چ��ی خبر بد برای ده 
می رسید، از این جا پخش می شد. بدون 
این که چیزی بپرس��م، به ذهنم رسید 

دانش آموزی توی مدرسه نیست. 
از پنجره به داخل کالس نگاه کردم. 
بچه ها هر کدوم س��ر جاش��ون نشسته 
بودن. معلم با همون چوب ترسناکی که 
دستش بود، توی اتاق قدم می زد. باید 
درو باز می کردم و توی این س��کوت و 
آرامش، وارد می شدم. معلومه که چه 
قدر از ای��ن کار می ترس��یدم و تا چه 
اندازه خجالت می کش��یدم اما دلو زدم 

به دریا و وارد شدم. 
معلم ب��دون اینکه عصبانی بش��ه، از 
روی لط��ف و مهربان��ی نگاهی به من 
کرد و گفت: »پس��ر جون، بش��ین سر 
ج��ات؛ نزدیک بود درس��و ب��دون تو 

شروع کنیم.«
از چند ت��ا نیمکت رد ش��دم. فوری 
س��ر جام نشس��تم. وقتی ترسم ریخت 

آخرین درس

نویسنده: آلفوس دوده
بازنگری ترجمه: سید احمد موسوی محسنی

که: »نکنه دوباره برامون خواب دیدن.« 
اونوقت س��رمو انداختم پایین و رفتم تا 

خودمو به مدرسه رسوندم. 
معموالً وقتی درس ش��روع می ش��د، 
بچه ه��ا اونقدر س��ر و ص��دا می کردن 
که ب��ا فریادش��ون کوچ��ه و محله رو 
روی سرشون میذاش��تن. اونا درسو با 
صدای بلند تکرار می کردن، حتی فریاد 
می زدن. معلم هی چوبدستی ش��و روی 

میز می کوبید و می گفت: »ساکت!«
اون روز هم به تصور این که وضع مثل 
همیشه است، خیال داشتم توی شلوغی 
بی��ن بچه ها بُر بخ��ورم و بدون این که 

کسی متوجه بشه، سرجام بشینم. 
بر خالف انتظار، اون روز س��کوت و 
آرامش عجیبی به مدرس��ه حاکم بود، 
ب��ه طوری ک��ه خیال می ک��ردی اصاًل 
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و خیالم راحت ش��د، متوجه ش��دم که 
معلّم لباس رنگ و رو رفتۀ همیش��گی 
رو نپوش��یده. امروز لباس��ی تنشه که 
همیش��ه موقع اهدای جوایز یا اومدن 
بازرس می پوشید. از این گذشته فضای 
رسمی و س��نگینی به کالس حاکم بود 
ام��ا عجیب تر ای��ن که ته ات��اق روی 
نیمکتهایی که همیشه خالی بود، عده ای 
م��رد روس��تایی رو دیدم که نشس��ته 
ب��ودن؛ کدخ��دا، نامه رس��ون و چند تا 
آدم مع��روف دیگه هم ب��ودن و همه 
افس��رده و غمگین به نظ��ر می اومدن. 
پیرمردی که کت��اب الفبای قدیمی در 
دست داش��ت، اونو روی زانوهاش باز 
کرده بود و از پشت عینک درشت ته 

استکانی به خطوطش نگاه می کرد. 
از ای��ن اوضاع و احوال ج��ا خوردم. 
معلمو دیدم که پش��ت میزش نشست 
و ب��ا همون صدای نافذ و دلنش��ین که 
موقع ورودم داش��ت، گف��ت: »بچه ها 
این بار آخره که به ش��ما درس می دم. 
دشمن اعالم کرده که در مدارس این 
جا، فقط زبان بیگانه تدریس بشه. معلم 
جدید فردا می��اد و این آخرین درس 
زبان ملی شماست. خواهش می کنم به 

اون خوب توجه کنید.«
این حرفه��ا منو خیل��ی منقلب کرد. 
معلوم شد که هر چی هست از اعالمیۀ 
روی دی��وار خونۀ کدخداس��ت. یعنی: 
»از ای��ن پس ترویج زب��ان ملّی ممنوع 

است.«
این آخرین کالس درس زبان مادری 
ب��ود؛ دیگه ضرورت��ی ن��داره اونو یاد 

بگیریم. همین قدر کافیه. 
خیلی حس��رت خوردم که چرا پیش 
از این، ساعتهای زیادی از عمرمو تلف 

رو پوشیده و به همین مناسبت بود که 
پیرمردای روستایی و افراد سرشناس، 
ته کالس نشسته بودن. به نظر می رسید 
از ای��ن که پی��ش از این نتونس��تن با 
مدرس��ه ارتباطی برقرار کنن، ناراحتن 
و حاال اومدن تا از چهل س��ال زحمت 

شبانه روزی معلم، قدردانی کنن. 
توی این فکر و خیاال بودم که اسممو 
خون��دن. باید از جام بلند می ش��دم و 
ج��واب می دادم. حاضر ب��ودم هر چی 
داش��تم بدم تا بتونم با صدایی رس��ا و 
بیانی روشن درس سخت دستور زبانو 
بی��ان کن��م اّما همون لحظ��ات اول به 

کردم و به جای مدرس��ه، اونو تو باغ و 
صحرا گذروندم. 

کتابهای��ی که تا حاال برام س��نگین و 
خس��ته کننده بود، یعنی دس��تور زبان 
و تاریخ��ی که تا اون موقع بهش��ون با 
اکراه نگاه می کردم، حاال برام دوستانی 
قدیم��ی بودن��د که ترکش��ون دلگیر و 
ناراحت��م می کرد. به معلّم هم به همین 
دی��د ن��گاه می کردم. با تص��ور این که 
ف��ردا ازمون ج��دا میش��ه و دیگه اونو 
نخواهی��م دید، تمام خاطرات تلخ تنبیه 
و صدای ضرب��ات چوب یهو از صفحۀ 
ذهنم پاک شد. معلوم بود که به خاطر 
همین آخرین روز درس، لباس��های نو 
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ضعف خودم پی ب��ردم و حتی جرأت 
نکردم س��رمو بلند کنم و توی چش��م 

معلم نگاه کنم. 
ب��ه هر ح��ال ب��از ص��دای لطیف و 
مهربونشو شنیدم که گفت: »بچه جون، 
نمی خوام سرزنش��ت کنم چون خودت 
چیزهایی فهمیدی و میدونی چه اتفاقی 
افت��اده؛ عادت آدما این��ه که میگن ای 
باب��ا، وقت زیاده، باالخره یاد می گیریم. 
ول��ی می بینی که با یه اتف��اق، فرصتها 
از دس��ت میره. حیف! بدبختی ما اینه 
که همیش��ه برای تعلی��م، امروز و فردا 
می کنیم. حاال کس��ایی که به زور به ما 
مس��لط شدن، حق دارن ما رو سرزنش 
کنن و بگن ش��ما که اّدع��ا دارید ملتی 
آزاد و مستقل هس��تید، چرا نمی تونید 
به زبون مادریتون بنویسید و بخونید؟ 
در عین ح��ال بچه جون، تنها تو مقّصر 

نیس��تی، همۀ ما باید س��رزنش بش��یم؛ 
پدرها و مادرها هم توی تربیت و تعلیم 
ش��ما کوتاهی کردن، اون��ا ترجیح دادن 
ش��ما رو س��ر کار بذارن ت��ا بتونن پول 
بیش��تری درآرن. فکر می کنی سرزنش 
حّق خود من نیس��ت؟ ای��ن من نبودم 
که ش��ما رو به جای درس، بارها به کار 
آبیاری باغچه سرگرم کردم؟ یا موقعی 
که هوس ش��کار می کردم، ش��ما رو به 

خونه هاتون می فرستادم؟«
معل��م از خیلی چیزه��ا صحبت کرد و 
نهایت��ًا همه رو به زب��ان ملّی ربط داد و 
گفت: »زبان مادری ش��ما شیرین ترین 
و رس��اترین زبانهای دنیاست و ما باید 
ازش مواظبت کنیم و فراموشش نکنیم 
زی��را وقت��ی قومی شکس��ت می خوره و 
به اس��ارت دش��من در میاد، ت��ا زمانی 
که زبون ملیش��و حفظ کنه، مثل کسیه 

که کلید زندونش دس��ت خودش��ه.« 
اونوقت کتابو ور داش��ت و به روخونی 
درسی از دستور زبان پرداخت. خیلی 
تعجب ک��ردم چون اون روز درس��و 
خیلی آسون متوجه شدم. فکر نمی کنم 
ت��ا حاال ای��ن قدر با عالق��ه به درس 
گوش داده باش��م؛ هر چ��ی می گفت 
به نظرم آش��نا می اومد، شاید اونم تا 
حاال با چنین دقت و حوصله ای درس 
نداده بود. تصّور می کردی که این مرد 
بزرگ می خواست هنگام رفتن، وجود 
م��ا رو از دان��ش و آگاهیهای خودش 

لبریز کنه. 
وقت��ی درس��ش تم��وم ش��د، نوبت 
به نوش��تن خ��ط رس��ید؛ اون برامون 
سرمشقهای جدیدی انتخاب کرده بود 
که تو سطر اولش��ون عبارت: »میهن، 
س��رزمین اج��دادی و زب��ان ملی« به 
چش��م می خورد. این سرمشقها طوری 
روی لبۀ نیمکتها ق��رار گرفته بود که 
تصور می کردی پرچم ملّی ما تو چهار 
گوش��ۀ اتاق بر پا شده. سعی و تالش 
شاگردا تو کار نوشتن، توصیف ناپذیر 
ب��ود. کالس توی س��کوت مطلق فرو 
رفته ب��ود. به جز صدای قلم که روی 
کاغذ حرکت می کرد، صدایی ش��نیده 
نمی ش��د. روی پش��ت بوم مدرس��ه، 
کبوت��را آروم آروم می خون��دن و من 
در حالی که گوش��م به آوازشون بود، 
پی��ش خودم فک��ر می کردم ک��ه اینا 
هم مجبور میش��ن سرودشونو به زبان 

بیگانه بخونن؟ 
گاه��ی که چش��مم رو از روی ورقۀ 
مش��ق بر می داشتم، معلم رو می دیدم 
ک��ه مات و مبهوت ایس��تاده و با نگاه 
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نافذش ب��ه اطراف ن��گاه می کنه. گویا 
می خواد تصویر تمام وس��ایل مدرس��ه 
رو که وس��ایل زندگیش هم به حساب 
می اومد، ت��و صفح��ۀ خاطراتش حفظ 
کنه. تصور کنید! چهل س��ال تمام اون 
ت��و این خون��ه زندگی ک��رده و تو این 
مدرس��ه درس داده بود. تنها تغییری 
که توی این مّدت ایجاد شده بود، این 
ب��ود که میزها و نیمکتها به مرور زمان 
فرسوده ش��ده بودن و رنگ و روشون 
رفته ب��ود. چند تا نهال کوچک هم که 
موقع ورودش کاش��ته بود، حاال واسه 
خودش��ون درخت��ای تنومندی ش��ده 

بودن. 
ح��اال خداحافظی با این همه نمادهای 
ارزش��مند و دوس��ت داش��تنی، واقعًا 
مصیبت بزرگی بود. دردناک تر از اون 
این که نه تنها با مدرس��ه که با خاک 
وطن برای همیش��ه باید وداع می کرد. 
با همۀ ای��ن احوال، روحی��ه ش اونقدر 
باال بود که تونس��ت با اعتماد به نفس 
فراوان آخرین درسش��و تموم کنه. بعد 
از نوشتن مش��ق، درس تاریخ داشتیم. 
اون وقت بچه ها با صدای بلند به تکرار 
درس پرداخت��ن. یک��ی از پیرم��ردای 
دهات��ی که کتابو روی زانوش باز کرده 
بود و از پش��ت عینک ته اس��تکانیش 
ب��ه اون نگاه می کرد و ب��ا کودکان هم 
نوا ش��ده بود، درس رو با صدای بلند 
تک��رار می کرد. صداش چن��ان گیرا و 
هیجان انگیز بود که با شنیدنش حالت 
عجیب��ی به م��ا دس��ت داد. به طوری 
که می خواس��تیم در عین خوش��حالی، 
بی اختیار گریۀ شوق سر بدیم. به حال 
اون روزا افسوس می خورم ولی خاطرۀ 

آخری��ن روز درس، همیش��ه تو ذهنم 
باقی میمونه. 

دیگه فرصت تموم شده بود. سر ظهر 
همزمان صدای شیپور سربازای اشغالگر 
که از تمرین نظامی بر می گشتن، توی 
محیط طنین انداز شد. معلّم با رنگ و 
روی پریده از جا بلند ش��د. تا اون روز 
اونو اونقدر پر صالبت و عظمت ندیده 
بودم. رو به ما کرد و گفت: »دوستان، 

فرزندان، من... من....«

بغض راه گلوش��و بس��ت. نتونس��ت 
حرفش��و تموم کنه. روش��و برگردوند. 
تکه گچی برداش��ت و با دس��ت لرزان 
روی تخته سیاه، این عبارت رو با خطی 

خوانا نوشت: »زنده باد میهن!«
بعد ایس��تاد؛ سرشو به دیوار گذاشت 
و بدون اینکه چیزی بگه، با دس��ت به 
ما اشاره کرد که: »دیگه تموم شد. خدا 

نگهدارتون باشه.«
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تغیی��ر  اینتراخ��ت  در  ش��رایطتتان 
چندانی نکرده است؟!

فعاًل که در تعطیالت به س��رمی بریم. 
من ه��م امیدوارم ک��ه در نیم فصل همه 

چیز عوض شود.
دوست داشتید االن در هامبورگ بازی می کردید؟

بهترین لحظه ها را در هامبورگ داش��تم اما شرایطی برای 
ماندن نبود.

اخبار لیگ داخلی را دنبال می کنید؟
بل��ه، تا ح��دودی البته ترجی��ح می دهم درب��ارۀ موضوعی 

قضاوت نکنم.

مهدی مهدوی کیا امیدوار اس��ت ک��ه اینتراخت فرانکفورت در نیم فصل دوم ش��رایط بهتری در 
ج��دول رده بندی بوندس لیگا پی��دا کند. بازیکن ایرانی اینتراخت که در نیم فصل نتوانس��ت جایگاه 
ثابتی در این تیم به دس��ت آورد، مترصد فرصتی برای اثبات شایستگیهایش است. شاید وی حسرت 
روزهایی را می خورد که در هامبورگ لحظه هایی به یادماندنی داش��ت. مهدوی کیا غایب بزرگ دیدار 

ایران با تایلند بود هر چند که می توانست این تیم را همراهی کند.

مثاًل چه موضوعی؟!
به هر حال فوتبال ما همیش��ه حواش��ی دارد که متأس��فانه 

بیشتر از آنکه به نفع فوتبالیستها باشد به ضرر آنهاست.
مثاًل اینکه پرس��پولیس ش��رایط خوب و ب��ا ثباتی ندارد، 

حاشیه است؟
به نظرم حاش��یه ها باعث ش��دند که این تیم ثبات نداشته 
باشد. واقعًا متأسفم و دلم برای هواداران این تیم می سوزد.

ع��ده ای معتقدند با تغییر افش��ین پیروانی کارها ش��کل 
بهتری به خود می گیرد. نظر شما چیست؟

افشین مربی جوانی است. کارش را به تازگی در پرسپولیس 
ش��روع نکرده اس��ت. س��الها در این تیم حضور داش��ته اما 

مربیگری این تیم واقعًا کار دشواری است.
آیا انتخاب پیروانی کار درستی بود؟

خب، او دس��تیار قطبی بود. مس��ؤوالن باشگاه در آن مقطع 
تصمیم درس��تی گرفتند چون پیروان��ی به تیم نزدیکتر بود و 
نس��بت به بازیکنان شناخت داش��ت ولی اینکه االن هر روز 
اسم یک ش��خص را برای مربیگری این تیم مطرح می کنند 
کار درس��تی نیست. مربی احساس می کند که امنیت شغلی 

ندارد.
فکر می کنید مش��کل اصلی پرسپولیس با آوردن ایویپ 

حل خواهد شد؟
ببینید من دور از ماجرا هس��تم و از دور پیگیر مس��ائلم اما 
یک چیز را خوب می دانم. صدر نشینی استقالل اصلی ترین 
مشکل پرسپولیس اس��ت چون هواداران پرسپولیس دوست 

غایب بزرگ دیدار ایران-تایلند
افسون حضرتی
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ندارند حریفشان را صدر جدول ببینند. صدرنشینی استقالل 
انتظار هواداران پرسپولیس را باال برده است.

پرسپولیس توان بازگشت به صدر جدول را دارد؟
هیچ چیز غیر ممکن نیس��ت. بازیکنان بزرگ و شایسته ای 
در این تیم هس��تند که به نظرم اگر پرسپولیس آرامش الزم 

را داشت، االن صدرنشین بود.
چرا مقابل تایلند بازی نکردید؟

تصمیم کادر فنی تیم ملی بود. من هم حرفی ندارم البته 
لیگ ما تعطیل بود و می توانستم تیم ملی را همراهی کنم.

بازی چطور بود؟
به نظرم تایلندیها در این چند س��ال پیشرفت قابل مالحظه 
ای داش��ته اند. بازی سختی بود چون دیگر هیچ تیمی ضعیف 

نیست.
در مورد بازیهای آیندۀ تیم ملی چه نظری دارید؟

م��ا محکوم به شکس��ت دادن حریفان هس��تیم البته بازی 
کردن در تورنمن��ت متفاوت مقدماتی جام ملتهای آس��یا و 
مقدماتی جام جهانی کار س��ختی اس��ت که امیدوارم در هر 

دو موفق باشیم.
ش��ما تا به حال به جانش��ین خودتان در تی��م ملی فکر 

ک��رده ای��د؟
) می خندد( من نباید به جایگزین خودم فکر 

کنم ام��ا در مورد حضور بازیکنان جوان باید 
بگویم من 30 بازی ملی را از دس��ت دادم 
چون خواس��تم فضایی ایجاد کنم که امثال 
حسین کعبی و جواد کاظمیان بیشتر مورد 

توجه قرار بگیرند.
پشیمان که نیستید؟

اصاًل، به هیچ عنوان. خیلی هم خوش��حالم چون 
اگر رقابت نباشد امکان پیشرفت فراهم نمی شود. 

من رقابت را دوست دارم.
پ��س اگر زمانی س��ر مربی تیم ملی ش��وید به 

جوانگرایی اعتقاد دارید؟
بله، صد در صد.

به مربیگری هم فکر می کنید؟
منظورتان این اس��ت که بهتر اس��ت بازنشسته 

شوم؟
من چنین حرفی نزدم!

)می خندد( فعاًل که به بازی بیشتر فکر می کنم.
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پیرمرد چش��مانش را گش��ود. پشت 
پنجره دانه های ری��ز برف رقص کنان 
خود را به دس��ت نرم باد سپرده بودند 
و گردش کنان پایین می ریختند. دوست 
داش��ت آنقدر خسته باش��د تا همچنان 
زی��ر لحاف گرمش بخوابد ولی ش��وقی 
کودکانه در رگهایش جریان داشت که 
خواب را از چشمش ربوده بود. پیرمرد 
لحاف مخمل قرمز را از رویش کنار زد 
و لبۀ تخت نشس��ت. پاهایش بی اختیار 
ب��ه دنب��ال دمپاییه��ای روفرش��ی اش 
می گش��ت. دمپاییها انگار همانجایی که 

بای��د باش��ند، بودند و پاه��ای پیرمرد 
ب��ه راحتی در آنها ج��ای گرفت. از جا 
برخاس��ت، کش و قوسی به بدنش داد 
و کن��ار پنجره رفت. از آن باال، از طبقۀ 
دوم می توانس��ت همۀ کوچ��ه را ببیند. 
ت��ا آنجا که چش��م کار می ک��رد، برف 
نشسته بود. انگار تمام شب پیش بدون 
اس��تراحت باریده بود. هیاهوی شیرین 
بچه ها توجهش را جلب کرد. به سمت 
دیگر خیابان نگاه کرد. بچه ها شادمان با 
لباسها و کالههای رنگارنگشان مشغول 
برف بازی بودند. آنه��ا مانند لکه های 

رنگی بر روی تخته شاسی رنگ روغن 
به نظر می آمدند. در هم می لولیدند و 
گلوله های برف را به سر و صورت هم 
پرت��اب می کردند. به ص��ورت بچه ها 
دقیق شد. نوک دماغها و گونه هایشان 
که بیرون از ش��ال گردن مانده بود، از 
س��رما سرخ شده بود ولی در این میان 
نکتۀ جالبی هم به نظر می رس��ید و آن 
هم قطرات عرقی بود که روی پیشانی 
آنها نشسته بود. قطرات عرق به خاطر 
تح��رک بیش از ان��دازۀ بچه ها بود. از 
کاله برخ��ی از آنها بخار بلند می ش��د 

حامد قاموس مقدم

لکهها
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و معموالً صورتش��ان پشت ابر سفیدی 
ک��ه از دهانش��ان خارج می ش��د، برای 
لحظاتی پنهان می ش��د. چی��زی در دل 
پیرمرد جوشید. حس��ی کودکانه که او 
را به س��الهای دور می برد؛ آن زمان که 
بلندترین ساختمان این خیابان عمارتی دو 
طبقه بود که در وسط باغ سیبی بزرگ 
قرار داشت. روزگار کودکی پیرمرد در 
آن باغ س��پری شد. او و عموزاده هایش 
در این باغ بازی می کردند و از درختان 
س��یب باال می رفتند. دخت��ر عموها به 
جرم دختر بودن محکوم بودند که پایین 
درخت بایس��تند و چهار طرف سفره ای 
بزرگ را بگیرند تا پسرعموها از آن باال 
س��یب بچینند و درون س��فره بیندازند. 
بعضی اوقات ه��م دخترعموها به جرم 
دختر ب��ودن مجبور بودن س��یبهایی را 
ک��ه به صورت اتفاقی یا از روی عمد به 
سرشان می خورد، نجیبانه تحمل کنند. 

آن حّس کودکانه پیرمرد را وادار کرد 
که به خیابان برود. قبل از آن در  گوشۀ 
اتاقش چشمش به شیئی غریب افتاد که 
انگار پیش از این برایش آشنا بوده است، 
چیزی مانند عصای پدربزرگها؛ عصایی 
چوب��ی که نقش و نگار گلهای رز رونده 
روی آن حک ش��ده بود. کنار عصا یک 
عینک ضخیم بر روی میز قرار داشت و 
در کنار عینک یک سمعک طوسی رنگ 
کهنه. همۀ این وس��ایل ب��رای پیرمرد 
آش��نا به نظر می رسید ولی نمی دانست 

در اتاق او چه می کند. 
س��وز س��رمای دلچس��بی به صورت 
پیرم��رد خورد که ش��عف درونی اش را 
دو چندان ک��رد. با اینکه برف می بارید 
ولی آس��مان گرفته نبود. انگار برفها از 

می باریدند  آس��مان  ابرهای  ش��ادترین 
و نیتی ج��ز پخش کردن ش��ادمانی در 
میان مردم را نداش��تند. پیرمرد با همان 
دمپاییهای روفرش��ی، پا بر روی برفهای 
بکر کوچه گذاشت. صدای فشرده شدن 
برفها زیر پایش بس��یار دلچس��ب بود. 
خم شد و گلوله ای برفی با برفهای روی 
جدول کنار جو از زمین برداشت. گلوله 
را در دس��تش فش��رد. یکی از پسرها را 
که در پشت یک ماشین پنهان شده بود 
و از آن نقط��ه تقریب��ًا هم��ۀ بچه ها را با 
برف می زد، نش��انه گرفت. چشمانش را 
ریز کرد تا نشانه گیری اش دقیق تر شود. 
بع��د زورش را در ب��ازو متمرکز کرد و 
گلوله را به س��مت پسر پرتاب کرد. رّد 
پرتاب گلوله را دنبال کرد ولی گلوله اش 
در می��ان انبوه گلوله ه��ای بچه ها که به 
سمت پس��ر پرتاب شده بودند، گم شد. 
حس کرد دلش می خواهد به سنگر پسر 
بپیون��دد و با او یک تیم تش��کیل دهد. 
روی برفها ش��روع به دویدن کرد. وقتی 
به پسر رسید، پس��ر پشت یک درخت 
پنهان ش��ده بود. کنار پس��ر پناه گرفت 
و  در چش��مانش خیره شد. چیز عجیبی 
بود. پس��ر ش��باهت زیادی ب��ه یکی از 
پس��رعموهای پیرمرد داش��ت که سالها 
پیش در یک سانحۀ رانندگی مرده بود. 
پسر گلوله ای برف به دست پیرمرد داد 
و گفت: اون دختره ک��ه کنار منبع آب 

قایم شده! اون از همه زبل تره! 
پیرمرد ب��دون اینکه فکری کند، گلوله 
را به س��مت دختر پرتاب ک��رد. گلوله 
به دخت��ر نخ��ورد ولی برخ��ورد آن با 
ش��اخه های پر از برف باالی س��ر دختر 
باعث ش��د تم��ام برفهای روی ش��اخه 

روی دخت��ر بریزد و هم��ۀ بچه ها به او 
بخندند. پس��ر که از ته دل کیف کرده 
بود به پشت پیرمرد زد و گلوله ای دیگر 
به دس��تش داد. بعد به س��مت دیگری 
اش��اره کرد و گفت: اون پس��ره که داره 
م��ی دوه طرف اون دخت��ره! از اون بچه 
ننرهاس��ت که همش می خواد از دخترا 
دفاع کنه. االن وقتش��ه که حقش��و کف 

دستش بذاریم. 
پیرمرد نگاهی به مس��یر دویدن پسر 
کرد. متوجه ش��د که دارد برای کمک 
ک��ردن به دختری که زی��ر برف مانده 
است می دود. جلوتر از پسر یک انباری 
بود که س��قف ش��یروانی داشت. روی 
سقف برف سنگینی نشسته بود و منتظر 
یک ش��وک بود تا فرو بریزد. پیرمرد با 
یک حساب سرانگش��تی فهمید که چه 
وقت��ی بای��د گلوله اش را به س��مت آن 
شیروانی پرتاب کند. همین کار را کرد و 
انفجار مهیب خندۀ کودکان او را متوجه 
اق��دام به موقعش کرد. برفها مانند یک 
بهمن بزرگ بر س��ر پسر هوار شده بود 
و او را به زمین زده بود. پس��ر هم تیمی 
پیرمرد از شادی به هوا پرید و کالهش 
را از س��رش بیرون کش��ید و شروع به 
چرخان��دن آن باالی س��رش کرد. بعد 
از اینکه کمی از این ش��ادمانی گذشت، 
گلوله ه��ای ب��رف فراوان��ی مانند یک 
تیرباران هوایی در نبردهای کالس��یک 
قرون وس��طی بر س��ر پیرمرد و پس��ر 
باریدن گرفت. پس��ر دس��ت پیرمرد را 
گرفت و شروع به دویدن کرد. پیرمرد 

از او پرسید: کجا می ری؟ 
پس��ر در حالی که دس��ت پیرمرد را 
می کش��ید، گفت: باید به پشت عمارت 
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بریم. اونجا برف زیادی نشسته. قبل از 
اینکه بچه ها بیان می تونیم پش��ت انبار 
هی��زم پناه بگیریم و از اونجا همه رو با 

برف بزنیم! 
همانطور شد که پسر پیش بینی کرده 
ب��ود؛ بچه ها ب��ه دنبال آنها به پش��ت 
عمارت دویدند. پسر و پیرمرد، آنها را 

پیرمرد نگاهی به پیرمرد کرد و گفت: 
حاال حقش رو می ذارم کف دس��تش! 

پسرۀ بچه ننه! 
گلوله ای از برف درس��ت کرد و الی 
آن تکه س��نگی گذاشت. پیرمرد گلوله 
را از دس��ت پسر گرفت. در چشمانش 

خیره شد و گفت: نامردیه! 
پسر کمی تعجب کرد. پیرمرد ادامه 

داد: داریم بازی می کنیم! فقط بازی! 
پس��ر لبخندی زد و گلوله ای با برف 
درس��ت کرد و به س��مت گروه بچه ها 

پرتاب کرد.  
حّس قش��نگی بود. به زیبایی کودکی. 
به زیبایی دانه های برفی که می بارید... 

***
پرس��تار برای چندمین بار به در اتاق 
پیرمرد ضربه زد ولی پاس��خی نشنید.  
س��ینی غذا را روی زمین گذاش��ت و 
آرام الی در را ب��از کرد. پیرمرد آرام 
روی تختخواب دراز کشیده بود. لحاف 
مخمل قرمز را تا زیر چانه باال کشیده 
بود. پرستار باالی سرش رفت. چشمان 
پیرم��رد باز بود و لبخندی ش��یرین به 
لب داش��ت. چش��مانش به بی��رون از 
پنج��ره خی��ره مانده ب��ود. بی��رون از 
پنجره دانه های ب��رف آرام آرام پایین 

می ریختند. 
وقت��ی دکتر برای صدور گواهی فوت 
باالی س��ر پیرمرد آمد و لحاف مخمل 
قرمز را کن��ار زد، لکه ای گلی بر روی 

پیرهن پیرمرد به جا مانده بود. 

در کنج��ی گیر انداختند و با گلوله های 
برف��ی که پیش از رس��یدن آنها آماده 
ک��رده بودند همه را قلع و قمع کردند. 
همان پس��ری که دوس��ت داش��ت از 
دخترها دفاع کند، با بدجنس��ی تکه ای 
ِگل الی یک گلولۀ برفی گذاشت و به 
سمت پیرمرد پرتاب کرد. اتفاقًا گلوله 
به سینۀ پیرمرد خورد و پیراهن پیرمرد 
را گل��ی و کثی��ف کرد. پس��ر هم تیمی 
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طراح جدول: بنیامین اختری

ی
رم
رگ
س

افقی
1- خودکار- غذای مریض

2- زن بهشتی- پایتخت این کشور بخارست است
3- دوتای آن سنگی مرغوب است- »برو«ی 

آذری- میوه ای بهشتی
4- نوعی پخت برنج- آِب دیده- از ضمایر اشاره

5- سوره ای در قرآن- مادر عرب
6- مدارک- زبان شیرین ما
7- دانه ای خوشبو- روشندل

8- عزیز تابستان- نوعی لباس- سوره هایی که در 
مکه نازل شده اند

9- داروی مالیدنی- رطوبت- از شهرهای کرمان
10- رّمال- دستمزد

11- منطقه ای در نزدیکی تهران- رویین تن شاهنامه
عمودی

1- آخرین شاه قاجار- از تنقالت مضر
2- ورم کردن- پیامبر آشنا به زبان حیوانات

3- سمت- از کشورهای عربی- روی گونه نشان 
آبروست

4- نوعی جنگندۀ هوایی- یک فرنگی- گدای به هم 
ریخته

5- پرورش دهندۀ حیوانات اهلی- بله فرنگی
6- خیس- سنگ ریز- خوب نیست- طاقچه

7- شمای فرنگی- پیمان خود با امام حسین علیه السالم را 
شکستند

8- بیهوشی- از گندم به دست می آید- از اقوام ایرانی
9- مادر آذری- اهلی- نام قدیم اصفهان

10- میوۀ ترش افریقایی- ماری با زهر کشنده
11- سلطان جنگل- از واحدهای اندازه گیری دقیق طول
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انیسه موسویان

امید
یک نفر باید بیاید از کنار چشمه ها

خندۀ خورشید را در بین ما قسمت کند
یک نفر باید بیاید

یک نفر که مثل بابا مهربان و ساده است
هدیه های عید را در بین ما قسمت کند

یک نفر باید بیاید
یک نفر از سمت آبیهای دور از دسترس

با قناریهای غمگین در قفس
از نسیم و آفتاب و آسمان صحبت کند

*
او می آید عاقبت تا قلبهای خسته را

با خدای مهربان و آشنا
نسبت دهد   
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