
سال چهارم/شمارۀ49 پیاپی211/شنبه 17 اسفند مـاه300/1387تومان



2 17 اسفند مـــاه  1387
211



17 اسفند مـــاه  31387
211

له
قا

رم
س

ی 
جا

ه 
ب

صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام )س( 
سال چهارم- شمارۀ49

مدیرمسؤول: مهدی ارگانی
سردبیران: افشین عالء/ محسن وطنی

دبیرتحریریه: فاطمه ساالروند
مدیر هنری: حامدقاموس مقدم

hghm97@gmail.com
صفحه آرا: زهراسادات موسوی محسنی/ لیال بیگلری

گروه هنری: مجید صالحی/عاطفه شفیعی راد
سروش مسعودی/سارا  قاموس  مقدم/ نازنین جمشیدی

طراح جلد و پشت جلد: زهراسادات موسوی محسنی 
ویراستار: حسام الدین قاموس مقدم
تلفکس: 77648693-88836792

doost_nojavanan@yahoo.com :ایمیل
نشانی: تهران-صندوق پستی14155-3563
زاده توزیع و امور مشترکین: محمدرضا مالاّ
فکس: 66712211   تلفـن: 66706833

امیدوارم روزی مجسمه هایم راه بروند..................... 4

گلهای کاغذی......................................................... 8

دوران زیبای دانشجویی!.............................................. 10

کو گوش شنوا؟! .................................................... 12

طوفان، یوزپلنگ استثنایی....................................... 14

16  ...............................................................WiMAX

زمستان و صرفه جویی.............................................. 18

حرکات وضعی و انتقالی در اعصاب نوردی! ............... 20

لبخند مینیاتوری! ..................................................... 22

گیوۀ قرضی؛ ممنوع!............................................. 24

درخت طنین آوای خداوند است................................ 28

برنامۀ زیادی برای کشتی دارم................................. 30

باغهای کاغذی........................................................ 31

جدول و سرگرمی.................................................... 32

سفر ایستگاه......................................................... 34

ماهی های قرمز حوض سال چهارم/شمارة49 پياپى211/شنبه 17 اسفند مـاه300/1387تومان

دکتر عبدالحس��ین طباطبایی در مورد روحیۀ لطیف و 
پر احس��اس سید احمد اظهار میگوید: بعد از ظهر یک 
روز تابستان به منزل ایشان رفتم، دیدم رنگ ایشان به 
شدت پریده است و از شدت ناراحتی بر خود می لرزند. 
علت را جویا ش��دم. حالت بغض مانندی داش��تند. بر 
خود لرزیدم و فکر کردم که حادثۀ بس��یار مهمی اتفاق 
افتاده که ایشان با آن روحیۀ قوی که من سراغ داشتم، 
ای��ن چنین ناراحتند. وقتی عل��ت را فهمیدم، به لطافت 
روحش��ان پی بردم. قضیه این بود که خدمتگزار خانه، 
ته کش کف حوض خانه را برداش��ته بود تا آب حوض 
را تعویض کند، فرام��وش کرده بود که ماهیهای قرمز 
ح��وض را از آب خ��ارج کند. ایش��ان وقت��ی به خانه 
می روند، مشاهده می کنند که آب حوض در حال تمام 
شدن است و ماهیها در حال جان دادن هستند. کوشش 
می کنند و بعضی از ماهیها را نجات می دهند ولی بعضی 
دیگ��ر بر اثر بی آبی مرده بودند و ایش��ان از جان دادن 
ماهیها که به خاطر مسامحۀ خدمتگزار خانه انجام شده 

بود، به شدت ناراحت شده بودند. 

یاد یادگار امام - ص116
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این عالقمندی چگونه به یک فعالیت 
حرفه ای تبدیل شد؟ 

کار  ب��ه  دبیرس��تان  دوران  از  م��ن 
هن��ری عالقمند ب��ودم و در آن 

نقاشی  بیش��تر  سالها 
می کردم اما یکی از 
مهمتری��ن دالیل 
جدی  گرای��ش 
م��ن ب��ه هن��ر، 
معلمین  از  یکی 
آم��وزش هن��ر 
دوران  در  م��ن 
بود  دبیرس��تان 
که ایش��ان بسیار 

تش��ویق  را  م��ن 
ند  د می کر

و از من می خواس��تند که در مسابقات 
مختلفی که در س��طح آموزش��گاههای 
تهران برگزار می ش��د، ش��رکت کنم. 
شرکت در این مسابقات و عناوینی 
کس��ب  آنه��ا  در  ک��ه 
باع��ث  می ک��ردم، 
ش��د انگیزه ه��ای 
بیشتری در من 
ب��رای ادام��ه 
کار به وجود 

بیاید. 

موزۀ هنرهای معاصر تهران همیش��ه برای عالقمندان به هنرهای تجس��می پر از زیبایی و جذابیت است اما از زیباییهای آن 
اگر بگذریم، این روزها در قسمت کارشناس هنری این موزه مردی پنجاه و چند ساله نشسته که با لبخندی بر لب و چهره ای 
مهربان هر روز میزبان هنرمندان جوان و نوجوانان پر شوری است که از راههای دور و نزدیک می آیند تا سؤاالتشان را از او 
بپرس��ند و از تجربیات ارزش��مندش استفاده کنند. استاد شاهرخ اکبری دیلمقانی از هنرمندان مطرح مجسمه سازی کشورمان 
اس��ت که بیش و پیش از هنر ارزش��مند و جذابش، شخصیت متواضع و مهربان او مرا بر آن داشت که این گفتگوی کوتاه را 

با او ترتیب دهم. 
اس��تاد دیلمقانی متولد س��ال 1334 در شهرس��تان خوی و فارغ التحصیل رشتۀ معماری داخلی ساختمان از دانشگاه هنر در 

سال 1357 است. گفتگوی من با او می تواند دریچۀ آشنایی بیشتر شما با این هنرمند خوب کشورمان باشد. 

زمینه های عالقمندی شما به هنرهای 
تجس��می و به وی��ژه مجسمه س��ازی 
چگونه و از چه زمانی شکل گرفت و 

اکبری دیلمقانی:

امیدوارم روزی مجسمه هایم راه بروند
گفتگو از محمد رضا طاهری
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عام��ل مهم دیگری که من را بیش��تر 
به س��مت مجسمه س��ازی س��وق داد، 
وجود یکی از بس��تگان نزدیکم بود که 
خودشان از اساتید مجسمه سازی و فارغ 
التحصیل دانشگاه هنر بودند و فضای 
کاری بسیار مناسبی را هم در اختیار 
داشتند. من در دوران دبیرستان و 
حتی بعد از قبولی در دانش��گاه به 

عنوان دستیار در کنار ایشان فعالیت 
می ک��ردم و در ای��ن دوران تجربی��ات 
بس��یار مفیدی از ایش��ان به من منتقل 
ش��د که اشتیاق و احس��اس جستجو را 
بیشتر در من به وجود آورد. در دوران 
دانش��جویی اگرچ��ه رش��تۀ تحصیلی ام 
متف��اوت از مجسمه س��ازی ب��ود ام��ا 
همیشه از کارگاههای مجسمه سازی که 
در فضای دانش��گاه هنر برگزار می شد 
اس��تفاده می کردم و همین که احساس 
می ک��ردم این رش��ته ب��ا روحیات من 
س��ازگاری دارد و می توانم احساس��ات 
درونی ام را با آن بیان کنم، کافی بود تا 
به صورت جدی در این فضا باقی بمانم 
و به تالشهایم در این رشته ادامه دهم. 
چ��ه موادی می تواند ب��ه عنوان مادۀ 
اولیه در مجسمه س��ازی استفاده شود 
و هرک��دام چه خصوصی��ات مثبت و 

منفی ای دارد؟ 
از ابت��دای تاریخ تا به حال موادی که 
در مجس��مه ها به کار می رود، ش��امل 
چند مادۀ اصلی می شود که قدیمی ترین 
آنها  سنگ است. سنگ از دوران ماقبل 
تاریخ توس��ط بشر به شکلهای گوناگون 
در می آم��د و امروز هم همچنان از آن 
در مجسمه سازی استفاده می شود. مادۀ 
دیگر چوب اس��ت که نس��بت به دیگر 

م��واد از قابلی��ت مان��دگاری کمتری 
برخوردار اس��ت اما نقطۀ قوتش سبک 

بودن آن است. 
برن��ز هم یک��ی دیگر از م��واد مورد 
اس��تفاده اس��ت که البته باید با کمک 

ریخته گری مورد استفاده قرار گیرد. 
م��ادۀ دیگ��ری ک��ه بیش��تر توس��ط 
هنرجوی��ان و کس��انی که ت��ازه به این 
رش��ته وارد شده اند اس��تفاده می شود، 
ِگل است که وقتی تحت درجه حرارت 
باال ق��رار می گیرد، تبدیل به س��فال و 
س��رامیک می ش��ود و کیفیت خوب و 

ماندگاری باالیی دارد. 
البت��ه ام��روز مواد ش��یمیایی 

پیچیده ت��ری هم در  نس��بتًا 
کار  ب��ه  مجسمه س��ازی 
م��ی رود ک��ه ه��ر کدام 
قابلیتهای خاص خودشان 

را دارند. 
ش��ما کدام یک از مواد 

را برای کار خودتان بیشتر 
می پسندید؟ 

م��ن ب��ه دلی��ل انعطاف پذی��ری و 
ماندگاری باالیی که ترکیبات جدیدی 
مث��ل رزین و پلی اس��تر دارد، بیش��تر 

مایلم از آنها در کارهایم اس��تفاده 
کنم چون از ترکی��ب این مواد، 
موادی بسیار متنوع با قابلیتهای 
بسیار باال به وجود می آید. البته آثاری 
هم داش��ته ام که از جنس سنگ، چوب 

و برنز بوده است. 
کدام یک از کارهایتان را بیش��تر از 

بقیه دوست دارید؟ 
ی��ک اثری بود ک��ه در محوطۀ خانۀ 
هنرمندان به سفارش شهرداری ساختم 
ب��ا عن��وان »مکعبها« ی��ا »از کثرت به 
وحدت« که به نظرم توانست با محیط 
اطراف خ��ودش ارتباط خوب��ی برقرار 
کن��د و خ��ودش را در فضا ب��ه خوبی 

نشان بدهد. 
کار دیگ��ری ک��ه ب��ه نظ��رم در آن 

اکبری دیلمقانی:

امیدوارم روزی مجسمه هایم راه بروند
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توانس��تم تجربی��ات و یافته هایم را به 
خوب��ی بروز ده��م، اثری اس��ت که به 
ارتفاع 9 متر در یکی از فضاهای تجاری 
تهران نس��ب شده است و از جنس فلز 
و پلکس��ی گالس است و ترکیب آن با 
ن��ور و آب فرم وی��ژه ای را به مخاطب 

ارائه می دهد. 
همچنی��ن تازگیه��ا تجربه هایی را در 
ترکیب مواد شروع کرده ام که احساس 

می کنم ارتباط خوبی با مخاطبم برقرار 
کرده اس��ت. در این تجربیات، سبکی، 
مان��دگاری و ضربه پذی��ری آثار را مّد 

نظر دارم. 
شما بیشتر به ساخت آثار انتزاعی و 
سورئال می پردازید یا ساخت تندیس 
انسان و کارهای رئال را هم به عنوان 

فعالیت جدی دنبال می کنید؟ 
ب��ه اعتقاد من هی��چ هنرمندی بدون 
ش��ناخت از مبانی کالسیک هنری که 
در آن فعالی��ت می کند، نمی تواند وارد 
فضاهای مدرن آن هنر ش��ود. به 
همین خاطر م��ن تجربیاتی در 
کالسیک  مجسمه سازی  زمینۀ 
و رئ��ال داش��ته ام ک��ه از بین 
آنه��ا می توانم به پرترۀ اس��تاد 
فرش��چیان اشاره کنم که 
م��وزۀ  ورودی  در 
در  ایش��ان 
کاخ سعدآباد 
ش��ده  نص��ب 
اس��ت. همچنی��ن 
کارهای��ی را در اوای��ل 
انق��الب ب��ا توج��ه به ش��رایط 
اجتماعی آن روزها و با استفاده 
از س��مبلهای ارزشی انجام دادم 
که بازگوکنندۀ آرمانهای جامعۀ 
آن روز ای��ران بود ولی این 
روزها بیشتر به دنبال نوعی 
س��ادگی در فرم هستم تا 
بتوانم با نس��ل ت��ازه ای از 
مخاطبی��ن ارتب��اط برقرار 

کنم. 
چقدر جالب که هنرمندی 
با ای��ن همه تجرب��ۀ موفق 

هنوز هم راههایی را پیش روی خودش 
می بیند ک��ه باید طی کن��د. خیلی از 
هنرمندان ب��ه محض اینکه یک یا دو 
اثر نس��بتًا قابل قبول ارائ��ه می دهند، 
خودشان را در قله حس می کنند. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
به اعتقاد من توق��ف در هر مقوله ای 
از زندگی مس��اوی ب��ا نوعی اضمحالل 
ش��خصیتی، فک��ری و روح��ی اس��ت. 
جس��تجو بزرگتری��ن نعمتی اس��ت که 
خداوند به انس��ان عطا فرموده است و 
اگر ما یاد بگیریم که چگونه در طبیعت 
جستجو کنیم، دنیای ما تبدیل به فضای 
بی انتهای��ی می ش��ود برای مو ش��کافی 
کردن و کش��ف کردن و اگر ما جهان 
را از دریچه های��ی ک��ه دیگ��ران کمتر 
به آن ن��گاه کرده اند ببینی��م، فضاهای 
ت��ازه ای پیش رویمان خواهیم داش��ت 
که می توانیم در آنها هر لحظه فضاهای 
تازه تر و هنرمندانه تری را کشف کنیم. 
به نظر ش��ما فرق مجسمه ها و آدمها 

در چیست؟ 
هیچ فرقی با ه��م ندارند. به نظر من 
وقت��ی یک اث��ر هنری خلق می ش��ود، 
هنرمن��د بخش��ی از وجود خ��ودش را 
ب��ه اثر منتقل می کن��د و اگر روحیات، 
انرژیها، احساس��ات و عشق هنرمند در 
اثر او حضور نداش��ته باش��د، آن اثر با 
مخاطب ارتباط برقرار نخواهد کرد. به 
اعتقاد من یک مجسمه بخشی از وجود 
یک انس��ان است و ش��ما با نگاه کردن 
ب��ه آن می توانید به ابعاد روحی، فکری 
و حتی جس��می هنرمن��د آن پی ببرید. 
ی��ک اثر هنری باید ی��ک موجود زنده 
باش��د و تفاوت یک هنرمن��د واقعی با 
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یک هنرگر و کسی که تنها کار هنری 
انجام می دهد، در همین زنده بودن یا 

زنده نبودن اثر هنری اوست. 
اگر ی��ک روز صبح ک��ه از خواب 
بیدار می شوید ببینید مجسمه هایتان 
راه می روند و با ش��ما حرف می زنند، 

چه احساسی پیدا می کنید؟ 
آن وقت تازه می فهم��م که کارم را 
درس��ت انجام داده ام. البته این سؤال 
یک س��ؤال بس��یار س��ورئال و خاص 
اس��ت که ب��ه اعتقاد من نش��انۀ نگاه 
هوش��مندانه و هنری شماست اما اگر 
دقیق تر به آن بنگریم، خواهیم فهمید 
که عین واقعیت اس��ت؛ یعنی یک اثر 
هن��ری باید در جامعه راه برود و پیام 
خودش را برساند و اگر همیشه داخل 

ی��ک موزه یا نگارخانه بنش��یند و وارد 
متن جامعه نش��ود، رسالت واقعی خود 
را انج��ام نداده اس��ت. م��ن امیدوارم 
روزی را ببین��م که مجس��مه هایم راه 

می روند و حرف می زنند. 
دوس��ت دارید تندیس چه کسی را 

بسازید؟ 
آرزوی قلبی من این است که آنقدر 
توانای��ی و امکانات داش��ته باش��م که 
بتوان��م همۀ طرحهای��ی را که در ذهن 
دارم به عینیت برس��انم اما متأس��فانه 
مجسمه س��ازی هنر پرخرجی اس��ت و 
تبدی��ل آن به ابعاد بزرگتر، پر خرج تر 
ه��م خواهد بود. با ای��ن حال مهمترین 
دغدغ��ۀ ای��ن روزه��ای من س��اختن 
مجس��مه ای با ابعاد قاب��ل قبول و در 

محیط��ی تأثیرگذار اس��ت که از لحاظ 
محتوا بیانگر ارزشهای انسانی، شجاعت، 
زیبایی و عش��قی باش��د که انسانها به 
یکدیگ��ر و به باورهای قلبی خودش��ان 
دارن��د و چون خداوند هم��واره به این 
بندۀ کوچکش لطف داش��ته است، این 
نوید را می دهم که ای��ن کار نیز اتفاق 

خواهد افتاد. 
پ��س ش��خصیت خاصی را م��ّد نظر 

ندارید تا تندیس او را بسازید. 
ن��ه! به نظر من انس��انهای بزرگ هر 
کدام دارای جنبه هایی از زیبایی و شکوه 
هس��تند که اینها هم در چند شاخه به 
هم می رس��ند و من دوست دارم نقطۀ 
تالقی همۀ این خوبیها را در هنرم پیاده 

کنم. 
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سعید بیابانکی

اگر روزی از من بپرسند از چه درسی 
بیشتر بدت می آید، می دانید می گویم 
همۀ  مثل  می کنید  فکر  حتمًا  چه؟ 
یا  ریاضی  می گویم  جهان  تنبلهای 
امالء  حتی  یا  جغرافی  یا  تاریخ  مثاًل 
و انشاء. اما نه! من عاشق ریاضی ام و 
مثاًل  دارم.  دوست  هم  را  درسها  بقیۀ 
همین انشاء؛ بچه ها کلی با انشاهای من 
از زنگ  وای!! حالم  اما  کیف می کنند 
خاطر  به  نه  می خورد.  هم  به  ورزش 
این که باید بدویم و خسته شویم. فقط 
به خاطر این که تا آن سال یک دست 
لباس ورزشی درست و حسابی نداشتم. 
لباس  بودند.  بی تقصیر  مادرم  و  پدر 
یک  که  هم  پدرم  بود،  گران  ورزشی 
کارخانۀ  وقتی  از  بود.  بیکار  بود  سال 
بود،  شده  تعطیل  برادران  ریسندگی 
پدرم آمده بود نشسته بود کنج خانه. 
مدرسه  در  من  که  این  برای  مادرم 
بود  رفته  نکنم،  سرخوردگی  احساس 
رو  و  رنگ  اسپرت  کفش  جفت  یک 
رفته و کهنه از پسرعمویم گرفته بود. 

شلوار هم از برادر بزرگترم بود که 
حاال رفته بود سربازی. پیراهنم را 
هم مادرم از کهنه فروشیهایی که 
مسجد  نزدیک  چهارشنبه  هر 
خریده  می کردند،  بساط  محل 
بود. خودش هم یک عدد پنج 
وقتی  پشتش.  بود  دوخته 
آنها را می پوشیدم، می شدم 
مضحکۀ بچه ها. آنها حرفی 
نگاههایشان  با  اما  نمی زدند 

همۀ  این  تازه  می کردند.  مسخره ام 
نه  نبودم.  بلد  هم  ورزش  نبود.  ماجرا 
فوتبال و نه بسکتبال و نه والیبال و نه 
دو و میدانی. مبصر کالس که مسئول 
زنگ ورزش بود، با آن لباسهای شیک 
و کفشهای آنتیک فقط زنگهای ورزش 
همۀ  کند.  اندام  عرض  می توانست 
نمره هایش تک بود ولی ورزش بیست. 
او به واسطۀ برادرش که در تیم فوتبال 
ابهت  مثاًل  کلی  می کرد،  بازی  استان 

داشت و برای همه قیافه می گرفت. 
زنگ  من  برای  لحظه  عذاب آورترین 
که  وقتی  آن  از  بدتر  و  بود  ورزش 
می شد.  شروع  فوتبال  برای  یارگیری 
هر  تیم.  دو  می شدیم  کالس  کل 
خودش  برای  کاپیتان 
یارگیری  نوبت  به 

بودم  آخر  نفر  همیشه  من  و  می کرد 
به  حاضر  کاپیتانها  از  کدام  هیچ  که 
انتخابم نبودند ولی باالجبار روی دست 
از تیمها می ماندم. همه خدا خدا  یکی 

می کردند که من گیر آنها نیفتم. 
معلم  بود.  حساسی  روز  روز،  آن 
ناظم  آقای  و  مدرسه  مدیر  ورزش، 
آمده بودند توی حیاط مدرسه داشتند 
بازی ما را نگاه می کردند. قرار بود تیم 
فوتبال مدرسه را انتخاب کنند. از هر 
کالس یک نفر که بازی بهتری داشت، 
و  شد  شروع  بازی  می شد.  انتخاب 
دنبال  دویدن  به  کردند  بچه ها شروع 
و  لباسهای گشاد  با آن  توپ. من هم 
کفشهای پاره و پوره نمی توانستم تکان 
که  بچه هایی  و  کالس  مبصر  بخورم. 
دیدن  چشم  و  بودند  کالس  تنبلهای 
به  اجازه نمی دادند توپ  مرا نداشتند، 
پاهای من نزدیک شود. شده بودم عین 
یک آدم بی مصرف وسط زمین که اگر 
بچه ها  زمین،  کنار  می نشستم  می رفتم 
بازی کنند! نمی دانم  بهتر می توانستند 
وقتی  که  شد  چه  شلوغیها  این  وسط 
شوت  را  توپی  کالس  مبصر  مرتضی 
سرم  به  خورد  توپ  هوا،  پریدم  کرد، 
همه  حریف.  تیم  دروازۀ  توی  رفت  و 
ذوق کردند و پریدند مرا بغل کردند 
و گفتند: »آفرین آقا سعید! دمت گرم 
بابا.« معلم ورزش و مدیر و آقای ناظم 
به  از آن  هم کلی مرا تشویق کردند. 
بعد احساس کردم همۀ چشمها به من 
به  گنده  کفشهای  آن  با  شده.  دوخته 
سختی می شد دوید. به هر حال تیم با 
گل من بازی را برد. منی که بدترین 
بازیکن مدرسه بودم و دست بر قضا و 

گلهای کاغذی
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اتفاقی گل زده بودم، شدم نفر اول تیم 
درآمده  همه  مدرسه. حرص  منتخب 
که  کالس  مبصر  بیشتر  همه  از  بود؛ 
فوتبال  تیم  در  برادرش  می کرد  ادعا 
بازی می کند و حق اوست که به تیم 

مدرسه دعوت شود. 
جمعۀ هفتۀ بعد با مدرسۀ دانش بازی 
بسیار  تیمش  که  مدرسه ای  داشتیم. 
و جایزه هم  کلی کاپ  و  بود  معروف 
برده بود. مسابقه را گذاشته بودند توی 
و  زرد  چمنهای  که  شهرداری  زمین 
رنگ و رو رفته اش نشان از آن داشت 
که مدتهاست کسی در این زمین بازی 
نکرده است. روز قبل از بازی فقط دو 
بودیم.  کرده  تمرین  بچه ها  با  ساعت 
شاکی  من  انتخاب  از  نوعی  به  همه 
حرفهای  از  می شد  را  این  و  بودند 
قبل  شب  زد.  حدس  گوشی شان  در 
و  پدر  داشتم.  اضطراب  کلی  بازی  از 
مادرم که متوجه این وضع شده بودند 
از من می پرسیدند: »چی شده؟  مدام 
مگه فردا قراره کجا بری؟ پاشو درست 
و  می رفتم  طفره  هم  من  بخون.«  رو 
گردش  بریم  قراره  بابا!  »نه  می گفتم: 
علمی.« اگر می گفتم قرار است فوتبال 
او  نمی داد.  اجازه  مادرم  کنیم،  بازی 
خیلی سر دست و پای من می ترسید. 

روز موعود فرا رسید. بیشتر بچه های 
بودند.  آمده  ما  تشویق  برای  مدرسه 
ناظم  آقای  ورزش،  معلم  مدیر،  آقای 
بودند.  هم  بچه ها  خانوادۀ  از  خیلی  و 
اضطرابم هر لحظه بیشتر می شد. قلبم 
تند تند می زد. میان آن همه تماشاچی 
باید می دویدم، با آن کفشهای گشاد و 

آن بازی افتضاح! 
شروع  بازی  بود  کندنی  جان  هر  به 
شد. همۀ چشمها به پاهای مِن بدبخت 

حتمًا  که  سرم  به  و  بود  شده  دوخته 
یکی از آن ضربه ها را خرج تیم حریف 
شکسته  سرم  روز  آن  کاش  ای  کنم. 
بود و آن ضربۀ لعنتی را نمی زدم. معلم 
از کنار زمین داد می زد:  ورزش مدام 
تیم  این  سعید.  ضربه ها  اون  از  »یکی 
اونا هیچی نیستن. تو می تونی.  ضعیفه. 

یک کم تحرک و یه کم تالش...« 
توی  که  هم  »ج«  سوم  کالس  مبصر 
بود  کرده  لج  من  با  بود،  خودمان  تیم 
پاهایم  به  توپ  نمی داد  اجازه  اصاًل  و 
بخورد و مدام توپ را به بچه های دیگر 
پاس می داد. نمی دانم چه شد که یک 
دیدم  تا  شد.  جریحه دار  غرورم  دفعه 
توپ به پاهای مبصر کالس سوم »ج« 
نزدیک می شود، به سمت مبصر حمله 
بردم و توپ را از پاهایش گرفتم. کاری 
از  که هیچکس نمی کرد. معلم ورزش 
توی  می ری  »چرا  زد:  داد  زمین  کنار 
می کنی  کار  چی  خودمون؟  یار  پای 
سعید؟« خون جلوی چشمانم را گرفته 
سمت  بردم  را  توپ  زحمت  به  بود. 
را  جلویم  بی آنکه  حریف.  تیم  دروازۀ 
نگاه کنم تمام انرژی ام را گذاشتم روی 
پای راستم و توپ را شوت کردم. آن 
همزمان  که  بود  محکم  ضربه  قدر 
با شوت، کفش پای راستم از پایم 

درآمد. کفش و توپ از دور به 
دروازه  رفتند.  دروازه  سمت 

به طرف  بیچاره ظاهراً  بان 
و  رفت  شیرجه  کفش 
راست  سمت  از  توپ 

غلغله ای  من  گل  شد.  دروازه  وارد 
بلند  دست  سر  مرا  بچه ها  کرد.  پا  بر 
لنگه  یک  فقط  که  حالی  در  کردند، 
کفش پایم بود. گروهی می گفتند: »گل 
قبول نیست! « ولی داور گل را به من 

هزار  با  بازی  آن  بود.  کرده  ثبت  نام 
هم  آن  شد،  تمام  ما  سود  به  زحمت 
با تک گل من و فشارهای حریف هم 

روی دروازۀ ما اثر نداشت. 
بهترین  عنوان  به  من  صف  سر  فردا 
آقای مدیر یک  معرفی شدم.  بازیکن 
من  به  ورزشی  شیک  لباس  دست 
هدیه داد. همه برایم کف زدند و هورا 
را  کالسمان  مبصر  مرتضی  کشیدند. 
نمی آمد.  در  خونش  می زدی  کاردش 
همیشه  برای  را  فوتبال  روز  آن  من 
کردند  تشویقم  خیلیها  کنار.  گذاشتم 
که اگر ادامه بدهم، به تیم ملی خواهم 
رفت اما خودم می دانستم که هر دوبار 
نگذاشتم  و  است  بوده  من  یار  شانس 

اعتبار و محبوبیتم از بین برود. 
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مریم شکرانی

دوران زیبای دانشجویی! 
اوان  از  گرامی  هموطنان  همۀ  مثل 
شدن  مهندس  آرزوی  در  کودکی 
هموطنان  همۀ  مثل  باز  و  می سوختم 
برق  مهندسی  اول��ش  اول  گرامی 

مد  را  شریف  محترم  دانشگاه 
اثر  بر  اما  بودم  داده  قرار  نظر 
به  پیچیده  عوامل  سری  یک 
هم  شریف  نساجی  و  عمران 
اثر  بر  هم  باز  ولی  دادم  رضایت 
تصمیم  پیچیده  عوامل  سری  یک 
گرفتم شهرهای بزرگ را نیز از قلم 
نینداخته و راهی دیار غربت شوم اما 
باز هم این عوامل پیچیدۀ خیر ندیده 

برای برخورداری از یک زندگی محترم دانشجویی، در درجۀ اول می بایست 
با تعدادی از مهندسان عزیز ترم صفر منزلی اختیار نموده و به چشم خوابگاه 
و  کرده  لطف  هم  مهندس دوست  عزیز  هموطنان  شود.  نگریسته  آن  به 
مرغداریهای واقع در ارتفاعات صعب العبور میهن عزیزمان را با قیمتی بسیار 
بسیار مناسب به دانشجویان عالی مقام مهندسی غالب فرموده و ماهیانه به 

زار وزندگی ابوی محترم در حراجیهای ماهیانه چوب حراج زدند. 

یکی از تفریحات بزرگ تمام دانشجویان 
محترم وطن که از شاخه های مختلف 
تولید  می باشند،  مهندسی  رشته های 

بلوتوث خوابگاهی است. ساعاتی 
تفریحات  ب��ه  باید  نیز 

پاستوریزه وغیر پاستوریزۀ 
اختصاص  دانشجویی 

خودشان را وسط انداختند و بنده را به 
این نتیجه رساندند که در دهاتهای با 
صفای وطن نیز دانشگاههای محترمی 

وجود دارند که نباید از آنها غافل شد. 
خالصه این عوامل پیچیده تا روز آخر 
دست از سر کچل بنده بر نداشتند و 
به دانشگاه آزاد شعبۀ  باعث شدند 
مهندسی  وزین  رشتۀ  و  منتی گل 
بافت جوراب نایل آمده و باالخره 
به آرزوی ملی مان تحقق ببخشم و 

عازم دانشگاه بشوم. 

با  هم  آن  مهندس شدن  وگرنه  یابد 
شرایط خوابگاه، کوفت و زهر مار آدم 
می شود و می رود پی کارش. از دیگر 
لوازم زندگی خوابگاهی، تجهیز به 
انواع و اقسام لوازم ضروری 
مورد  لوازم  البته  می باشد؛ 
تا  دانشجو  ه��ر  ع��الق��ۀ 
دانشجویی  زندگی  از  قبل 
محترم  و  محفوظ  جایگاهش 
می تواند  لوازم  این  حاال  است، 
دالبی  صوتی  سیستم  و  استریو 
کم  بسیار  تشکیالت  کلیۀ  و 

حجم وکم سر و صدا  و بسیار حیاتی 
باشد یا گیتار برقی با آن نواهای آرام 
و بسیار دلنشین و مالیم تا کفش مورد 
عالقۀ دانشجو که می بایست شبها در 
آغوش آن به خواب رود. البته یکی دو 
انسان  اساتید  که  جزوه ای  و  کتاب  تا 
را مجبور می کنند بخرد نیز جزو لوازم 
محترم  دانشجوی  یک  ضروری  غیر 
بسیار  که  می آید  حساب  به  مهندسی 
هم دست و پا گیر بوده و جای زیادی 
از دانشجوی بیچاره و زبان بسته اشغال 

می کند. 
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خانواده های عزیز نیز از حال دانشجویان 
اسیر در خوابگاه غافل نبوده و به طور 
و  خوراکی  محموله های  روزی  شبانه 
کامیونهای  با  را  وبهداشتی  نوشیدنی 
و  کرده   اعزام  محل  به  سرخ  صلیب 
آنها نیز سعی می کنند  رنج و ریاضت 

تحصیل دانش را بر فرزندان خویش 
اندکی بیشتر مرتفع بنمایند. 

شماری  خوشبختانه 
نیز  محترم  اساتید  از 

کمبود  که  دارند  وجود 
امکانات خوابگاهی و زندگی دانشجویی 
عنایت  و  بذل  در  و  نموده  درک  را 
محترم  دانشجویان  به  قبولی  نمره های 
از هیچ کوششی فرو گذار نکرده و در 
مهندسان  برداشت  و  داشت  کاشت، 
خاک  این  از  خبره  و  ورزی��ده  بسیار 
را  تالش  و  سعی  نهایت  مهندس پرور 

به عمل می آورند. 
آشنایی  دانشجویی  جاذبه های  از  یکی 
گردشگری  و  توریستی  جاذبه های  با 
هیچ  در  که  است  تبعید  محل  منطقۀ 
شرایطی نباید این فرصتهای غیر قابل 
به  ولو  داد  دست  از  را  زندگی  تکرار 
قیمت غیبتهای مکرر و دو دره کردن 
اساتید  پیچاندن  و  دانشگاه  کالسهای 
محترم مربوطه. مگر می خواهید چه کار 
کنید؟ فوقش یک داستان می سازیم و 
می کنیم.  موجه  آن  با  را  غیبتهایمان 
دلیلهای  و  دروغها  این  می توانیم 

کاماًل موجه را از داستانهای دوران 
دانش آموزی وام بگیریم. 

دانشگاه،  امکانات  از  دیگر  یکی 
سفرهای علمی و دانشجویی است که 
ببریم  را  استفاده  نهایت  آنها  از  باید 

و  روحیه  به  مهلکی  ضربۀ  وگرنه 
سالمتی روانمان وارد می شود. مطمئنًا 
نمی تواند  محترمی   دانشجوی  هیچ 
همکالسیهای  که  ببیند  و  بنشیند 
آجیل  و  تخمه  و  هندوانه  محترمش 
هستند  علمی  گردش  راهی  دست  به 
از  پس  و  یادگاری  خفن   عکسهای  و 
نکند  احساس  و  ببیند  را  آنها  گردش 
داده  دست  از  را  طالیی  فرصت  چه 

است. 
به  الوجوه  من   وجه  هیچ  به  دانشگاه 
سختی دوران مدرسه نیست و شما به 

مهر  ماه  کلیۀ  می توانید  راحتی 

تعطیالت  با  بودن  مقارن  دلیل  به  را 
است  این  مهم  کنید.  تعطیل  تابستانی 
که شما در راه دانش اندوزی و مهندس 
می شوید.  متحمل  را  رنجی  هر  شدن 
هم  ترم  شدن  تمام  از  قبل  ماه  یک 
روحیه  تقویت  جهت  می بایست  که 
و آمادگی برای امتحانات با همکاری 
دانشجویان دیگر خود را تعطیل کنید و 
بعد از امتحانات هم که دو سه ماهی تا 
عید فاصله داریم و چون تعطیالت بین 
تعطیالت است، حتمًا می بایست تعطیل 
شده و ترم دوم را با سالم و صلوات 
از اردیبهشت ماه آغاز کنید و دوباره 
یک ماه خرداد را به استراحت قبل از 
به  دوباره  و  داده  اختصاص  امتحانات 
تابستان زیبا بپیوندید. خالصه تا چشم 
به هم بگذاری این دوران سراسر تجربه 
و علم آموزی و خودسازی و استقالل از 
خانواده به پایان رسیده و شما از یکی از 
انواع گرایشهای مهندسی فارغ التحصیل 
جامۀ عمل  ملی تان  آرزوی  به  و  شده 
پوشانده اید و این خاک مهندس پرور را 
در دانش فزایندۀ خود غرق نموده اید. 
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دنباله  از  که  است  امده  پیش  بارها 
سینمایی  موفق  کارهای  برای  سازی 
نامیده ایم و به قول خیلی  تلویزیونی  و 
و  شناسی  آسیب  را  آنها  ادبی  خیلی 
مدیران  انگار  ولی  کرده ایم  کنکاش 
کمپانی های بزرگ فیلمسازی در سطح 
جهانی اصاًل مجلۀ دوست نوجوانان را 
می کنند  هم  اگر  و  نمی کنند  مطالعه 
فقط صفحات مربوط به اعصاب نوردی 
را مطالعه می کنند و اگر هم صفحات 
می خوانند  را  تلویزیونی  و  سینمایی 
احتماالً خودشان را به کوچۀ علی چپ 
نمی آورند.  مبارک  روی  به  و  می زنند 
همین است که یکی پس از دیگری در 
دام دنباله سازی می افتند و ذره ذره در 

منجالب تباهی فرو می روند! 
را  خود  قبلی  موفقیتهای  گول  آنها 
می خورند و اصاًل هم حاضر نیستند از 

تجربۀ دیگران استفاده کنند. 
آثار  از  شکار  فصل  سینمایی  انیمیشن 
حساب  به  بعدی  سه  انیمیشن  موفق 
نسبتًا  فروش  با  انیمیشن  این  می آیند. 
آثاری  کنار  در  شد  موفق  خود  باالی 
همچون پشت پرچین، خوش بدرخشد 
نوجوانان،  و  کودکان  استقبال  مورد  و 

حتی بزرگساالن زیادی در سطح جهان 
قرار بگیرد. 

زدنها  سوت  و  کف  و  موفقیتها  همین 
که  شد  باعث  انیمیشن  این  برای 
و  شود  خام  سونی  فیلمسازی  شرکت 
کارگردان  میتواوکاالهان،  به  هم  باز 
این  دوم  قسمت  ساخت  پیشنهاد 

انیمیشن را بدهد. 
باقی  و  شد  کار  به  دست  کاالهان  او 
دور  آنها  کرد.  صدا  را  گروه  اعضای 
هم جمع شدند، عقلهایشان را روی هم 
ریختند، زورشان را در باز و جمع کردند 

و فصل شکار 2 را دادند بیرون! 
شوند  ظاهر  متفاوت  اینکه  برای  آنها 
باز  را  رفته  مسیر  گرفتند  تصمیم 
گردند یعنی به جای حرکت از زندگی 
برای  جنگلی  زندگی  سمت  به  شهری 
حیوانات  میان  به  جنگل  از  حیوانات، 
یعنی  الیوت   جناب  برگشتند؛  خانگی 
همان گوزن کم شاخ که در فصل شکار 
داستان  وارد  نقش مکمل  عنوان  به   1
آن  از  را  اول  نقش  کم  کم  و  می شود 
کند  ازدواج  دارد  قصد  می کند،  خود 
است  قرار  که  هنگامی  درست  ولی 
اتفاق  بگوید  »بله«  خود  عروس  به 
صمیمی  دوست  برای  ناخوشایندی 
اش، »سوسی« که یک سنگ خانگی پا 

کو گوش شنوا؟! 

شهریار زنجانی

عروسی  مراسم  و  می افتد  است  کوتاه 
به هم می خورد. گروه، به قصد نجات 
»سوسیس« راهی می شوند و سرانجام 
خانگی  حیوانات  سایر  میان  در  را  او 
به  خانگی  حیوانات  می کنند.  پیدا 
ریاست »فی فی« معتقدند که حیوانات 
جنگلی، بدوی، انگل و کثیف هستند و 
به آنها آسیب می رسانند... نویسندگان 
را  خود  تالش  تمام   »2 شکار  »فصل 
می کنند که فیلمی با داستانی اکشن و 
با درونمایه های طنز ارائه دهند ولی در 
این کار موفق نیستند. ریتم تند فیلم به 
جای آنکه بیننده را سر ذوق بیاورد و 
با دستان همراه کند، او را گیج و دلزده 
تکراری  فیلم  شوخی های  می کنید. 
از  خیلی  از  خبری  آن  در  حتی  است 
نکات موفق حتی حضور خرگوشها که 
در قسمت اول بسیار طنزآمیز و خنده 
و  رنگ  کم  دوم  قسمت  در  بود  دار 

حتی بی رنگ می شود. 
از  که  کرده اند  سعی  نویسندگان 
کنند  استفاده  آور  خنده  دیالوگهای 
سبب  گفتگوها  حجم  بودن  زیاد  ولی 
سردرگمی بیننده می شود، همچنین در 
وجود  به  این حس  از صحنه ها  خیلی 
می آید که گفتگوها بی ربط است و در 

پیشبرد داستان نقشی ندارد. 

نگاهی به انیمیشن فصل شکار 2
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می دهد. در قسمت اول با سکانسهای 
کلیپ مانندی روبرو بودیم که یکی از 
موفقیت ترین آنها بخش حمله خرس و 
گوزن به فروشگاه و تفرج در آن بود. 
موسیقی این بخش جذابیت آن تصاویر 
را دو چندان کرده بود ولی در قسمت 
دوم نه تنها از این شیرین کاریها خبری 
نیست، موسیقی هم نمی تواند به خوبی 
تصاویر  زیر  و  کند  همراهی  را  فیلم 
حساس، خنده دار یا هیجان انگیز خط 
بکشد و آن را برجسته کند. از ابتدای 
بدون  و  یکنواخت  موسیقی  یک  فیلم 
و  می رود  مخاطب  مغز  روی  تعطیلی 
حتی گاهی اوقات بیننده آرزو می کند 
که ای کاش می شد فیلم را در سکوت 

دید! 
این  به  چیز  هر  از  بیش  که  چیزی 
بی ربط  دوبلۀ  است،  زده  لطمه  فیلم 
نباید  البته  است.  آن  نامناسب  و 
سازی  تیپ  در  را  گویندگان  تالش 

گرفت  ندیده  مختلف  کاراکترهای 
را  کار  زیادی  جذبیت  با  آنها  چون 
نامناسب  ترجمۀ  ولی  کرده اند  دوبله 
منفی  تأثیر  نیز  آنها  کار  روی  متن، 
زیر  را  آنها  زحمات  و  است  گذاشت 

سؤال برده است. 
دقیق تری  کاراکترهای   ،1 فصل شکار 
داشت که با اجرای نامناسب و دقیق 
ماندگار شوند ولی در فصل  توانستند 
و  کاریها  ریزه  آن  از  خبری   2 شکار 
ظریف کاریهای تکنیکی نیست و گاهی 

اوقات در ذوق بیننده نیز می زند. 
بزرگ  کمپانی های  رؤسای  به  ما 
سینمایی توصیه می کنیم برای جلوگیری 
از آنکه در چنین اشتباهاتی حتمًا فرم 
را  نوجوانان  دوست  مجلۀ  اشتراک 
مجلۀ  موقع  به  دریافت  با  تا  کنند  پر 
دقیق آن  مطالعۀ  و  نوجوانات  دوست 
از ورطۀ سقوط نجات  بتوانند خود را 

دهند! 

روی کاراکترهای سری اول شخصیت 
پردازی مناسبی انجام شده بود. بیننده 
می توانست  بود  که  سنی  رّدۀ  هر  در 
ویژگیهای شخصیتی کاراکترها را درک 
کند ولی در قسمت دوم حجم زیادی 
انسان  از  اعم  مختلف  شخصیتهای  از 
اضافه  اصلی  شخصیتهای  به  حیوان  و 
می شود ولی هیچکدام از آنها نمی توانند 
ارتباط مناسب را با بیننده برقرار کنند. 
حتی کاراکترهایی هم که در قبل با آنها 
شخصیتی  خصوصیات  به  بودیم  آشنا 
خود پایبند نیستند و رفتارهای متفاوتی 

از خود نشان می دهند. 
پیام  یک  انتقال  دنبال  فیلم  اینکه  با 
آموزشی نیز هست ولی نمی تواند پیام 
همان  به  هم  باز  و  کند  پیدا  ویژه ای 
کو  کسی  »هر  یعنی  اول  قسمت  پیام 
جوید  باز  خویش/  اصل  از  ماند  دور 
و  کند  اکتفا  خویش«  وصل  روزگار 
ارائه  ممکن  شکل  بدترین  در  را  آن 
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خورش��ید از پش��ت کوهه��ای بلن��د 
ماداگاس��کار طلوع می ک��رد و یکی از 
دش��تهای وسیع سرس��بز و کم درخت 
ماداگاسکار را روش��ن می کرد. در زیر 
یکی از درختهای انگشت ش��مار دشت، 
یوزپلنگ درشت هیکلی با رنگ قهوه ای 
روشن، از فرط خستگی به خواب عمیقی 

فرو رفته بود.
این درخت در حاش��یۀ دشتی بود که 
فاصلۀ نس��بتًا کمی ب��ا دره ای با عرض 
متوسط و عمق بسیار زیاد داشت که از 
درون آن رودی خروشان می گذشت و 
در حاشیۀ رود، سنگهای تیزی به چشم 
می خورد. دیگر خورش��ید طلوع کرده 
بود و گورخرهای آن دش��ت با احتیاط 
از نزدیک��ی مح��ل اس��تراحت طوفان 
می گذشتند تا به محل چرای خود بروند. 
همۀ حیوانات دشت با اخالق طوفان و 
قدرت او آشنا بودند و آنهایی که او را 

دیده و از دست او جان سالم به در برده طوفان، یوزپلنگ استثنایی
بودند، دیگر هرگز نمی خواستند دوباره 
با او روبرو ش��وند. در دشت به غیر از 
چند یوزپلنگ دیگر، هیچ گربه س��ان یا 
حیوان ترس برانگیزی وجود نداش��ت. 
گ��وش طوفان چنان تیز بود که صدای 
بس��یار آرام حرکت گورخرها را شنید 
ک��ه از آنج��ا می گذش��تند. خواس��ت 
چش��مهایش را بازت��ر کند ام��ا قبل از 
این که چشمهایش کاماًل باز شود، نور 
خورشید کمی چش��مش را زد. گرمای 
آفتاب به پوس��تش نف��وذ کرد و آن را 
گرم کرد و خواب آلودگی را از بدنش 
زدود. بلند شد و کش و قوسی به بدنش 
داد. سپس به اطراف نگاه کرد و هوا را 
بو کشید و مس��یر حرکت گورخرها را 
پیدا کرد. کمی که در آن مس��یر پیش 
رفت، خیلی زود آنها را یافت. در کنار 
برکه ای آب می نوشیدند. طوفان پشت 
بوته ه��ای طالیی رن��گ کمی��ن کرد و 
کاماًل استتار شد و سپس به آرامی در 
بوته ها سینه خیز به آنها نزدیک شد تا 
به فاصله ای رسید که دیگر می توانست 
بدون هیچ مشکلی صبحانه اش را شکار 
کن��د. تمرکز کرد و ب��ا یک پرش بلند 
روی نزدیک تری��ن گورخر پرید و قبل 
از این که گورخر بتواند از چنگ او فرار 
کن��د، گلویش را ب��ا پنجه هایش درید. 
گورخ��ر جابه ج��ا مرد و طوفان الش��ۀ 
گورخر را پای درخت برد و ش��روع به 
خ��وردن آن کرد. هن��وز مقدار زیادی 
از صبحان��ه اش را نخ��ورده بود که در 

فاصلۀ دو متری اش سایه ای روی زمین 
افتاد. طوفان س��رش را بلند کرد. یک 
یوزپلن��گ جلوی رویش ایس��تاده بود. 
قیافه اش آش��نا نبود. احتماالً از دشت 
پش��ت کوه آمده بود. یوزپلنگ غریبه 
به گوش��ت چش��م دوخته بود. طوفان 
در ن��گاه اول همه چی��ز را فهمید. او را 
گرس��نگی به این جا کشانده بود. مگر 
دشت خودش��ان غذایی برای خوردن 
پیدا نمی ش��د ک��ه آمده ب��ود صبحانۀ 
کس دیگ��ری را تصاحب کند؟ طوفان 
عالقه ای به فهمیدن جواب این پرسش 
ناگهان یوزپلن��گ غریبه از  نداش��ت. 
گوشت چش��م برداش��ت و به طوفان 
خیره ش��د. بعد جس��تی زد اما طوفان 
با یک دس��تش روی ه��وا زخمی روی 
دست چپ یوزپلنگ غریبه ایجاد کرد 
و او را ب��ه س��ویی پرت کرد. س��پس 
دوب��اره بلند ش��د اما قب��ل از این که 
بتوان��د کاری از پیش بب��رد، طوفان با 
جس��تی جلوی او پرید و دست راست 
او را گاز گرفت و در هوا چرخاند و به 
ی��ک طرف پرت کرد. یوزپلنگ غریبه 
دوباره بلند ش��د اما این ب��ار طوفان با 
جستی روی پشت او پرید و پنجه های 
دو دس��تش را محک��م در پش��ت او 
ف��رو کرد. پوزپلنگ غریب��ه خود را به 
زحمت از چنگ طوفان خالص کرد و 
پا به فرار گذاشت اما فرارش فایده ای 
نداشت. طوفان حکم اعدام او را صادر 
کرده ب��ود و باید او را ب��ه هر زحمتی 
که بود، می کش��ت. طوفان با س��رعت 

سروش معماریان
کالس اول راهنمایی
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زیادی دنب��ال او دوی��د و وقتی که به 
او نزدیک ش��د، جس��تی زد و از باالی 
س��رش رد ش��د. بعد جلوی او ایستاد 
و راهش را س��د کرد. یوزپلنگ غریبه 
فوری تغییر مسیر داد اما طوفان دوباره 
همان حرکت را تکرار کرد و یوزپلنگ 
غریبه دوباره تغییر مسیر داد اما طوفان 
می دانست که این بار تازه وارد چه راهی 
را در پی��ش گرفته اس��ت. آن راه درۀ 
خطرن��اک نزدیک محل اس��تراحت او 
بود که حتمًا باعث خاتمه یافتن مس��یر 
تازه وارد می شد. طوفان سرعتش را کم 
کرد. عجله ای نداشت. هیچ عجله ای در 
کار نب��ود. طعم��ه از آِن او بود. غریبه 
هم چن��ان می دوید اما ناگهان انگار که 
دره ای جلوی پایش سبز شده باشد، به 
دره رس��ید. ناگهان ابری س��یاه جلوی 
خورشید را گرفت و آن را پنهان کرد. 
طوفان حتی متوجه این تغییر نشده بود. 
طوفان دیگر نمی دوید. حرکتش بیشتر 
به قدم زدن به س��وی دش��منش شبیه 
بود. س��ه یوزپلنگ دیگر، پشت سرش 
ایس��تاده بودند. طوفان ناگهان برگشت 
و آنها را دید. مانند آن یکی یوزپلنگ 

غریب��ه بودند. ناگهان رعد و 
برق زد چه��رۀ طوفان در 
اثر رعد و برق روشن شد. 
یک چشم طوفان برق زد 

طوفان، یوزپلنگ استثنایی

و لرزش خفیفی در پ��ای یکی از آنها 
ایجاد کرد اما انگار همین برق همانند 
سوت یا شلیک تپانچه یا منوری سرخ 
برای ش��روع نبرد بود. س��ه یوزپلنگ 
جس��تی زدند و طوفان نیز پرید و در 
هوا چنگی به پهلوی یکی از آنها زد و 
دوتای دیگر چنگالهایشان را روی هوا 
در دو دست طوفان فرو کردند و او را 
به س��مت یوزپلنگ اولی پرت کردند 
که به بن بست رسیده بود اما قبل از 
این که او بخواهد کاری کند، طوفان با 
یک جس��ت از زمین بلند شد و پنجۀ 
یک دستش را در گردن او فرو کرد و 
با چنگال دست دیگر محکم به صورت 
او کوبی��د و او را ب��ه دره پرت کرد و 
او با صورت روی سنگهای تیز افتاد و 
آرام از روی س��نگها لغزید و در رود 
افتاد و ناپدید ش��د. طوفان رویش را 
برگرداند. حاال او پشتش به بن بست 
ب��ود و به نفع آنها ش��ده بود. از زخم 
دستش خون می چکید. غرشی کرد و 
به سمت آنها دوید. آنها نیز به سوی 
او آمدن��د و طوفان به س��مت یکی از 
آنه��ا رفت و او دس��تش را باال آورد 
اما قبل از این ک��ه طوفان را بزند، 
طوفان پنجۀ دس��ت راستش را 

از باالی صورتش تا پایین آن کش��ید و 
چش��مها و کل صورت یوزپلنگ غریبه 
غرق در خون ش��د. سپس دو چنگالش 
را در گ��ردن او فرو کرد و او را از آن 

فاصله به دره انداخت. 
دیگر باران می بارید. س��پس به سوی 
آن یوزپلنگی که در جهش اول مجروح 
ش��ده بود، رفت و دو دس��تش را روی 
دستهای او گذاش��ت و آن را به زمین 
زد و س��پس پنجه هایش، دس��تهای او 
را روی زمین نگه داشتند. یوزپلنگ از 
درد نعره می کش��ید تا طوفان پنجه اش 
را از روی دستانش برداشت و دستش 
را گاز گرف��ت و او را چرخاند و در دره 
انداخت. تنها یکی دیگر باقی مانده بود. 
او به س��مت طوفان دوی��د و پنجه اش 
را باال برد و به س��مت صورتش هدف 
گرفت اما طوفان با یک حرکت سریع، 
ب��ا پنج��ه اش به پ��س س��ر یوزپلنگ 
ت��ازه وارد ضربه ای زد و روی پش��تش 
پرید و در پش��تش زخم عمیقی ایجاد 
کرد و س��پس مانند بقیه، دس��تش را 
گاز گرف��ت و چرخان��د و او را به دره 
انداخ��ت. دیگر باران ن��م نم می بارید. 
طوف��ان به  کنار درختش بازگش��ت و 
صبحانه اش را خورد و روی زمین دراز 
کشید. چند لحظه درنگ کرد و خاطرۀ 

این نبرد را به خاطر سپرد و خوابید. 
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WiMAX
کلمۀ وایمکس این روز ها در سایتهای 
اینترنت بسیار  ارائه دهندۀ  ش��رکتهای 
به چشم می خورد و همگام با پیشرفت 
تکنولوژی انتقال دیتا ش��اید مفید باشد 

که با این کلمه بیشتر آشنا شویم. 
انتق��ال دیت��ا ب��ه  وایمک��س، روش 
روش بی س��یم اس��ت ک��ه در زمین��ۀ 
ارائ��ۀ خدمات اینترنتی امروزه بس��یار 
همه گیر ش��ده اس��ت. این کلمه که از 
 Worldwide Intero Perability
for Microwave Access گرفت��ه 
شده است و از معنی آن بر می آید که 
روش��ی برای دسترس��ی به اینترنت از 
طریق امواج ماکروویو است. این راه که 
توسط مهندسین IT  و کامپیوتر طراحی 
شده است، در راستای تحقق بخشیدن 
به فراگیر ش��دن اینترنت و دسترس��ی 
هر چه آسان تر به اینترنت پر سرعت 
نس��ل چهارم اس��ت که البته پوش��ش 
آن فقط ش��امل کامپیوتر های شخصی 
نیست و توسط تمامی عوامل مجهز به 
گیرنده های وایمکس پشتیبانی می شود. 
وایمک��س به عن��وان یک اس��تاندارد 

توسط IEEE معتبر شناخته شده و کد 
۸۰۲. ۱۶ از طرف این س��ازمان به آن 

اختصاص یافته است. 
WiMAX در حال��ت ایده آل اجازه 
می دهد ک��ه پهنای بان��دی در حدود 
نقط��ۀ  7۰Mbps می��ان کارب��ران و 
مرکزی به صورت اش��تراکی اس��تفاده 
ش��ود. اس��تانداردهای دسترس��ی ب��ه 
اینترنت و شبکه نشان می دهد که چنین 
پهنای باندی برای حدود ۶۰ ش��رکت 
 T۱ که همزم��ان نیاز به ی��ک ارتباط
معادل 544Mbps .۱ داش��ته باشند، 
کافی خواهد بود. WiMAX می تواند 
دس��تیابی بی سیم پهن  باند فراهم سازد 
)BWA( که تا ۳۰ مایل )5۰ کیلومتر( 
ایس��تگاههای ثابت و ۳ تا ۱۰ مایل )5 
تا ۱5 کیلومتر( ایس��تگاههای س��یار را 
پوشش می دهد. برعکس، استاندارد های 
ش��بکه های بی سیم محلی برای سیستم 
Wi-Fi در پروتکل ۸۰۲. ۱۱ در اکثر 
حالته��ا تنها به ۱۰۰ تا ۳۰۰ فوت )۳۰ 

تا ۱۰۰ متر( محدود شده  است. کیفیت 
و س��رعتی که WiMAX به مشتری 
ارائه می کند، باعث ش��ده است تا این 
تکنولوژی برای استفاده در سرویسهایی 
ویدئویی،  کنفرانس��های   ،VoIP مانند 
برقراری ش��بکه های خصوص��ی و... به 

طور همزمان کاربرد داشته باشد. 

از نظر اس��تفاده از ام��واج مایکروویو 
برای دسترس��ی مس��تقیم کاربران به 
اینترن��ت، تا حدود زیادی ش��بیه وای 
فای اس��ت، با این تفاوت که س��رعت 
آن بس��یار باالت��ر و ب��رد آن به طور 
چش��مگیری وسیع تر اس��ت، به طوری 
که س��رعت آن را می ت��وان با خطوط 
 T۳ پرسرعت با پهنای باند وسیع )نظیر
و DSL( مقایس��ه کرد و برد امواج آن 
را با تلفن همراه. از نظر فراگیری شبکه 
نیز با هیچ کدام از مقیاس��های شناخته 
شدۀ شبکه قابل مقایسه نیست و حتی 

)))
WiMAX

)))

WiMAX چگونه کار می کند؟ 

مهندس سروش مسعودی
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از مقیاس MAN كه براى شبكه هاى 
شهرى به كار مى رود و در حال حاضر 
بزرگترین مقیاس شبكه هاى یكپارچه 

است هم به مراتب وسیع تر است. 
این سیس��تم از دو بخش كلى تشكیل 

مى شود: 
 WiMAX( یا WiMAX اول برج 
tower( كه بیش��ترین ش��باهت را به 
برجه��اى مخابراتى دارد و قادر اس��ت 
ت��ا ش��عاع ۸ ه��زار كیلومت��ر مربع را 
تحت پوشش خود بگیرد. دوم گیرنده 
 WiMAX receiver( یا WiMAX
شامل آنتن گیرنده امواج مایكروویو كه 
مى تواند برحس��ب موقعیت گیرنده از 
یك قطعۀ كوچ��ك گیرنده WiFi در 
یك لپ تاپ تا گیرنده فرستندۀ داخلى 

در یك اداره متفاوت باشد. 

ب��رج WiMAX مى توان��د به طور 
مس��تقیم و با یك پهناى باند باال، مثاًل 
خ��ط T3، با اینترنت در ارتباط باش��د 
و امواج را ب��ه كاربران و یا برج بعدى 
انتقال دهد. با توجه به گسترۀ باالى هر 
ب��رج )۸ هزار كیلومت��ر مربع( با ایجاد 
برجه��اى متعدد در انته��اى محدودۀ 
تحت پوش��ش ی��ك برج دیگ��ر، مى 
ت��وان محدودۀ قابل توجهى را مش��ابه 

خرده نکته
برخ��ى اوقات در هنگام پاک ك��ردن یك فایل یا یك فولدر در ویندوز XP ممكن 
است با پیغامهایى برخورد كنید با مضامینى همچون هم اكنون نمى تواند فایل را پاک 

كنید و یا فایل در حال حاضر در اس��تفاده اس��ت و نمى تواند پاک 
بشود كه همگى اكثراً بى دلیل است و مزاحم كار شماست. 

در این وقت اس��ت ك��ه ترفند هاى ویندوز به كمك ش��ما 
مى آید و با استفاده از سه دكمۀ Alt و Ctrl  و Del مى توانید 
ای��ن مزاحم��ت را بر طرف كنید. با این س��ه دكم��ه مى توانید 

 Processes را ب��از كنی��د و از تب Task Manager قس��مت
آیتم Explorer. exe را پیدا كنید و بر روى End Process كلیك 

كنید و بعد هم Yes را بزنید. كار ش��ما تمام ش��د. حاال فایل یا فولدر مورد نظر را 
پاک كنید. 

با سیس��تم تلفن همراه غیر ماهواره اى   
تحت پوشش قرار داد. كاربرانى كه هم 
اكنون از سیس��تم WiFi براى اتصال 
به اینترنت استفاده مى كنند، به خاطر 
تشابه استفاده از س��یگنالها احتماالً مى 
توانند از WiMAX نیز استفاده كنند 
هرچن��د كه تجهی��زات دریافت امواج 
WiMAX در ح��ال حاضر متفاوت با 

واى فاى است. 

ادامه دارد... 
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موج��ودات  از  دس��ته  ی��ک 
اعصاب ن��ورد ک��ه تقریب��ًا هفت��اد، 
هش��تاد درص��د خانواده ها ب��ا آنها 
صاحبخانه ه��ا  دارن��د،  کار  و  س��ر 
هس��تند. صاحبخانه هر چه قدر هم 
که مهربان و دوست داش��تنی باشد، 
باز هم ان��گار روی اعصاب خانواده 
زندگ��ی می کن��د. مخصوص��ًا وقتی 
نزدیک سر برج می شویم، حضور او 
را بی��ش از پیش روی اعصاب خود 

احساس می کنیم. 
صاحبخانه ه��ا ش��یوه های مختلفی 
ب��رای اعصاب ن��وردی دارند. برای 
مثال بعض��ی از آنها که خودش��ان 
س��اکن خانۀ مورد اجاره نیستند، هر 
از گاه��ی تماس می گیرند و حال در 
و دی��وار خانه، رنگ س��قف و حتی 
دستگیره ها را می پرسند. اگر به این 
نوع صاحبخانه ها رو بدهید، دلشان 
می خواهد یک روز در میان به آنجا 
بیایند و همۀ سوراخ سمبه های منزل 
خود را وارس��ی کنن��د. البته هر چه 
قدر هم مخالف��ت و مقاومت کنید، 
باالخره ماهی یک بار را خواهند آمد 
و لیس��ت بلند باالیی از خسارتهای 
در  را  خانۀش��ان  ب��ه  ش��ده  وارد 

اختیارتان قرار خواهند داد. 
خوب��ی اخت��راع آی دی کالر این 
اس��ت که به محض اینکه ش��مارۀ 
صاحبخان��ۀ م��ورد نظ��ر را دیدید، 
می توانید دو ش��اخۀ تلفن را از پریز 

خارج کنید و نفس راحتی بکشید. 
ن��وع دیگ��ری از صاحبخان��ه ها، 

صاحبخانه ه��ای مقیم هس��تند. این 
صاحبخانه ه��ای محت��رم ی��ک نمه 
اعصاب نوردتر از نوع اول هس��تند. 
اگ��ر ای��ن گون��ه از صاحبخانه ه��ا 
فرصت پیدا کنند، برای کوچکترین 
مسائل سرشان را می اندازند پایین و 
می آیند داخل زندگی شما! خیلی از 
نیازهای روزمرۀشان را هم از طریق 
خانۀ شما برآورده می کنند. مثاًل اگر 
پیاز بخواهند یا اگر سردی شان شده 
باش��د و نبات بخواهند یا گرما زده 
شده باشند و خاکش��یر بخواهند یا 
شکمش��ان نفخ کرده باش��د و عرق 
نعن��ا بخواهند یا اگ��ر بخواهند خیر 
امواتشان حلوا بپزند و آرد بخواهند 
یا اگر مهمان س��رزده به خانۀشان 
آمده باش��د و تخم مرغ بخواهند یا 

حیم -اعصاب نورد

حرکات وضعی و انتقالی در اعصاب نوردی! 

اگر بچۀ ش��ان فردا امتحان داش��ته 
باش��د و مداد رنگی بخواهند یا اگر 
بخواهند برای تف��رج به پیک نیک 
برون��د و زیران��داز بخواهند یا اگر 
پسر خنگش��ان تجدید آورده باشد 
و نمره بخواهند یا اگر حوصلۀ ش��ان 
س��ر رفته باش��د و فیلم سی دی یا 
دی وی دی بخواهند یا اگر سهمیۀ 
بنزینش��ان تمام شده باشد و کارت 
س��وخت بخواهند، خالص��ه به هر 
چیزی که نیاز داشته باشند در خانۀ 
ش��ما را می زنند و از شما می گیرند. 
مستأجر برای صاحبخانه مانند یک 
فروشگاه ش��بانه روزی است. گاهی 
اوق��ات هم به دیدۀ عاب��ر بانک به 
مس��تأجر می نگرن��د یعنی هر وقت 
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پول الزم داش��ته باش��ند به دو در 
خانۀ مس��تأجر سبز می ش��وند و از 
او می گیرند تا بع��داً از اجاره بها کم 
کنند. ای��ن هم یک جورش اس��ت 

دیگر! 
را  اعصاب نوردی ه��ا  اینگون��ه 
اعصاب ن��وردی روزم��ّره می گویند 
چه��ار  و  بیس��ت  ط��ول  در  ک��ه 
س��اعت ش��بانه روز پی��ش می آید. 
مانند  صاحبخانه ها  اعصاب ن��وردی 
حرکت زمین اس��ت که هم حرکت 
وضعی دارد و ه��م حرکت انتقالی! 
حرکت انتقال��ی صاحبخانه ها هنگام 
سررس��ید مورد اجاره اس��ت که با 
افزایش بی انصافان��ۀ مبلغ اجاره بها 
موجب انتقال مستأجرهای بیچاره از 

خانه و کاشانۀ شان می شوند! 
مستأجرها در چنین وضعیتی بعد از 
قدری دو دو تا چهارتا کردن باالخره 
تصمی��م می گیرن��د که ی��ا حرکت 
انتقالی داشته باشند یا اینکه مصائب 
حرکت وضعی را بپذیرند و همانجا 
بمانند. حاال خودتان انصاف بدهید! 

آیا پدر و مادری که اعصابشان 
در طول شبانه روز جوالنگاه 

و  رن��گ  اعصاب ن��وردان 
وارنگ��ی مانن��د صاحبخانه 

ها، رانندگان وسایل نقلیۀ عمومی، 
آلودگ��ی ه��وا، آلودگ��ی صوتی، 
غول توّرم و ع��دم ثبات قیمتها، 

سهمیه بندیهای مختلف، طرحهای 
زوج و ف��رد ب��رای اس��تفاده از هر 
چیز، برنامه های مزخرف و س��بک 
تلویزی��ون، وضعی��ت تلف��ن همراه 

با ه��ر ک��دام از اپراتورها 
اس��ت، شایسته است که 
مورد اعصاب نوردی شما 

عدد از لوازم برقی داخل منزلش��ان 
دارفانی را وداع بگوید. 

می توانید راه پله های جلوی منزل 
خودت��ان را تمیز کنی��د ولی کاری 
ب��ا نظافت جلوی واح��د صاحبخانه 

نداشته باشید. 
همچنی��ن می توانی��د هنگام��ی که 
فهمیدید صاحبخان��ه به حّمام رفته 
اس��ت، آب را قطع و وص��ل کنید. 
جابجا کردن جه��ت آنتن تلویزیون 
نی��ز می توان��د راه مناس��بی ب��رای 

اعصاب نوردی باشد. 
م��ی توانید به پش��ت ب��ام بروید 
و ق��دری آب درون لول��ه بخاریها 
بریزید! با این کار آب س��یاه از لولۀ 
بخاری خارج می شود و رنگ اتاقها را 
سیاه می کند. هیچکس به شما شک 
نمی کند چون همه فکر می کنند کار، 
کار باران است! هزینۀ نقاشی هم به 

عهدۀ صاحبخانه خواهد بود! 

یک الف بچه قرار بگیرند؟ 
البت��ه قدری اعصاب ن��وردی برای 
ایجاد یک فضای ش��اد و مفرح برای 
پ��در و مادرها اش��کالی ن��دارد ولی 
زی��اده روی در آن می توان��د آنها را 

خسته کند! 
شما اگر راس��ت می گویید، قدرت 
و ابت��کار اعصاب ن��وردی خود را در 
به  راه اعصاب ن��وردی صاحبخانه ها 
کار ببری��د. مثاًل ه��ر چه قدر کفش 
دارید پشت در آپارتمانتان بگذارید 
تا صاحبخانۀ تان خیال کند شما یک 
گلّه میهمان محت��رم دارید! وقتی او 
برای اینکه سر از کار شما در بیاورد، 
داخل خانه شما س��رک بکشد کلّی 
کنف می شود! هر از گاهی می توانید 
فی��وز برق واحد صاحبخانه را ش��ل 
کنید. حتی می توانید ش��ل و س��فت 
کنی��د ت��ا در ص��ورت ام��کان چند 
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خیلی وقتها دلم می خواهد برای خودم 
زندگی کنم و کس��ی کاری به کارم 

نداشته باشد. دوس��ت دارم کنج 
اتاق بنشینم و کتاب بخوانم یا 

اینکه دفت��ر خاطراتی را که 
بچه های  به  سال گذشته 

دوس��تان  و  کالس 
داده  هم مدرسه ای 

بودم ت��ا در آن 
مطلب  برایم 

بنویس��ند، 
ر  و م��ر

 . کنم

معتق��د  است که همه چیز م��ادرم 
باید درس��ت باش��د، باید صاف باشد 
ولی من دلم می خواهد قاب عکس��های 
روی دیوار اتاقم همگی یک زوایۀ س��ی 
درجه ای داشته باش��ند. دوست ندارم 
لوازم اتاقم را با هم قرینه کنم. راستش 
را بخواهید اص��اًل دلم نمی خواهد اتاقم 
مرتب باشد البته با کثیفی کاماًل مخالفم 
ولی نظم و ترتیب یعنی اینکه اگر دنبال 
چیزی گش��تی، آن را به راحتی بتوانی 
پیدا کنی! اصاًل درس��تش این است که 
لوازم شخصی ات را فقط خودت بتوانی 

لیال بیگلری

لبخند مینیاتوری! 
به راحتی پیدا کنی، نه اینکه هر کسی از 
در وارد اتاقت شد یک راست برود سر 
کمد و بتوان��د به لوازم خصوصی ات 
راه پیدا کن��د! یکی دیگر از 
معض��الت من در 
موس��یقی  خانه، 
همۀ  یعنی  اس��ت 
اه��ل خان��ه دس��ت 
به دس��ت ه��م داده اند 
تا س��لیقۀ مرا در موسیقی 
لگدم��ال کنن��د! البته معضل 
موسیقی فراتر از این حرفهاست 
یعنی ش��اید خیلی هم به موس��یقی 
ربطی نداش��ته باش��د. مش��کل اصلی 
بر س��ر ان��دازۀ ولوم اس��ت. م��ن دلم 
می خواهد هر چیزی را با صدای خیلی 
بلند گوش بده��م، طوری که هر جای 
خانه که هستم صدا را بشنوم. راستش 
را بخواهی��د من با ظرف شس��تن هیچ 
مش��کلی ن��دارم ولی وقت��ی می خواهم 
ظرف بش��ویم دل��م می خواهد صدای 
موس��یقی در آشپزخانه به گوش برسد 
و خودم هم بلندبلند با آن بخوانم! این 
می شود که آشپزخانه یا جای من است 
یا جای مادرم و چون مادرم همیشه در 
آشپزخانه است و دوست دارد خودش 
را آنجا سرگرم کاری کند، من ترجیح 
می دهم در اتاقم بمانم و کارهایی را که 
دلم می خواهد انجام بدهم و مادرم هم 
ترجیح می دهد به جای آنکه مشکل را 
حل کند، پیش هر کس��ی که نشس��ت 
بگوی��د که م��ن تنبل هس��تم و به جز 

خودم به هیچکس فکر نمی کنم. 

می خواه��د  دل��م 
روب��روی آینه بنش��ینم و 

س��اعتها موهایم را برس بکش��م و 
دوس��ت دارم آنقدر ب��ه این کار ادامه 
بدهم تا تمام گره هایی که الی موهایم 
افتاده اس��ت، باز ش��ود. دلم می خواهد 
روی تختم دراز بکش��م و ساعتها تلفنی 
با دوس��تم س��میه حرف بزنم. حس با 
او ح��رف زدن این اس��ت که می فهمم 
کس��ان دیگری هم در دنیا هستند که 
ب��ه قول م��ادرم دلش��ان می خواهد از 

خودشان دیوانه بازی در بیاورند! 
مادرم زن مهربانی است ولی هیچوقت 
مرا درک نمی کن��د. کاش مادربزرگ 
زنده بود تا از او می پرسیدم آیا مادرم 
وقتی به سّن و سال من بود هیچ دیوانه 

بازی ای از خودش در نمی آورد!؟ 

ان
تر
دخ
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پدر و مادرم دوس��ت دارند من مثل 
پیرزنها زندگی کنم یعنی صبح زود از 
خواب بیدار ش��وم و س��ماور را روشن 
کنم و چای دم کنم و صبحانه را برای 
خانواده آماده کنم، کنار سماور بنشینم 
و ه��ی برای بقی��ه توی اس��تکان کمر 
باریک و نعلبکی گل س��رخی چای دو 
رنگ بریزم. اگر فصل مدرسه بود که 
هی��چ و گرنه بعد از اینک��ه همۀ اهالی 
خانه به دنبال کارش��ان رفتند، س��فرۀ 
صبحان��ه را جمع کنم و نه��ار ظهر را 
ب��ار بگذارم. بعد خان��ه را جارو بزنم و 
مرتب کنم. سپس س��راغ حیاط بروم 
و آن را آب و ج��ارو کنم و به گلدانها 
آب بدهم. وقتی که ظهر ش��د، س��فرۀ 
نه��ار را با یک تنه په��ن کنم و غذا را 
که احتماالً باید یا پلوخورش��ت قورمه 
س��بزی است یا یک غذای آبکی مانند 
آبگوشت برای اهالی منزل سرو کنم. 

عصر که ش��د برای هم��ه عصرانه را 
آماده کنم و به فکر ش��ام ش��ب باشم. 
بعد از ش��ام هم فوراً ظرفها را بش��ویم 
و ب��ه رختخواب بروم ت��ا بتوانم صبح 
زود از خواب بیدار شوم. در این میان 
هم س��ماورم یک سره قل بزند و چای 

مانند تازه دم در آن تیار باشد  که 
دم  شاغالم  قهوه خانۀ 

ب��ه س��اعت و هر 
وق��ت ک��ه هر 

اراده  کس��ی 
 ، د ک��ر

بتوانم چای سرو کنم! 
دخت��ر ایده آل و خان��وم از نظر پدر 
و مادره��ا یعنی ای��ن! نمی دانم آیا آنها 
متوجه نیس��تند که زمانه عوض ش��ده 

است؟! 
دوره دورۀ فس��ت ف��ود و مایکروف��ر 
نش��ینی  آپارتم��ان  و  دی  وی  دی  و 
اس��ت. این یعنی اینکه آدم بیش��تر از 
آنکه نیازهای جس��می و ش��کمی خود 
را برآورده کن��د، باید به پرورش روح 
و روان خ��ود بپ��ردازد و برای رفع این 

گونه نیازها وقت بگذارد. 
هنوز که هنوز اس��ت پدر و مادرها و 
حتی معلمهای مدرسۀمان فکر می کنند 
باید ش��بیه زنهای ت��وی مینیاتورهای 
دورۀ قاجار زندگی کنیم؛ یعنی گوش به 
فرمان و رام و سر به زیر و اول از همه 

خودمان را فراموش کنیم. 
ش��اید فکر کنید این چیزها را از این 
نظ��ر می گویم که مثاًل وضع ما دخترها 
بد اس��ت و وضع پس��رها خیلی خوب 
اس��ت ولی واقعیت این اس��ت که فرق 
چندانی وجود ندارد. ش��اید پس��رها از 
نظر رفت و آمد قدری آزادی داش��ته 
باشند ولی در کل، نظر بزرگترها نسبت 
به آنها هم چندان خوب نیس��ت. به ما 
دختره��ا فقط انگ تنبل��ی می زنند ولی 
به پسرها هزار تا برچسب دیگر هم 
می خورد که خودش��ان باید 
دفاع  خودش��ان  از 
کنند و دفاع از آنها 

به ما ربطی ندارد! 
ای کاش کس��ی پی��دا 
می ش��د و زندگی کردن را 

برای همه معنا می کرد! 
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گیوۀ قرضی؛ ممنوع!

به قلم حجت االسالم و المسلمین 
         حاج سید احمد خمینی

راجع به خودم. اولین روزی که به 
مدرسه ام فرستادند فرار کردم! بعد با کتک معلمم ناچار 
در کالس حاضر می شدم. تا ششم ابتدایی از خیلی معلمان 
کتک خوردم. یخ حوض مدرسه ام را می شکستند و دستهایم را 
ش��اید نزدیک به نیم ساعت توی آب یخ می گذاشتند و بعد چوب، 
هر چه فکر می کنم نمی دانم چرا اینقدر من را می زدند. درست است 
که خیلی ش��یطان بودم، ولی این موجب نمی شد که هر روز به چوبم 
ببندند! چه می شود کرد که روش تربیتی قدیم چنین اقتضا می کرد. 
ش��یرین اینکه کالس هفتم و هشتم و نهم را هم با کتک طی کردم. 
هر روز صبح ناظم دبیرستان حضرت آقای محمود توکل اسم من را 
می خواند که بیا و می دانستم که کلیه اش شش چوب است سرم را زیر 
می انداختم و کتکم را نوش جان می کردم و با همان سر زیر می رفتم 

کالس و زنگ دوم فرار. 
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 کالس سوم متوسطه عضو تیم فوتبال 
قم ش��دم. از هم��ه کوچتکتر ب��ودم. به 
فوتبال هم عشق می ورزیدم. کالس پنجم 
متوس��طه کاپیتان تیم فوتبال قم ش��دم. 
ی��ادم نمی آید دیگ��ر از کالس دهم زده 
باشندم. البد مرد شده بودم. کالس نهم 
ه��م کتک کم بود ولی تا دلتان بخواهد تا 
هش��تم روزی نبود که نباشد، برای اینکه 
بفهمید چه مقدار ش��لوغ و شیطان بودم 
همین بس که بدانید یازده مرتبه پای چپم 
در رفته است و هشت مرتبه پای راستم. 
دس��ت چپم از ناحیه آرنج در رفته است 
و از ناحیه ساعد شکسته است و از ناحیه 
مچ الی ماش��اء اهلل. دست راستم از ناحیه 
بازو شکسته اس��ت و از ناحیه مچ خیلی، 
بدون استثنا تمامی انگشتانم چندین مرتبه 
شکسته اند. سر هم یادم نیست، ولی مسلمًا 
از بیست مرتبه بیشتر شکسته است ولی 
مگر اینها همه باید باع��ث هر روز زدنم 
ش��ود. روی هم رفته شاگرد خوبی نبودم، 
راس��تی باید بگویم که کالس هش��تم با 
تمامی کتکها پنج تجدید آوردم. نگذاشتند 
بروم امتح��ان بدهم. گفتند پایه ات قوی 
شود. سال بعد همان کالس هشتم شش 
تجدی��د آوردم که به هیچ کس نگفتم تا 
یک هفته به امتحانات. آن سال تابستان 
کرج بودیم. آمدم قم از آنجا که باهوش 
بودم در ظرف یک هفته ش��ش درس را 

خواندم و امتحان دادم و قبول شدم. 
در س��نین کودک��ی و نوجوانی عالقۀ 
عجیبی به ورزش و جنب و جوش داشتم 
و این خود ناش��ی از خصیصه های دوران 
نوجوانی هر کسی است. ورزش بهترین 
وس��یلۀ کنترل و هدایت صحیح انرژی 
متراکم دوران بحرانی نوجوانی است و هر 

جوانی نیاز مبرمی به فعالیتهای جسمی و 
روانی دارد. از هم��ان بچگی توپی را که 
برای من خریده بودند، در بغل می گرفتم 
و حتی در شبهای س��رد زمستان آن را 
از خودم جدا نمی کردم و در زیر کرسی 
کنار خودم نگه می داشتم. آن موقع شنیده 
بودم که اگر چربی دنبه را بر روی جدار 
توپ چرمی بمالند آن توپ دیر خراب و 
مستهلک می شود. من هم چنین می کردم 
و برای نگهداری درس��ت از توپ چرمی 
این کار را انجام می دادم. به خاطر همین 
ش��یطنتهای دوران نوجوانی و بچگی داد 
مادرم و خواهران��م را در می آوردم. من 
هم گوشم به این حرفها بدهکار نبود. در 
همان حدود یواش یواش مسابقات محلی 

فوتبال را ش��روع کردیم. از بس عالقه 
مند به مسابقه بودم، شب مسابقه تا صبح 
در فصل زمستان می آمدیم کنار پنجره 
و به آسمان خیره می شدیم که ببینیم آیا 
باران می آید یا نه؟ اگر باران می آمد مثل 
اینکه کوهی به سرمان می زدند. که فردا 
نمی توانیم مسابقه بدهیم. از این محله به 
آن محله راه می افتادیم برای مسابقه در 
رشته های فوتبال، والیبال، دو و میدانی و 
امثال این ورزش��ها و هر وقت می بردیم 
از میزبان کتک می خوردیم و گاهی چند 
دقیقه به پایان بازی فرار می کردیم. وقتی 
دوران ابتدایی یعنی کالس ششم را تمام 
ک��ردم و وارد کالس هفتم ش��دم؛ عضو 
تیم فوتبال، بسکتبال و والیبال شدم و از 
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بازیکنان محبوب دبیرس��تان بودم. من  
االن از آن دوران چی��ز زی��ادی خاطرم 

نیست. 
خاطرۀ دیگری که االن به ذهنم رسید 
به گیوه ه��ای یکی از دوس��تان مربوط 
می ش��ود. من و بعضی دیگر از دوستان 
چون کفش ورزشی نداشتیم و با کفشهای 
معمولی هم نمی ش��د ب��ازی کنیم مرتبًا 
گیوه های یکی از دوستان دیگرمان را از 
او می گرفتی��م. از بس که گیوه هایش را 
قرض کرده بودیم، بر روی گیوه هایش 

نوشته بود: ممنوع! 
هر وقت ما به او می گفتیم گیوه هایت 
را ب��رای بازی به ما ق��رض بده فقط با 
دستش به نوشتۀ » ممنوع! « روی آنها 

اشاره می کرد. بیچاره بیشتر اوقات بّچه ها 
گی��وه هایش را ق��رض می کردند و فقط 
هن��گام رفتن به منزل گی��وه هایش مال 
خودش ب��ود و آنها را می پوش��ید. رفته 
رفته رش��ته های ورزش��ی دیگری مانند 
کش��تی، ژیمناستیک و شنا را هم امتحان 
کردم. ش��هر قم آن موقع اس��تخر ش��نا 
نداش��ت. در فصل تابس��تان که به اتفاق 
خانواده به تهران می آمدیم بیشتر اوقات 
فراغت خودم را در زمینهای شمارۀ 1 و 2 
ورزشگاه شهید شیرودی)امجدیه( و شماره 
سه ش��هباز و استخر شنای ورزشگاههای 
مختلف در نقاط مختلف سپری می کردم 
و مرتب گوش به زنگ بودم که در کجا 
تیم ملی فوتبال و باشگاههای تهران تمرین 
دارند، فوراً خودم را به آنجا می رس��اندم. 
مواقعی هم که در سایر فصول سال در قم 
بودیم، با دوستان دیگر پولهایمان را جمع 
می کردیم تا کرایه ماشین داشته باشیم و 
از قم راهی تهران می شدیم. کرایۀ ماشین 
ق��م تا تهران 3 تومان بود ولی ما آن قدر 
با ش��وفرها چانه می زدیم که به 25 ریال 
راضی بش��وند. حتی در سرمای زمستان 
از روی عالقه ای که به ورزش داشتیم از 
گاراژ ایستگاه ماشینهای مسافربری قم تا 
امجدیه را گاهی پیاده با دوس��تان 
می رفتیم و ش��ب ه��م به قم 
بر می گشتیم. بازی تمام 
تیمه��ا را تعقیب 

می کردیم. تمام بازیکنان تمیهای باشگاهی 
و ملی کشورمان را می شناختیم. کیفیت 
بازی تیمها و تکنیکهای فردی و تیمی را 
حالجی می کردیم و با دوس��تان بحث و 
گفتگو می کردیم. روزی من با مس��ؤالن 
ورزش فوتبال قم اختالف نظر پیدا کردم 
و رفتم در مسابقات دو و میدانی در رشتۀ 
1500 متر شرکت کردم. در دور اول با 
فاصله صد و پنجاه متر نفر دوم را که نفر 
اول این رشته در قم بود جا گذاشتم و اول 
ش��دم. دورۀ بعدی علی الّظاهر مسابقات 
در شهرستان زنجان بود در این دوره دوم 
شدم علی رغم این که هیچ تجربه ای در 
این مسابقات نداش��تم ولی تا حدود 30 
متر آخر اول بودم ولی در سی متر مانده 
به خ��ط پایان احتماالً دون��ده ای از کرج 
مثل یک اتومبیل سواری که از بغل یک 
کامیون سبقت بگیرد و بگذرد تند و تیز از 
کنار من رد شد و مسابقه را برد. یک موقع 
من در کنار زمین ش��مارۀ 3 بودم. مربی 
تیم شاهین آن زمان که مرا می شناخت 
و اطالع داشت که خوب بازی می کنم به 
من گفت: آماده ب��اش و برو توی زمین 
بازی کن. من مات و مبهوت مانده بودم، 
چون در تیم دستۀ دوم بازی می کردم، به 
او گفتم که من االن در دس��تۀ دوم بازی 
می کنم. او گفت:» پ��س نمی توانی بازی 
کنی.« از این ماجرا خیلی تأسف خوردم. 
واقع��اً برای بّچه ای مثل من در آن موقع 
خیلی مشکل بود که موقعیت و فرصت 
بازی در باشگاههای دسته اول را از دست 
بده��د. به طور کل��ی در زمینۀ ورزش و 
بخصوص کشتی من طرفدار ورزشکاران 

سمج و جنگنده بودم. 
مرح��وم تخت��ی را از نظ��ر خصای��ل 
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جوانمردی و پهلوانی خیلی قبول داشتم. 
چونک��ه در قضایای اجتماعی و سیاس��ی 
به عنوان یک پهلوان همیش��ه حاضر به 
فداکاری و اخالص بود. او یک جوانمرد 
ب��ه تمام معن��ا بود که از نظر س��جایای 
اخالقی و روحیۀ نوعدوس��تی بس��یار با 

ارزش و قابل احترام بود. 
همۀ ما به یاد داریم که در جریان زلزلۀ 
بویین زهرا، تختی از حیثّیت پهلوانی خود 
استفاده کرد و به جمع آوری کمک برای 
زلزله زدگان پرداخت و در جریان زلزلۀ 
اخیر ش��مال ایران هم واقعاً او سرمشقی 
ب��رای بقی��ۀ ورزش��کاران و قهرمان��ان 
کش��ورمان بود. ولی به نظر من »موّحد« 
از نظر تکنیک بهترین کش��تی گیر ایران 
تا کنون بوده اس��ت. فکر می کنم از بقّیۀ 
قهرمانان کش��تی کش��ورمان هم بیشتر 

مدال آورده باشد. 

البت��ه مدیریت آقای پروی��ز دهداری 
تحس��ین برانگی��ز ب��ود. ه��وش جمالی 
)کامبیز( و ش��وتهای ناگهانی »محراب« 
را نباید فراموش کرد و من با همۀ اینها 

مفصل بازی کرده ام. 
م��ن در زمینهای خاک��ی تهران پارس 
با آق��ای علی پروین بازی ک��رده ام ولی 
چون ناش��ناخته بودم البد همۀ آنها مرا 
یادشان نمی آید. به تبع شور و شعفی که 
نسبت به ورزش داشته ام تمام مجلّه های 
کیهان ورزشی دوره های مختلف را دارم 
و ساالنه آنها را صحافی کرده ام و االن در 
بخش فرهنگی بیت حضرت امام موجود 

است. 
در مس��ابقات گوناگون ورزشی آرنج و 
دست چپم شکسته است، بازوی دست 
راس��تم نیز شکس��ته اس��ت، پای چپم 
هشت بار و پای راستم یازده بار در رفته 

است، مچ دستم شکسته است و اینها 
همه در حین بازی فوتبال یا بس��کتبال 

مسابقات  بارها  افتاده اند.  اتفاق 
بسکتبال و فوتبال را به عنوان 
داور قضاوت کرده ام و از کل 
این قضایا، خاط��رات واقعًا 

شیرینی دارم.
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نیمۀ اسفند ماه روز درختكاری است. 
ــبت نگاهی دینیـ   ــد به این مناس بیایی

اسطوره ای بیندازیم به درخت! 
درخت آدم

ــاید برای شما هم این سؤال مطرح  ش
ــه خاطر  ــر آدم  و حوا ب ــه اگ ــده ك ش
خوردن گندم از آسمان به زمین هبوط 
ــد در قرآن  ــد، پس چرا خداون كرده ان
ــای درخت  ــجره« به معن ــۀ »ش از كلم
ــؤال  ــد. دربارۀ این س ــتفاده می كن اس
پاسخهای فراوانی طرح شده كه ما هم 
به دو پاسخ اشاره می كنیم. یكی این كه 
ــت و بعضی  خوردن گندم، حتمی نیس
ــیب  گفته اند كه این درخت، درخت س
ــت. دیگر  ــت دیگری بوده اس یا درخ
ــجر« در زبان عربی فقط به  این كه »ش
درخت گفته نمی شود و به معنای گیاه 

نیز هست. 
درخت موسی

ــی را  ــرت موس ــتان حض ــاید داس ش
شنیده باشید كه از مصر فرار كرد و به 
مدین رفت و در آن جا با صفورا دختر 
حضرت شعیب ازدواج كرد. چند سال 
بعد موسی همراه با همسر و فرزندانش 
به مصر بازگشت. آنها در راه بازگشت، 
ــم  ــك راه را گ ــرد و تاری ــبی س در ش
ــت  می خواس ــی  موس كردند. حضرت 
ــت كند كه آتش زنه آتش  آتشی درس
ــن نكرد و همسر باردارش نیز  را روش
ــد. در این  در همین حال دچار درد ش
هنگام او از دور شعله ای را دید و برای 
آوردن آتش و پیدا كردن راه به سوی 

آن شعله رفت. 
به شعله  وقتی  موسی 
رسید، با منظرۀ عجیبی 
ــگار  ان ــد.  ش ــه رو  روب
ــان درختی  آتش به ج
ــد اما آن را  افتاده باش
این لحظه  نسوزاند. در 
ــن  عظیم تری از  ــی  یك
ــه  ــوی ب ــات معن اتفاق
وقوع پیوست و خداوند 
بدون میانجی با موسی 

سخن گفت. 
ــید،  ــه آن آتش رس ــس چون ب  »پ
ــت آن وادی، در آن  ــب راس از جان
سرزمین مبارك، از آن درخت ندا آمد 
كه: ای موسی! منم خداوند، پروردگار 

جهانیان.« - سورۀ قصص، آیۀ 30
حافظ با اشاره به این داستان سروده 

است: 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

می خواند دوش، درس مقامات معنوی
یعنی بیا كه آتش موسی نمود گل 
تا از درخت، نكتۀ توحید بشنوی 

سدره المنتهی
ما مسلمانان معتقدیم در شب معراج 
ــل به  ــد )ص(، جبرئی ــرت محم حض
ــول خدا  صورت اصلی اش در برابر رس
)ص( ظاهر شد تا او را به معراج ببرد 
ــدره المنتهی  ــن جریان در كنار س و ای

واقع شد. 
ــت؟ در  ــدره المنتهی كجاس و اما س
این باره عالمه محمدحسین طباطبایی 

ــیر المیزان می نویسد: »گویا نام  در تفس
مكانی است و شاید مراد از آن، منتهای 
ــد، به دلیل این كه خداوند  آسمان باش
ــأوی پهلوی آن  ــت الم ــد جن می فرمای
ــه جنت مأوی  ــا می دانیم ك ــت و م اس
ــن  ــه ای ــا این ك ــت و ام در آسمانهاس
ــت، مثل  ــدره چه درختی اس درخت س
ــدای تعالی در این جا بر  این كه بنای خ
ــاره  ــت كه به طور مبهم و با اش این اس
ــخن بگوید... و معنای آیۀ »ِإْذ یَْغَشی  س
ــی« این است كه: »آن  ــْدَرهَ َما یَْغش السِّ
ــد، آنچه احاطه  ــان كه احاطه می یاب زم
می یابد.« در این جا خدای تعالی مطلب 
ــته و نفرموده چه چیز به  را مبهم گذاش
ــدر احاطه می یابد.« - ترجمۀ تفسیر  س

المیزان، جلد 19، صفحۀ 49
در تفسیر نمونه نیز آمده است: 

ــی می فرماید:  ــرم در حدیث پیامبر اك
ــدره »من بر هر یك از برگهای آن )س
ــته ای دیدم كه ایستاده   المنتهی( فرش

بود و تسبیح خداوند را می كرد.«

مهدی طهوری

به مناسبت روز درختكاری

درخت طنین آوای خداوند است
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رمز درختان قبایل
در این جا توجه ش��ما را به فرازهایی 
از كت��اب »رمزهای زنده جان« نوش��تۀ 
مونیك دوبوكور، ترجمۀ جالل ستاری 

جلب می كنم: 
 »در بس��یاری تمدنها دربارۀ درخت 
معتقداتی مذهبی رواج دارد. در قرون 
وسطی باور داش��تند كه درخت، منزل 
پریان اس��ت و از این رو در نزدیكی هر 
روستا، »درخت پریان« یافت می شد كه 
آن را با تاج گل می آراستند و دختران 
جوانس��ال روس��تا، دورش به رقص و 

پایكوبی می پرداختند. )ص 19(
  در قوم س��لت درختی به هنگام تولد 
هر فرد می كاش��تند و هنگام مرگ آن 
را ب��ا تبر می تراش��یدند و از آن تابوتی 
برای مالكش می س��اختند و تابوت را با 
جن��ازه به خاك می س��پردند یا بر آب 

رها می كردند. )ص 20(
بعضی اق��وام دعوی داش��تند كه در 
زمزم��ۀ برگه��ا، طنی��ن آوای خدایان 
را می ش��نوند. ای��ن اق��وام با ش��نیدن 
ص��دای برگها از آینده خبر می دادند و 

غیب گویی می كردند. )ص22(

اُستن حنانه
موالن��ا در دی��وان غزلیات ش��مس 

سروده است: 
بنواخت نور مصطفی
آن اُستن حنانه را 

كمتر زچوبی نیستی
حنانه شو، حنانه شو

استن حنانه به معنای ستونی است كه 
بسیار ناله می كند. استاد شفیعی كدكنی 
در منتخب غزلیات شمس در این باره 
می نویسد: »حضرت محمد هنگام سخن 
گفت��ن، بر تنۀ خش��كیدۀ خرمایی تكیه 
می زد و چون مسجد ساخته شد و منبر 
نهادند، حضرت بر آن تنۀ درخت تكیه 
نزد و گوین��د آن درخت در هجران او 

ناله می كرد.«
درخت مقدس است

در س��رزمین ما ای��ران، از روزگاران 
باس��تان، درخت، مقدس شمرده شده 
است و زرتش��ت درختكاری و آبادانی 
زمی��ن را ك��رداری نیك می دانس��ته 

است. 
در كت��اب وندادی��د آمده اس��ت كه 
زرتش��ت از اهورام��زدا می پرس��د كه: 

»ای آفرینندۀ جهان! مینوی چه 
كس��ی زمین را بیشتر خوشحال 

می كند؟«
اه��ورا م��زدا پاس��خ می دهد: 
»كسی كه بیشترین مقدار كشت 
كند و بیش��ترین مقدار درخت 
بكارد و علوفۀ سبز تولید كند و 

زمین را سیراب سازد.«

دیگ��ری  درج��ای  و 
می گوید: »من به سدره 
المنتهی رسیدم و دیدم 
در س��ایۀ هر برگی از 

آن امتی قرار گرفته اند.«
این تعبیرات نشان می دهد كه هرگز 
منظ��ور، درختی ش��بیه آنچه در زمین 
می بینیم نیس��ت بلكه اشاره به سایبان 
عظیمی اس��ت در ج��وار قرب رحمت 
حق كه فرشتگان بر برگهای آن تسبیح 
می كنند و امتهایی از نیكان و پاكان در 
س��ایۀ آن قرار دارند. - تفس��یر نمونه، 

جلد 22، صفحۀ 498
درختهای بهشتی  

و اما درخت سدر. سدر، درختی است 
تن��اور كه بلندی اش گاه��ی تا 40 متر 
می رس��د و می گویند تا دو هزار س��ال 
عمر می كند و س��ایۀ بس��یار سنگین و 
لطیف��ی دارد. تنها عیب این درخت آن 
است كه خاردار است ولی برای بهشتی 
شدن آن، خداوند این مشكل را نیز حل 
كرده اس��ت و در آیات بیس��ت وهفتم، 
بیست وهشتم و بیست ونهم سورۀ واقعه 
می گوید: »و یاران راست. یاران راست 
كدامند؟ آنها در س��ایۀ درخت س��در 
بی خار ق��رار دارند و درختهای موز كه 
میوه اش خوشه خوش��ه روی هم چیده 

است.«
بعضی از مفس��ران گفته ان��د با توجه 
به این كه درخت س��در برگهایی بسیار 
كوچك و درخت موز برگهایی بس��یار 
پهن و بزرگ و گسترده دارند، ذكر این 
دو درخت اشارۀ لطیفی به تمام درختان 
بهشتی اس��ت كه در میان این دو قرار 

دارد. 
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یزدانی خرم:

 برنامۀ زیادی 
برای کشتی دارم

محمد رضا یزدانی خرم یکی از مدیران موفق ورزش کشور است که سالها 
در رأس فدراسیون والیبال توانست جایگاه مناسبی برای والیبال کشور در 
عرصۀ آسیایی و جهانی رقم بزند. وی هم اکنون ریاست فدراسیون کشتی 
را بر عهده دارد و مسؤوالن ورزش کشور امیدوارند که تجربیات وی در 
کشتی بتواند به نابه سامانیهای موجود در این رشته پایان بخشد. یزدانی 
خرم نه تنها در بخش ورزش توصیه های کارایی برای پیشبرد امور دارد 

بلکه نصیحتهای وی در سایر امور نیز می تواند کارگشا باشد. 

چرا وضعیت کشتی ایران به این روند 
افتاده است؟ 

چه روندی؟ )می خندد(
در  و  است  ناکام  المپیک  در  اینکه 
رقابتهای بین المللی از اقتدار گذشته 

فاصله گرفته است... 
ما در المپیک مدال داشتیم. 

ولی فقط یک مدال برنز بود. 
همین هم ارزشمند است. 

ما  گذشته  المپیکهای  در  ولی 
می توانستیم مدال طال بگیریم. 

این  لندن  المپیک  در  باشید  مطمئن 
اتفاق خواهد افتاد. 

از کجا اینقدر مطمئن هستید؟ 
به این دلیل که برنامۀ استعدادیابی را 

شروع کردیم تا بتوانیم با قرار دادن 
در  دیگر  بار  مناسب  بستر  در  آنها 

آسیا حرف اول را بزنیم. 
در  را  والیبال  برنامه های  توانیم  می 

کشتی هم اجرا کنیم؟ 
تفاوتهای  کشتی  با  والیبال  نظرم  به 
اساسی دارد. والیبال یک ورزش تیمی 
است در حالی که کشتی فردی است. 
بنابراین برنامه ریزی آن متفاوت است 

و امکانات متفاوتی هم می خواهد. 
ایجاد عالقه هم می توان کرد؟ 

قاطیعت  با  نمی توانم  باره  این  در 
مقوله ای  عالقه  چون  کنم  صحبت 

شخصی است ولی وظیفۀ ما این است 
و  شرایط  امکانات،  عالقمندان  برای 

مسابقات گوناگون را مهیا کنیم. 
با توجه به اینکه جذابیتهای رشته ای 
مثل فوتبال خیلی باالست چقدر فکر 
به  ورزش  دوستداران  که  می کنید 

سمت فوتبال کشیده شوند؟ 
جذابیتهای  منکر  نمی تواند  هیچکس 
با  می توانند  رسانه ها  ولی  فوتبال شود 
تقسیم عادالنۀ اخبار، به سایر رشته ها 
در  خوشبختانه  که  کنند  توجه  هم 

افسون حضرتی
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هستیم.  اتفاق  این  اخیر شاهد  سالهای 
برای  مدارسی  که  فوتبال  مثل  هم  ما 
شناسایی و جذب عالقمندان دارد، باید 

پایگاههای کشتی را فعال تر کنیم. 
برای  توصیه ای  چه  معموالً  شما 

نوجوانان عالقمند به کشتی دارید؟ 
بر  پهلوانی  که  می گویم  همیشه  من 
قهرمانی ترجیح دارد و فراموش نکنند 
و  زودگذر  کوتاه،  قهرمانیها  عمر  که 
حتی فراموش شدنی است و نام نیک 

است که همیشه به یادگار می ماند. 
ورزشی  چه  به  نوجوانی  دوران  در 

بیشتر عالقه داشتید؟ 
هم نسالن من همه نوع ورزشی انجام 
روی  پیاده  بیشتر  همه  از  می دادند، 
نقلیه  وسیلۀ  همه  این  االن  مثل  چون 
بودیم  مجبور  بنابراین  نداشت،  وجود 
برویم  پیاده  را  مدرسه  تا  خانه  مسیر 
ولی االن حتی دانش آموزان دبیرستانی 
هم با پدر و مادرها به مدرسه می روند 
شهری  ترافیک  سنگینی  به  هم  که 
کمک می کنند هم به ورزش همگانی و 
همگانی شدن ورزش کمک نمی کنند. 

االن هم ورزش می کنید؟ مثل همین 
پیاده روی که مثال زدید. 

 )می خندد( متأسفانه وقت ندارم ولی 
بله،  شود  پیدا  وقتی  کوچکترین  اگر 

حتمًا پیاده روی می کنم. 
چرا کشتی، ورزش اول ایران است؟ 
به این دلیل که با فرهنگ و ارزشهای 
ما عجین شده و گره خورده است. در 
نامی  پهلوانان  و  قهرمانان  ایران  تاریخ 
بسیاری داریم که پوریای ولی و تختی 

سرآمد آنها هستند. 
روی مسائل فرهنگی کشتی هم کار 

می کنید؟ 
از  صد در صد. مطمئن باشید بخشی 
امر  این  به  نیز  را  بودجه  و  برنامه ها 
مهم و فرهنگساز اختصاص می دهیم. 

با  لندن  المپیک  در  آوری  مدال  از 
پیش  چه  کردید.  صحبت  اطمینان 

بینی از مقام و مدال دارید؟ 
به  کردم  آوری صحبت  مدال  از  اگر 
مفصلی  برنامه های  که  بود  دلیل  این 
هم  همیشه  و  داریم  بناها  زیر  برای 
بلند  برنامه های  گروی  در  موفقیتها 
آنی  جرقه های  منتظر  است.  مدت 

نیستیم. با هدف برنامه ریزی می کنیم 
و مطمئنًا در سایۀ لطف خداوند، همت 
بار  داریم  که  برنامه ای  و  ورزشکاران 
دیگر نام ایران را در کشتی آسیا و دنیا 

زبانزد می کنیم. 
شرایط میزبانی را دارید؟ 

در مجمع فیال که حضور پیدا می کنیم، 
شرایط خاصی برای میزبانی است که 
کمبودها  و  مشکالت  رفع  با  هم  ما 
به  را  فیال  مساعد  نظر  داریم  سعی 

دست آوریم. 
یا  دارید  دوست  بیشتر  را  کشتی 

والیبال را؟ 
برای من فرقی نمی کند. مثل بچه های 
من هستند. یک پدر همۀ بچه هایش را 

دوست دارد. 
ولی اآلن فقط کشتی را دارید. 

از نظر مدیریتی حرفهای شما صحیح 
تعلق  احساس،  نظر  از  ولی  است 
گفتنی  که  دارم  والیبال  به  خاطری 
شیرین،  و  خوب  خاطره های  نیست؛ 
کشتی  در  امیدوارم  که  و...  قهرمانیها 

هم تکرار شود. 
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رژیای یک دلفنی 
سرجیو بامباران

ترجمه: مهدی شهشانی
نشر قو 

 »در زندگی، زمانی فرا می رس��د که 
جز رفتن به یک راه خاص، راه دیگری 
باق��ی نمی مان��د.« کت��اب »رؤیای یک 

دلفین« با این جمله پایان می یابد. 
در تمام کتاب با س��طرهای درخشان 
و جم��ات کلی��دی زیبای��ی از ای��ن 
دست روبه رو می ش��ویم. این داستان 
دربارۀ زندگی دلفین جوانی اس��ت که  
نمی خواهد شبیه دلفینهای دیگر باشد. 
او به این درجه از تفکر رسیده که بداند 
در زندگ��ی چیزهای��ی فرات��ر از ماهی 
گرفتن و خوردن و خوابیدن وجود دارد 

که باید به آنها پرداخت! 
ی��ه گمان من این نوع نگاه و این طور 
فکر کردن، بنای بسیاری از تصمیمهای 
مه��م زندگ��ی اس��ت. تصمیمهایی که 
می تواند جریان زندگی کس��ی را کامًا 
ع��وض کند و مفهوم ت��ازه ای را به آن 
ببخش��د. این گونه اس��ت که »دانیل« 
دلفین جوان، روزها در این فکر بود که 
بر موج سوار شود و به دنبال سرنوشت 

سعادت بار خویشتن برود. 
 »... ی��ک روز عص��ر، وقت��ی از موج 
بنیامین  میش��ائیل  بازگش��ت،  سواری 
دلفین که بهترین دوستش بود، پرسید: 
اصًا معلوم هس��ت چ��ه کار می کنی؟ 
چرا زندگی خود را با موج س��واری به 
بازی گرفت��ه ای؟ می خواهی چه چیزی 

را ثابت کنی؟« 

فاطمه ساالروند

رؤیای یک دلفین
سرجیو بامباران

ترجمه: مهدی شهشانی
نشر قو

رؤیای یک دلفین
- ابداً نمی خواهم چیزی را ثابت کنم. 
فقط می خواهم بدانم ک��ه می توانم چه 
چیزهای��ی را از دریا و از موج س��واری 
یاد بگیرم. این تمام آن چیزی است که 

مورد نظر من است. 
- ام��ان از تو دانیل! آخر ناس��امتی 
تو دلفین هستی! خیلی از دلفینها گمان 
می کنن��د که دیر ی��ا زود خودت را به 
کش��تن خواه��ی داد. روی موجه��ای 
کوچ��ک س��واری کردن خیل��ی مفّرح 
اس��ت و ما وقتی بچه بودیم این کار را 
می کردیم ولی تو پایت را از حّد معمول 
فراتر گذاشته ای. اصًا چرا به جای آن 
که وقت خ��ودت را این ط��وری تلف 

کنی، ماهی نمی گیری؟ 
دانی��ل دلفین خیره ب��ه رفیق قدیمی 
خود نگریس��ت و پس از کمی سکوت 
گفت: »میشائیل، نگاهی به دور و برت 
بینداز. دنیای ما پر از دلفینهایی ش��ده 
اس��ت که ه��ر روز صبح تا ش��ب فقط 
ماهی می گیرن��د. آنها دیگر اصًا وقت 
ندارند رؤیای خود را تحقق ببخش��ند. 
آنها ب��ه جای آن که ماه��ی بگیرند تا 
زندگی کنن��د، دارند زندگی می کنند تا 

ماهی بگیرند.«
پیدا ک��ردن چنی��ن آدمهای��ی اصًا 
کار س��ختی نیس��ت. کافیست کمی به 
دور و برت��ان ن��گاه کنید تا ب��ه تعداد 
بی ش��مار از این آدمها ببینید؛ کس��انی 
که هرگز فرصتی برای فکر کردن، نوع 
دیگر زندگی ک��ردن و تحقق رؤیاهای 
کودکی ش��ان ندارن��د اّم��ا دانیل دلش 
نمی خواه��د مثل دیگ��ران زندگی کند 

و بع��د هم بی آن که چی��زی از مفهوم 
واقعی زندگ��ی فهمیده باش��د، بمیرد. 
او در تفکرات��ش، از همنوعان��ش چند 
س��ال نوری جلوتر است. دریا بر او نور 
آگاه��ی تابانده و او مطمئن اس��ت که 
می تواند رؤیاهایش را برآورده سازد و 
آن رؤیا مفهوم واقع��ی زندگی را به او 

نشان می دهد. 
نویس��ندۀ ای��ن کت��اب، »س��ر جی��و 
بامب��ارن«، در س��ال 1960 در پرو به 
دنیا آمد. تحصیات دانشگاهی خود را 
در آمریکا دنبال کرد. جستجو به دنبال 
م��وج کامل، این موج س��وار ورزیده را 
ب��ه دور دنیا کش��اند. ام��روز بامبارن 
نویسنده ای اس��ت که در لیما، پایتخت 
پ��رو زندگی می کن��د. کتابهای دیگر او 
س��احل رؤیاهای من )1999( است که 
جزو پرفروشترین کتابها در آلمان بوده 

و بادبان سفید )2001(. 
خوان��دن ای��ن کتابها و ب��ه خصوص 
»رؤیای یک دلفین« را به ش��ما توصیه 

می کنم. 
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طراح جدول: بنیامین اختری

ی
رم
رگ
افقیس

1- مرغ خانگی- بهترین دوست
2- یکی از دختران امام حسین علیه السالم- 

زاپاس
3- اگر- وسیله ای جهت سنجش وزن- باالبر
4- اهلی- لیفی که از پوست خرما بافته شده 

باشد- سالح کمری
5- نامی دخترانه- یکی از دو حالت تیراندازی

6- خاندان- »شما«ی فرنگی
7- پایین رفتن و باال آمدن آب دریا- حیوان 

صحرانورد
8- از مصالح ساختمانی- سرپرست طفل یتیم- 

به دریا می ریزد
9- از اقوام ایرانی- رمز عبور- ستون بدن

10- خداوند به آن قسم می خورد- قلب قرآن
11- حرف بیهوده- از نوع قارچهای ذره بینی

عمودی
1- سازندۀ ظرف مسی- کم رو

2- به نمایش درآوردن فیلم- سم
3- کجا و چه وقت؟ - اسناد- پرنده ای زیبا

4- از ارکان نماز )به هم ریخته(- میوۀ تلفنی- 
اسطورۀ فوتبال

5- وسیله ای برای جابجایی- تقسیم کننده

6- محل ضبط و پخش برنامه های صدا و سیما
7- نوعی کیک- سیاره ای از زمین کوچکتر

8- صیفی تنبل- موی روی صورت- تله
9- تنها- پرندۀ نامه بر- رأس بدن

10- صیقل دادن- پول خرد هندوستان
11- میکروب- عالم

جهان اسالم در ایام عزاداری ساالر شهیدان، 
شاهد کربالیی دیگر در غّزه بود.

ب��ه امی��د روزی که به لطف پ��روردگار و با 
هّم��ت مس��لمانان آزادیخواه جه��ان، به گفتۀ 
حضرت امام خمینی )س( اس��رائیل از صحنۀ 

روزگار محو شود.

عماد شهرابی از مدرسۀ پیام غدیر
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سفر ایستگاه
قطار می رود 

تو می روی
 تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام
که سالهای سال

در انتظار تو
کنار این قطاِر رفته ایستاده ام

و همچنان
         به نرده های ایستگاِه رفته

            تکیه داده ام! 

قیصر امین پور
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