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جناب حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خميني

درگذشت بانوي بزرگوار ؛ خانم خديجه ثقفي، همسر گرامي حضرت امام)س( و مادر 
بزرگ محترمتان را به شما يادگار گرامي آن دو بزرگوار ، اعضاء بيت شريف حضرت  امام 

خميني )س( و عموم ملت ايران ، تسليت عرض مي كنيم.
سردبير و كاركنان مجالت دوست



سرمقاله

از  باال می کشند،  را  دارها کرکرۀ مغازه های شان  صبح زود وقتی مغازه 
سبزی فروش و بّقال و تعمیرکار گرفته، تا نانوا و خیاط و... اولین جمله ای 

که بر لب می آورند این است: 
بسم اهلل...! الهی به امید تو«

من  به  حواست  و  هستی  می دانم  »خدایا!  یعنی:  تو  امید  به  الهی  این 
هست می دانم که رزق و روزی ام به دست توست و سالمت دست و 
بازویم از تو. پس به من سالمتی و توانایی بده تا کار و بارم به سامان 
باشد و کسبم پر رونق. تا روزی حالل نصیبم شود و برای سفرۀ زن و 

فرزندم نان گرم ببرم.«
 ...

صبح زود وقتی کرکرۀ پلکهایمان را باال می کشیم و چشمان به دیدار 
»سالم  او  به  هست  یادمان  آیا  می شود  روشن  صبحگاه  پرتو  اولین 

کنیم؟! 
یادمان هست آیا به او بگوییم: سالم ای هستی پنهان شده در همه چیز، 

می دانیم که هستی و تا تو هستی همه چیز هست. 
تا تو هستی که در ذرات گرم خورشید به ما لبخند می زنی، تا تو هستی 
که نسیم نازک لطف و مهربانی است دست نوازش بر سر رودخانه ها و 
گلها و سنگهای می کشی، تا تو هستی که بذرها شوق دیدارت جوانه 
بزنند و ابرها به یمن سر انگشتان کریمت ببارند. تا تو هستی که انگورها 
ذوق شیرین شدن داشته باشند و ماهی شوِق به دریا رسیدن، دلهایمان 

مثل روز روشن است و امیدمان به رشت ۀ هستی متصل. 
ای عزیزترین! ای بزرگ! ای بخشنده: 

تنها عزیزی هستی که  تو  این صفات نیست چون  کسی جز تو الیق 
هرگز خوار نمی شوی و تنها بخشنده ای که بی مزد و منت می بخشد و 
چشمداشتی ندارد و تنها بزرگی که کوچکی های ما را نادیده می گیری: 
پس هر صبح که کرکرۀ پلکهایمان را باال می کشیم ما را ببخش و با 

نفس شفابخش خویش در ما امیدهای تازه بریز.
فاطمه ساالر وند
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ياد دوست

محمد سعيد ميرزايي

چه ساده 
مي آمد

و چای می خوردند
همه زهم، خرسند

شب از تغزل، پر
و خاک، از گل، پر

گل از هوا، ريزان
ستاره آويزان

بهشت، حل می شد
غزل غزل می شد

تبسم كلمات
نيايش و صلوات

زمين معطل بود
نسيم، مختل بود

صدای ريزش برگ
و راه رفتن مرگ

و مرگ زيبا بود
عجيب و رازآلود

و مرگ، مثل عروس
كنار يک فانوس

درخششی ممتد
به چشم می آمد

درخششی ازلی
و بخششی ازلی...

پرنده پر می زد
نسيم در می زد

پر از كبوتر، باغ
دو صندلی در باغ

و باغ، بی پرچين
نسيم، پاورچين

و باغ، رؤيايی
و شب تماشايی

تبّسم تنبور
و نغمه های بلور

بهای سر، ارزان
و دست و دل، لرزان

دعا، قنوت و سجود
به خاطر موعود

به خاطر يک مرد
يک آشنا، همدرد

يک آسمانی پاک
نه اهل ظلمت خاک

دعاش بر لب بود
و دشمن شب بود

شبی بدون ماه
كه ريخت خون ماه

شبی گره خورده
به باغ افسرده

زمين دلمرده
كدر، كسل، مرده
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زمين ز نفرين، پر
شب از شياطين، پر

درخت، كج می شد
زمين فلج می شد

زمين ورم كرده
و باغ، دم كرده

فسرد، يخ شد دشت
پر از ملخ شد دشت

كه سر رسيد، كسی
بهشت در نفسی

چه ساده می آمد
پياده می آمد

به ديده شبنم داشت
به هر كجا گل كاشت

زمين جوان می شد
و نغمه خوان می شد

و ماه می روييد
گياه می روييد

گياه های عجيب
به باغ، در تذهيب

و باغ، روشن بود
چراغ روشن بود

و چای می خوردند
شکفته، خوش، خرسند

شب تعارف ها
و ُحسن يوسف ها

بهار در گلدان
ستاره در ليوان

و نقل، چايی، قند
و منقل اسفند

به خاطر يک مرد
يک آشنا، همدرد

ز شوق در گريه
تمامی قريه...

تمام كودكی ام
دل عروسکی ام

دو سال داشت، فقط
بلد نبودم، خط

بلد نبودم، نام
به جز پدر، و امام...

امام، خوابم بود
و آفتابم بود

امام، آبی بود
و آفتابی بود

امام، روشن بود
ستاره ی من بود

امام، دنيا بود
تمام گل ها بود

گذشتن ايام
اتاق و عکس امام

به ابر، فرمان داد
به غنچه ها جان داد

به سرو گفت: بايست!
بلند بايد زيست

درخت، بوته، علف
شکفته صف در صف

درخت ها موزون
و بيدها مجنون

و بعد، در قدمش
به خاطر كرمش

زمين عروسی كرد
و پای بوسی كرد

امام، يک اصل است
و اولين فصل است

تو را اسالم، امام
امام ! امام! امام!
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محمد مايلی کهن: 

منصفانه نقد كنيد  
افسون حضرتی

ورزشي

باالخره پس از کش و قوس های فراوان، نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمان در حساس ترین 
زمان ممکن به »محمد مایلی کهن« رسید که یازده سال پیش بار دیگر چنین تجربه ای را 
پشت سر گذاشت. آن هم در برهه ای که افکار عمومی از نتایج تیم ملی رضایت ندارد و در 

نهایت هم همه جام جهانی را می خواهند!
   با این حال »مایلی کهن« هم در روزهای آینده و با برگزاری مسابقات پیِش رو مورد نقد 

قرار می گیرد و به چالش با رسانه ها فراخوانده می شود.

Õ  آقای مایلی کهن! تبریک می گویم.
خیلی ممنون. کار سختی است قبول دارید؟

Õ  بله ولی تا سختی را چطور تعریف کنید.
در حال حاضر انتظارات بسیار باالست. شرایط تیم ملی هم که در جریان هستید به چه صورت است! به نظرم 

بیش از هر چیز به آرامش احتیاج داریم.
Õ آیا نتیجه به یادماندنی و شیرین 6 بر 2 یازده سال پیش تکرار پذیر است؟

ببینید! اینکه بگویم در فوتبال همه چیز امکان پذیر است حرف صحیحی نیست. مثاًل یک تیم ضعیف تحت 

سال پنجم  / شماره 1 پياپي 213/  29  فروردين 1388 
6



هیچ شرایطی نمی تواند قهرمان جهان را شکست دهد. اما باید بپذیریم که تیم های ضعیف دنیا در حال پیشرفت هستند و این نکته ای 
است که ما باید حواسمان باشد. پیروزی 6  بر 2 مقابل کره جنوبی در بازی های جام ملت های آسیا 1996 به دلیل 

نظم و انسجام تیمی ما بود و االن هدفم این است که انسجام تیم را برگردانم.
Õپس احتمال نتایجی که تیم امید هم گرفت و نتوانست به رقابت های المپیک 

صعود کند، محتمل است؟
بله! در سه بازی باقی مانده باید بیشترین امتیازات را بگیریم. غیر از اینکه بازی های 
حریفان را هم باید زیر نظر داشته باشیم چون نتایج آن ها هم برای ما مهم است. به هر 

حال همانطور که گفتم کار سختی است.
Õ در سایپا می مانید؟

فعاًل که در تیم هستم. چون فکر کنم بازی های لیگ تداخلی با برنامه های تیم 
ملی ندارد.

Õاگر تیم ملی به جان جهانی صعود کرد افتخارش مال کیست؟
 )مکث می کند( فوتبال ایران.

Õچون شما قبالً چنین تلخی را تجربه کردید؟
بله متوجه منظورتان شدم!

Õیعنی واقعاً برای شما فرقی نمی کند؟
بزرگترین دستاوردش این است که قابلیت خودم را 

شناختم.
Õ چقدر امیدوار هستید؟

همه با امید زنده هستند پس باید هم خودم 
امیدوار باشم و هم این انگیزه را در تیم القا کنم.

Õ  انتظار داشتید سال جدید را با چنین 
مسؤولیت سنگینی آغاز کنید؟

فکر  کس  هیچ  شاید  بگویم!  را  حقیقتش 
نمی کرد که چنین اتفاقاتی بیفتد. امیدوارم که ختم 

به خیر شود. 
Õ  اگر تیم به جام جهانی صعود کرد در 

جام جهانی هم با تیم می مانید؟
مربیگری کار سختی است. هیچ مربی به 
قصد باخت به زمین نمی رود. حرص و جوش 
می خورد، زحمت می کشد. بنابراین باید به علی 

دایی خسته نباشید گفت و امیدوار بود که از این 
اتفاق تجربه های الزم را کسب کند.

Õبه نظر شما تاریخ تکرار شد؟
هر  که  افتاده  اتفاقات  خیلی  یازده سال  این  در 

کدام می تواند تاریخ باشد. 
انتظاری  چه  مقطع  این  در  رسانه ها  از   Õ

دارید؟
نقد منصفانه را فراموش نکنند.
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تلويزيون

مردی از جنس 
باقی مردم

مروری بر سريال تلويزيونی مرد 2هزار چهره
مرتضی سورچ

»مهران مدیری« کار ضعیف نمی سازد چون در کار خودش حرفه ای است و قابلیت های 
سبک طنز را می شناسد. »مهران مدیری« بر خالف نقشی که بازی می کند؛ یعنی 
»مسعود شستچی«، دقیقاً به حرفه ای مشغول است که تخّصص اوست و اشتباهی وارد 
این عرصه نشده است و چون در جایگاه خودش قرار دارد حق دارد از تمامی کسانی که 
در جای خودشان نشسته اند انتقاد کند و هر کس از انتقاد او دلگیر شود احتمااًل پست یا 

جایگاهی را اشغال کرده است که شایستگی الزم برای نشستن در آن جایگاه را ندارد.
   در تمامی تغییر چهره های مرد هزار چهره خود مسعود مایل نیست که وارد بازی تازه 
شود. او می خواهد به زندگی خودش برگردد اّما این مردم و اطرافیان هستند که او را وادار 
می کنند که در جایگاه خلبان یا مربّی فوتبال یا یک جادوگر ایفای نقش کند؛ به عنوان 
مثال او تصمیم می گیرد بدون دردسر با هواپیما به شیراز برگردد اّما دیگران به زور او را 

به خلبانی مجبور می کنند.
   نویسندگان زیرک این سریال با ایجاد این فضا این موضوع را یادآوری می کنند که 
شاید در بیشتر مواردی که افراد ناالیق پست های حساس و کلیدی را به دست می گیرند 
مقّصر اصلی خود مردم هستند که با چاپلوسی یا ندانم کاری یا اعتماد بی اساس به 
دیگران یا هر علّت دیگری این موقعّیت را در اختیار دیگران قرار می دهند که مسؤلّیت 
بزرگی را بدون داشتن تخّصص و شایستگی الزم بپذیرند؛ مثل کارمندانی که ضمن 
اطالع از اشتباهات مدیر خود چاپلوسانه سر تعظیم در برابر اوامر او فرو می آورند یا 
دانشجویانی که از ترس نمره نمی توانند بی سوادی استادی را به اطالع مدیر دانشگاه 

برسانند و صادقانه به او بگویند که چیزی از این استاد یاد نمی گیرند.


   گذشته از بحث موضوع اصلی، همین که یک نفر جلوی دوربین تلویزیون نقش 
خودش را بازی کند جسارت فراوانی می خواهد. ضمن اینکه این شخصیت اصلی چندان 
هم به خوبی و مهربانی نقش دوم یعنی »مسعود شستچی« به جای »مهران مدیری« 

هم نباشد و این کار را بسیار مشکل می کند.
سال گذشته مرد هزار چهره با ورود »رضا رشید پور« به پایان رسید ولی امسال بدون 
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حضور »رشیدپور« آغاز شد. این موضوع شایعات فراوانی را در پی داشت که صّحت هیچ 
کدام تاکنون تأیید نشده است.



   بیشتر تماشاچیان قسمت خلبانِی »مسعود شستچی«، مخصوصاً سکانس جوجه کباب 
کردن در کابین خلبان را بیش از باقی قسمت ها پسندیده اند و با آن بیشتر خندیده اند 
اما بدون شک نیشدارترین قسمت این سریال انتقاد جدی سازندگان آن از روحّیات 
غیراخالقی و به قول خودمانی تر، ِقر و ِفر ستاره های فوتبال بوده است و خبرنگار ورزشی 
ما تاکنون موفق نشده است که نظر افشین قطبی را درباره ی سریال »مهران مدیری« 

جویا شود.
 

   تفاوت سریال های »مهران مدیری« با باقی سریال های تلویزیون، دقیقاً مثل تفاوت 
مجله دوست خودتان با باقی مجالت است. تیم »مهران مدیری« مانند تیم مجله ی 
دوست سریع وارد گود می شود و با ابتکار عمل کار را به دست می گیرد و با کمترین هزینه 
و امکانات بهترین نتیجه را صید می کند و مثاًل تا »فرج اهلل سلحشور« متن های متکلّفانه 
و دیالوگ های مصنوعی اش را بنویسد و گونی گونی پول بی زبان را خرج دکور بی تأثیرش 
بکند، مدیری سریالش را ساخته و نظر مردم را هم جلب کرده است. ضمن اینکه یک 
سوژه ی مقّدس قرآنی را هم خراب نکرده و راه را برای کارگردانان تواناتری که ممکن بود 

روزی بخواهند این موضوع مقدس و جّذاب را به تصویر بکشند، نبسته است.


   به هر حال گمان می کنم سریال مرد 2هزار چهره با پایان بسیار جّذاب آن یعنی پیوند 
داستان شستچی با مجموعه ی داستانی »شب های برره« تا سال های سال در یاد و 

خاطره ی مردم ایران باقی خواهد ماند.
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دانشمندان فسیل مار بسیار بزرگی را در جنگل های بارانی شمال کلمبیا کشف کردند. این مار به اندازه یک اتوبوس 

است و حدود 13 متر طول دارد. مار »تیتانو بوآ« حدود 60 میلیون سال پیش زندگی می کرده است. عرض مار هم تا کمر 

یک انسان بالغ می رسیده است. دانشمندان کانادایی با کشف این فسیل عریض و طویل بسیار شگفت زده شده اند. چون 

درازترین ماری که تا حاال دیده شده، نزدیک 10متر بوده است. مار »تیتانو بوآ« احتمااًل یک تن هم وزن داشته است اما 

سنگین وزن ترین مار دنیا حدود 250 کیلوگرم بوده است. احتمااًل این مار از بستگان دور مارهای بوآ بوده است. چنین مار 

غول پیکری حتماً غذاهای زیادی هم برای سیر شدن می خورده است.

کتابخانه دیجیتالی گوگل
شرکت گوگل کتابخانه اینترنتی خود را راه اندازی کرد. کاربرانی که از 
طریق تلفن همراه به اینترنت دسترسی دارند می توانند از 500 هزار نسخه 
کتابی که در این کتابخانه دیجیتالی موجود است، استفاده کنند. کتابخانه ای 
که قباًل گوگل در اختیار خوانندگان قرار داده بود تصاویر اسکن شده از 
کتاب های اصلی بود که با رایانه های خانگی می توان از آن ها استفاده کرد 
ولی با تماشاگر های کوچک تلفن همراه نمی شد از آن ها استفاده کرد. برای 
همین هم شرکت گوگل با استفاده از برنامه ای، حروف متن ها را دیجیتالی 

کرده و آن ها را در قالب نمایشگر های کوچک درآورده است.

کشف فسیل بزرگترین مار جهان  منصوره نظري

اخبار علمي

قطار سریع السیر ژاپنی
ژاپنی ها در حال ساخت قطار سریع السیری با سرعت 320 کیلومتر 
در ساعت هستند. این قطار که »شین کان سن« نام دارد قرار است تا 
سال 2011 به بهره برداری برسد. »شین کان سن« 10 کوپه دارد و با 
چنین سرعتی، سریع ترین قطار مسافربری ژاپن خواهد بود. قرار است 
شرکت سازنده این قطار تا سال 2015 تعداد 59 دستگاه از این قطارها 

را بسازد.
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ربات جدید شبیه دانشمند بزرگ جهان »آلبرت انیشتین« ساخته شده است. این ربات می تواند با 
افراد ارتباط برقرار کند. اگر کسی به او لبخند بزند، ربات هم در پاسخ، لبخند می زند. صورت ربات 48 
ماهیچه دارد که 32 موتور کوچک به حرکت این ماهیچه ها کمک می کنند. دو دوربین مخفی هم در 
چشم های انیشتین قرار گرفته است. نرم افزاری که برای طراحی این ربات به کار رفته است به این 
ربات توانایی حس کردن و تقلید کردن حاالت انسانی را داده است. این نرم افزار تمام حرکات صورت 

ربات را، از یک چشمک گرفته تا چین دادن به بینی، تحت کنترل خود دارد.
بدنه ربات هم از الیه الستیکی و قابل انعطاف که مثل پوست انسان است ساخته شده است. 
دانشمندان به دنبال ساخت ربات هایی هستند که بتوانند با انسا ن ها ارتباط برقرار کنند و در برابر 

حالت های مختلف انسان ها، عکس العمل نشان دهند.

ربات انیشتین

بررسی  های دانشمندان نشان می دهد که در مریخ، متان فراوانی 
وجود دارد. محققان ناسا بر این باورند که وجود متان در جو مریخ 
داغ  سنگ های  با  آب  واکنش  یکی  باشد؛  داشته  علت  دو  می تواند 
دوم  احتمال  اگر  میکروب ها.  فعالیت های  دیگری  زیرین،  الیه های 
درست باشد ممکن است در مریخ میکروب های زنده ای وجود داشته 
باشد. دانشمندان تصور می کنند در اعماق این سیاره و در الیه های 

زیرین آن ممکن است میکروب های زنده ای، زندگی کنند.
   آن ها به این نتیجه رسیده اند که این مقدار گاز متان نمی تواند 
توسط یک جرم آسمانی وارد مریخ شده باشد. پس احتمال وجود 
میکروب ها قوی تر است. اگر این مسأله اثبات شود، مشخص می شود 
که در مریخ هم حیات وجود دارد. و این موضوعی است که سال ها 
دانشمندان به دنبال کشف آن هستند. چون وجود حیات در سیاره ی 

همسایه ی زمین بسیار مهم خواهد بود.

میکروب های مریخی
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درس پنجم اتوبوس
در  شما  سفینه های  حرکت  با  آدم ها  وقتی  از 
سطح خیابان های شهرشان مخالفت کرده اند و مدعی 
و  جوی  آلودگی  ایجاد  شما  سفینه های  که  شده اند 
مسافرت  اتوبوس  با  مجبورید  شما  می کند،  صوتی 
کنید. این خودش برای آدم ها مشکالت تازه ای را به 
وجود آورده است که مرا مجبور کرده در این درس 
مقوله  که  بدهم  اخطار  شما  همه  به  طور جدی  به 
سوار شدن به اتوبوس را جدی بگیرید. اتوبوس یک 
اقامتتان در  با وسایلی که شما در طی  تفاوت هایی 
زمین با آن آشنا شده اید دارد ولی متأسفانه شما هنوز 
این تفاوت ها را درک نکرده اید و گمان هم نمی کنم 
که آن را درک کنید ولی من سعی می کنم با آوردن 
پایان ترم  این درس در  از مباحث  چند مورد سؤال 
به فضا الاقل  از رفتن  را مجبور کنم که قبل  شما 
این موضوعات را حفظ کنید و اال این امید را که شما 
مثل آدم ها یاد بگیرید که شهروندهای خوبی شوید 

باید به گور ببرم.

آموزش قوانین 
شهروندي
براي ساكنان
 كر ه ي ماه

قاسم رفيعا

ف مثل شهروند
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سوار شدن به اتوبوس:
1. اتوبوس با ورزشگاه و باشگاه چه فرقی 

دارد؟
    صف از آن دست اختراعات بشر است که 
قرن هاست آدم ها به آن عادت کرده اند و برای 
ولی  می کنند،  نیاز  احساس  آن  به  پیشرفتشان 
از وقتی که شما به زمین آمده اید هیچ چیز را 

رعایت نمی کنید:
   موقع آمدن اتوبوس با چنان وضعیتی به 
طرف اتوبوس هجوم می برید که انگار مسابقه 
دو سرعت است. خودتان نمی دانید که پس از 
سوار شدن شما به اتوبوس چند نفر کارشان به 
بیمارستان می کشد. بند سه ساعت، کمربند چهار 
نفر آدم و... پاره می شود. شیشه چند ساعت و 
ساق پا و عصای دو پیرمرد، جناق چند دانش آموز 
نفر  چند  از طرفی  و دل یک شاعر می شکند، 
و  می شوند  خفگی  دچار  اتوبوس  داخل  هم 
سرهایشان را از اتوبوس بیرون می آورند تا جان 
به جان آفرین تسلیم نکنند. این در حالی است 
که حرص شما را کشته است. بعد از این هجوم 
وحشیانه تازه دوازده صندلی هم خالی می ماند 

که موجبات خجالت شما را فراهم می آورد.

داخل اتوبوس
نیست  بارفیکس  میله  اتوبوس  وسط  میله 
که شما به آن آویزان شوید و حرکات باالنس 
آفتاب و مهتاب انجام دهید، هر چند دلتان بران 
ماه تنگ شده باشد! قرار نیست در مدت سوار 
شدن به اتوبوس تمام میله های وسط اتوبوس 
از جا کنده شود. بنابراین فرق های عمده ای بین 
اتوبوس با یک وزرشگاه ساخته شده یا در حال 

ساخت وجود دارد.

2. اتوبوس با چه چيزهايی فرق می كند؟
كيک: کیک زرد است و بعضی صندلي ها 
اولیه آن کنده مي شود بي  هم که رویه هاي 
شباهت به کیک نیست ؛ با اینکه بعضي از شما 
مانده هستید که همان  اینقدر عقب  فضایی ها 
الیه رویی را هم کاکائو می پندارید. ولی به هر 
حال از روی مزه ابر صندلی هم که نفهمیدید از 
بیات بودن صندلی باید متوجه شوید که صندلی 
توصیه  من  و  نیست  خوردن  قابل  اتوبوس 
اتوبوس در  از سوار شدن به  می کنم شما قبل 
اموال عمومی  به  منزل غذایتان را بخورید که 

زمینی ها آسیب نرسانید.
دفتر مشق: من بد کاری کردم که به شما 
خواندن و نوشتن یاد دادم؟ حاال به شرش گیر 
مشق  دفتر  بین  من!  عزیزان  ببینید  کرده ام. 
هست.  فرق هایی  یک  اتوبوس  صندلی  و 
که  می دهید  رواج  زمین  در  را  کارهایی  شما 

آدم ها به ذهنشان هم خطور نمی کند. صندلی 
نیست.  نوشتن  یادگاری  جای  که  اتوبوس 
نوشتن کلمات رکیکی مثل فضایی تنها )به این 
نیت که شاید کسی شما را از تنهایی در آورد( 
نمیتنیبخنیشنخنش )جهت سر کار گذاشتن مردم 
روی زمین(و ... باعث می شود خیلی زود آدم ها از 
دست شما به تنگ بیایند و طرح ما با شکست 
مواجه شود و حتی مرا هم که مثاًل آدم هستم! 

همراه شما از زمین اخراج کنند.
سطل آشغال: توی درس های قبل سطل 
آشغال را برای شما کشیدم و یادآوری کردم که 
قرار  از  اما  بریزید.  آن  در  را  خودتان  زباله های 
معلوم شما به کتتان نمی رود و هر موقع که سوار 
اتوبوس می شوید اتوبوس را با زباله دانی اشتباه 
می گیرید و مقداری آشغال را مهمان می کنید و 
موقع پیاده شدن، عماًل اتوبوس به زباله دانی بدل 
شده. لذا بنده تأکید می کنم بین صندلی اتوبوس 
و سطل آشغال فرق های عمده ای است از نظر 
عمق و سطح و رنگ و کاربرد. فهمیدید؟ عمراً 

که فهمیده باشید!

اخالق در اتوبوس
به آن  اتوبوس می شوند  آدم ها وقتی سوار 
را  اتوبوس  دارند.  آرمانگرایانه  کاماًل  نگاهی 
مرکز اخالق می دانند که در آن می توان میزان 
پایبندی آدم ها و فضایی ها را به اخالق بسنجند، 
مثاًل مواردی مثل بلند شدن به احترام پیرمردها 
آن  از  بغل  به  بچه  زنان  به  دادن جای خود  و 
دست کارهایی است که شما باید یاد بگیرید و 
اتوبوس به کار بگیرید که فرق  سعی کنید در 
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معلم قدیمی خود را در    - 1
اتوبوس می بینید واکنش شما :

الف- خیلی خونسرد رویتان را بر می گردانید و 
جای دیگری را تماشا می فرمایید.

ب- اتفاقا برعکس در حال جویدن آدامس ایشان را آنقدر خوب 
ج- در هنگام بیاده شدن از اتوبوس معلم خود را به راننده نشان داده و می گویید تماشا می فرمایید که خودشان رویشان را برمی گردانند.

که ایشان کرایه شما و دوستانتان را حساب می کنند.
2 - چقدر اعتقاد به تهیه بلوتوث های زیر زمینی دارید ؟

الف – اعتقاد دارم
ب- اگر شرایطش فراهم بشود حتما به تهیه آن مبادرت خواهم کرد.

ج- خیلی خفن است و به آن اعتقاد شدیدی دارم.
کدام شناسه را برای آی.دی خود بر می گزینید ؟  - 3

bacheporroo@... .com – الف
shipishe2009@... .com -ب

com. ...@ ج- یک کلمه خیلی غیرمجاز

طنز

تست 
شخصيت

مريم شكراني
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الف- چالق کردن طوطی ایشان4 - علت مراجعه مادربزرگ شما به مدرسه تان براي چقلی از شما کدام گزینه می تواند باشد ؟

ب- تعمیر غیرمجاز تلویزیون ایشان و کش رفتن چهار قطعه آی سی ناقابل از تلویزیونشان

ج- اسکناس های بنج هزارتومانی ایشان را به جای اسکناس های پانصدتومانی تعویض کرده اید !
الف- به آنها پس گردنی می زنید5 - شیوه معمول شما برای شوخی با همکالسی هایتان :

ب- کالهشان را برداشته و از پنجره خودرو به بیرون پرتاب می کنید
ج- اعالمیه فوت آنها را تهیه و میان فک و فامیلشان توزیع می فرمایید.

6 - از میزان پول تو جیبی خود ناراضی هستید. این کمبود را چگونه برطرف می کنید؟

الف- پول تو جیبی تان را به پدرتان برگردانده تا ایشان آن را جلوی آینه بگذارند که دو برابر شود.

ب- هزینه ها و مخارج خود را سه- چهار برابر به پدرتان گزارش کرده و مازاد آن را به مصارف شخصی 
تان کوفت می کنید !

ج- وسایل اضافه منزل نظیر کت و شلوار پدرتان را یواشکی به فروش رسانده و درآمد حاصله را به 
جیب می زنید .

مطرح  را  تقاضایتان  چگونه  خود  برادر  عکاسی  دوربین  گرفتن  امانت  -برای   7
می  کنید  ؟

الف- هیچی ! به راحتی در کمد ایشان را باز کرده و دوربین شان را برمی داریم .
ب- قفل در کمد ایشان را شکسته و دوربین شان را برمی داریم .

ج- ایشان را تهدید و مجبور کرده تا خودشان دوربین شان را بیاورند و با احترام تقدیم 
کنند.

نتیجه تست :

برایتان به شدت متاسفیم . برداشتید گزینه های تست را با خوشحالی عالمت 

گذاری کردید دنبال نتیجه اش هم می گردید ؟!  من نمی فهمم چرا یک عده ای 

باید از همه عالم و آدم کلمه بی شخصیت را بشنوند تا باور کنند چه تحفه هایی 
هستند ؟!
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كامپيوتر

در سال 1387 اتفاقات جالبی در دنيای ديجيتال و كامپيوتر افتاد كه به برخی از آنها اشاره می كنيم: 
1 - ورود اینترنت های پرسرعت بی سیم یا همان WiMAX در ایران یکی از بهترین های 87 به حساب می آید که البته شاید هزینۀ  

بسیار باالی آن از همه گیر شدن آن جلوگیری کرده است. 
2 - ورود ویندوز 7 از سری ویندوز های ماکروسافت در بازار کامپیوتر به عنوان ویندوز جدید و رسمی ماکروسافت و البته خریداری 
آن توسط مردم محترم یکی از بدترین اتفاقات موجود بود، چرا که این ویندوز به طور رسمی وارد بازار نشده است. تا کنون نسخه های 

غیررسمی و آزمایشی آن وارد بازار شده است که با حفره های امنیتی و مشکالت نرم افزاري بسیار زیادی همراه است. 
3 - افت قیمت ال سی دی در بازار کامپیوتر یکی از دالئل ایجاد بحران در بازار کامپیوتر بود که البته از نگاه خریدار شاید یک اتفاق 

خوب به نظر آید ولی...
در کل قضاوت خوب بودن یا بد بودن آن با شما؟! 

4 -  قطع شدن کابل نوری در منطقه خاورمیانه یکی از بدترین اتفاقات برای اینترنت پرسرعت ایران بود. این کابل که توسط لنگر 
یک کشتی قطع شد موجب اختالل و قطعی اینترنت کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران شد. 

5 - سرعت سنجی و نظارت بر سرعت اینترنت سرویس دهندگان اینترنتی در ایران توسط TCI، یکی از بهترین  اتفاقات در راه 
پیشرفت کیفیت اینترنت ارائه شده در ایران بود. 

مهندس سروش مسعودي

سال پنجم  / شماره 1 پياپي 213/  29  فروردين 1388 
16



8EI هم رسمی شد
ماکروسافت باز هم برای عقب نماندن از صحنه اینترنت و IT عجله کرد و نسخه آلفا یا همان اصلی و پایانی مرورگر خود را موسوم به اینترنت 
اکسپلورر )Internet Explorer( با عدد 8 ارائه داد، این در حالی است که آخرین آمار نشان می دهد که کمتر از 30 درصد کاربران اینترنتی 
از این مرورگر برای وب گردی خود استفاده می کنند و مابقی کابران استفاده از مرورگر هایی همچون موزیال فایر فاکس و سافاری و اپرا را ترجیح 

می دهند.
بسیاری از منتقدین این اقدام ماکروسافت را یک اشتباه دیگر از طرف این شرکت خواندند و با بیان باگ های بسیار زیادی از این مرورگر که 

البته کمی کم لطفی در مورد این نسخه است ، آن را به باد انتقاد گرفتند.
نسخه 8 با تغییرات گرافیکی و ظاهری کمی نسبت به نسخه قبلی نمایان شده است ولی در باطن آن یک سیستم پیچیده وجود دارد که از وب 
Compa 2 و XML و Xhtml و همچنین جاوا و Adobe Flash پشتیبانی ویژه می کند و البته دکمه تبدیل نمایش صفحات قدیمی یا -

 IE این امکان را به کاربر می دهد تا در صورت نمایش بد یک صفحه وب کنترل آن را برای تنظیمات خودکار به دست خود ibility Viewer
بدهد و به هیچ وجه دچار اختالل در نمایش نشود، سرعت لود یک صفحه خالی IE8 به کمتر از 20 میلی ثانیه رسیده است و برای ذخیره سازی 

فایل های نمایش داده شده در حافظه موقت ویندوز از نوعی سیستم فشرده سازی استفاده شده است که بسیار کاربردی و جالب است.
برای دانلود نسخه اصلی و رایگان IE8 به وب سایت رسمی ماکروسافت مراجعه کنید.

نفس كشيدن زمين را مشاهده كنيد
در دنیای وب گردی ، باید به این نکته اشاره کرد که پیدا کردن یک وب سایت مفید و جالب کاری دشوار است به همین دلیل به معرفی یکی 

از آن ها می پردازیم.
وب سایت جالب Breathing Earth یا زمین نفس می کشد ، محیطی جالب و علمی برای طرفداران محیط زیست و تنوع طلبان است. 
این سایت با استفاده از اطالعات رد و بدل شده هر ثانیه از ماهوراه ها و سنسور های هوا شناسی و سازمان های هوا فضا اطالعات بسیار مفیدی 
در مورد تنفس کره زمین و میزان کربن دی اکسید و گازهای منتشر شده از زمین را در اختیار شما قرار می دهد و همچنین با استفاده از افکت ها 
انیمیشن آدب فلش صدای تنفس زمین را نیز شبیه سازی می کند و نیز با حرکت ماوس بر روی کشور های مختلف این کره می توانید نرخ تولد و 
مرگ آن را بطور لحظه ای دنبال کنید. فقط به یاد داشته باشید برای باز کردن این وب سایت باید پالگ این Adobe Flash player را حتما 

نصب کرده باشید که با مراجعه به سایت www.adobe.com می توانید آن را بر روی سیستمتان نصب کنید.
http://www.breathingearth.net :آدرس وب سایت تنفس زمین
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مصاحبه با 
يک 
ورزشكار 
خيلی 
معروف 

معرفی  را  خودتان  دارد  امکان  اگر    Õ
کنید.

شدید  روحیۀ  دلیل  به  بدهید  اجازه  اگر 
را  کار  این  تختی  آقا  به  احترام  و  ورزشکاری 
نکنم چون من خیلی خاکی هستم و اگر نامم 
را بگویم، حتماً همۀ خاکهایم می پرد و تبدیل 
به یک ورزشکار لوکس و تبلیغاتی می شوم. بنابر 
این از شما خواهش می کنم و به شما التماس 
می کنم که مرا از معرفی معذور بدارید و بی خیال 

شوید.
Õ  اگر امکان دارد در مورد رشتۀ ورزشی 

تان صحبت کنید.
اگر اجازه بدهید بی خیال این جریان شویم. 
وقتی نام آقا تختی به میان می آید امثال ماها 
ما  کنیم.  صحبت  ورزش  به  راجع  نداریم  حق 
داریم الکی در میدانهای ورزشی غلت می زنیم. 
ورزش و ورزشکاری مال از ما بهتران است. این 
سلطان  )دایی(،  آقا  علی  دارد؛  حرمت  عناوین 
)امیر  ژنرال  خان حجازی،  ناصر  )پروین(،  علی 
قلعه نوعی(، امپراطور )افشین قطبی( و حسین 

را!  ماها  نه  گویند،  ورزشکار می  را  رضازاده  آقا 
بزنیم و شنا و دراز و  باید حاال حاالها میل  ما 
نشست و بارفیکس برویم تا یک کمی مثل آنها 
بشویم. به قول معروف ما حاال حاالها باید برویم 
و بوق بزنیم. راستش را بخواهید در حال حاضر 
قطره  آخرین  تا  و  است  همین  کار،  مهمترین 
نفسمان به این کار ادامه خواهیم داد. حاال می 

بینید.
Õ  برای اینکه مانند آن بزرگان بشوید 

باید چه کار کنید؟
شود،  بزرگ  ناممان  آنکه  از  قبل  باید  ما 
خودمان بزرگ شویم. بزرگی آقا تختی به خودش 
بود نه به اسمش. اسمش آقا غالمرضا بود ولی از 
بس خودش بزرگ و گنده شد، نامش هم گنده 

شد. ما هم باید خودمان را گنده کنیم.
Õ  یعنی االن دارید همین کار را انجام 

می دهید؟
دقیقاً! اصاًل فکر می کنید برای چه چیزی به  
اینجا آمده ام؟ قدم زدن در این کوچه پس کوچه 
های قدیمی است که باعث می شود مانند آقا 

طنز

حامد قاموس مقدم
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تختی بزرگ بشویم. آقا تختی به همه احترام می 
گذاشت، توی کوچه راه می افتاد و به همۀ فقرا 
پول می داد. حاال ورزشکارهایی پیدا می شوند 
که توی گوش توپ جمع کن می زنند. من خودم 
آنقدر از این کار ناراحت شدم، دلم می خواست 
دو دقیقه به من وقت می دادند تا خیلی منطقی 
دماغ یارو را توی صورتش پخش می کردم که 
بفهمد آقا تختی بی خود و بی جهت روی کسی 
دست بلند نمی کرد و حال ضعیف تر از خودش 
را نمی گرفت. این ورزشکارنماها را باید بیندازید 
زیر دست و پای تماشاگرنماها تا حقشان را کف 

دستشان بگذارند. مرتیکۀ بی معرفت!
Õ  خوانندگان مجلۀ ما دلشان می خواهد 
بدانند که شما تا به حال چند مدال چه رنگی 

گرفته اید؟
نیستیم  قهرمانی  دنبال  تختی  آقا  مثل  ما 
بلکه دنبال پهلوانی هستیم. ما دلمان می خواهد 
به  ها.  بیچاره  و  بدبختها  از  کنیم  دست گیری 
ایم.  نبوده  به حال دنبال مدال  تا  همین خاطر 
مدال  چند  عریضه  نبودن  خالی  برای  البته 
حال  هر  به  چون  ام.  خریده  منیریه  میدان  از 
خانواده ها هم از آدم انتظار دارند ولی در کل اگر 

مدال می دادند هم نمی گرفتم. همین که بزرگ 
باشیم برایمان کافی است به جان مادرم! به قول 
آقا تختی: نباید مورچه را اذیت کرد! چون مورچه 

هم برای خودش زن و بّچه دارد، زندگی دارد.
Õ  شما در میادین جهانی و بین المللی 
هم حضور داشته اید. چه توصیه ای برای 
جوانانی دارید که دوست دارند مثل شما در 

این میادین شرکت کنند؟
مثاًل  دارد.  را  خودش  فرهنگ  جایی  هر 
جوانانی که دلشان می خواهد از میدان آرژانتین 
باید بدانند که هر کاری دارند باید  عبور کنند، 
سوار  پارک  جلوی  یعنی  میدان  سمت  همین 
بیهقی انجام دهند. یا جوانانی که به کوچه برلن 
و چهارراه استانبول می روند باید حواسشان باشد 
که اواًل جیبشان را کسی نزند و دوماً اگر از جلوی 
ماهی فروشیهای چهارراه استانبول رد می شوند، 
مواظب باشند که پایشان را کجا می گذارند چون 
معمواًل موزاییکهای پیاده روی آنجا لق است و 
زیرشان آب ماهی جمع می شود و وقتی پایشان 
را روی آن می گذارند، آب بوگندو می پاشد به 
با  که  هم  را  آفریقا  میدان  اَه!  اَه  اَه  هیکلشان! 

سوراخ تونل نابود کردند رفت پی کارش!

Õ  مثل اینکه باید زودتر بروید و بیش 
از این نمی شود وقتتان را گرفت!

راستش را بخواهید این جناب سرکار محترم، 
بنده را با این افرادی که پورۀ سیب زمینی را با 
آفتاب  و جلوی  قاتی می کنند  ویتامین  مولتی 
پودر  به جای  و  تا خشک شود  کنند  پهن می 
مردان  به  ورزشکاران  غذایی  رژیم  و  پروتئین 
آهنین و زورزیاد می فروشند، اشتباه گرفته اند. 
البته این دستبند فقط جنبۀ فرمالیته دارد وگرنه 
سه سوت می دادم »غالم کلید« آن را باز کند. 
به هر حال باید به قانون احترام گذاشت. به قول 
قانون  گفت:  می  که  قانون  فیلم  در  تختی  آقا 
برای همه یکسان است وی جی! ما هم درست 
است که تبر گردنمان را نمی زند ولی در مقابل 
قانون گردنمان از مو هم نازک تر است و عمراً 
قرصهای  و  آمپولها  آن  البته  بزنیم.  حرفی  اگر 
آبی که آن آقا دارند توی تشک صندلی بیرون 
می کشند هیچ ربطی به بنده ندارد. آنها احتمااًل از 
اول توی صندلی بوده است زیرا من هم همیشه 
خیلی ناراحت روی آن صندلی می نشستم. حاال 
توی خانه ام هر چه دارم که داشته باشم. به قول 

آقا تختی چهار دیواری، اختیاری!     
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نوشته ی مظفر ايزگوُدم االغ
ترجمة ناصر فيض

داستان

حاکم مملکت دستور داده بود که مردم در حفظ نسل االغ ها کوشا باشند و خود نیز در امور مربوط به آن ها مو را از ماست بیرون می کشید، 
حتی خورد و خوراک حاکم با االغ ها بود و همیشه یک دو جین االغ در کنارش بودند. 

   االغ ها نه تنها در کاخ حکومتی احترام ویژه ای داشتند، بلکه با قوانینی که حاکم وضع کرده بود، آن ها در بیرون از کاخ نیز مورد احترام 
همه بودند. طبق دستور حاکم، تعرض به االغ ها و ترساندن آن ها، موجب هفت سال و نیم محکومیت زندان می شد.

   رودررو شدن و برخورد فیزیکی با االغ ها 15 سال حبس داشت. بر اساس این دستور، که به تمام شهرها 
و روستاها ابالغ شده بود، اگر کسی االغی را می دید و به او احترام نمی گذاشت، در صورت مشاهده ی مأمورین 

حکومتی، دستگیر شده و به صد ضربه شالق بر کف پا و پنجاه ضربه، به کمر محکوم می شد.
   در گوشه و کنار، به جز مأمورین دولتی، افرادی را به عنوان خبرچین گذاشته بودند، تا مواردی را که 
از چشم مأمورین پنهان می ماند، گزارش کنند. این افراد کیسه کیسه از قصر حکومتی طال می گرفتند. به 
همین دلیل االغ ها آنقدر در مملکت زیاد شده بودند که کسی جرئت نمی کرد. دهان باز کند و چیزی در مورد 
آن ها بگوید. در بازار اگر االغی به بساط اجناس فروشنده ای نزدیک می شد، طبق قانون می توانست آن چه 
را که می خواهد بخورد. در این صورت نیز، نه تنها کسی حق تعرض به او را نداشت، بلکه فروشنده موظف 
بود، مقداری از اجناسش – مثل بادمجان و کدو ...- را بار االغ بکند تا هر وقت جناب االغ میل بفرماید از 

آن استفاده کند!
   و باز طبق دستور، اگر کسی از کنار االغی عبور می کرد، هیچ بهانه ای در مورد این که االغ مذکور 
را ندیده است، پذیرفته نبود و طبق قانون در چنین شرایطی ابتدا باید به االغ سالم می کرد و اگر خوراکی 

به همراه داشت به او می داد. پس از آن می توانست به راه خود ادامه دهد.
   قوانین ویژه ای برای االغ ها وضع شده بود و آن ها جایگاه ویژه ای در جامعه داشتند و این امر بر 
هیچ کس پوشیده نبود. تعداد االغ ها در کوچه و خیابان از تعداد آدم ها بیشتر شده بود و گاهی عبور و مرور 
آدم ها را دچار مشکل می کرد. االغ ها فهمیده بودند که اوضاع بر وفق مراد آن هاست، بنابراین هر کاری که 

دلشان می خواست بدون مالحظه انجام می دادند و وظایفی را که یک االغ باید داشته باشد، به طور کلی فراموش کرده بودند.
   اگر کسی با دیدن االغی، برای نگاه داشتن او از اصواتی نظیر، ُهش و ُچش... استفاده می کرد یا به هر طریقی مانع از حرکت او می شد، 
به محض خبر دادن خبرچین ها، قانون به شدت با آن شخص برخورد می کرد و مأمورین دولت خبر آن را برای آگاهی و عبرت مردم در همه 

جا پخش می کردند...
فردی که به االغ های ما بی احترامی کرده بود به نام... و نام خانوادگی...

به 15 سال زندان و 15 سال تبعید محکوم شد...
به جای االغ ها، آدم ها گاری ها را می کشیدند و االغ ها داخل آن می نشستند و آدم ها االغ ها را می بردند.

االغ ها به کارهایی مشغول بودند که پیش از آن اغلب آن ها کار آدم ها بود.
مردم باید مالیات می پرداختند، مالیاتی که عواید آن در راه آسایش االغ ها صرف می شد.

وجه مالیات را به شماره ی ویژه ی االغ ها در یکی از بانک های دولتی واریز می کردند.
   االغ ها سر از پا نمی شناختند و هر کاری که میلشان می کشید انجام می دادند. مردم از شدت توجه به االغ ها و تخصیص امکانات برای 
آن ها، رفته رفته ضعیف تر و گرسنه و گرسنه تر می شدند. کم کم از گوشه و کنار زمزمه های اعتراض آمیز شنیده می شد: چگونه از دست این 
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االغ ها نجات پیدا کنیم؟ و... اندک اندک موج اعتراضات گسترش پیدا کرد، 
صحبت اصلی مردم درباره ی مشکالتی بود که االغ ها برای آن ها به وجود 

آورده بودند. و همه جا بحث بر سر اوضاع ناگوار پیش آمده بود.
روزی دانشمندی پیدا شد و پیشنهاد داد که: من می توانم شما را از دست 

این االغ ها نجات بدهم...
مردم گفتند: آخر، چطور چنین چیزی ممکن است؟

   مرد دانشمند در جواب گفت: شما به جزئیات آن، کاری نداشته باشید 
و اگر می خواهید دوباره روی آرامش را ببینید به آن چه که می گویم گوش 

کنید: از امروز به محض دیدن هر االغی دمش را ببرید!
   مردم خسته شده بودند و دیگر از دست االغ ها جانشان به لب آمده بود. 
به همین دلیل از پیشنهاد مرد دانشمند با روی باز استقبال کردند و از همان 

روز، هر کجا االغی دیدند دمش را بریدند.
   کوچه ها پر شد از االغ های ُدم بریده. حکومت، قوانین سختی را برای 
کسانی که دم االغی را می بریدند وضع کرد، اما مردم چنان با هوشیاری و 
رعایت جوانب احتیاط دست به این کار می زدند که مأمورین، نمی توانستند 

حتی یک تن را به این جرم دستگیر کنند.
مردم  با دیدن االغ های دم بریده و قیافه ی مسخره ی آن ها پنهانی و 

زیرلبی می خندیدند.
   همه دم ها که بریده شد، مرد دانشمند گفت: حاال نوبت گوش های 
آن هاست، باید گوش های آن ها را ببرید! این بار مردم قیچی به دست راه 
از  بریدند. مملکت پر شد  بیخ  از  را  افتادند و هر جا االغی دیدند گوشش 
االغ های دم بریده و گوش بریده. مردم با دیدن خرهای االغ های دم بریده و 

گوش بریده با جرئت بیشتر و این بار آشکارتر می خندیدند.
باز هم افراد حکومتی نتوانستند حتی یک نفر را به این جرم دستگیر 

کنند.
مردم بار دیگر به سراغ مرد دانشمند رفتند و پرسیدند: حاال باید چه کار 

کنیم؟
جان  به  می افتید  و  بر می دارید  را  اصالح  ماشین های  گفت:  دانشمند 

االغ ها، می تراشید و می تراشید تا کاماًل بی مو و طاس بشوند.
   مردم ماشین های اصالح را برداشتند و هر جا االغی دیدند شروع 
االغ های  از  شد  پر  بازار  و  کوچه  آن ها.  پشم  و  کرک  تراشیدن  به  کردن 
دم بریده و گوش بریده و بی مو. االغ ها قیافه های بسیار مضحکی پیدا کرده 

بودند و کسی نبود که با دیدن آن ها بتواند جلوی خنده اش را بگیرد.
   رفته رفته ترس ار حکومت و احترام به االغ ها فراموش شد، مردم در 
کوچه و خیابان و میدان ها با دیدن االغ ها، چنان قهقه ای سر می دادند که 

دیگر کسی نمی توانست آرامشان کند، خنده... خنده و خنده...
سرانجام، حاکم همراه تعدادی از االغ ها و کره االغ ها که دورش را گرفته 

بودند مملکت را ترک کرد و رفت...
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طنز

سال  جدید شروع شد و هیچ کس هم نتوانست جلویش را بگیرد. صدا و سیما در سال نو اولین اعصاب 

ت کرد تا باز هم مانند همیشه سردمدار اعصاب نوردی باشد. این اعصاب نوردی 
نوردی را به نام خودش ثب

هنگامی رخ داد که مجریان همه شبکه های تلویزیونی با نیش باز به دوربین پخش مستقیم خیره شده بودند 

و تیک تاک ساعت مانند مته درون مغز بینندگان فرو می رفت و بعد از چند لحظه ناگهان و بدون هیچ 

مقدمه ای گفتند: خب عیدتان مبارک!

نه توپی در کردند و نه دهل و سرنایی زدند. یعنی سال 1388 خورشیدی بدون هیچ پوشش خبری ای 

تحویل شد. این در حالی بود که شبکه های دشمن این واقعه مهم را بسیار پررنگ جلوه دادند و با هیچ ربطی 

هم به آنها نداشت هم توپ در کردند و هم دهل و سرنای معروف سال نو را نواختیدند!

از شیوۀ  باید بگوییم که تلویزیون در این کار خود  آنالیز این اعصاب نوردی  در تحلیل و بررسی و 

 افراد را در بالتکلیفی و در حالت تعلیق 
کرده بود. این شیوه به این صورت است که

بالتکلیف سازی استفاده  

نگه دارید و نگذارید که آنها از وقایع مهمی که منتظرش بوده اند با خبر شوند.

برای مثال شما منتظر هستید که پدرتان به شما عیدی بدهد. پدر بدون هیچ مقدمه ای برای شما یک 

کاله زشت می خرد که هیچ هم از آن خوشتان نمی آید. بعد از چند روز می فهمید که این کاله در واقع با 

پول عیدی شما خریداری شده است و کالهی که سرتان می گذارند در واقع همان عیدی شماست.

اعصاب نوردي اساسي

كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كند
حيم - اعصاب نورد
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اين گوی و اين ميدان 

 یازده ماه بیشتر وقت ندارید که آتش بسوزانید و روی اعصاب دیگران 
یک ماه از سال جدید گذشت و

راه بروید. بعضی ها هنوز که هنوز است موقعیت خودشان را پیدا نکرده اند و دارند توی کوچه نارنجک 

می زنند! عزیزان من! این دیگر نه تنها اعصاب نوردی به حساب نمی آید بلکه نوعی مردم آزاری ِدُمده 

است که با آن فقط خودتان را ضایع می کنید. در این سال جدید مغزتان را به کار بیندازید تا بتوانید خودی 

نشان بدهید.

راههای فرهنگی

یکی از کارهایی که می تواند در یک مجتمع مسکونی ایجاد اعصاب نوردی کند پر کردن تابلوی اعالنات است. شما می نوانید هر 

ی ریز و درشتی را که دیدید مکتوب کنید و به نام افراد خاطی روی تابلوی اعالنات بزنید. البته همیشه این کار را به صورت ناشناس 
خطا

انجام دهید. درست است که قصد شما فقط و فقط اصالح جامعه کوچکتان است ولی بعضی ها این مسئله را درک نمی کنند و ممکن است 

دست به اصالح فک شما یا پاکسازی لثه های شما از دندان بزنند! به هر حال این شیوه اعصاب نوردی را با احتیاط کامل اجراکنید!

نهادينه سازی اعصاب نوردی 

برخی ارگانها و سازمانها که از این ایده های بدیع و تازه اعصاب نوردی خیلی خوششان آمده است، سعی کرده اند با نهادینه سازی این 

امر مهم به اصالح جامعه مدنی دست بزنند!

ن راه، نیروی انتظامی برداشته است. این نیروی محترم با درک انرژی و قدرت باالی اعصاب نوردی برای تأدیم 
اولین قدم را در ای

س را در ایام تعطیالت نوروزی اجرا می کند.
)یعنی آدم کردن( رانندگان خاطی، طرح همیاران پلی

در این طرح قرار است کودکان در لباس همیاران پلیس روی اعصاب والدین تشریف ببرند و نگذارند که آنها کارهای بی قانونی و 

خالف انجام دهند.

این اولین قدم جدی برای نهادینه کردن اعصاب نوردی به حساب می آید. مجریان این طرح، بچه ها هستند. شما با استفاده و استناد 

به کارتی که به سینه دارید می توانید راه به راه به پدرتان گیر بدهید و نگذارید با وجدان راحت وارد یک خیابان یک طرفه شود و سبقت بی 

 اگزوز زنبوری 
جا بگیرد و جلوی بیمارستان بوق بوق کند و با پراید، تک چرخ بزند و

 بیاورد و روی طاقچۀ 
نصب کند و با چراغهای یخی چشم رانندگان دیگر را در

عقب، ساب 52 اینچی نصب کند و ماشینش را خسته کند و کفش را بچسباند به 
سطح جاده!

خالصه دست شما باز است که به هر بهانه ای به پلیس مراجعه کنید و حیثیت 

بزنید، فقط کافی است  پدرتان را دود کنید. اصاًل الزم نیست که به 110 زنگ 

ن را دراز کنید تا 88 تا پلیس وظیفه شناس دور شما را بگیرند.
دستتا
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درست چهار روز قبل از بازگشت، وقتی همه فکر می کردند که آن ماه بدون پیش آمدن 
اتفاِق نامساعدی سپری خواهد شد؛ در اردوگاه نوجوانان »اژونیوک« اتفاقی افتاد.

»اُلگ  و  سمیونف«  »یورا  نام های  به  دوم  گروه  شاگردان  از  نفر  دو  ناهار،  از  پس     
رزف« - که به او رزی می گفتند؛ گربه ای را به نام »الریسکا« گرفتند و یک قوطی حلبی 
پر از میخ به دمش وصل کردند و او را درست وقتی که گروه ُکر در حال تمرین بود به روی 
با  تمام کرد.  را  این کار کثیف  اما »سمیونف«  بود؛  صحنه فرستادند. فکرش مال »رزی« 
بدون  و  جهید  بیرون  بوته ها  از  سوم  گروه  از  دختری  گریبکوا«،  »یولیا  گربه،  جیغ  صدای 

هم با کتاِب »باغ وحشی در هیچ اخطاری، محکم به گوش »سمیونف« کوبید؛ آن 
چمدانم«، اثر »جرالد داِرل« که می گوید چگونه باید از 
حیوانات نگهداری کرد. سمیونف نمی خواست تسلیم 
شود. بنابراین ضربه ای به چشم گریبلوا زد و دماغش 
را خونی کرد. یولیا هم گونه اش را چنگ زد و کتاب 
برای کمک وارد شد. اولش رزی فقط تماشاچی بود؛ 
اما بعد سعی کرد آن ها را از هم جدا کند و در زد و 

خورد شریک شد. 
دوست  با  گریبکوا  یولیا  روز  همان     عصر 
و همکالسی اش،»فیما کرولیف« در زمینی خالی 
پشت آشپزخانه نشسته بود. اشتها به خوردن شام 
نداشت و منتظر بود که فیلم تمام شود و سرگروه ها 
در دفتر مدیر جمع شوند و او را از اردوگاه اخراج 
کنند. بعد از دعوا همه می خواستند یولیا را ببینند. 
دخترها، سمیونف و رزی را سرزنش می کردند و 

پسرها می خندیدند. 
فیما گفت: »مادربزرگت هرگز این قضیه را 
فراموش نمی کند. او خیلی سخت گیر است«. 
روشن  روز  مثل  چیز  همه  نداد.  جوابی  یولیا 

بود.
بیایی.  ما  خانه ی  به  می توانی  یولیا!   -
هم  اگر  و  رفته اند  سفر  به  من  خانواده ی 
از  دیگر  یکی  خانه ی  به  را  تو  ما  برگردند، 
کار  آن  چرا  ولی  می بریم.  کالس  بچه های 

آسیبی  گربه  به  که  شوخی  آن  کردی؟  را 
نمی رساند؟

دو بليت برايداستان

قسمت اول

نوشته ي كاير بوليچف / 
ترجمة رامک نيک طلب

هند
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- یولیا جواب داد: »اعصابش چطور؟ و تحقیر؟ سلول های عصبی ترمیم پذیر نیستند. می دانی؟«
فیما با تعجب پرسید: »گربه چه اعصابی دارد؟« 

- فقط چون حیوانات حرف نمی زنند، ما می توانیم هر طوری بخواهیم با آن ها رفتار کنیم؟
- یولیا تو آدم مضحکی هستی. گاهی وقت ها فکر می کنم تو عاشق همه جور حیوان هستی. تو حّتی به یک ببر یا 

یک عقرب هم پناه می دهی.
- هیچ حیوان بدی وجود ندارد؛ درست همان طور که هیچ بچه ی بدی وجود ندارد. مردم وقتی بزرگ می شوند، تغییر 

می کنند؛ اما اولش همه خوبند...
یولیا نمی خواست با فیما حرف بزند. ای کاش رفته بود. وضع مبهمی داشت. مادر و پدرش به تعطیالت رفته بودند و 

مادربزرگش توان حرکت نداشت. بعد یولیا از راه می رسید...
- چرا زود برگشتی؟

به خاطر دعوا کردن بیرونم انداخته اند.- 
   فیما غرق در فکر گفت: »مارها، عقرب ها، گربه ها و همه ی هیوالهای 
دیگر به هیچ دردی نمی خورند. من بچه ی شهر هستم و سر و کار داشتن با 

اتوبوس ها را ترجیح می دهم.«
   با این حرف  به آسمان نگاه کرد. در میان برگ های درخت بزرگی که 
درست کنار پرچین روییده بود؛ چیزی خیلی بزرگ و خاکستری 
رنگ دید که مثل طنابی ضخیم دور درخت پیچیده بود. طناب 
به یک سر منتهی می شد که با چشمانی سیاه به فیما زل زده 

بود.
- »آه...آه!« فیما وحشت زده به درخت اشاره کرد. صدای 
خش خشی آمد و طناب خاکستری ناپدید شد و یولیا گفت: 

»من چیزی ندیدم.«
- همانجا... شاید دارم از داستان های تو خیاالتی 

می شوم.
اولین  از راه می رسید.     شب کم کم 
شد.  ظاهر  چرخ زنان  و  وزوزکنان  پشه 
بوی  قارچ ها از جنگل به مشام می رسید. 
تابستان در حال تمام شدن بود. نگاهشان 
طرف  به  گربه  الریسکای  افتاد.  جاده  به 
آن ها می آمد. شاید برای این که از یولیا 
تشکر کند. ناگهان پشتش کمانه کرد، 
موهایش سیخ شدند و به بوته ها زل 
زد و هیس کرد. بعد آرام پا به عقب 

گذاشت و فرار کرد.
فیما گفت: » یک چیزی آنجاست. 

گربه ها همه چیز را حس می کنند.«
یولیا گفت: »می روم نگاهی بیندازم. 
نشستن و منتظر شدن چه فایده ای دارد؟«

   او هم احساس می کرد چیزی بزرگ و 
است.  شده  پنهان  پرچین  کنار  بوته های  عجیب الی 
بوته ها پرچین را مثل دیوار ضخیمی پوشانده بودند؛ اما سرگروه ها از وجود حفره ی دست ساز داخل پرچین که به رودخانه 
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راه داشت، اطالعی نداشتند. یولیا چند قدمی جلو رفت که بوته ها تکان خوردند و بعد همه جا ساکت شد. از پشت، سر و صدایی 
به گوش رسید. فیلم تمام شده بود. یولیا همه ی خنده ها و مسخره  کردن های بچه ها را شجاعانه تحمل کرد. سرگروه ها و 
بزرگترها به سمت دفتر مدیر، جایی که باید درباره ی دعوا بحث می کردند، رفتند. یولیا مدتی ایستاد و بعد به اتاقک آبی اش رفت. 

روی تختش نشت و ومنتظر سرنوشت شد. هوا تاریک بود. نمی دانست 
چه مدتی طول کشده است. صدای موسیقی از زمین بازی به گوش 
می رسید. کسی به سمت کلبه دوید تا چیزی بپرسد. یولیا فکر کرد 
بهتر است کتاب »داِرل« را بخواند. نتوانست. نمی خواست چراغ را 
شنید.  پنجره  نزدیک  از  را  آهسته ای  قدم های  کند. صدای  روشن 

حدس زد فیما باشد.
- یولیا! بحثشان تمام شد!

- درباره ی من؟
- من از زیر پنجره به حرف هایشان گوش کردم. پنجره باز بود 

و می شد همه چیز را شنید.
یولیا سعی کرد طوری حرف بزند که در صدایش لرزشی نباشد: 

»ُخب؟«
- خندیدند!

- چرا؟
- اولش سعی کردند تا مسأله را جدی بررسی کنند؛ اما بعدش 
عنوان شاهد خواست.  به  را  معلم طبیعی، گربه  همه خندیدند؛ چون 

می فهمی؟
- من چیزی نمی فهمم.

- آن ها تصمیم گرفتند که تو و سمیونف را اخراج نکنند. نمی دانی 
چه جوری سرگروهمان ریتا، سمیونف را ُخرد کرد. سمیونف که با من زیر 
پنجره ایستاده بود؛ فریاد زد هر کاری کرده، برای دفاع شخصی بوده و تو 

مثل یک گربه وحشی بودی!
- بگذار دستم به او برسد!

فرصت  تو  به  که  است  باری  آخرین  این  یولیا!  نه  آه   -
می دهند.

   چند دختر از زمین بازی بیرون آمند و بلند بلند حرف های 
احمقانه ای درباره ی همکالسی  هایشان زدند. فیما سریع دوید 
و یولیا خودش را به خواب زد. ماه بیرون آمده بود تا تخت ها 
دور،  دوِر  فاصله ای  در  کرد.  وزوز  پشه ای  کند.  روشن  را 
کشتی ای سوت کشید. یولیا میلی به خواب نداشت. همه ی 

اردوگاه خواب رفته بود.
- یولیا؟

صدای آهسته ای از پنجره آمد؛ آهسته مثل وزوز پشه. 
یولیا روی تخت نشست. خوشبختانه تخت نزدیک پنجره 
بود. سرش را بیرون آورد. کسی آنجا نبود. جاده روشن و 

مهتاب، سفید رنگ بود. پاره های ابر، آرام در آسمان عبور 
می کردند و جز سکوت، آهنگی به گوش نمی آمد.

- بگذارید شما را ببینم. شما کی هستید؟
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صدا گفت: » تو خواهی ترسید.«
یولیا صادقانه جواب داد: »حاال دیگر از چیزی نمی ترسم. من فقط از آن هایی که قرار بود مرا اخراج کنند، می ترسیدم.« صدا 

ب. حاال تنها کاری که باید بکنم، این است که خودم را آشکار کنم. سعی کن َغش نکنی!« جواب داد: »خیلی ُخّ
   یولیا هرگز غش نکرده بود؛ ولی این اخطار هر کسی را می ترساند. یولیا مطمئن بود که این فقط انتقامجویی سمیونف 
پست فطرت است؛ بنابراین وقتی بوته تکان خورد و از آن یک لوله ی خرطومی ضخیم روی جاده کشیده شد و از حالت فنری 
باز شد، نفس راحتی کشید. حداقل سمیونف نبود. روی جاده اَژَدرماری پنج متری به ضخامت پای یولیا خوابیده بود. گردنش 
به سمت یه سر پهن و مسطح، باریک می شد و زبان دراز و دو شاخه اش عقب و جلو می رفت. چشماِن بی حرکتش مستقیم به 
یولیا خیره شد. گویی می خواست او را هیپنوتیزم کند. مار، چند متری روی جاده خزید و سریع خودش را زیر پنجره حلقه کرد. 

یولیا نفسی بیرون داد: »خدایا شکرت!«
   او از جانورشناسی چیزهایی می دانست. بنابراین فوری مار ُمَشّبک را زیر مهتاب شناخت. می دانست که مارهای مشبک 

در مناطق گرمسیر زندگی می کنند. جالب این که حرف زدن مار آن قدر باعث تعجب او نشد که دیدنش در این کشور.
- بله. می دانم. این کاماًل غیرممکن است ما در این جا پیدایمان شود.

مار حرف می زند. صدای  از درون  ماشینی  نظر می رسید  به  ولی  باز می شد؛  این کلمات  با  مار     دهان 
خواب آلودی از پشت سر یولیا گفت: » تا کی می خواهی ادامه بدهی؟«

یولیا دل به دریا زد و از لبه ی پنجره به سمت دیگر چمید و آهسته گفت: » کجا می رویم؟«
- پشت آشپرخانه. درون بوته ها!

- پس عجله کن. هر لحظه ممکن است یک نگهبان یا یک سگ سر برسد.
   یولیا روی پنجه ی پاهایش در جاده دوید و مار به دنبالش ُسر خورد. آهسته گفت: »تو اصاًل 
نمی ترسی؟« یولیا تا زمین خالی دوید و عجیب این که اصاًل نمی ترسید. ماز سخنگو به 
مراتب بهتر از سمیونِف کینه جو بود. در فاصله ای نه چندان دور، سگی پارس کرد. مار 
سرعت گرفت و الی بوته ها خزید و ناپدید شد. گفت: »از این طرف. دنبالم بیا؛ آهای 

موجود شجاع!«
   موجود شجاع بوته ها را کنار زد. پیش رویش حفره ای در پرچین دید و جنگلی در 
آن سویش. جنگل، تاریک و مرطوب بود و یولیا از این که لباس گرم تری نپوشیده بود، افسوس خورد. 

اثری از مار نبود. یولیا پرسید: »کجا رفتی؟«
جوابی نیامد.

- تو از من خواستی که بیایم!
   و آرام آرام ترس او را فرا گرفت. ناگهان در سکوِت جنگل، از 
باالی سرش صدای پچ پچ و گلوپ گلوپ شبیه صدای تاخت اسب 
به گوش آمد. بعد صدای آشنای مار گفت: »حرف بزن. از انسان 
نترس.« صدای دوم پرسید: »مطمئنی که تنهاست؟ تله نباشد؟« 
مار مسخره کنان گفت: »چه مزخرف! ما به شکلی باورنکردنی 
خوش شانسیم.« صدای دوم جواب داد: »من چندان مطمئن 
نیستم. دیگر نه به شانس اعتقادی دارم و نه به آدم ها.« یولیا 
پرسید: »کجایید؟ برای رضای خدا کسی جواب بدهد من در 
حال یخ زدن هستم و شما بحث می کنید؟« صدای مار آمد: 
»یک قدم به راست بگذار.می خواهم تو را به دوستم معرفی 
کنم.« یولیا مطیعانه قدمی به راست برداشت و خودش را 
در چمنزاری کوچک یافت. در وسط چمن، ببر بسیار بزرگی 

خوابیده بود. سر ببر به طرز نامرتّبی با باند بسته شده بود
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تصادف 
پیش از این بّچه ها خیلی دلشان می خواست که تلویزیون برایشان کارتون ممنوع

پخش کند ولی این روزها با توجه به گسترش شبکۀ ویدئوی خانگی و سانسور 
که  دهند  می  ترجیح  مختلف،  دالیل  به  تلویزیون  معروف  کارتونهای  شدن 
انیمیشنهای دلخواهشان را خودشان تهیه کنند و ببینند. حتی سریالهای کارتونی 
نیز این روزها به راحتی قابل تهیه هستند و در برخی موارد از نظر کیفیت دوبله نیز 

نسبت به دوبله های تلویزیونی یک سر و گردن باالتر هستند.
با توجه به این وضعیت، تلویزیونیها باید روی برنامه های تولیدی خودشان 
حساب کنند تا بتوانند مخاطب را جذب کنند و آموزشهای مورد نظرشان را در 

اختیار بّچه ها قرار دهند.
شبکۀ یک با آقا جان سلیمان و عمو پورنگ، شبکۀ دو با خاله شادونه و شبکۀ 
پنج با رنگین کمان، پیش از این سعی می کردند که مخاطب کودک و نوجوان را 

پای تلویزیون بکشند و او را نگه دارند.
به مناسبت نوروز 88 اتفاقات خوبی در پخش برنامه های کودک و نوجوان 
رخ داد؛ شبکۀ پنج سیما به جای برنامۀ رنگین کمان، برنامه ای را به نام تصادف 
ممنوع پخش کرد. این برنامه با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ساخته 
شد. مهران غفوریان پس از سالها اجرای این برنامه را به عهده گرفت و شهاب 
عباسی هم که از کارگردانان و بازیگران خوب طنز است، در این اجرا به او کمک 
می کرد. اجرای غفوریان یادآور برنامۀ فصل سوم در سالهای ابتدایی افتتاح شبکۀ 

سوم سیما بود.
این برنامه به دور از شعارزدگی و تبلیغات خام و دم دستی به آموزش قوانین 
راهنمایی و رانندگی می پردازد. یکی از مهمترین دالیلی که باعث می شود این 

برنامه از حالت شعارزدگی فاصله بگیرد، اجرای متفاوت غفوریان است.
این برنامۀ ترکیبی بخشهای متنوع دیگری هم دارد. از جمله، آیتم آچارکشی 
پردازد.  به آموزش می  بازیگران دیگر  از دو عروسک و  استفاده  با  پیچ که  سر 
این بخش بیش از آنکه لحن نصیحت گونه ای داشته باشد، در واقع رویۀ تربیتی 

»  لقمان« را پیش گرفته است یعنی » ادب از که آموختی؟ از بی ادبان!«
بینندگان این بخش با بالهایی که بر سر کاراکترها می آید، باید نتیجۀ توجه 

نکردن به قوانین را ببینند.
بخش دیگر این برنامه، انیمیشن »گفتگو با حیوانات« است. در این بخش، 
گفتگوهای این انیمیشن معروف و محبوب مطابق با موضوع برنامه تغییر کرده اند 

و از جذابیت باالتری برخوردار شده اند.
انیمیشنها و وله های بین برنامه نیز بسیار قدرتمند و با تکنیک باال ساخته 

شده است.
همۀ این عوامل باعث شده است که برنامۀ تصادف ممنوع به راحتی جای خود 
را در میان بینندگان کودک، نوجوان و حتی بزرگسال باز کند. تنها عیب این برنامه 
این است که تنها در شبکۀ تهران پخش می شود و بّچه های استانهای دیگر از 

دیدن آن محروم هستند!

تلويزيون

سهراب آيينه چي
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کاله 
قرمزي

اتفاق خجستۀ بعدی در عرصۀ برنامه های کودک و نوجوان که حتی می توان آن را به کّل برنامه های تلویزیونی نیز تعمیم داد» کاله 
قرمزی و پسرخاله« است.

پس از سالها، جبلی و طهماسب دست به دست هم دادند تا باز هم کاله قرمزی در صفحۀ تلویزیون جان بگیرد.
در سری جدید کاله قرمزی، چند عروسک دیگر هم اضافه شده اند که جذاب ترین آنها» پسر عمه زا« است. محمد رضا هدایتی که 

ید توالیی در تیپ سازی صدا دارد، به جای این عروسکهای جدید حرف می زند.
حضور بازیگران و کارگردانان معروف نیز در برخی از آیتمها بر جذابیت این برنامه افزوده است. حضور میهمانان نیز در حالتی تازه صورت 
گرفته است زیرا برخالف برنامه های دیگر که میهمانان در آن دربارۀ مسائل شخصی خود صحبت می کنند، در این برنامه مانند یک بازیگر 

میهمان حاضر می شوند و نقشی را که به آنها پیشنهاد می شود، بازی می کنند.
البته این مسائل برای کارگردانان حالتی استثنایی دارد زیرا آنها قرار نیست که نقش بازی کنند. در عوض عروسکهای برنامه را جّدی 
می گیرند و همین مسئله باعث می شود که در برنامه جا بیفتند و مانند یک وصلۀ ناجور نباشند. یکی از بهترین و عجیب ترین این میهمانان 
ابراهیم حاتمی کیا است که در ضمن حضور زیبای خود در یک برنامۀ جذ اب تلویزیونی، با کاله قرمزی و پسرخاله وارد بحث جّدی 
فیلمسازی می شود و بّچه ها را متوجه این نکته می سازد که می توانند به راحتی با استفاده از ابتدایی ترین امکانات خود دست به فیلمسازی 

و کسب تجربه بزنند.
یکی از ویژگیهای مهم کارهای کودک جبلی و طهماسب، توجه آنها به 
مخاطبان گروههای مختلف سّنی است. این مسئله در قدم اول باز می گردد 

به نوع شخصیت پردازی عروسکها.
در همان ابتدا این عروسکها نوعی طراحی شده اند که کاراکترشان هم 
باورپذیر است و هم به خاطر افراط و تفریطی که در رفتارشان وجود دارد، 

جنبه های طنز و فانتزی جذابی دارند.
البته نباید بازی و کارگردانی ایرج طهماسب را نیز در کنار صدای جبلی  
با  مخاطب  ارتباط  در  توجهی  قابل  نقش  طهماسب  بازی  گرفت؛  نادیده 

عروسکها دارد.
داستانها و متنهای هر آیتم به شکلی است که هم به صورت مجزا قابل 

توجه است و هم در کلّیت آیتمها یک قسمت به چشم می آید.
پایان یافتن کاله قرمزی بعد از پایان عید، یکی از نکاتی است که سبب 

می شود کاله قرمزی همچنان جّذاب باقی بماند.
این تصمیم هوشمندانه همیشه در کارهای طهماسب و جبلی به چشم 
استفاده  اوج«  در  کردن  رها  فرمول»  از  ورزشکاران  قول  به  و  خورد  می 
می کنند. این تصمیم سبب ماندگاری کار می شود و همچنین باعث می شود 

که کار به تکرار نیفتد و خاطره ای زیبا را در خاطره ها به جای گذارد.
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در عید خیلی خوش نگذشت زیرا میهمانان زیادی از در و دیوار به خانۀ ما ریختند و تمام آجیل و میوه های ما را بلعیدند و رفتند. این مراسم هر روز 
صبح آغاز می شد و با پایان یافتن سریال مرد دو هزار چهره به پایان می رسید.

هر سال عید، ما به مسافرت می رفتیم و خیلی خوش می گذشت. تازه شدن فصل و نو شدن طبیعت و آراستگی گل و گیاهان را به خوبی احساس 
می کردیم. صبحها سر فرصت صبحانه می خوردیم. آن هم چه صبحانه ای! خامه و عسل و پنیر و گردو و حلیم و گاهی هم کله پاچه )کله پاچۀ مفصل(، 
خالصه هر چیزی که بتواند روح آدمیزاد را در یک صبح مفرح بهاری شاداب کند درون سفره به چشم می خورد. در کنار همۀ اینها تصور کنید که چند 

نان سنگک خوش اندام دو آتشۀ کنجدی درون سفره دراز کشیده باشد و عطر دلنشینش فضای خانه را پر کرده باشد.
بعد از آن خودآرایی می کردیم و می افتادیم دوره از این خانه به آن خانه. هر جایی هم که وارد می شدیم، کلی به ما عّزت می گذاشتند و ما را باالی 
سرشان می گذاشتند و جلویمان ردیف می شد از تخمه و آجیل و پسته و پرتقال و نارنگی و همۀ چیزهای خوب دیگر که دل آدم برایش قنج می رفت. 

سفره های نهار را برایمان به شدت مفصل می چیدند و انواع و اقسام ترشیجات و ساالد و سبزی را داخل سفره می گذاشتند.
بعد از چرت عصرانه اسبمان را زین می کردیم و دوباره برای عصرمان برنامه می چیدیم.

بعد از یک تفریح مختصر در تفرجگاههای شهری که چتر مسافرتمان را در آن باز کرده بودیم و فرود آمده 
بودیم، برای صرف شام به منزل یکی دیگر از اقوام می رفتیم و خالصه دلمان باز هم از عزا در 

می  آمد.
امسال ورق زندگی ما برگشته بود و بدجوری هم برگشته بود. یعنی یک جوری 

برگشته بود که باورتان نمی شود؛ شب بیست و نهم ناگهان دِر خانۀ ما به 
ما.  پارکینگ  داخل  چپیدند  زور  به  پراید  چند  و  و چندین  آمد  در  صدا 

خداخواه بود که چند نفر از همسایه ها به مسافرت رفته بودند و جای 
پارک ماشینشان در پارکینگ خالی بود و میهمانان ما توانستند 

پرایدهایشان را داخل پارکینگ جا بدهند.
بار و بندیل را از روی باربند و داخل صندوق عقب و 

تاقچۀ عقب ماشین پایین گذاشتند و در عرض چند دقیقه 
از فرط سکوت  آپارتمان مسکونی 18 واحدی ما که 

می شد صدای قدم زدن گربۀ خواب آلود محلّه را 
ماشینهای  گرم  کاپوت  روی  و  آمد  می  شبها  که 
سر  به  طوری  شنید،  خوابید  می  پارکینگ  داخل 
و صدا افتاد که انگار چندین تانک وارد آپارتمان 
با کلیۀ  از هر تانک چندین سرباز  شده است و 

تجهیزات و ساز و برگ نظامی پیاده شده است.
تا اینجای قضیه زیاد وحشتناک نبود. آنها 
ولو کردند در سوراخ  را  آمدند و چمدانهایشان 
سمبه های خانۀ ما و به قول خودشان» جاگیر« 

شدند.
نکتۀ عجیب این است که نمی دانم چگونه 
همۀ آن چهل پنجاه نفر در خانۀ 70 متری ما 

خوابیدند!
سالها بود که به نانوایی نرفته بودم ولی به 

در عيد خيلي خوش نگذشتطنز
حامد قاموس مقدم
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خاطر حضور تیر و طایفه مان مجبور شدم صبح روز ملی شدن صنعت نفت، کلۀ سحر از خواب بیدار شوم و به نانوایی بروم و 100 تا 
نان بخرم. باور نمی کنید ولی در نانوایی فقط من 100 تا نان خریدم و جلوي یک آقای کارگری که از برادران افغان بود و داشت برای 
سایر برادران افغان، نان می برد سر ساختمان! آنقدر از این مسئله شرمنده شدم که حد ندارد ولی وقتی برای تمام سانسهای بعدی نیز 
مجبور شدم برای خرید نان به نانوایی بروم، کم کم خجالتم ریخت و حتی برای 13 به در، 300 تا نان خریدم و هر چه قدر هم اطرافیان 

که در صف بودند غرغر کردند، اهمیت ندادم!
به جز نان، تهیۀ اقالم ضروری از قبیل گوشت و قند و شکر و پنیر و پرتقال و کارت اینترنت و نرم کنندۀ موی سر و بوگیر اتومبیل و 
گل گاوزبان کیسه ای و الک پاک کن بدون استن و باطری شارژی و جوراب سه ربع و پستونک دردار و دی وی دی خام و نوبرانۀ چاقاله 
بادام و کلید باال و پایین کردن پنجرۀ پراید و فیلم خام عکاسی و پوشک بّچه و کیسۀ زباله دسته دار و شامپوی مخصوص موهای خشک 

و شکننده و سیم رابط سه سوکت ویدئو و آخرین آلبوم علیرضا افتخاری و سعید آسایش و عرق کاسنی و عرق نعناع هم با من بود!
مهمترین ویژگی نوروز امسال این بود که خیلی طوالنی بود. هر سال تا می آمدیم چشممان را به هم بزنیم، تعطیالت به پایان 

می رسید ولی امسال انگار تعطیالت نوروز هشتاد سال طول کشید!
میهمانان عزیز ما می خوردند و می ریختند و می پاشیدند و نمی رفتند! بّچه هایشان روی نرده ها سرسره بازی را تجربه می کردند. 
بزرگترهایشان داخل پارکینگ، پراید تعمیر می کردند و هر روز ماشینهایشان را می شستند، حتی چند نفرشان روغن ماشینشان را نیز 

تعویض کردند.
باز می شود گفت که دم خانمها گرم چون آنها هر روز برای خریدن لباس و مانتو و کیف و کفش به بازار می رفتند و فقط برای 

صرف غذا بود که راهی خانه می شدند.
فوتبال  خانه  در  یا  کردند  می  بازی  فوتبال  و  کاشتند  می  دروازه  تیر  کوچه  در  اش  همه  جوانها 
تماشا می کردند و با صدای عربدگی تیم مورد عالقه شان را 
تشویق می کردند یا با الفاظ تماشاگرنمایانه به انتقاد 
عالقه شان  مورد  تیم  مزخرف  بازی  از 

می پرداختند. 
شدند  می  جمع  هم  دور  همه  شبها 
نگاه  چهره  دوهزار  مرد  و  شکستند  می  تخمه  و 
نمی کردند چون معتقد بودند که خیلی مزخرف و بی 
بلد  را  کارش  مدیری  مهران  اصاًل  و  است  ته  و  سر 
نیست و جسارتاً یک مشت دلقک را جمع کرده است و 

خودش هم جسارتاً نمی داند دارد چه کاري می کند.
بزرگترین مصیبت وقتی بود که برای ما میهمان 
می آمد؛ در این وضعیت، میهمانان نوروزی ما به شدت شاکی 
می شدند که آسایششان زیر سؤال رفته است و کسی به استقالل روحی روانی 
شان توجه نکرده است. آنها برای اینکه این کوتاهی ما را حسابی شیرفهممان 
کنند با پیژامه های گل منگلی جلوی بازدیدکنندگان نوروزی تردد می کردند 

و طوری رفتار می کردند که انگار نه انگار آدمی در آنجا حضور دارد.
خالصه برای اینکه تعطیالت نوروز برایتان یک قرن طول نکشد، در این 
ایام به یک جای ناشناخته بروید و در آنجا گمنام باقی بمانید تا نه کسی را 

بیازارید و نه آزردیده شوید!
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عكسهاي ديدني

شروع

پایان
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   افقی                      عمودی
1. مغازه – از شهرهای اسپانیا 1. وسیله ای جهت سنجش دما – دربند     

2. عروسک زمین کشاورزی – پول فلزی 2. صمغ گیاه گَون – دریاچه ای در شمال ایران    
3. حرف ندا – پشه ماالریا – سوم شخص مفرد 3. مخفف اگر – بلندترین قله جهان – پدر بزرگ    

4. خانه – مرغ سعادت – بُّرنده 4. زنان – همدم و همراه – بر پشت اسب می گذارند    
5. درجه ای در نیرو دریایی – گل شهیدان 5. حشره ای در بدن حیوانات که خون می مکد – غذایی از اسفناج و ماست  

6. کاشف مولد بیماری سل 6. روی سر می روید )از آن طرف( – حیوان وفادار    
7. از پادشاهان ایران – یار پیچ و مهره 7. روکش اصلی خیابان – زبر نیست     

8. نوعی گاز – طناب – جدید غربی 8. تیرک اصلی کشتی – وسیله ای جهت پخش صدا – میوه قرمز و زرد  
9. اسرار – از رشته کوه های ایران – نه عرب 9. همان راه است- از سبزیجاِت خوردنی – از دوتای آن بچه ها می ترسند  

10. دسته ی 12 تایی – از تیم های معروف ایتالیا 10. جمع سوره را تشکیل می دهد – سازمان ماهیگیری   
11. حضرت موسی و یارانش از آن گذشتند – جوان است                          11. نُه ترکی – یار شمع      
می ایستد پیر که می شود می دود.

طراح جدول: بنيامين اختريجدول شماره ی 1
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شب، شبی بيكران بود
دفتر آسمان پاره پاره

برگ ها زرد و تيره
فصل، فصل خزان بود

هر ستاره
حرف خط خورده ای تار

در دل صفحه ی آسمان بود


گر چه گاهی شهابی
مشق های شب آسمان را

زود خط می زد و محو می شد
باز در آن هوای مه آلود

پاک كن هايی از ابر تيره
خط خورشيد را پاک می كرد



خورشيدخط 
قیصر امین پور
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ناگهان نوری از شرق تابيد
خون خورشيد

آتشی در شفق زد
مردی از شرق برخاست

آسمان را ورق زد



معضالت شهری
دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور

با استفاده از کتاب

Erdogan Karayel / Germany
اردوگان کارایل/ آلمان


