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سرمقاله

در سوگ 
مادر انقالب

ایران( ثقفی، همسر گرامی امام راحل )ره( پس از  بانو خدیجه )ُقدس 
سال ها تحمل فراق عزیزانش حاج آقا مصطفی، حاج آقا روح اهلل و حاج 
سید احمد خمینی، همزمان با اولین روز از بهار 1388 به دیدار معبود 
صاحب  و  تقوا  و  علم  خاندان  از  خود،  که  بزرگوار  بانوی  این  شتافت. 
کماالت فراوانی در زمینه های علمی و فرهنگی بود، به جهت همسری 
با بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، عمر با برکت خود را وقف همراهی 
و  راحتی  به  هرگز  و  کرد؛  اسالمی  انقالب  بزرگ  معمار  با  همدلی  و 
عافیت طلبی نیندیشید. در روزگار ما رسم معمول در عرصه ی سیاست و 
مملکت داری این است که رهبران، پادشاهان و رؤسای جمهور جهان، از 
حضور همسرانشان به عنوان یک ژست سیاسی و تبلیغاتی در کنار خود 
استفاده می کنند. اما در نظامی که امام عزیز ما بنیانگذار آن بود، زنی با 
عظمت مقام و جایگاه معنوی بانو ثقفی، با گمنامی و سادگی و افتادگی 
همه ی زنان و مادران مسلمان ایرانی، زندگی کرد و از هیچ امکانی برای 

اظهار وجود خود و عزیزانش استفاده نکرد.

   برای درک بیشتر عظمت ایشان، کافی است اشاره کنیم به شرایطی 
قرار  آن  در  خمینی  امام  با  مشترک  زندگی  ابتدای  در  ثقفی  خانم  که 
داشتند. با رجوع به خاطرات خوِد ایشان از دوران جوانی شان، درمی یابیم 
ایشان در خانواده ای سرشناس، متدّین و مرفه زندگی می کرده اند.  که 
حتی با وجود اینکه در آن سال های دور، به تحصیل دختران در خارج از 
خانه اهمیتی داده نمی شد، ایشان در مدارس ممتاز مشغول به تحصیل 
بودند و تحت آموزش زبان های خارجی هم قرار داشتند. اما وقتی که در 
آستانه ی ازدواج قرار می گیرند، به توصیه ی پدر و البته با آزادی انتخاب 
کامل، به عقد یک روحانی جوان به نام »حاج آقا روح اهلل« درمی آیند. 
روحانی جوان، عالم و مبارزی که هیچ افق ماّدی و دنیوی را به همسر 
جوان خود نوید نمی دهد. بلکه از همان ابتدا پیدا بود که زندگی ای سراسر 
تعهد و زهد و جهاد در انتظار آن زوج جوان خواهد بود. هر چند سرمایه ی 
اصلی زندگی آن دو بزرگوار، عشق و احترام و محبت بی شائبه ای بود 
که امام، بی دریغ نثار همسرش می کرد. و جالب اینجاست که این گونه 

افشین عالء
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عشق ورزیدن ها و اظهار ارادت و احترام به همسر، در ُعرف اهل علم و 
دیانت آن روزگار، شیوه ی رایجی نبود. خاطراتی که از خود بانو ثقفی، 
فرزندان شان و سایر نزدیکان امام نقل شده، حکایت از این دارد که این 
احترام به همسر، تا پایان عمر پر برکت امام، در زندگی این دو بزرگوار 
یکنواختی  و  سردی  به  لحظه ای  برای  حتی  و  داشته  رنگی  پر  حضور 
تبدیل نشده است. این ماجرای کم نظیر، شاید تا حدی زیادی به خاطر 
است  بدیهی  اما  باشد،  ایشان  فکری  باز  افق  و  امام  شخص  عظمت 
برخوردار  ویژگی های ممتاز شخصیتی  از چنان  ثقفی هم  بانو  که خود 
خویش  ارادتمند  و  شیفته  را  خمینی  امام  عظمت  به  مردی  که  بودند 
ویژگی هایی  چنان  از  امام  گرامی  همسر  اگر  راستی  به  بودند.  ساخته 
دشوار  مراحل  و  نشیب  و  پرفراز  زندگی  می توانستند  نبودند،  برخوردار 
آیا  کنند؟  اداره  به خوبی  محّبت،  و  و حوصله  تدبیر  با  را  امام  مبارزات 
ایشان نمی توانستند عافیت طلبی پیشه کنند و همسری را که آن قدر به 
ایشان عشق می ورزید، از ورود به دنیای پر از خطر و نامالیمات مبارزه 

و جهاد بر حذر دارند؟
و  اجتهاد  به  اهلل«  روح  آقا  که »حاج  بودند  جوان  هنوز  ثقفی  خانم     
مرجعیت  و  فقاهت  که  معنوی  واالی  جایگاه  آن  با  رسیدند.  مرجعیت 

در  نمی توانست  ایشان  آیا  دارد،  و  داشته  ایران  ملت  و  شیعیان  نزد  در 
تصمیمات  برای  جدی  مانعی  امام،  طاقت سوز  و  سخت  انتخاب های 
زندگی  به  از همسرشان بخواهند  نمی توانستند  ایشان  باشد؟  همسرش 
راحت و بی دغدغه ی خویش در اوج معنویت و محبوبیت ادامه بدهند و با 
دستگاهی بزرگ و مخوف مثل سلطنت درگیر نشوند؟ چیزی که بسیاری 
از بزرگان به آن رضایت داده بودند و حاضر نمی شدند عافیت و راحت 
خود را فدای گذشتن از آن کنند؟ اما تاریخ گواهی می دهد که همسر 
گرامی امام با درک شرایط حساس آن زمان و با شناخت عمیقی که از 
همسر خود داشتند، همه ی خطرها را به جان خریدند و نزدیک ترین یار 
و حامی و پشتیبان امام در تمام مراحل مبارزه و جهاد بودند. مبارزه ای 
که به قیمت تهدید و زندان و تبعید، و حتی شهادت عزیزترین حاصل 

عمرشان »حاج آقا مصطفی« منجر شد.
   شاید نمونه های فراوان دیگری در میان همسران مردان بزرگ پیدا 
شود که در اینگونه سختی ها یار و مددکار همسر خویش بوده اند. اما غالبًا 
وقتی که اینگونه مبارزه ها به پیروزی ختم می شود، همسران آن مردان 
به جبران سال های سختی و رنج، سال های عافیت و استراحت را پیش 
روی خود می بینند. چه بسا آنها خود را ملکه، بانوی اول و شریک غنایم 
به دست آمده توسط همسرانشان فرض می کنند و دستگاهی با عظمت 
ایران که معمار  اما نظام اسالمی  و مجلل برای خود تدارک می بینند. 
پایه ی آموزه های پیامبر )ص( در مدینه النبی  امام خمینی است، بر  آن 
شکل می گیرد. پس این پیروزی، خود آغاز دوباره ای است برای رنج ها 
و مرارت ها و آزمون های بزرگ. اینجا، امام و همسرش نه تنها طلبی از 
مردم ندارند، بلکه خود را مقید می دانند به شیوه ی ساده ترین اقشار این 
ملت، زندگی زاهدانه ای توأم با مراقبت و تعهدی بیشتر از دوران گذشته 

در پیش بگیرند.
   خانه ای محّقر و حسینیه ای ِگلین، َمقّر حکومت آنان، نه بر 
جان و مال مردم که بر قلب های تک تک آن ها می شود. 
این مادر و پدر معنوی ملت، فرزندان و عزیزان خود 
مقام  و  دولتی  امکان  هرگونه  از  برخورداری  از  را 
دفاع  جز  و  می دارند،  برحذر  دنیایی  منصب  و 
اجرای  و  عدالت  برقراری  و  محرومان  از 
به هیچ دغدغه ی دیگری  الهی  احکام 

نمی اندیشند.
سال های  به  اکنون  امام     
است.  رسیده  بیماری  و  پیری 
هیچگاه  عافیت طلبی  اما 
جایی  دو،  این  زندگی  در 
سپر  همچنان  امام  ندارد. 
کرده ی  انقالب  ملت  بالی 
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ایران است. از توطئه های گروهک ها گرفته، تا خیانِت برخی از نفوذی های 
دشمن به بدنه ی نظام. از ترور یاران امام گرفته تا تهدید حمله نظامی و 
محاصره ی اقتصادی. و باالخره سال های جنگ و دفاع مقدس. در تمام 
این سال ها، این دو بزرگوار صاحب عزای واقعی شهیدانند و دل نگراِن رنج 

هایی که بیگانگان بر این ملت صبور وارد می کنند.
راستی هیچ تصور کرده ایم، در آن سال های خون و خطر، همسر گرامی 
امام به عنوان بانوی بزرگ ایران و مادر معنوی انقالب، برای آن که امام و 
همسرش، با سرافرازی از عهده ی رهبری نظام اسالمی برآید، چه مرارت ها 
را به جان خریده است؟ مدیریت خانه ای که قطب توجهات ملت بزرگ 
فرزانه  بانوی  آن  و  می طلبد  ظرافت هایی  و  توانمندی ها  چه  است،  ایران 

چگونه از عهده ی آن بر آمده است؟
   شاید بگوییم ایشان در انجام این مسئولیت تنها نبودند، و یار و مشاوری 
امین همچون فرزند برومندشان »حاج سیداحمد خمینی« داشته اند. اما با 
مرور صفحات تاریِخ آن زمان درمی یابیم که مرحوم حاج احمد آقا اگر چه 
تکیه گاه و خادم بی ادعایی برای مادر بزرگوار خود به شمار می رفت؛ با تمام 
وجود خود را وقف امام، انقالب و کشور کرده بود. او سربازی تمام وقت 
و سپر بالیی برای امام بود و بدیهی است که در آن کشاکش پر ماجرا، 
خود نیز ذره ذره مثل شمع آب می شد و لحظه ای به عافیت و منفعت خود 
فکر نمی کرد. دانش، تقوا و درایت حاج احمد آقا به گونه ای بود که اصاًل 
امور مملکت بدون نظارت و مراقبت شبانه  روزی ایشان پیش نمی رفت و 
همه ی چشم ها به توانمندی و اخالص و تدبیر ایشان بود. با این که هرگز 
صاحب مقام نبود و َدم و دستگاهی برای خود فراهم نکرد. و دیدیم که 
حتی تلخی رحلت امام را بیش از چند سال تاب نیاورد و در میانسالی به 

دعوت حق لبیک گفت. 
   و باز، این بانوی بزرگوار خدیجه ثقفی بود که پس از داغ بزرگ امام، 
باز مصیبت از دست دادن چنان فرزندی را نیز بر دوش کشید. مادری که 
تبعید، شاهد  بود و در غربت  باز هم داغ فرزند دیده  از آن  سال ها پیش 
تاریخ حتی  آیا  بود.  آقا مصطفی  بزرگتر خود حاج  شهادت مظلومانه پسر 
برای لحظه ای گواهی می دهد که از ایشان، شکوه و شکایتی از این همه 
مصیبت شنیده باشد؟ یا حتی یک بار خود را صاحب حّقی بر این ملت و 

این آب و خاک دانسته باشد؟
   اکنون او از میان ما رفته و به عزیزانش پیوسته است. اما نسل امروز 
ما خواهد توانست مرام و مسلک زاهدانه و عاشقانه ی آن بانوی عزیز را 
به نسل ها بعد از خود، به خوبی نشان دهد؟ بی شک، این وظیفه ی همه 
ماست، چه مردان و چه زنان. اما از زنان و دختران ایرانی بیشتر از هر کسی 
انتظار می رود که برای چگونه همسر بودن و چگونه مادر بودن، در آینه ای 
که او را پیش روی نسل ما گذاست، عمیق تر بنگرند و ادامه دهنده ی راه 

و رسم آن پیر فرزانه باشند.
یادش گرامی باد.

بهار، امسال پاورچین گذشت از کنج ایوانت
مباد آشفته سازد، آخرین خواب زمستانت

بزرگا، مادرا، پیرا، نگارا، چشم خود واکن
خوشا تحویل سال از روزن نوروز مژگانت

به جای سبزه و سنبل، از این پس سبز خواهد شد
به هر سو، اُسُتِن َحّنانه1 از خاک جمارانت

بهارا! نَفحه ای2 بفرست، از آن عالَم قدسی
به تسکین هزاران غنچه ی سر در گریبانت

نه تنها مصطفی و احمد و روح خدا، اینک
به استقبال می آیند، از هر سو شهیدانت

به بوی چادرت آغشته بادا پرچم میهن
وطن، دریای گل از عطر فروردین دامانت

اماما، تا ابد بادا چراغ این حرم، روشن
مالیک، پاسباِن آستاِن ُقدِس ایرانت

ماجرای  موالنا که  به شعر  است  اشاره ای  حنّانه:  اُستن   .1
نالیدن ستون مسجد پیامبر)ص( را شرح می دهد، وقتی که 
پیامبر)ص( بر منبر نشستند و دیگر به آن ستون تکیه ندادند. 
موالنا در تشریح عشق و عالقه ای که آن ستون چوبی به وجود 
نازنین پیامبر)ص( داشت، خطاب به آدمی می گوید:»کم از 

ستونی نباش...«
2. نَفِحه: بوی خوش
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فطرت پاک زهرا احمدی – شیراز خاطرات معلم

شهرستان   75-74 تحصیلی  سال 
راهنمایی  آموزشگاه  مدیر  »مرودشت« 

دخترانه ای... بودم.
به  دانش آموزی  مادر  روزها  از  یکی     
و  کرد  مراجعه  مدرسه  دفتر  به  »فاطمه«  نام 
مدعی شد که چادر فرزندش در کالس، توسط 
خواست  ما  از  و  شده  ربوده  همکالسی  هایش 
او تحویل  که چادر دخترش را پیدا کنیم و به 
و  افتاد  گریه  به  بیچاره  مادر  نهایت،  در  دهیم. 
گفت:» فرزندم به تاالسمی مبتالست و برای این 
که دلش نشکند، با پول قرضی برای او چادر ده 
ساده ای  کارگر  پدرش  و  خریده ام  تومانی  هزار 
گریه  خانه  در  روز  هر  دخترم  نیست.  بیش 
می کند.« و ادامه داد:» می خواهم با اجازه ی شما 

سر کالس بروم و با بچه ها دعوا کنم.«
   پس از اینکه به حرف های او گوش دادم، 
او را به صبر و آرامش دعوت کردم و قول دادم 
فاطمه  بچه ها صحبت کنم، چادر  با  که خودم 
سر  از  را   مادر  برگردانم.  او  به  و  کنم  پیدا  را 
کالس رفتن منصرف کردم و او بعد از شنیدن 
حرف های من، مطمئن از قولی که داده بودم، 

خداحافظی کرد و رفت.
   همان روز دانش آموزان را در محل صف 
صبحگاهی جمع کرده، با اجازه ی دبیران گرامی، 
نیم ساعتی از وقت ایشان را گرفتم و با بچه ها 
احوالپرسی  آنها سالم و  با  ابتدا  صحبت کردم. 
کردم و بعد داستانی از کتاب »گناهان کبیره« 
شیرازی«  دستغیب  »آیت اهلل  شهید  نوشته ی 

برایشان تعریف کردم؛ به این شرح:

برای خرید  مردی  قدیم،  زمان های  در     
روغن به مغازه ای مراجعه می کند. بعد از خرید، 
دو درهم به صاحب مغازه بدهکار می ماند. وقتی 
که برای پرداخت بدهی خود به مغازه می رود، 
کرده  فوت  مغازه  صاحب  که  می شود  متوجه 
است. بدون این که تسویه حساب کند، به خانه 
بازمی گردد. پس از مدتی پیرمرد، طلبکار را در 
و  است  محشر  در صحرای  که  می بیند  خواب 
از  می دود.  وی  طرف  به  و  گرفته  آتش  سراپا 
فروشنده  گرفته ای؟«  آتش  چرا  می پرسد:»  او 
جواب می دهد:» کفاره ی گناهانم است و اکنون 
از تو آن دو درهم را می خواهم.« مرد بدهکار 
چطور  ندارم.  پولی  اینجا  در  که  می گوید:»  من 
جواب  طلبکار  کنم؟!«  راضی  را  تو  می توانم 
می دهد: »پس اجازه بدهید به اندازه ای که سر دو 
انگشت من خنک شود، دو انگشتم را روی بدن 
شما بگذارم.« بدهکار هم قبول می کند. طلبکار، 
دو انگشت خود را روی سینه اش می گذارد. در 
این وقت، مرد بدهکار از شدت سوزش و درد، از 
خواب بیدار می شود. در حالی که از آن تاول ها 
درد می کشید و تا پایان عمر، جای زخم ها روی 

سینه اش ماند. 
   در پایان داستان، دست فاطمه را گرفتم و 
او را به همه شاگردان نشان دادم و گفتم:»    چادر 
هم  مادرش  ضمن  در  است.  ایشان  به  متعلق 
مرتب کسی را که چادر را برده، نفرین می کند. 
آنها  به  یگانه!«  خدای  و  می دانید  شما  حال 
گفتم:» هر کس چادر را پیدا کرده و یا اشتباهی 
برده است، اگر نمی خواهد چادر را به من بدهد، 

نیمکت  در  یا  دهد  تحویل  دبیران  از  یکی  به 
در  او  برای  تنبیهی  هم  من  و  بگذارد  فاطمه 
نظر نگرفته ام؛ زیرا اشتباه کرده و امیدوارم که 
به اشتباه خود پی ببرد.« سپس از همکاران که 
وقت خویش را در اختیار اینجانب گذاشته بودند 
و همچنین از دانش آموزان تشکر کردم و آنها به 

کالس های خود بازگشتند.
دفتردار  روز،  همان  فردای  خوشبختانه     
از  یکی  را  چادر  که  داد  اطالع  من  به  مدرسه 
دانش آموزان به وی تحویل داده است، من هم 
طبق قولی که داده بودم، آن دانش آموز را تنبیه و 
سرزنش نکردم؛ فقط برای من همین کافی بود 

که باو با اشتباه خویش پی برده است.
و  کرده  را جمع  دانش آموزان  دیگر  بار     
سر  و  است  شده  پیدا  چادر  که  گفتم  آنها  به 
به  و  دادم،  تحویل  به صاحبش  را  چادر  صف، 
که  کسی  سالمتی  برای  گفتم:»  دانش آموزان 
چادر را برده است، ولی به اشتباه خود پی برده 
و آن را بازگردانده، و برای این که دیگر هرگز 
چنین اتفاقی نیفتد، همه با هم صلوات بفرستید.« 
بعد فاطمه شاد و خندان تشکر کرد و به کالس 
دختر  بودم  توانسته  که  این  از  هم  من  رفت. 
بیماری را شاد کنم و از طرفی، دانش آموزی را 
هدایت کنم، در خود آرامشی احساس کردم؛ که 

گویی خدا، آخرت را به من بخشیده است.
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مثل من
احمد مبارکی – سلماس

زنگ تفریح بود و همه ی معلمان در دفتر مدرسه، سرگرم استراحت 
و تجدید قوا برای تدریس در جلسه ی بعد بودند. در این بین، همکاران 
درباره ی مسائل مختلف نیز با هم صحبت می کردند که ناگهان دِر دفتر 
از  که  روستا  خّیر  و  افراد سرشناس  از  یکی  و  درآمد  به صدا  آموزشگاه 
اولیای دانش آموزان کالس پنجم نیز بود، وارد شد. پس از سالم و علیک 
و احوالپرسی با تمامی معلمان، با تعارف مدیر مدرسه که با صدای بلند 
می گفت:» حاج آقا خوش آمدی!« روی صندلی کنار مدیر نشست. مدیر 
مدرسه رشته ی کالم را به دست گرفت و گفت:» حاج آقا نمی خواستیم 
به شما زحمت بدهیم، ولی مسأله این است که وضعیت درسی فرزندتان 
یحیی، خیلی اُفت کرده است و همه ی ما از این وضع ناخشنود هستیم، 
لذا خواستیم که شما تشریف بیاورید تا با هم مشورتی داشته باشیم و علل 
این مسأله را ریشه یابی نموده و راه حل های منطقی و اساسی برای رفع 
این معضل پیدا کنیم. چون شما فرد خّیری هستید و همیشه در خیلی از 
مسائل و مشکالت یار و یاور دست اندکاران مدرسه بوده اید، ما خیلی دلمان 
می خواهد که با خوب تربیت کردن فرزندتان، هم از نظر علمی و هم از 

نظراخالقی، حداقل قسمتی از زحمات جنابعالی را جبران کرده باشم.«
   خالصه! پس از این که مدیر مدرسه تمام مسائل را بازگو کرد، 
در حالی که همه ی معلمان با سکوت واحترام به حرف های مدیر گوش 
می دادند، آن مرد خّیر با حالتی سرشار از عاطفه ی پدری گفت:» آقای 
مدیر، تمام فرمایشات شما صحیح است و من شرمنده ام که یحیی موجب 
ناراحتی و بروز مشکالتی برای شما شده است؛ ولی خدا را گواه می گیرم 
که من او را به حال خودش رها نکرده ام و شب و روز او را نصیحت می نکم. 
راستش از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان، من نیز پی برده ام که 
بگیرد و راهی  اهالی دیپلم  فرزندم یحیی نمی تواند مثل فرزندان دیگر 
دانشگاه شود و برای خودش یک شغل حسابی پیدا کند، و از این بابت 
خیلی ناراحت و غمگین هستم؛ چون با هزار بدبختی او را بزرگ کرده ام. 
ولی با این همه، از شما یک خواهشی دارم و آن این که، آقایی بکنید و با 

کمک معلمان دلسوز این مدرسه، مرا به حداقل آرزویم برسانید.«
   مدیر مدرسه از او پرسید:» خب حاج آقا! بفرمایید ببینم حداقل 
از شما  مدیر من  آقای  داد:»  بالفاصله جواب  او  آرزوی شما چیست؟« 
تا تنها پسرم یحیی، مدرک  می خواهم که بزرگواری کرده کمک کنید 
پنجم ابتدایی را بگیرد و حداقل در آینده، وقتی که بزرگ شد، بتواند مثل 
خنده ی  موقع، صدای  این  در  بشود!«  اول  معلم کالس  مبارکی،  آقای 
تمامی همکاران و مدیر مدرسه، دفتر آموزشگاه را به لرزه درآورد؛ چون 
همه می دانستند تنها معلم لیسانس در بین همکاران دبستان، بنده بودم و 

آن مرد خّیر نمی دانست!

آن ها معلم بودند
زینب جعفرپور- گچساران

»بابا  روستای  حکیمه«،  بی بی  »امامزاده  حوزه ی  در  را  خدمتم  سال  دومین 
پایه ی  در  و  کیلومتری شهرستان »گچساران« می گذراندم  در 48  واقع  کالن«، 
چهارم ابتدایی تدریس می کردم. به دلیل مسافت زیاد و خرابی راه، مجبور بودم در 
روستا ساکن شوم و همراه چند نفر از همکارانم در منزل یکی از اهالی روستا، اتاقی 

اجاره کرده بودیم.
   روستای بابا کالن، یک روستای عشایرنشین بود و مردم آن بسیار با صداقت 
و مهمان نواز بودند. با مردم روستا مأنوس شده بودیم و با عشق و عالقه ی بسیار، به 

دانش آموزان درس می دادیم.
   اگر چه از خانواده دور بودیم؛ ولی با محّبتی که دانش آموزان و اهالی روستا 
نسبت به ما داشتند، دوری از خانواده را احساس نمی کردیم و زندگی در کنار آن 

بچه های مهربان را دوست داشتیم.
   هنگام ورود به روستا اولین منظره ای که به چشم می خورد، مسجد روستا 
بارندگی  سال،  آن  در  می رفتیم.  مسجد  به  دانش آموزان  همراه  روز  هر  ما  و  بود 
بسیار زیاد و هوا خیلی سرد بود. یک روز به علت بارندگی شدید، سقف مسجد که 
قدیمی بود، چکه کرده و سیم های برق آن اتصالی کرده بود و برق قطع شده بود. 
من نیز به شدت سرما خورده بودم. عصر همان روز، طبق معمول، دانش آموزان به 
دنبال من آمدند تا برای نماز به مسجد برویم. من که حال خوبی نداشتم، به آن ها 
گفتم:» بچه های عزیز، چون سقف مسجد چکه کرده و برق آن قطع شده، نمی توانیم 
به مسجد برویم.« آن ها به خانه هایشان رفتند؛ ولی ناگهان بعد از چند دقیقه، دوباره 
با فانوس هایی که در دست داشتند، بازگشته و گفتند:» خانم حاال با این فانوس هایی 

که آورده ایم، می توانیم به مسجد برویم.«
   من در آن لحظه، با دیدن دانش آموزان فانوس به دست، نمی دانستم چه 
بگویم. از یک طرف، شرمنده ی کار خود شده بودم و از طرفی دیگر، بسیار خوشحال 
بودم که چنین دانش آموزان با صداقت و پاک و مخلصی دارم. در آن لحظه بود 
از دانش آموزانم آموختم و یاد گرفتم که به  ایمان و اخالص واقعی را  که درس 
بهانه ای ساده، نباید در انجام عبادات کوتاهی کنم. آماده شدم و همراه آن ها به 

مسجد رفتم. 
بزرگی  درس  من  به  و  کرده  معلمی  من  حق  در  آن ها  که  کردم  احساس 

آموخته اند.
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درس ششم زندگی شهری
در کره ماه فکر می کنند که دارند زندگی شهری را تجربه می کنند 
در صورتی که آن ها با اینکه دارای زندگی مدرنی هستند اما هرگز 
شهرنشین نبوده اند. اینکه می بینم به من اعتراض می کنید خوشحالم، 
اما بگذارید مفصل تر برایتان توضیح بدهم. ببینید زندگی شهری تنها 

این نیست که اتومبیل های آخرین سیستم سوار شوید و در آپارتمان های مرتفع زندگی 
کنید و به زبانی غیر از مردم دهات صحبت کنید. یک فضایی شهرنشین باید اصولی را 
رعایت کند که بر اساس آن بتوان او را شهرنشین قلمداد کرد وگرنه شما شهرنشین ها 
از دهاتی هاي دارغوزآبادی هم دهاتی تر هستید، هر چند به نظر من حتی بهترین نوع 
شهرنشینی هم برای آدم، اعتباری به بار نمی آورد و تنها به این خاطر اهمیت دارد که 
برای خود شخص آرامش بخش است. اولین کسانی که در یک جامعه پریشان آسیب 

می بینند، شهروندان آن جامعه هستند.

تفاوت های زندگی در شهرهای کره ماه و کره 
زمین:

نبینید که کره ماه قشنگ است. شما که نورش را دیده اید، 
لکه های  آن هست. درست همان  روی  لکه های سیاهی هم 
سیاه باعث شده بگویند ماه هم بی عیب نیست. من خودم به 
خاطر موقعیت کاری سفرهای متعددی به ماه داشته ام و می دانم 

تفاوت های بسیار زیادی بین یک زمینی و یک فضایی وجود 
دارد. البته االن بحث ما کرات دیگر نیست و بیشتر روی کره 
ماه و زمین بحث داریم. پس هیچ فضایی محترمی نمی تواند 

ادعا کند که شهروند است. یا الاقل ادعا کند که شهروند نمونه است. 
به دالیل متعددی از جمله آنچه در زیر می آورم. در ضمن شما دوست  

دارید بنویسید دوست ندارید ننویسید، بعد موجب زیان نشود!

رعایت حقوق دیگران:
در کره ماه کمتر آدمی را می بینید که به اصطالح یک شهروند 
باشد و وقتی که ناظری بر اعمالش نیست، قوانین را رعایت کند و 
معمواًل از زیر رعایت قوانین فرار می کند. در صورتی که در این مدت 

حضور شما، یک بار و فقط یک بار دیده اید یک آدم خالف کند؟ چه 
پلیس باشد چه نباشد. همین است که آدم ها نمی توانند توی کره ماه رانندگی کنند. 

چون آنجا هیچ کس حق تقدم را رعایت نمی کند. تازه این مشکالت تنها در مقوله 
رانندگی نیست. شما از صف شیر بگیر تا خون آدمیزاد! این مسائل وجود دارد. به هر 

حال رعایت حقوق دیگران از اصول اولیه شهروندی است. )توی کره ماه 
شیر بز را به جای شیر مرغ و خون را به جای جون 

آدمیزاد می فروشند و چقدر گران!(

ف مثل شهروند

قاسم رفیعا

ونداليسم؛ 
يعنی مرض
 تخريب اموال 
عمومی

آموزش قوانين شهروندي براي ساکنان کر ه ي ماه
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حاشیه نشینی در شهرهای کره ماه:
بعضی فکر می کنند آمار دادن افتخار دارد. مثاًل  االن شهردار ماهیتابه پایخت کشور ماهان گفته: »ما یک میلیون 
و ششصد و سی و دو  و نصفی شهروند داریم.« و خب این افتخار دارد؟ بله دارد، ولی در صورتی که همه شهروندان از 
امکانات نسبی زندگی برخوردار باشند نه اینکه یک عده در رفاه کامل و بسیاری فقط زنده باشند. من خودم مدتی توی 
ماهیتابه جلز و ولز کردم. شما برو حاشیه های ماهیتابه را نگاه کن! از دورافتاده ترین روستاهای بدون سکنه ی ماه سفلی 
هم زندگی شرم آورتر است. کوچه های کثیف، بهداشِت صفر، امنیِت زیر صفر و هزار مصیبت دیگر که خدا نصیب گرگ 
بیابان نکند. این حاشیه نشینی مصیبت های زیادی دارد که ما سال های سال در زمین تجربه کرده و پشت سر گذاشته ایم. 
با این اوضاع شما هیچ وقت توی ماِه خودتان روی امنیت را نمی بینید. اینکه شما فرصت یافته اید به زمین بیایید و 

پیشرفت ما را در مقوله ی شهرنشینی ببینید فرصت خوبی است برای شما.

آلودگی:
قدر این هوای پاک زمینی را بدانید. یادتان هست روز اولی که آمده بودید، پی در پی حالتان به هم می خورد؟ شما که 
به هوای پاک عادت ندارید. همین است که حالتان به هم می خورد و تازه حاال به کره ماه برگردید باز همین بساط دوباره 
تکرار می شود. چرا فکری به حال اوضاع مملکت و کره ی خود نمی کنید؟ چقدر سفینه ی تک سرنشین؟ چقدر سفینه های 
عهدبوقی؟ چقدر قاره پیماهای گازوئیلی؟ اصاًل انگار هر چه تولید کرده اید از روز تأسیس کره ماه )عهد پارینه ماهی( از 
رده خارج نشده است. آقا! دل بکنید از الشه ی بعضی از این سفینه ها! تازه به این آلودگی ها، دودکارخانه ها، نیروگاه ها و 
چیزهای دیگر را هم اضافه کنید و بعد خودتان خجالت بکشید و البته من بعد از حضور در کره ماه تازه فهمیدم غیر از 
آلودگی هوا آلودگی های دیگر هم هست وگرنه من کجا می دانستم آلودگی صوتی چیست؟ آلودگی تصویری چیست؟ 
بدون غرض می گویم، شما که به زمین آمده اید، موقع برگشت حتماً فکری برای کره خودتان 
بکنید که بیشتر از این لکه های سیاه را روی تن نورانی کره شما نبینیم. البته اگر برگردید! و 
مثل خیلی از فضایی ها که به عنوان توریست آمدند و حاال ماندگار شده اند، 

کنگر نخورید و لنگر نیندازید.

وندالیسم:
وندالیسم، یعنی مرض تخریب اموال عمومی. یک باجه تلفن 
کار می کند  پنجاه سال  تا  بیست سال  زمین  کره  توی 
در  هفته  تلفن ظرف یک  باجه  که همین  در صورتی 
کره ماه دخلش می آید. چرا؟ توی زمین اگر باجه ای را 
عوض می کنند فقط و فقط به خاطر ُمد جدیدی است 
که به بازار آمده و در زیبایی فضای شهر مؤثر است نه به 
از  کردن  خراب  یا  خراب شدن  واژه ی  اصاًل  که  خراب شدن  خاطر 
واژه های زشت ماست و وقتی به کار می بریم که مثاًل بچه ای خودش 
را خیس کرده باشد! خیلی بد است که هنوز مردم کره شما نمی دانند که 
نرده های پارک و خیلی چیزهای دیگر را از پول مالیات دهنده ها ساخته اند 
و اگر خراب شود انگار که از جیب من و شما رفته است. اینکه بعضی از 
شما خوشتان می آید سطل آشغال لگد بزنید، یا به تلفن 
عمومی مشت بزنید، به شیشه اتوبوس کله بزنید و 
یا ... به این دلیل است که شما توجیه نیستید که 

همه این اموال از جیب شما می رود.
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هها
نام

نوشته ی مظفر ایزگو
ترجمة ناصر فیض

داستان
نامه ی پدر به پسر: 

فرزند عزیزم! می دانم، به خدا می دانم همه ی 
تقصیرها با من است، پشت سر مرده حرف زدن 
خوب نیست، اما مقصر اصلی آن ها بودند، همین 
حتمًا  توتی«  »رجب  و  دست کج«  »حسین 
می پرسی چطور شد که مرا به این کار ترغیب 
کردند؟!... ِهی گفتند: »حسن آقا بیا و پسرت را 
بفرست برود کارمند بشود، آن وقت هم خودش 
زندگی راحتی پیدا می کند و هم خودت به نان 
و نوایی می رسی.« به خدا همه ی ماجرا همین 
می شد  ماه  سر  که  همین  خودشان  پسرم!  بود 
با چه فیس و افاده ای راه می افتادند و می رفتند 
پولی را که پسرشان فرستاده بود از دفتر پست 
تفاخری برمی گشتند. وقتی  با چه  می گرفتند و 
کنار قهوه خانه یا جلوی مسجد با کسی روبه رو 
راضی  پسرهایمان  از  خدا  می گفتند:  می شدند، 
باشد، این آخر عمری به دادمان می رسند. خدا 
و  بروی  خوردم،  را  آن ها  گول  کند،  رحمتشان 

کارمند بشوی. 
   اگر پول هایی را که برای درس خواندن 
تو خرج کردم، گاو و گوسفند خریده بودم االن 
صاحب یک گله بودیم و داشتیم مثل ارباب ها 
زندگی می کردیم. اما من بی عقل چه کار کردم؛ 
گاو و گوسفندها را فروختم و فرستادم برای تو تا 
درس بخوانی، برای خودت کسی بشوی. دلبندم! 
نامه ای که نوشته بودی مرا بسیار متأثر کرد و 
که  روز  همان  شد.  ناراحت  خیلی  هم  مادرت 

نامه ات آمد، گاو سیاه را بردم به بازار و فروختم. 
گفتم از دار دنیا همین یک پسر را دارم، وقتی 
قرار بشود در غربت با زن و بچه  اسیر و دست 

تنگ بماند، حاال تو گاو داشته باشی که چه؟
   پولش را به اضافه ی یک کیسه بلغور و 
نخود ومقداری هم خرت و پرت برایت می فرستم. 
همین که به دستت رسید برایم بنویس! مادرت 
البته همه ی پول ها را  روی ماهت را می بوسد! 
را  را دو قسمت کردم و نصفش  آن  نفرستادم، 
نمی آید  خوش  را  خدا  فرستادم،  برادرت  برای 
برادرت هم مثل تو کارمند است، خودت بهتر از 

من می دانی، وضع چندان مناسبی ندارد.

نامه ی پسر به پدر:
چه  ما  نمی دانم  نبودید  شما  اگر  پدر!  آ...ه 
خاکی به سرمان می ریختیم، دیروز صاحب خانه 
آمد و اصرار داشت که کرایه ی خانه را 1500 لیره 
باال ببرد، اگر قبول نکنیم جوابمان می کند. اینجا 
مثل ده نیست که همه بروند و زیر یک سقف 
زندگی کنند. راضی شدم به این که کرایه را باال 
زغال خریدیم،  تن هم  پدر! یک  نپرس  ببریم. 
پالتویی که داشتم به چه وضعی  که اگر بدانی 
افتاده بود، اگر آبکش را دیده ای پالتوی مرا هم 
دیده ای! گفتم اگر بخواهم زمستان را با همین 
بگذرانم، ممکن است پسرت از سرما بمیرد. رفتم 
این  تازه  پالتو خریدم  لیره هم یک  با 5000  و 
پول هایی  ندهم!  دردسرت  بود.  پالتو  ارزان ترین 
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فقط  حقوقم  با  شد.  تمام  بودید  فرستاده  که 
توانستم برای بچه ها و عروس تان کفش بخرم، 
2000 لیره هم باقی ماند که با آن تنها می توانیم 
قبض آب و برق را پرداخت کنیم. نمی دانم آخر و 

عاقبت ما چه می شود؟!
   اگر از گرسنگی نمیریم، شانس آورده ایم... 
خدا هم از شما و هم از مادرم هزار مرتبه راضی 
باید  نبودید نمی دانم مِن کارمند  اگر شما  باشد 
چه کار می کردم؟! بچه ها و عروس تان، دستبوس 

هستند. من هم دست شما را می بوسم.

از پدر به پسر:
آ... ه پسرم! آ... ه! نامه ات رسید و دلم را آتش 
زد. مادرت از بس گریه کرد خیِس آب شد. چه 
اشتباهی کردم که گذاشتم کارمند بشوی، گفتم 
شاید کمک من باشی. خدا مرا نبخشد! عجب 
کاری کردم! نامه ات که رسید روز بعد یک نامه 
هم از برادرت آمد... هنوز از غصه ی تو آرام نشده 
بودیم که وضع برادرت داغ مان را تازه کرد. در 
شهری که برادرت زندگی می کند، معمواًل کرایه ی 
یک سال را پیش پیش می گیرند، چون برادرت 
به صندوق رفاه کارمندان بدهکار است نمی تواند 
کمکی از آنجا دریافت کند، خالصه صاحب خانه 
را راضی کرده است که فقط کرایه ی شش ماه 
باید  نکند  جور  را  مبلغ  این  اگر  بگیرد.  اول  را 
اثاثیه اش را توی خیابان بریزد. خدا بخواهد فردا 
یکی دیگر از گاوهارا می فروشم، کمی پول برای 
تو و مقداری هم برای برادرت می فرستم، راستی 
مادرت کمی خرت و پرت آماده کرده که برایت 

می فرستم مادرت روی ماهت را می بوسد.

از پسر به پدر:
خدا از شما راضی باشد، پدر عزیزم! درست 
این  اما در حقیقت  است که ما کارمند دولتیم، 
شما هستید که ما را اداره می کنید، خدا سایه  ی 

شما را از سر ما کم نکند! 
   همه اش در این فکرم که بعد از فروختن 
هم  این  می کنید؟!  کار  چه  االن  شما  گاوها، 
پدر!  ماست،  دیگر  غصه های  روی  غصه ای 
تمام  ماه   4 بودید،  فرستاده  که  پول هایی  با 
به  ماه  این  اما  گذراندیم  خوشی  به  را  زندگی 
را  حقوقم  نپرس.  که  افتادیم  بدبختی ای  چنان 
و  پرداختم  را  قصاب  و  بقال  بدهی  گرفتم،  که 
شده.  خالی  دستم  حاال  دادم.  را  خانه  کرایه ی 
خیلی فکر کردم که برای شما نامه بنویسم یا 
نه؟! گفتم: »آخر این مرد زندگی اش را گذاشت 
که تو کارمند بشوی، شاید بتوانی روزی دستش 
را بگیری. حاال خجالت نمی کشی و از او پول 
هم می خواهی؟!« اما پدر! چشمم که به چشم 
بچه ها و نوه هایت می افتد نمی توانم همین طور 
دست روی دست بگذارم و کاری نکنم. بس که 
ماکارونی خورده اند شده اند عین ماکارونی. آخر 
مجبور شدم که نامه بنویسم. پدر! خیلی اوضاع 
ناجوری داریم! سیگار می کشیدم که آن را هم 
کنار گذاشتم، اما باز حقوقم به جایی نمی رسد.    
این ها را نمی گویم که شما به فکر فروختن گاو 
و این ها بیفتید، اصاًل چون خبر دارم، تنها یک 
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گاو برایتان مانده، ما باالخره یک کاری می کنیم، 
ا  بچه ها، من و عروس تان دست و روی شمار 

می بوسیم.

از پدر به پسر:
خاطر  به  فقط  اگر  فروختم،  را  گاو  پسرم! 
نامه ی تو بود نمی فروختم. اما نامه ای از برادرت 
آمد که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم، مادرت دو 
روز و دو شب خودش را کشت از بس که گریه 
کرد و به سینه اش زد. آن طور که برادرت نوشته 
بود، مأمور به در خانه اش آمده که جلبش کند، 
اما  خریده  بوده؟  چی  بوده؟  تلویزیون  نمی دانم 
نتوانسته پولش را سر وقت بدهد. چند روز مهلت 
نپردازد،  را  اگر همین روزها بدهی اش  گرفته و 
باید به زندان برود. من هم دیدم که نمی توانم 
بنشینم و نگاه کنم که پسرم را به زندان ببرند. 
را  گاو  و  رفتم  خاطر  همین  به  می شود؟!  مگر 
برای  و کمی هم  تو  برای  پول  فروختم. کمی 
برادرت می فرستم. یک کیسه هم حبوبات و این 
چیزها که مادرت تهیه کرده برایت می فرستم. 
را  عروس مان  و  بچه ها  روی  مادرت،  و  من 

می بوسیم.

از پسر به پدر: 
پول ها،  رسیدن  محض  به  فداکارم!  پدر 
چشم هایم پر از اشک شد، با عروس تان نشستیم 
و نقشه ریختیم که دیگر از شما انتظار نداشته 
باشیم. با آخرین پولی که فرستاده بودید، 4 ماه 
را به خوبی و خوشی گذراندیم، اما از آن جا که 
هر روز قیمت ها گران تر می شود، هر نقشه ای که 

برای هزینه ی زندگی می کشیم، به سرعت نقش 
بر آب می شود. باور نمی کنید! کفش هایم تکه پاره 
شده و نمی توانم حتی یک جفت کفش معمولِی 
ارزان بخرم. هر چه زغال داشتیم ته کشید، دیگر 
خواب ندارم. این  ها را نمی گویم که یک مرتبه 
نه هرگز  بگیرید،  فروش گوسفندها  به  تصمیم 
روغنی،  شما  خانه ی  در  اگر  نکنید.  را  کار  این 
شیری، پنیری پیدا می شود به خاطر همین چند 

تا گوسفند است، این ها هم نباشد که...
   ما مجبوریم به هر شکلی که شده با زندگی 
کنار بیاییم، حتی اگر ناچار بشویم زمستان ها را 
در سرمای شدید با کبود سوخت بگذرانیم باید 
تحمل کنیم. من، عروس و بچه ها دست شما 

را می بوسیم.

از پدر به پسر:
را  پایش  نبود،  بردار  دست  مادرت  فرزندم! 
توی یک کفش کرد که گوسفندها را بفروش! 
من هم فروختم. حتی یک گوسفند هم نگذاشتم 
که بماند. نصف پولش را برای تو و بقیه را برای 
برادرت پست کردم. باز هم وضع تو کمی بهتر 
دارد.  پرمشتقی  بسیار  زندگی  برادرت  است! 
نمی دانم پایه ی حقوقش پایین است یا مشکلی 
در کارش هست که همیشه دستش تنگ است. 
با  را  آن  هزینه ی  کرده.  حمل  وضع  هم  زنش 
کاش  کرده اند.  قرض  محله  بقال  از  بدبختی 
دستم می شکست و نمی گذاشتم که بروید کارمند 
شوید. زندگی شما را فدای »حسین دست کج« 
کردم، مادرت یک کیسه حبوبات و خرت و پرت 
آماده کرده که برایت می فرستم! روی تو، عروس 

و بچه ها را می بوسم.

12
سال پنجم  / شماره 2 پياپي 214/  5  ارديبهشت 1388 



از پسر به پدر:
پدر ارجمندم، مادر عزیزم! شکر خدا خیلی 
است.  خوب  حالش  هم  عروس تان  خوبیم! 
بچه ها هم همین طور، سه ماه بود که فکرمان 
راحت شده بود. دیروز صاحب خانه آمد، باز هم 
از کجا  و  از چی  ببرد.  باال  را  کرایه  می خواهد 
لیره شده،  گله کنم؟! یک کیلو گوشت سیصد 
نمی شود  دیگر  واقعاً  لیره!   7 دانه ای  تخم مرغ 
چیزی خرید. مجبوریم فقط با حسرت به آن ها 
نگاه کنیم. همین دیروز از طرف اداره ی برق و 
سازمان آب آمدند و برق و آب را قطع کردند، 
االن این نامه را دارم زیر نور شمع می نویسم، 

دست مادرم را می بوسم.

از پدر به پسر:
آب  شدم،  ناراحت  چقدر  نمی دانی  پسرم! 
را  االغ  شده،  قطع  هم  برادرت  خانه ی  برق  و 
فروختم پولش چیز دندان گیری نشد، به هر حال، 
کم یا زیاد، می فرستم. شاید بتوانید قبض های 
کنید.  پرداخت  را  برق تان  و  آب  عقب افتاده ی 

روی شما را می بوسم، مادرت سالم می رساند.

از پسر به پدر: 
زنده باشی پدر! پولی را که فرستاده بودید 
رسید. اما چه کنیم با این تورم و گرانی؟ روز به 
روز وضع بدتر می شود به قول معروف: سوراخ 

بزرگ، اما وصله کوچک است! 
نوه ی بزرگتان، خیلی ضعیف شده، در واقع 

دچار سوءتغذیه شده و االن مریض است.
تا  بدهیم  او  به  که  نیست  هم  چیزی 
مانده  گاوی  نه  خانه  در  می دانم!  شود.  تقویت 
و نه گوسفندی، که ما هم از شما انتظارچیزی 
اگر  بدانید،  که  نوشتم  فقط  باشیم.  داشته  را 
یک مرتبه، فردا روزی گفتند نوه تان ُمرد، خبر 
ناگهانی نباشد و زیاد ناراحت نشوید. عروس و 

بچه ها دست شما را می بوسند.

از پدر به پسر: 
پسرم! مانده یک اتاق و من و مادرت. اگر 
این اتاق را هم بفروشیم آواره می شویم. مادرت 
دیگر خیلی پیر شده است و من فکر نمی کنم که 
کسی حاضر باشد با او زندگی کند. پسرم! بهترین 
کار این است که، کمی پول از کسی قرض کنی 
و دست زن و بچه ات را بگیری و بروی آنکارا 
سراغ مقامات باال... و به آن ها بگویی که حال 
بپرسی:  از خودت  و روزمان چنین است! شاید 
این  از  نشسته اند  آنکارا  در  که  کسانی  »یعنی 
اوضاع بی خبرند؟!« نه جانم! بی خبر نیستند. به 
وقتی  تا  باشد!  یادت  نمی آورند.  خودشان  روی 
که یک نفر یک نفر برویم و از روزگار نابه سامان 
اتفاقی  هیچ  کنیم،  شکایت  کدخدا  پیش  خود، 

نمی افتد!
دست  به  دست  ده  اهالی  همه ی  اگر  اما 
هم بدهند و دسته جمعی این حرکت را بکنند 

باالخره کدخدا هم کوتاه می آید...
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مریم شكرانيطنز

1  آقای رئیس این چه کاغذ دیواری مزخرفی است که به دیوار اتاق 
کارمندها چسباندید ؟! بابا چشم مان تا به تا شد بس که به این راه راه های 
عمودی و افقی افتاد . آخر مرد حسابی این هم سلیقه است که شما داری ؟! به 
جان خودم فردا بیایم باز این کاغذ گورخری ها را ببینم قاطی می کنم به رقم . از 

ما گفته باشد که بعد مسئولیت نشنیدنش به عهده خودتان است !
پاسخ : از فردا این کارمند را توی اداره راه بدهید قلم پای همه تان 

را خرد و خاکشیر می کنم !

2  آقای رئیس بنا به آرا کارمندان اداره اکثریت از طرح کاغذ دیواری 
مورد انتخاب شما ناراضی بوده و تقاضای تعویض آن را دارند .

پاسخ : ببینم کی اجازه داده است شما رای گیری کنید و نظم اداره را به هم بریزید ؟! این کارمند خاطی را که رفته و 
رای گرفته است به من معرفی کنید تا شخصا جواب را خدمتشان عرض کنم !

3  آقای رئیس طبق تعریف شینگ شیلنگ یوگا کار عصر حجر چین باستان خطوط راه راه اصال خوب نیست و انسان را 
ذوب و نابود می کند. 

پاسخ : آقای محترم برو بنشین به کارت برس که وقت نداریم . این چینی ها که همه چیزشان را به بازار تحمیل کردند 
کم مانده برای کاغذ دیواری هم برویم از آنها نظر بخواهیم . اصال یکی بیاید به من بگوید توی این خراب شده کی رئیس 

است ؟! من یا شما یا آن آقای شینگ شیلنگ نکبت ؟

4   با سالم و عرض ادب به حضور محترم آقای رئیس ... از آنجاییکه علم روانشناسی معماری مدرن 
را تحت تاثیر قرار داده است و شکوفه های خود را بر شاخسار آن چسبانده است خطوط راه راه در دراز مدت 
برای اعصاب بینایی و اینهای کارمندان تاثیر مخرب دارد و از شما خواهش می کنیم برای دکوراسیون اداره 
لطف کرده و این موارد را لحاظ کنید . باشد که محیطی فراهم شود که کارمندان تویش بیشتر زحمت بکشند 

و چرخهای جامعه را تندتر بچرخانند.
پاسخ : عزیز من این سوسول بازی ها را کنار بگذارید کارمند اگر کارمند باشد الی جرز دیوار هم که بگذاریدش خوب 
کارمندی می کند.آن قدیم ها ما که عقلمان نمی رسید اسفنج مرطوب بیاوریم و باهاش در پاکت نامه ها را بچسبانیم این 

کارمندهای بدبخت اینقدر به  در این  پاکت نامه ها زبان می زدند که آب دهانشان خشک می شد 
و زبانشان عینهو کویر لوت ترک ترک می شد ! اینها همه اش بهانه است که از زیر کار در بروید 

. بروید یک مولکول عرق شرم بریزید...

ده شيوه موثر 
 در انتقاد !
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5 آقای رئیس به ضمیمه، گواهی چشم پزشکی خویش را ارائه می دهم تا محض رضای خدا و 
جلوگیری از کور شدن کارمندانتان هم که شده از بالنسبت ! االغ شیطان پایین آمده و این کاغذدیواری ها 
را بکنید و دور بریزید .اگر این لطف را بکنید به جان پنج تا بچه ام هرگز این مهربانی و لطف و بزرگواری 

و غیره شما را فراموش نخواهم کرد. 
پاسخ : کارمند گرامی مگر تشریف آوردی بقالی ؟! به قسمت کارگزینی نامه نوشتم که شما 
را به علت نقص عضو ! با یک نیروی سالم جایگزین کند. شما تشریف ببرید ویتامین آ مصرف 

کنید چکار به کاغذ دیواری اداره دارید ؟!

6  آقای رئیس عزیز... بنده در سفری که به اروپا داشتم مشاهده فرمودم که آنها محیط اداره را 
برای کارمندان دلپذیر می کنند تا انگیزه کار ...

باستان  اتفاقا  نمی دهد.  ما جواب  کارمندهای  فرهنگ  مورد  در  ها  اروپایی  : سیستم  پاسخ 
شناس ها گفته اند که یکی از کارمندهای هخامنشی از جوراب راه راه استفاده می کرده و لذا ارتباط 

راه راه و کارمند قدمت طوالنی  در فرهنگ ما دارد.

7   شمع ها وقتی شما را می بینند از خجالت آب می شوند و ستاره های دریایی مثل ماه می درخشند... ای زیباترین رئیس 
دنیا ! دسته جمعی قربان شما برویم درد و بالیتان به جانمان باشد ... الهی ما گنگ بشویم اگر بخواهیم به خاطر همایونی شما انتقاد کنیم 
ما اصال چکاره هستیم که به شما انتقاد کنیم ؟! ولی فدایتان بشوم اگر ناراحت نمی شوید رویم به دیوار گالب به رویتان یک فکری به 

حال این کاغذ دیواری ها بفرمایید .
پاسخ : ممنون از لطف شما کارمندهای خوب ... انتقاد ارزشمندی 
بود و بنده از شما نهایت تشکر و تقدیر را دارم . به مسئول بخش 
تشویق ها و تنبیه های کارمندی ! ابالغ می شود یک لوح تقدیر برای 

نویسندگان این انتقاد تهیه بشود.

8   آقای رئیس اینجانب از شما عاجزانه تقاضا دارم با جابه جایی 
بنده از سمت کارمندی به آبدارخانه موافقت بفرمایید چرا که بنده دیگر قادر به 

کار در شرایط راه راه ! نمی باشم.
پاسخ : چشم ! دستور می دهم برایتان تخت روان هم جهت جابه 

جایی تا در منزلتان ارائه بشود ! امر دیگری نبود ؟!

9  آقای رئیس از آنجا که شما مبرا از هرگونه اشتباه و خطا می باشید اینجانب هرگز جسارت طرح 
انتقاد را به خود نداده فقط پیشنهاد می دهم مدل کاغذ دیواری اتاق کارمندان را از راه راه به طرح ساده تری 
تغییر دهیم . امیدوارم که این جسارت و گستاخی و بی تربیتی بنده را عفو بفرمایید و مرا از لطف و رحمت و 

مهربانی خود محروم نفرمایید که خاک بر سر این چاکر دربار همایونی می شود .
پاسخ : این دفعه آخر است که این جسارت را ندیده می گیرم.

10  آقای رئیس جان مادرتان ما را از شر آن کاغذ دیواری راه راه نجات بدهید !
پاسخ : زهر هالهل ! انگار دارد با پسرخاله اش حرف می زند . یک ذره به این کارمندهای بی جنبه رو بدهی و انتقادپذیر باشی در 
حد تیم ملی با آدم صمیمی می شوند . دیگر صحبتی راجع به آن کاغذ دیواری مذکور بشود من می دانم و شما ... کارمند را چه به دخالت 

توی کار رئیس و رؤسا ؟؟! ... حتما باید چوب باالی سرشان باشد !
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یکدیگر را از چه می پرسند؟؟...
از آن خبر بزرگ...

***
گفتند: خورشید غروب کرد...

گفتم: از پس سپیده سر خواهد زد...
گفتند: ماه، پنهان شد...

گفتم: اندکی بعد باز خواهد گشت...
گفتند: زود باشد که سیاهی و ستم بازگردد

گفتم: مؤمنان را خدا حامی است...
گفتند: امام از دنیا رفت...

او  سوی  به  همه  و  خداییم  از  ما  گفتم:» 
بازمی گردیم.«

این همان خبر بزرگ است
و امسال، سال انده سترگ است.

خداوند! بر ما صبر و شکیبایی فرو فرست.
ای مرگ!

اگر چه تو حقی
و از خداوند بر همگان مقدر،

نکوهش من بر تو باد ای مرگ!
ای مرگ

تو ما را از مهربانی قلب بزرگ او محروم کردی
دلش بهشتی بود

که در سایه سارش
مؤمنان می آرمیدند

اندوه همگان را یک تنه بر دوش کشید 
ولی هیچگاه

شکوه ای بر زبان نراند
او بهترین سرمشق صبوران بود
به کجا سفر می کنی ای امام؟!

اندوه ما سنگین است، سنگین...
و ِدین تو بر گردن ما
بسیار است، بسیار...

چگونه می توان
این ِدین سنگین را ادا کرد؟!

اندوه ما در غم دوریت
بزرگ است، بزرگ...

و صبر بر دوری تو
شبیه ناممکن!

آیا می روی ای عزیز جان ما؟! آیا می روی؟!
دیروز با ما بودی

و دهه ی فجر بود...
انقالبی بود شبیه ناممکن...

دیروز پرده ی سیاه را
از رخ آفتاب برانداختی

دیروز نشانه ای از نشانه های حق بودی...
تو نام وحی و تنزیل را زنده کردی...

دیروز سوره ی نور
در صدای تو طنین انداخت

و فرشتگان آسمان

با خروش تو هلهله کردند
و زمین لرزید

دیروز خروش تو در عرصه ی جهان پیچید:
»نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی«

این ندا را تو با عزت و سربلندی
    -چون کوهی استوار – 

سر دادی
و بر آن پای فشردی و پایدار ماندی

هیچ قدرتی در زمین
تو را نترساند

و تا آخرین دم حیات
همه دشمنان را به میدان مبارزه خواندی

تو قوی بودی با ایمانت
و عزیز و سربلندی

با اطمینان به خدا و یاری او
و رسول او  و موالی مؤمنین

و با پرچم حسین در دست
   -پرچمی بلند و پرتپش-
تو برتر و محبوب تر بودی

و با روح بزرگت، همواره بزرگ زیستی
روحی که نور حق از آن فوران کرد.

خورشید یقین
و این نور

بر چهره ی تو تابید
و چهره ات غرق نور شد

در نور بصیرت و ایمان تو
جهانیان را گفتی: تداوم یافت. 

ياد دوست

دکتر عفیفه سقیرق، از فلسطین

مترجم: سیدحسن حسینی

آنخبربزرگ...
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این همان صراط مستقیم است...
این طریقه ی محمد)ص( است

َسرور دو عالم
این طریقه ی علی)ع( است 

امام عالمیان
این طریقه ی فدایی بزرگ

اماَمم و ولِی مجبوبم حسین)ع( است
این طریقه ی مهدی)عج( و راه همه ی

پیامبران و اولیاء اهلل است
گفتی: ای مؤمنان روی زمین

بیایید تا سیاهی ستم را بزداییم
و کلمه ی »اهلل« را بلند گردانیم
و عزت را به دین خدا باز آوریم

در سرتاسر زمین
در درازا و پهنای خاک

دعوت و دعای تو این بود
ای فرزند زهرا)ع(

چندان شیفته ی زهرا بودی
که در روز میالد او به دنیا آمدی

و مزارت در روی زمین
»بهشت زهرا« شد

و در آخرت
روح بزرگت

در نعیم بهشت زهرا خواهد آرمید.
آنجا در اوج آسمان

و در دارالسالم
روحت از نور حق

و دیدار دوستان
سیراب می شود...

تو را سرزنش می کنم ای مرگ
و سرزنشم بر غیر تو نیست.

تو امام مهربان را از پیش چشم ما ربودی
ای مرگ، من اعتراف می کنم که تو

حقی اما فقط برای جسم
روح، ماندگار است... نمی میرد

این کالم خدا و سخن دین خداست
و دین ما، دین روح است...
روح نوری است از ذات احد

جاوید و ماندگار تا ابد
برادران من! خدا با ماست

و همه ی پیامبران و امامان و اولیاء با مایند.
غمگین مباشید

روح خدا نمرده است
روح خدا با ماست

تنها جسم او از پیش ما نهان شده است
او به سان آفتاب تابان یقین است

از ما حمایت می کند... 
و در دلهامان بذر آرزو می رویاند.

ما را به سمت صراط مستقیم رهنمون می شود، 
به سمت انقالب و حکومت اسالمی.

که هدیده ی او به ماست.
و پرچم انقالب، امانتی است بر دوش ما

ای خدای توانا!
ما را برای پذیرفتن بار این امانت، توانا کن!

ما را حمایت کن ای خداوند بزرگ 
و بر نگاهبانی از هدیه ی خویش توانا گردان!

ای رحمن! ای رحیم!
به ما صبر عطا کن

و بر وفاداری، توفیقمان ده
و کمک کن تا خط او را بپیماییم

خدایا، به او اَجر جزیل عطا کن
و سالم ما را به او برسان
خداوندا... مرگ حق است

اما نمی تواند تصویر امام ما را بزداید
تصویری که در چشم های ما نهفته است

خداوندا! به او بگو که چقدر دوستش می داریم
آخر او در روح ما روشنایی است،

در قلبمان مهربانی و تپش
در اعماق جان ما

ایمان است و یقین...
هرگز او را از یاد نمی بریم.

نام نامی اش را بر پیشانی آفتاب نوشته ایم
و در کنار اسم اولیای جاودانه حق.
خدایا، وداع با او چه جانگداز است!

آه! ای امام من! وداع با تو چه دردناک است!
وداع با تو عذابی بزرگ است

رحم نمی کند این وداع دردناک
خدایا تو رحم کن...

هرگز با تو وداع نمی کنم ای امام من
هرگز نمی گویم خداحافظ

به امید دیدار می گویم
ای روح خدا...
به امید دیدار...

به امید دیدار
زمانی که خداوند اراده می کند...
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طنز

کار  خود  خودی  به  نورد  اعصاب  کنید  باور 
اعصاب  از  بعضی  وقتی  ولی  نیست  ناپسندی 
نوردی ها کارهای ناپسندشان را اعصاب نوردی 
می نامند باعث می شود که مردم با اعصاب نوردی 
بد بشوند. اینکه شما بروی و سرتاسر ماشین صفر 
کیلومتر همسایه تان را که با قرض و قوله خریده 
است با نوک کلید خط خطی کنید و شعار بنویسید 
و شماره تلفن 125 را بنویسید، اصاًل کار زیبایی 
نیست و اعصاب نوردی به حساب نمی  آید. اینکه 
اتاقتتان آتش روشن کنید و فرش و  شما داخل 
اصاًل  بکشید  آتش  به  ا  ر  مادرتان  و  پدر  زندگی 

اعصاب نوردی به حساب نمی آید.
نامه  افراد برای حیم اعصاب نورد  از  بعضی 
نوشته اند و در نامه های خود از اعصاب نوردی 
بچه ها  از  یکی  مثاًل  اند.  نالیده  هایشان  بچه 
کرده  گلوله  جوراب  منزلشان  دستشویی  داخل 
و  است  مسدود شده  دستشویی  و  است  انداخته 
کار به بنایی کشیده است. شاید تا اینجای مسئله، 
اعصاب نوردی به حساب بیاید ولی وقتی بدانیم 
که مادربزرگ بیمار آن بّچه نیز در آن خانه زندگی 
می کند و به خاطر این مسئله در بیمارستان بستري 
شده است قضیه از اعصاب نوردی خارج می شود 
و به جنایت نزدیک می شود. یا شخص دیگری 
گفته است که دختر خانواده که خیلی از کار کردن 
استخوان  تکه  آمده یک  نمی  منزل خوشش  در 
داخل آبمیوه گیری انداخته است و آبمیوه گیری 

رابه قبرستان لوزام منزل فرستاده است.
ما بارها گفته ایم که اعصاب نوردی نباید به 
منجر به خسارات مالی شدید شود. روی اعصاب 
رفتن با این کارها فرق می کند. همان جنابی که 
جوراب داخل مستراح انداخت می توانست هزار تا 
کار دیگر بکند. مثاًل می توانست مخلوط شامپو و 
پودر رختشویی داخل مستراح بریزد تا برای بیست 

و چهار ساعت مستراح کف کند.

دختر خانومی که نمی خوست کار منزل انجام 
دهد می توانست اعتراض خود را به شکلی دیگر 
میهمانان  کنار  توانست  می   ً مثال  دهد.  نمایش 
در  ما  که  بزند  فک  آنقدر  بزند.  فک  و  بنشیند 
انجام  را  کارها  همۀ  دیگر  خواهرتان  و  خانواده 
دهند. حاال آمدیم و اصاًل میهمان در منزل نبود. 
در این حالت تا وقتی با مادرش رخ به رخ نشده 
است جیم شود و یک هندزفری یا هدفون داخل 
گوشش بچپاند و هرچقدر هم مادر صدایش را بلند 
کرد انگار نه انگار کند و به موسیقی گوش دادنش 
ادامه دهد. این کار هر بدی ای داشته باشد ال اقل 
یک حسن اساسی دارد و آن هم اینکه خصارت 

مالی به بار نمی آورد.

شخص دیگری با دفتر کلوپ تماس گرفته 
به  نوردی  اعصاب  برای  که  است  گفته  و  است 
اورژانس یا آتشنشانی زنگ بزنیم و آنها را سر کار 

بگذاریم و هر هر بخندیم!
این کار اصاًل خنده دار نیست و حتی گریه 
دار و خطرناک هم هست. اگر مایل به اعصاب 
نوردی با تلفن هستید به راحتی می توانیدبا یکی 
از اقوامتان تماس بگیرید و آنها را برای میهمانی 
به منزل خود دعوت کنید یا اینکه خودتان را به 

منزل آنها دعوت کنید و نروید.

باز هم اعصاب نورد نماها
كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كند

حیم - اعصاب نورد
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مالی،  آسیب  هیچ  بدون  تواند  می  کار  این 
اعصاب و روان آنها را در هم بیامیزد و نابود کند.

کارهای دیگری هم می توانید با تلفن انجام 
دهید. باور کنید که بدترین اعصاب نوردی با تلفن، 
پرچانگی است! آدمهای پرچانه برای کسانی که 
غذایشان روی گاز است یا کودکشان در دستشویی 
را  اتو  یا خانمهایی که  زند  را صدا می  آنها  دارد 
وسط کت شوهرشان قرار داده اند تا صاف شود  از 
هر بالی آسمانی دیگری بدتر و سرطان تر است!

با تلفن روی  اید که  اگر خیلی هوس کرده 
اعصاب کسی بروید، به او زنگ بزنید و سر حرف 
را باز کنید ولی نبندید! هروقت احساس کردید که 
طرف مقابل دارد سر و ته حرف را هم می آورد 
تا به مکالمه خاطمه بدهد، شما بحث جدیدی را 
پیش بکشید و دوباره او را در دام بیاندازید. این 
روش در همه جای دنیا و در هر فرهنگ و زبانی 
نوردی  اعصاب  این شیوه  جواب می دهد. شاید 

بین المللی ترین شیوه در جهان باشد.
تمام  عید،  از  بعد  بخواهید  را  راستش 
صرف  نوردی  اعصاب  کلوپ  وقت 
پاسخگویی به کسانی شد فکر 

می کردند دارند اعصاب نوردی می کنند ولی در 
حقیقت دیگران را به زحمت انداخته بودند و ایجاد 
مزاحمت و خسارتهای جدی کرده بودند البته این 
افراد از اعصاب نوردی تنها اسمش را شنیده اند و 

به اصول اصلی آن واقف نیستند. 

کلوپ اعصاب نوردی قوانین خاص خودش 
خود  ترین سطور  ابتدایی  در  قوانین  این  دارد  را 
اشاره به این دارد که نباید مردم آزاری کرد، نباید 
چیزی را که جبرانش مشکل است نابود کرد، به 
پدرها و مادرها باید احترام گذاشت معلمها اصاٌل 
اهمیتی ندارند و هر بالیی که دلتان می خواهد 
برای  اگر دلشان  افراد  این  بیاورید چون  سرشان 
خودشان می سوخت معلم نمی شدند. اینها اصول 
ابتدایی کلوپ اعصاب نوردی است. حاال بعضیها 
چنانکه گفته شد می آیند و کاری می کنند که کار 
مادربزرگشان به بیمارستان بکشد. یا یک گردان 
ماشین آتش نشانی در خیابان سرگردان شود. یا 
یک آمبوالنس بی خود و بی جهت یقۀ کسی را به 
عنوان بیمار بگیرد و به بیمارستان ببرد.اینها همه 
است.  نوردی  اعصاب  اصول  به  ناآگاهی  نتیجۀ 
کسی  چای  در  است  ممکن  نورد  اعصاب  یک 
پودر رختشویی بریزد ولی اگر اشتباهاً آب ژاول یا 
همان مایع سفید کننده بریزد دل و رودۀ سوژه باال 
می آید. و باید از توی اتاق دل و جگر جمع کنند 
ولی پودر رختشویی تنها باعث می شود که طرف 
مقابل مستراح را برای 24 ساعت در بستی بگیرد 

و همان داخل سفت بنشیند.
موارد مشابه بسیاری در این ایام رخ داده است 
مثاًل دوست عزیزی داخل سیگار پدرش سیگارت 
گذاشته است تا او را از سیگار کشیدن باز بدارد.  
این کار در ظاهر کار حسنه ای است ولی ممکن 
بود به جای اینکه پدرش را از سیگار کشیدن باز 
بدارد. از دیدن باز بدارد. و چهرۀ این جناب را تنها 
بتواند در خاطرات دور ببیند یا فرد دیگری بعد از 
دیدن یکی از فیلمهای بی نمک لرر و هاردی در 
رادیاتور اتومبیل پدرش را باز کرده است و مقدار 
زیادی برنج داخل آن ریخته است و انتظار آن را 
داشته است که همان اتفاقات داخل فیلم بیفتد و 
جماعت همراه خنده کنان توی سر و کلّۀ هم برنج 
له شده بزنند و قش قش بخندند ولی متأسفانه 
موتور آن ماشین پیاده شده است و آن کودک در 

جایی نامعلوم محبوس است.
ما نه تنها هیچ حمایتی از آن نمی کنیم بلکه 
فکر  باشد  او  تا  است  هم حقش  خیلی  معتقدیم 

نکرده اعصاب نوردی نکند.
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کانالهای  همۀ  که  آید  می  پیش  کمتر 
برنامۀ  خاص  مناسبت  یک  در  تلویزیون 
مخصوصی تولید نکنند. اصاًل انگار بودجه های 
سریال سازی سیما را در یک این مناسبتها روی 
طبق اخالص قرار می دهند تا حسابی خیرات 
معمواًلاین  و چون  اموات هنرمندان  برای  شود 
شیوۀ توزیع پول همیشه انجام می شود کارهای 
مناسبتی هم معمواًل دارای نواقصی است که با 

هیچ  ماستی نمی شود رویش را » مالی« کرد.
گویا برای نوروز 88 این ساختار کاماًل تغییر 
پیدا کرده است زیرا شبکه های مختلف 
سرکاری،  و  عجله  بدون  تلویزیونی 
اقدام کرده  به ساخت سریال  سرفرصت 
اند و نتیجۀ کار هم چند برنامۀ جّذاب شده 
است که واقعاً نمی شود از هیچکدام آنها 

گذشت.
مرد  سریالها  این  صداترین  و  سر  پر 
تا  بودند  منتظر  همه  بود  چهره  هزار  دو 
نقش  است  قرار  شصتچی«  ببینند» مسعود 
چه کسانی را عهده بگیرد.شاید ضعیف ترین 
سریال نوروز همین مرد دو هزار چهره باشد. 
البته اگر کسی مرد هزار چهره را ندیده باشد 
از این سریال به اندازۀ کافی لّذت می برد ولی 
چون این برنامه در ادامۀ آن سریال مرد هزار 
چهره بود همۀ بینندگان، انتظار مضاعفی از آن 
داشتند که متأسفانه عملی نشد. شاید اگر اپیزود 

فوتبال در مرد دو هزار چهره به برنامۀ 90 و عادل 
فردوسی پور ختم می شد جذابیت کار بیشتر می شد 
و مسعود شصتچی حتی این پتانسیل را پیدا می کرد 

که به مرد سه هزار چهره هم وصل شود!
موفقیت مرد هزار چهره باعث شد که در سال 
88، سریالهای » عید امسال« و » ماه عسل« در 
سایۀ مرد دو هزار چهره پنهان شوند. تنها برنامه ای 
که دچار این مشکل نشد و خوش درخشید» کاله 

قرمزی« بود.
به  را  عسل«  ماه   « سریال  سیما  دوم  شبکۀ 
تقدیم کرد.  بینندگان  به  احمدلو  کارگردانی شاهد 
احمدلو که کار در سیما را به بازیگری آغاز کرد در 
سالهای اخیر با ساخت فیلمهای» چند می گیری 
بگیر« سبک  منو  تونی  اگه می  و »  گریه کنی« 
جدیدی از کمدی را ارائه کرد. کمدی احمدلو یک 
احمدلو  فیلمهای  آدمهای  است.  انسانی  کمدی 
باورپذیر و ملموسند. کمدیهای احمدلو در بستر یک 
درام رخ می دهد که داستان نسبتاً غم انگیزی هم 
دارد. شاید در نگاه اول نکات غم انگیز داستانهای 
او به فانتزی نزدیک باشد ولی تصور آنها در عالم 

واقعیت می تواند بسیار تلخ باشد.
احمد لو در اجرای سریال ماه عسل از متن» 
عالوه  فلوراسام   است.  برده  بهره  فلوراسام« 
بربازیگری تلویزیون در نوشتن متن برای سریالهای 

تلویزیونی نیز خوب عمل کرده است.
پور  سعید  بزرگان،  از  عسل  ماه  سریال  در 
افسر  و  معصومی  پروانه  مطیع،  محمد  صمیمی، 
اسدی، از نسل بازیگران میانسال، کمند امیر امیر 
یوسف  جوانیها  نسل  از  و  فلوراسام  و  سلیمانی 
ولدبیگی،  سحر  صدیق،  حسین  امیر  تیموری، 
علیرضا اشکان، خاطره حاتمی و شاهرخ استخری، 

نفیسه روشن بازی می کنند.
خیلی از این بازیگران پیش از این تجربۀ بازی 
طنز را داشته اند ولی بازی پروانه معصومی در یک 
هم  ریسک  این  دارد.  باالیی  رسیک  طنز  نقش 

مروری بر سريالهای 

» عيد امسال« و » ماه عسل« 

سالی که جدًا نکوست

تلويزيون

سهراب آیینه چي
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متوجه خود معصومی است و هم شاهد احمدلو 
در مقام کارگردان. در اینگونه موارد یعنی بازی 
یک بازیگر با سابقۀ بازیهای جّدی و حتی غم 
انگیز در یک کار طنز معمواًل کارگردان و برای 
ایجاد کنتراست در موقعیتها و خلق کمدیهای 
پروانه  احمدلو،  ولی  کنند  می  استفاده  موقعیت 
کمدی  درگیر  مستقیم  طور  به  را  معصومی 
بنا به  ایجاد که  را  می  کند و برای موقعیتهایی 
توانایی معصومی درگیر طنز شود؛ برجسته ترین 
این صحنه ها، سکانس شعر خوانی معصومی در 

مراسم خواستگاری است.
این سریال بسیار زیبا و دلنشین است. این 
زیبایی و دلنشینی به چند عامل مربوط می شود 
که مهمترین آنها متن زیبا و لطیف فلورا سام 
است که هم دارایی گره های داستانی محکم 
و متنوع است و هم از جذابیتهای دراماتیک در 

متن به خوبی استفاده شده است.
کارگردانی به جا و هوشمندانۀ شاهداحمدلو 
نیز از دیگر نکات مثبت سریال است. بازیگری 
این سریال نکات مثبتی دارد. شاید تنها نقطۀ 
که  باشد  صدیق  تصنعی  لهجۀ  بازیها،  ضعف 
گاهی به سمت آذری حرکت می کند و گاهی 
نیز سر از خراسان جنوبی در می آورد! البته با 
اینکه خود شاهد احمدلو نیز سینما را با بازیگری 
در سنین کودکی آغاز کرده است اما بازی او در 
همان چند صحنۀ کوتاه در نقش دکتر درمانگاه، 

به فاجعه شبیه است!
در کنار این اتفاقات ناگوار باید گفت، بازی 
نفیسه روشن و شاهرخ استخری پس از بازی در 
سریال»مثل هیچکس« نسبت به گذشته تغییر 
محسوس داشته است. نفیسۀ روشن به عنوان 
بده  تیموری  کنار یوسف  در  یک نقش مکمل 
و  دهد  می  انجام  بازیگری  در  زیبایی  بستان 
استخری دیگر لحن گرفتار و صدای فروتن را 
تقلید نمی کند و با گریم جدید شباهت زیادی به 
کیانویوز، بازیگر سری فیلمهای ماتریکس شبیه 

شده است.
شد،  پخش  نوروز  در  که  دیگری  سریال 
سریال عید امسال بود. سعید آقاخانی در سالهای 
و  است  گرفته  فاصله  بازیگری  از  کمی  اخیر 
تلویزیونی  برای  سریال  و  فیلم  ساخت  بیشتر 

مشغول است . ویژگی آثار آقاخانی در ارائۀ طنز 
در بستر فقر و مشکالت اقتصادی است.

خنده  به  بیننده  لب  آقاخانی  کارهای  در 
پشیمانی  احساس  آن  از  بعد  ولی  باز می شود 
می کند زیرا خندیدن به مشکالت و رنجهای 
آدمهایی که انگار در همسایگی ما زندگی می 

کنند چندان خوشایند نیست.
بیننده در طول کار آنقدر نگران کاراکترها 
می شود که بعد از اتمام سریال دچار بدن درد 
عصبی می شود. این حال را به خوبی می شد در 
فیلم تلویزیونی» هندونه شب یلدا« هم احساس 
کرد. هندوانۀ داستان به هر جایی که سرک می 

کشید به جز بدبختی چیزی به چشم نمی آید.
در» عید امسال« آقاخانی کمی سنت شکنی 
نمایی صرف  سیاه  آن  از  قدری  و  است  کرده 
فاصله گرفته است. شاید به همین دلیل ساده 

باشد که این بار کاری دلنشین تر 
جذب  را  بیننده  که  است  ساخته 
می کند. این بار بیننده احساس 
کمین  در  که  خطری  کن  می 
کاراکتر اصلی است چندان جّدی 
این  حسنش  حداقل  و  نیست 

است که او را نابود نمی کند!
با اینکه باز هم قشر انتخابی 
آقاخانی آدمهای فقیری هستند، 
بیننده می  تواند امیدوار باشد که 
انتظار  در  روشن  ای  آینده 

آنهاست.
در بخش انتخاب بازیگر، آقاخانی کار ویژه ای 
انجام داده است، او با استفادۀ خارج از کلیشه از 
مهران غفوریان توانسته است غفوریان جدیدی 
خلق کند که نه تنها شوخ و مهربان نیست که 
قصاب و صاحبخانه ای سنگ دل است که هیچ 

رقمه نمی شود با او کنار آمد.
نکتۀ مهم در مورد کلیۀ برنامه های تولیدی 
سیما در نوروز این است که هیچکدام با عجله 
ضعف  نقاط  دلیل  همین  به  نشده اند.  ساخته 

فاحشی در هیچکدام دیده نمی شود.

سال پنجم  / شماره 2 پياپي 214/  5  ارديبهشت 1388 
23



پاکیزگی
پاکیزگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که فکر همه 
را به خود معطوف می کند. این از آن چیزهایی است که تاریخ 

مصرف ندارد جای گیر زیادی دارد.
گفتگو  به  چند  تنی  با  پاکیزگی  یعنی  رابطه  در همین 

نشسته ایم؛
-جناب بیژن عزیز! نظر شما در مورد پاکیزگی 

چیست؟
-به قول شاعر که می فرماید: پاکیزگی چه خوبه، من 
هم معتقدم پاکیزگی یه عالمه خوبه مخصوصاً نظافت مو که 
محشره. به جون مامانم انقدر بدم می آد از اینایی که سرشون 
مثل جنگل می مونه! آخه خوش انصافها مگه هزینه آرایشگاه 
چقدر می شه که به هیچ عنوان حاضر نیستید حتی سالی یک 

بار هم بیاین پیش ما؟! حاال شما بیاین، بد نمی گذره!
آقای غالم در رابطه با پاکیزگی می فرمایند:

_اه اه انقدر بدم می آد از این سوسول بازیا! مرد باید بو 
بده وگرنه که بالنسبت شما که بوی عطر و گالب می دین 
نامرده!مردی که بوی عرق می ده یعنی که از خروسخون تا 
بوق سگ عینهون اسب کار کرده و غیرت داره وگرنه الی پر 

قو که مردونگی خیر نمی کنن! 
من نمی فهمم چرا ننه و ننه بزرگ و همه تیر و طایفه 
دسته جمعی دوست دارن ما رو راه به راه بفرستن زیر دوش! 
حتی آقاجون خدا بیامرزم هم هر شب با لنگ وخدیفه میاد به 

خوابم و میگه: برو حموم یوهاهاهاها!
حموم باید عمومی باشه نه این حموم الکیا که نه خشکی 

داره که هی عربده بزنی»خشک!« و نه از مشت و 
است که  تلفون خونه  آخه مگه حموم  مال خبریه! 
خزینه  لب  باید  آدم  توش.  ذارن  می  تلفنی  دوش 

بشینه، چرکهاش رو فتیله کنه بعد بپره 
توی خزینه و زیر آب داغ داغ داغ 
کیف کنه! چرک آدم توی جوق آب 
خیس بخوره ولی مجبور نباشه به 

حموم تلفونی بره.
-همچنین آقای غالم به جز 
نظافت شخصی به موارد دیگری 
هم اشاره کردند که مطلع شدن 

از آن خالی از لطف نیست؛
باشی  مجبور  اینکه  بدتر  حموم  از   -

تخمه نخوری یا بخوری و پوستش رو فوت 

نکنی. همۀ عقش! تخمه خوردن به اینکه پوستش رو فوت 
کنی توی هوا. تخمه اش باید حتماً یا کدو باشه یا آفتابگردون 
بلند! و گرنه این جا پوستی جا پوستی ها دور از هم تخمه 
نیست. تخمه آفتابگردون رو اگر عقشت بکشه می جوی و با 
پوست قورت می دی ولی تخمه جاپونی هزار و یک عیب و 

علت ایجاد می کند واسه آدم!
اگر این منزل اینقدر به ما گیرنده که توی خونه تخمه 
نخور ما هم مجبور نبودیم توی گاراژ تخمه بجویم و راه بریم 

تا همۀ همکارا به ما بگن غالم تخمه ای!
- بردیا، پسر 12 سالۀ آقای حکمت در مورد 

پاکیزگی می گوید:
ما هر هفته دندانهایمان را می گیریم،   -
روزی سه بار موهایمان را مسواک می کنیم و هر 
سه ماه یک بار دندانهایمان را کوتاه می کنیم. ما 

طنز

حامد قاموس مقدم
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کاًل خیلی تمیز هستیم و به قول آقای حکمت توانا بود هر 
که پاکا بود!

پاکیزگی  مورد  در  میوه  سوپر  آقا  اکبر   -
می گوید:

-پاکیزگی خیلی خوبه! ما اینجا از این پشه کشهای 
المپی گذاشته ایم تا پشه ها وارد نشوند اگر هم شدند 
خارج نشوند! با موشها هم کلی مذاکره کرده ایم. راستش 
شهرداری می خواست دخل این بدبختها را بیاورد ولی ما با 
شهرداری وارد مذاکره شدیم تا بی خیال آنها شود، ولی نشد 
و هی تله گذاشت و سم پاشید تا این طفلکیها را نابود کند. 
ولی موشها به  ما قول دادند به داخل مغازه کاری نداشته 
باشند، ما هم تصمیم گرفتیم به خاطر اثبات حسن نیت 
خود آشغالهای مغازه را داخل جوی آب بریزیم تا موشها 
مجبور باشند به زحمت بیفتند و بیرون بیایند و 
جانشان تهدید شود. اگر می شد با سوسکها و 
سگهای ولگرد هم وارد مذاکره بشویم و به تفاهم 
برسیم شهرمان خیلی خیلی هم تمیز می شد. تا 
به حال توانسته ایم با گربه ها و موشها به توافق 

ضمنی برسیم که امیدوارم صلحی پایدار در منطقۀ مّحل 
سکونتمان ایجاد کند.

-در زمان گفتگو با اکبر آقا سوپر میوه کاماًل به صحت 
کالم او پی بردیم چون چندین موش مؤدب سر از جوی 
به  آقا  اکبر  نگاه کردند.  آقا  اکبر  به  و  آوردند  بیرون  آب 
شاگردان » تقی گوجه« اشاره کرد و » تقی گوجه« تمام 
زباله های داخل بشکۀ زبالۀ داخل مغازه را کشان کشان به 
سمت جوی آب برد. موشها به استقبال او آمدند و او را تادم 
جوی آب همراهی کردند وقتی زباله ها تاالپ تاالپ داخل 
جوی آب می افتاد، وقتی هندونۀ گندیدۀ ترکیده، گوجه 
فرنگی های لهیده، سیب زمینی ها و پیازهای گندیده، 
موزهای سیاه شده درون آب فرو می رفت، می شد اشک 
شوق را به وضوح درون چشمهای موشها دید که حلقه 
زده است. فضا، خیلی احساسی بود. من دیگر صدای اکبر 
آقا را نمی شنیدم و تمام حواسم به فضای صلح آمیز آنجا 
بود. نگاهم به آن طرف خیابان افتاد؛ روبروی مغازۀ  کبابی، 
هفت هشت تا گربۀ تپل و پشمالو منتظر نشسته بودند تا به 

آنها آشغال کباب و جیگر بدهند.
موشها  با  دیگر  ها  گربه  بود  این  -نکتۀ جالب 
هم کاری نداشتند. واقعاً برای رسیدن به صلح باید 
پاکیزگی را پاسداشت و گرنه خیلی بد می شود.بعد 
از گفتگو با اکبر آقا سوپر میوه به سراغ جواد جیگر 
رفتیم. جواد جیگر همان مرد خوش قلبی است که 
برای گربه های محل غذا می ریزد. جواد جیگر در 

رابطه با پاکیزگی می گوید:
-ما خودمان می دانیم که باید پاکیزگی باشیم 
ولی هی از طرف جاهای مختلف می آیند و به ما می 
گویند پاکیزگی را رعایت کنید. اصاًل من و مادر بّچه ها 
آنقدر به پاکیزگی عالقمند هستیم که اسم بّچه مان را 

گذاشته ایم آبتین که حداقل آب داشته باشد!
ما عاشق پاکیزگی هستیم و در همین راستا هم 
هست که ما گربه ها کنار آمده ایم و حسن نیتمان را 
به آنها ثابت کرده ایم. خودمان به آنها غذا می دهیم تا 

هوس نکنند خودشان خودشان داخل مغازه بیایند.
اگر این زباله ها را داخل سطلهای مکانیزه بریزیم 
سوسک و پشه و هزار تا کوفت دیگر جمع می شود 
ولی از تولید به مصرف می دهیم گربه ها می خورند و 

احتمااًل دعایمان هم می کنند.
-شعار مغازۀ ما این است:

-دستای ما تمیزه
مشتری هم عزیزه
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یولیا با دیدن ببر گفت:» انگار دردسر کافی 
نبود، اگر کسی تو را می دید چی؟ تو می توانی 
هر کسی را تا حد مرگ بترسانی.« ببر غمگین 
گفت:» تا حاال که کاماًل برعکس بوده است.« 
داشت  لهجه ای  و  نمی کرد  صحبت  روان  ببر 
که نمی گذاشت همه ی حرف هایش قابل فهم 

باشد.
- یولیا! بنشین.

   یولیا به اطراف نگاه کرد و دید که مار خود 
را به شکل بالشی گرد و بلند حلقه کرده است. 
نکش.  خجالت  بنشین.  باش  گفت:»زود  مار 
زمین نمناک است و تو جایی برای نشستن پیدا 
و روی  را گوش کرد  یولیا حرفش  نمی کنی.« 
اطراف  مار،  سِر  نشست.  فنری  سرد  بالشتک 
گوش های یولیا به عقب و جلو تاب می خورد. 
پاهای  روی  ببر  سر  کرد.  نگاه  ببر  به  یولیا 
سنگینش افتاده بود و کج کج به او می نگریست.

یا  بنگالی هستی  - معذرت می خواهم! تو 
آسوری؟ از درشتی ات به نظر می رسد که بنگالی 

باشی؛ البته نور کافی نیست...
به نظر می رسد گربه ی  بیشتر  ببر گفت:» 

آب کشیده باشم.«
مار تأیید کرد:» درست است؛ ولی مهمان 
ما دوست دارد کمی بیشتر درباره ما بداند. این 

طور نیست؟«
یولیا گفت:» بله، همه چیز عجیب است.«

- از نگاه شما همه چیز مثل خواب می ماند؛ 
ولی به طور خالصه می توانم بگویم که برای ما 

اتفاقی افتاد و احتیاج به کمک داشتیم.
- شما از باغ وحش فرار کرده اید؟

   مار گردنش را سیخ کرد و به چشمان یولیا 
نگاه کرد:» نه، نه، همیشه زندگی نمایش گونه 

بدون  ببر  رسیدیم.«  زمین  به  پریروز  ما  است. 
این که چشمانش را باز کند، با تعجب پرسید:» 
رسیدیم؟ ما آمدیم با به زمین خوردن، شکستن، 

تادتاد، شاکرامپ و کرانک...«
مار گفت:» دوستم هنوز به زبان شما مسلط 
نشده. راستش را بخواهید به سرش ضربه وارد 

شده است.«
یولیا شگفت زده پرسید: »پس شما از فضا 

آمده اید و بقیه هم مثل شما هستند؟«
- بقیه؟ منظورت چه کسانی هستند؟

- مردم سّیاره ی شما.
تبدیل  معمولی  حیوانات  به  ما  نه!  آه!   -

شده ایم تا جلب توجه نکنیم.
- جلب توجه نکنید؟ این شکل ها بهترین 
راه برای جلب توجه کردن یا حتی هراس ایجاد 

کردن است.
- کامال!

ببر با گفتن این کلمه به بدنش ِکش داد و 

نشست و آن چنان خمیازه کشید که دندان های 
نیش وحشتناکش نمایان شدند.

مار گفت:» آه! چه خوب سقوط کردیم! در 
حال پرواز بودیم که افتادیم. به جایی می رفتیم 
که ظاهرمان هیچ جلب توجه نمی کرد؛ به ایالت 

»میسور« در وسط جنگل های جنوب هند.«
- پس تقصیر شما نبوده است.

- بله. همیشه اشتباه پیش می آید. حتی در 
تمدن پیشرفته ای مثل تمدن ما احتمال چنین 

پیشامدهایی هست.
مار غمگین ادامه داد:»ما برای سفر فضایی 
خاص  چیزهای  همه ی  شده ایم.  داده  تعلیم 
جنوب هند را با دقت آموخته ایم. سه سال تمام 
بدن هایمان را ساخته ایم. از طرفی الزم است که 
دیگر  از طرف  و  بیاییم  نظر  به  معمولی  کاماًل 
باید برای دفع در برابر هر حمله ی غیرمنتظره ای 

قوی باشیم.« 
- ولی بهتر بود شما را به شکل هندی ها 
وجود  مشکلی  صورت  آن  در  درمی آوردند. 
نداشت و می توانستیم بگوییم شما دانشجویان 

دانشگاه هستید.
ببر وسط حرفش پرید:» هندی ها؟ آن وقت 
مدارک را چه کار می کردیم؟ و سؤاالت را؟ و 
دردسر پشت دردسر شروع می شد.« مار گفت:» 
بله، به راستی در اعماق جنگل، ببر بودن بهتر از 
آدم بودن است. ما وظیفه مان را انجام می دهیم. 
ما  برای  فضاپیمایی  روزها  همین  از  یکی  در 
فرستاده می شود. در حال حاضر آن فضاپیما در 
ایستگاهی دورتر از سّیاره ی... اسمش چه بود؟«

ببر گفت:» پلوتو. چند بار باید این اسم را 
به تو بگویم؟«

زیادی  فاصله ی  آنجا  تا  پلوتو؟  از  - دورتر 

داستان دنباله دار
قسمت دوم

نوشته ي کایر بولیچف / 
ترجمة رامك نیك طلب

دوبليتبرايهندتصویر گر : مجید صالحي
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است. پس الزم است شما برای یک ماه پنهان 
شوید.

ببر گفت:» الزم است ما به هند برسیم؛ به 
جنگل. درک نمی کنی؟«

می کنی  فکر  نمی کنم.  درک  را  تو  من   -
چند بار تا به حال روی یک مار نشسته ام و به 

حرف های یک ببر گوش کرده ام؟
مار گفت:» دختر خوب! عصبانی نشو. سعی 
کن دوسِت مرا درک کنی. دیروز او رفت که از 
خانه ای کمک بگیرد؛ اما زن خانه با سیخ بخاری 

به سرش کوبید. تو سیخ بخاری دیده ای؟«
خیلی  را  او  احتمااًل  تو  ببخش.  مرا  آه!   -

ترسانده ای.
چقدر مشکل  ما  داد:»تصور کن  ادامه  مار 
یک  با  فقط  ما  و  شکسته  ما  کپسول  داریم. 
معجزه زنده  مانده ایم. سفینه برای ما می آید؛ ولی 
به کجا می رود؟ به یک کشور کاماًل متفاوت. ما 

به هر  را نشان دهیم و  نداریم خودمان  جرأت 
حال باید وظیفه مان را در جنگل میسور به اتمام 

برسانیم.«
یولیا پرسید:»چه وظیفه ای؟«

- صد سال پیش فضاپیمایی که در حال 
بردن مجموعه  ای از گنج های ملی به منظومه ی 
دیگری بود؛ در آنجا سقوط کرد. دانشمنداِن ما 
مسیر سفینه را محاسبه کردند و پنج سال پیش 
به این نتیجه رسیدند که به طور یقین، بقایای 
سفینه درست در مرکز ایالت میسور است و اگر 
ما وظیفه مان را انجام ندهیم؛ امیدها و کارهای 

هزاران نفر از هموطنان ما به باد خواهد رفت.
پایین  را  پهنش  سر  و  کشید  آهی  مار 
انداخت. پولیا گفت:»متأسفم! نمی توانم کمکی 
بکنم. تا هند راه زیادی است و به ببرها برای 

رفتن به هند بلیت نمی فروشند.«
ببر گفت:»گفتم که امیدی وجود ندارد.«

- صبر کنید. ما هنوز خوب درباره اش فکر 
نکرده ایم!

فکر  بیایید  است.  گفت:»درست  تند  مار 
کنیم.«

- شما گرسنه نیستید؟
مار جواب داد:»نگران نباش یولیا! مسأله ای 

نیست.«
َدِم  تا  گرسنگی  از  کرد:»وقتی  ُغرُغر  ببر 
می آید.«  پیش  مسأله  وقت  آن  رفتیم؛  مرگ 
احساس  دوستش  حرف های  خاطر  به  که  مار 
ناراحتی می کرد، آه کشید:»یولیا! عزیزم! دوست 
من که کمی زودرنج و کج ُخلق به نظر می رسد، 
در حقیقت پروفسوری مشهور و محققی بزرگ 
نمی دانم  واقعاً  من  گفت:»خب،  یولیا  است.« 
به  نیاز  شما  کنم.  سیر  را  شما  می توانم  چطور 
گفت:»ما  موّقرانه  مار  دارید.«  زیادی  گوشت 
گوشت نمی خوریم و به طور کلی نیازمندی های 
ما خیلی کم است و البته نمی خواهیم سر باِر تو 
باشیم. فقط جایی برای ماندن و کمی محبت 

می خواهیم.«
- چرا مرا انتخاب کردید؟

انتخاب  را  ببر جواب داد: »پس چه کسی 
کنیم؟ آن سمیونف جوان را که حیوانات کوچک 

را هم آزار می دهد؟«
مار توضیح داد: »ما تمام روز درون بوته ها 
نشسته بودیم و اردوگاه را زیر نظر داشتیم. دنبال 
کسی مثل تو می گشتیم؛ مطمئن، دلیر، مغرور، 
مسؤول، جدی و با ذهنی باز.« ببر اضافه کرد: »و به 
اندازه ی کافی احمق که به دنبال یک مار عجیب تا 
جنگلی تاریک بیاید.« مار آه کشید: »آه ترنکوری! 
از همه ی  را  تو  ناخوشایند  آن سقوط  ترنکوری! 
صفات خوبت محروم کرده است.« ببر حاضر جواب 
گفت: »من همیشه حقیقت را میگویم. یولیا نگاهی 

به باندپیچی من می اندازی؟« 
   ثابت کردن باند کار ساده ای نبود؛ چون 
یک  از  که  بالشی  رویه ی  از  را  باند  فضایی ها 
طناب رخت برداشته بودند، درست کرده بودند. 
می شد.  کار  مانع  ببر  غرغرهای  مدت  تمام  در 
طولی  و  برگشت  خوابگاه  به  یولیا  بعد  ساعتی 

نکشید که به خواب رفت.
ادامه دارد
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بیایید با شخصیت شویمطنز
لیال بیگلری

) قسمت اول(

شخصیت سنتی، شخصیت حلقه ای
پیش از اینها هنوز تبلیغات روی در و دیوار اتوبوسها مد نشده بود، کنار درهای ورودی 

اتوبوسها نوشته بودند:» ارائه بلیط نشانۀ شخصیت شماست!«
در آن دوران همۀ مردم سعی می کردند که توی جیبشان بلیط داشته باشند و هی ارائه 
بدهند! افرادی که تفکرات سنتی دارند، هنوز که هنوز است اگر جیبشان را بگردند، حتماً چند 

بلیط تاخورده و چروک پیدا می کنند که معرف شخصیت آنها باشد.
افرادی که تفکرات حلقه ای دارند، بیشتر دنبال گرد کردن و پیچوندن هستند به همین دلیل 
کارشان از شخصیت به دور است و هیچکدام عملکرد افراد سنتی را نخواهند داشت. البته طبق 
تحقیقات به عمل آمده خود آنها از همه بیشتر صدمه می خورند و زجر می کشند ولی به روی 
خودشان نمی آورند و ترجیح می دهند بی شخصیت باشند تا اینکه یه تا بلیط ناقابل ته جیبشان 

بیندازند و سنتی عمل کنند !

بینی و دماغ
اولین شرط با شخصیت شدن جراحی بینی نیست بلکه انگشت نکردن در دماغ است. البته 
کسانی که دماغشان را با عمل جراحی به بینی تبدیل می کنند، چون پول کالنی می دهند 
حواسشان هست که اگر ناغافل و طبق عادت دیرینه انگشت توی دماغشان کنند تمام زحماتشان 
به باد می رود و دوباره بینی شان، دماغ می شود. شما یک چسب روی بینی تان بزنید و از آن 

مهمتر انگشت مبارک را کنترل کنید که جایی که باید نرود، نرود!

کروات
کراوات یا گره وات از آن آالت با شخصیتی ای است که حاال کمی منسوخ شده است. قباًل 
این وسیله یک وسیله گرانقیمت و نایاب بود که هر کسی وسعش نمی رسد بخرد. نهایتاً وقتی 
یک نفر آنقدر پول جمع می کند که بتواند ازدواج کند، یک گره کروات هم می خرید و می بست 
تا شخصیت از او شرشر بچکد ولی امروز در کلیۀ میادین اصلی شهر افرادی هستند که انواع و 
اقسام گره واتها را با قیمت کاماًل منصفانه و مناسب عرضه می کنند» لطفاً جهت سفارش کاال 
با ما تماس بگیرید(، دیگر حتی گرانقیمت ترین گرواتها نیز به نظر ارزان می آید. بیایید دسته 
جمعی دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم که از همان یک ریزه چشم چینی ها هم چشم 

پوشی می کند تا یک دنیا، آسایش داشته باشند!

دندانپزشكی
آدمهای با کالسی هر شش ماه یک بار به دندان پزشکی می روند و دندانهایشان را نشان 
می دهند ولی آدمهای بی شخصیت اگر هم به دندان پزشکی بروند آنقدر گریه و زاری می کنند 

تا دکتر پول دندان پزشکی را از آنها قسطی بگیرد و بعد هم عمراً یک قرون پول نمی دهند.
در مجموع برای با شخصیت شدن هر از  چندی یک دندان پزشکی بروید و طوری برخورد 

کنید تا همگان متوجه این اقدام با شخصیتانه شما بشوند.

راههای مختلف برای با 
شخصیت بودن وجود دارد. اصاًل 
کاری با آن آدمهایی که ذاتاً با 
شخصیت هستند نداریم چون این 
آدمها از بدو تولد جوری بار آمده اند 
که همه خودشان را موظف می دانند 
که به آنها احترام بگذارند و آنها را 
تکریم کنند. این افراد را از همان 
ابتدای نوزادگی  با القا آقا و خانوم 
صدا می کنند. حتی وقتی  دکتر 
می خواهد پس از تولد به قسمت 
تحتانی ایشان ضربه ای بزند تا 
ایشان گریه کنند و چشمشان به 
روی دنیا باز شود ، از ایشان اجازه 
می گیرد. این آدمها جد اندر جد 
با شخصیت هستند و ما هم برای 
با شخصیت شدن خیلی به آنها 
احتیاج داریم چون خیلی از دستور 
العملهای با شخصیت شدن از روی 
کارهای آنها گرفته شده است.

نمی دانم توجه کردید یا خیر 
ولی همین حاال که داریم در مورد 
آنها صحبت می کنیم چون آنها 
ذاتاً با شخصیت هستند با لحن 
محترمانه ای از آنها یاد می کنیم!
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موبایل
موبایل کاًل شخصیت زا است، چه خّط موبایل، چه زنگ موبایل، 
را  آن  آن،همۀ مدلهای  موبایل و حتی حرف زدن در مورد  تم  چه 
بشناسید و در مورد قیمت و امکانات هر گوشی اطالعات الزم را جمع 
آوری کنید. هر وقت در مورد گوشی حرف می زنید را جمع به هر 

گوشی ای که همه برایش می مردند نظر مثبتی ندهید.
امروزه یکی از مهمترین راههای با شخصیت شدن با موبایل، 
جواب ندادن به گوشی و SMS دیگران است. هر چقدر است. هر 
تر  با شخصیت  باشد شما  بیشتر  موفقتان«  نا  تماس  تعداد»  چقدر 

هستید.

تب مارک
مارکهای  از  استفاده  و  پوشیدن  
با  راههای  یگر  د  از  خاص  و  معروف 

شخصیت شدن است. هر چقدر مارکی که 
می پوشید معروف تر باشد شما با شخصیت تر 

بتوانید برای تقویت شخصیتتان، همۀ  اگر  هستید. 
لوازمتان از یک مارک، لیست کنید خیلی با شخصیت 

هستید.

مكان خرید
مکان خرید کاال نیز از ملزومات شخصیت است. 

با  تردد  محل  ها  فروشگاه  و  پاساژ  کدام  ببینید 
شخصیت شده است بعد فوراً بدوید و به آنجا بروید. 
تمام سوراخ سمبه های آنجا را بررسی کنید.البته 

اگر چیزی هم از آنجا نخرید خیلی مهم نیست چون 

اینقدر با شخصیت شدن خیلی گران تمام می شود ولی آنقدر اطالعات 
داشته باشید که در مصاف با آدمهای با شخصیت کم نیاورید.

شمال انگاری
در شمال  انگار  کنید که  رفتار  و  بپوشید  لباس  همیشه طوری 
هستید و دارید تفریح می کنید. شلوار ورزشی یا شلوارک پاچه گشاد 
بپوشید. یک تی شرت آستین رکابی یقه بسته بپوشید و کفشهای 
طالیی یا نقره ای به پا کنید. اگر یک چوب ماهیگیری هم از پنجرۀ 

عقب ماشینتان بیرون بیاید بهتر است!
راههای زیادی برای با شخصیت شدن وجود دارد که شاید باز 

هم درباره اش گپ بزنیم.
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معلمی شغل انبياست  ورزشي
افسون حضرتی

آرش میراسماعیلی مربی تیم ملی جودو کشورمان درباره سختی های حرفه مربیگری می گوید: »به 
نظرم مربیگری و معلمی مثل هم هستند. هر دو سخت و طاقت فرسا. االن که این مسئولّیت سنگین 
بر عهده ام است می فهمم که معلمان عزیزمان چقدر سختی کشیدند. حرفه معلمی روحیات انسان را 
تغییر می دهد و این تغییر آنچنان نامحسوس است که فقط بعد از گذشت چندین سال می توان آن را 
تشخیص داد. به تدریج در این حرفه صبوری را فرا می گیرید و معلم نیز از شاگردان خود ویژگی های 

مثبت شخصی شان را می آموزد. امیدورارم که در آخر این راه یک معلم خوب باشم.«

هفته ای که پیش رو داریم داریم هفته بزرگداشت مقام معلم است. آیا تا به حال به این موضوع 
اندیشیده اید که چگونه می توانید بنویسید و بخوانید؟! این موهبت را مدیون چه کسی هستید؟ آیا 
معلم کالس اول خود را می بینید؟ و آیا در این هفته با یک جمله از صمیم قلب سپاسگزار آموزگاران 
خود هستید؟ سواد، یکی از شاخص های توسعه کشورهاست که خوشبختانه کشور عزیز ما در زمینه 

سوادآموزی گام های بلند و موفقیت آمیزی برداشته است که جای تقدیر بسیار دارد:

  کریم باقری کاپیتان پرسپولیس درباره شغل معلمی می گوید: »کار خیلی سختی 
است. حتی از فوتبال بازی کردن هم سخت تر است. صبر و تحملی که یک معلم دارد 
ستودنی است.« وی درباره ی عالقه مندی به این حرفه می گوید: »تا به حال به این 
موضوع فکر نکردم که اگر معلم می شدم چگونه تدریس می کردم. شاید بعضی اوقات 
عصبانی می شدم و شاگردانم را دعوا می کردم.)با خنده!(« وی درباره ی دوران مدرسه 
خود می گوید: »همه چیز مدرسه خوب بود چون فقط با بچه ها فوتبال بازی می کردیم. 

ولی کارنامه گرفتن خیلی بد بود.«

مجید جاللی تئوریسین فوتبال کشور درباره ی معلمی می گوید: »آموختن کار سخت و دشواری 
است. یک معلم فقط معلم نیست، بلکه باید روان شناس هم باشد. کار ما هم به نوعی مثل آموزگاری 
است. فقط به ما مربی می گویند.« وی می گوید: »من معلمی را دوست دارم و به همین دلیل است 
که سعی می کنم تمام فنون و تکنیک های آن را به خدمت بگیرم. در وهله ی اول سعی می کنم با 
شاگردانم دوست باشم. چون رابطه ی شاگرد و معلمی رابطه ای قوی است که اگر بنیان آن محکم 
بازیکنان می گوید:  با  رفتارش  درباره طرز  نمی شود.« جاللی  آن  عاملی سبب سستی  باشد هیچ 
»همیشه تالش می کنم تا انگیزه ی پیروزی و موفقیت را در آن ها زنده نگه دارم. حتی اگر شکست 

بخوریم اجازه نمی دهم که روحیه بازنده ها را داشته باشند.«
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مراد محمدی کشتی گیر آزاد کار کشورمان می گوید: »آموزگاری 
باشد  خوبی  معلم  نمی تواند  کسی  هر  نظرم  به  و  است  سختی  کار 
چون شرایط و ویژگی هایی دارد که در وجود همه نیست.« محمدی  
می گوید: »به نظرم اگر این حرفه را انتخاب می کردم، می توانستم در 
کارم موفق باشم چون سر و کله زدن با بچه ها را خیلی دوست دارم.« 
می توانم  بنابراین  هستم.  آدم صبوری  ذاتاً  »من  می دهد:  ادامه  وی 
را  را تحمل کنم. من دنیای کودکان  رفتارهای شیطنت آمیز بچه ها 
خیلی دوست دارم.« وی از معلم ورزش دوران دبیرستان خود به نیکی 
یاد می کند و می گوید: »او از جمله مشوقان من بود و همیشه با جدّیت 

و دقت، مرا زیر نظر داشت و اشکاالتم را برطرف می کرد.«

هادی ساعی تکواندو کار صاحب نام ایران، معلم را انسانی توصیف می کند که با سعه صدر آموخته هایی را که طی سال ها کسب کرده 
است در اختیار دیگران می گذارد و به نظر او این خصلت در همه وجود ندارد. وی می گوید: »رسیدن به مقام و منزلت به راحتی قابل 
دست یافتن نیست. اما معلم با گذشت خود رسیدن به چنین راه دشواری را هموار می کند. تمام کسانی که امروز در کار و حرفه خود موفق 
هستند معلمان دلسوز، فداکار و ایثارگری داشتند که باید یادشان را گرامی داشت.« وی سپس ادامه می دهد و می گوید: »به نظرم، من 

نمی توانستم معلم شوم چون حوصله اش را ندارم. احتمااًل وقتی بچه ها در کالس شلوغ می کردند، زود عصبانی می شدم.«
ساعی می گوید: »من همیشه معلم های فیزیک و ریاضی ام را دوست داشتم، چون به نظرم سادگی این دو درس به دلیل تدریس 

خوب آن ها بود.«
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عكسهاي ديدني

سو دو کو
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     افقی                   عمودی
1. از لبنیات – صّیاد 1. مرغ خانگی- ستون خیمه    

2. مرکز استان ایالم – از رودهای مرزی 2. سرای من و تو – ابزار ورزش باستانی   
3. آب پاک – خشکی میان آب – من و تو 3. از بیماری های ریوی – مریض – از شهدای کربال 

4. رنگ آسمان)به هم ریخته( – میدان زورخانه)از آن طرف( – پایتخت یونان 4. کاله پادشاهان – ترشی اش معروف است – سرد نیست 
5. مونس - شتر، گاو، پلنگ 5. اُجرت – حسرت جوانی را می خورند   

6. از ماههای میالدی – بیابان 6. حیوانی وحشی و درنده    
7. پیرزن کارآگاه – واحد پول عربستان 7. نیروی اصلی کارخانه -  شیشه ی آزمایشگاهی  

8. فشنگ – بزرگ ترین رود دنیا)به هم ریخته( – زنان 8. ابزار نجار – مادر باران – کشتی جنگی  
9. پهلوان – از شهرهای استان گیالن – فلز قرمز 9. خاک کوزه گر – کلمه ی تحسین – ماه سرد  

10. غاری در عربستان – بانو 10. از ابزار آالت سوراخ کاری – کوچک فرنگی  
11. در اداره کار می کند – خانه بزرگ 11. واحد پول چین – جزئی از خون   

طراح جدول: بنیامین اختري
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صدای 
خاطرات

شعر

مریم اسالمی

تكه ی زغال گفت:
»قار قار!«  

-از ميان آتش اجاق-
پرتقال گفت:

»جيک جيک!«  
-از ميان ظرف ميوه

    داخل اتاق-
خانه از صدای خاطرات دانه و درخت

    گرم شد، بهار شد
       صندلی شكوفه داد

دختری که روی آن نشسته بود  
خنده کرد و   

     سار شد.
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معضالت شهری
دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور

با استفاده از کتاب

داچوان زیا/ چین
Dachuan Xia / China
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