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سرمقاله

یاد آن روزهای خوب به خیر! روزهای قشنگ کودکی که در کنار تو گذشت. پنج 
پاییز، بهار و زمستان را با تو سپری کردیم، یادت می آید؟ 

   آن روزها با کمک تو، سایه های وهم را کنار میزدیم و زندگی را با ذره ذرۀ وجودمان 
تجربه میکردیم. در سایۀ نفسهای تو قد میکشیدیم، رشد میکردیم و هر صبح به بار 

مینشستیم؛ مثل بابونه های وحشی که از شوق دیدار آفتاب، قد میکشند.
   میخواهم اعتراف کنم، وقتی به دهکدۀ ما قدم گذاشتی، همه میگفتند: »او دختری 

شهری است، در ناز و نعمت زندگی کرده است و تحمل مشکالت زندگی روستایی را ندارد. حتی اگر 
بخواهد هم نمیتواند معلم بچه های ما باشد و...«

   من می اندیشیدم که بین ما چه قدر فاصله است؟! اما تو صبورتر از آن بودی که در اندیشه کودکانۀ من بگنجی. عشق، ایثار، شاید هم احساس 
وظیفه، تو را به بودن، ماندن و رویاندن تشویق میکرد. حاال دیگر تو بی آالیش تر از آن بودی که روزهای نخست میپنداشتم. آن قدر که دستهایت، 

بوی خوشه های گندم به خود گرفت و پیراهنت، عطر سبزه های خیس کنار چشمه را.
را پشت سر  باغهای دهکده  دلنشینت، کوچه  لبخندهای  در پی  از شوق،  باری  با کوله  دنیای قشنگ کودکانه مان،  با  یادم می آید، هر صبح     

می گذاشتیم و در کالس تو مینشستیم تا عشق را برایمان هجی کنی، وآموختیم از تو، آنچه را که باید می آموختیم.
   آن روزها به سرعت باد گذشت. تو رفتی، ما هم در پی سرنوشت آمدیم؛ اما یاد و نام تو در صفحۀ بلورین احساسمان، هنوز سبِز سبز است. نه 

من، که تمام اهالی آن دهکده، خاطراتت را چون گنجی گرانبها در صندوقچۀ حافظۀ خود به امانت سپرده اند.
اکنون من، شاگر کوچک تو، معلمی هستم. در من التهاب و اشتیاق در هم آمیخته است. هنوز سرشار از توام و میخواهم مثل تو فصل شکوفایی 

را به شاگردانم هدیه کنم.

معصومه وحدانی – بجنورد
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ياد دوست
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و انا الیه راجعون
و  اسالم  ملت  به  و  عظیم الشأن  اولیای  و  اسالم  به  اینجانب 
بزرگوار،  شهید  اسف انگیز  ضایعۀ  ایران،  مبارز  ملت  خصوصًا 
شیخ  »حاج  آقای  مرحوم  مقام،  عالی  فقیه  و  فیلسوف  متفکر، 
مرتضی مطهری« قدس سره را تسلیت و تبریک عرض میکنم. 
تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزندۀ خود را در 
انحرافات  با کج رویها و  اهداف مقدس اسالم صرف کرد و  راه 
در  که  مردی  شهادت  در  تسلیت  کرد.  سرسختانه  مبارزه ای 
اسالم شناسی و فنون مختلفۀ اسالم و قرآن کریم، کم نظیر بود. 
من فرزند بسیار عزیزی را از دست داده ام و در سوگ او نشسته ام. 
در  میشد.  محسوب  عمرم  حاصل  که  بود  از شخصیتهایی  وی 
اسالم عزیز، به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودانه ثلمه ای 
داشتن  از  تبریک  نیست.  آن  جایگزین  چیز  هیچ  که  شد  وارد 
این شخصیتهای فداکار که در زندگی و پس از آن با جلوۀ خود 
با  نورافشانی کرده و میکنند. من در تربیت چنین فرزندانی که 
شعاع فروزان خود مردگان  را حیات می بخشند و به ظلمتها نور 
اسالمی  ملت  به  و  انسانها  مربی  بزرگ،  اسالم  به  می افشانند، 

پیام تسلیت حضرت امام)س(
به مناسبت شهادت استاد
مرتضی مطهری

از  بود  تنم  پارۀ  که  عزیزی  فرزند  چه  اگر  من  میگویم.  تبریک 
دست دادم، لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسالم 

وجود داشته و دارد.
   »مطهری« که در طهارت روح، قوت ایمان و قدرت بیان کم 
نظیر بود. رفت و به مالء اعلی پیوست. لکن بدخواهان بدانند که 

با رفتن او شخصیت اسالمی، علمی و فلسفی اش نمی رود.
ترور  را  اسالم  مردان  اسالمی  شخصیت  نمی توانند  ترورها     
رفتن  با  ما  ملت  توانا،  خدای  خواست  به  که  بدانند  آنان  کنند. 
اشخاص بزرگ در مبارزه علیه فساد، استبداد و استعمار مصّمم تر 
ریشه های گندیدۀ  و در قطع  یافته  را  راه خود  ما  میشوند. ملت 
اسالم  نمینشینند.  پای  از  آن  منحوس  طرفداران  و  سابق  رژیم 
عزیز با فداکاری و فدایی دادن عزیزان رشد نمود. برنامۀ اسالم 
است.  بوده  شهامت  با  توأم  شهادت  بر  کنون  تا  وحی  عصر  از 
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قتال در راه خدا و راه مستضعفین در رأس 
برنامه های اسالم است. )و مالکم التقاتلون 
فی سبیل اهلل و المستضعفین من الرجال و 

النساء و الولدان(.
   اینان که شکست و مرگ خود را لمس 
نموده و با این رفتار غیر انسانی می خواهد 
انتقام بگیرند یا به خیال خام خود، مجاهدین 
در راه اسالم را بترسانند. بد گمان کرده اند. 
قطرۀ  هر  از  و  ما  از  شهیدی  موی  هر  از 
خونی که به زمین میریزند انسانهای مصمم 

و مبارزی به وجود می آید.
   شما مگر تمام افراد ملت شجاع را ترور 
کنید، وااّل ترور فرد هر چه بزرگ باشد برای 
با  که  ملتی  ندارد.  اعادۀ چپاولگری سودی 
اعتقاد به خدای بزرگ و برای احیای اسالم 
مذبوحانه  تالشهای  این  با  خاسته  پا  به 
عقبگرد نیمکند. ما برای فداکاری حاضر و 

برای شهادت در راه خدا مهیا هستیم.

 58 اردیبهشت   13 پنجشنبه  روز  اینجانب 
و  فداکار  شخصیتی  بزرگداشت  برای  را 
مجاهد در راه اسالم و ملت عزای عمومی 
اعالم میکنم و خودم در مدرسۀ فیضیه روز 
از  مینشینم.  سوگ  به  جمعه  و  پنجشنبه 
اسالم  عزیز  فرزند  آن  برای  متعال  خداوند 
عزیز،  اسالم  برای  و  غفران  و  رحمت 
بر  مینمایم. سالم  و عزت مسئلت  عظمت 

شهدای راه حق و آزادی.

روح اهلل الموسوی الخمینی
1358/ 2 / 12 
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عرق نعنا
عصمت محمودی – کرمان

خاطرات معلم
دانشجوی تربیت معلم دورۀ »شهید رجایی« بودم که پس از یک سال درس، باید یک 
سال کار میکردم. سال اول کارم به شهرستان »زرند« فرستاده شدم. این شهرستان تقریباً در 
75 کیلومتری شمال شهر »کرمان« قرار دارد. از آن جا نیز به یکی از روستاهای کوهستانی در 

شمال غربی زرند و در فاصلۀ 35 تا 40 کیلومتری این شهرستان راهی شدم.
   مدرسه این روستا مختلط بود و من کالس اول را تدریس میکردم. در بین دانش آموزاِن 

پسر این کالس، دانش آموزی به نام »مجتبی« بود که بسیار بااستعداد بود.
   در یکی از روزها، در مدرسه حالم بد بود و به شدت دچار دل درد شده بودم. زنگ تفریح که 
بچه ها به حیاط مدرسه رفتند، من نیز در آفتاب و کنار دیوار نشستم. مجتبی متوجه ناراحتی من 
شده بود. زنگ بعد، ورزش داشتیم. از آنها خواستم که در حیاط بازی کنند. پنج دقیقه ای گذشته 
بود که ناگهان مجتبی را با شیشه ای در دست، صورتی که از سرما سرخ شده بود و دستهایی که 
میلرزیدند و سرخ شده بودند، روبه روی خودم دیدم. در حالی که به دشت نفس نفس میزد، گفت: 

»خانم! رفتم از خانه برایتان عرق نعنا آوردم.«
   مات و مبهوت نگاهش کردم. خانۀ آنها در قسمت باالی روستا بود و تمام راه سرباالیی 
و ناهموار. نمیدانستم چگونه در این ده دقیقۀ زنگ تفریح و درآن سرمای شدید، خود را به خانه 
رسانده و آن شیشه را با خود آورده بود. دستهای مهربان او را در دست گرفتم تا گرم شود. در 
همین حال، از او سؤال کردم:» چرا از من نپرسیدی و این همه راه را بدون اجازۀ من از مدرسه 

خارج شدی؟ اگر اتفاقی برایت افتاده بود، من چه جوابی باید به پدر و مادرت میدادم؟!:
او خندید و گفت: »خانم! اگر میگفتم، شما اجازه نمیدادید بروم و من ناراحت بودم؛ برای 
همین بی اجازه رفتم البته در راه زمین خوردم و شیشه نیز به سنگی خورد. اما با این که جای 
سنگ روی شیشه ماند؛ ولی شیشه نشکست و من خیلی خوشحال شدم که توانستم عرق نعناع 

را برای شما بیاورم.«
   از محبت صادقانه و بی ریایی او به وجد آمدم. رویش را بوسیدم و از او قول گرفتم دیگر 
بدون اجازه از مدرسه خارج نشود. در دل آرزو کردم: »ای کاش خداوند در دل من نیز این 

صداقت و پاکی و محبت بی ریای کودکانه را بکارد!«
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طنز

مریم شکرانی 

نیازمندی های موسیقی !

دیگر نگران اعصاب و روان خود نباشید !
برداشتن  و  جراحی  جهت  العاده  فوق  تخصص  با  زیبایی  دکتر 

تارهای صوتی خواننده های انکراالصوات 

مصاحبه تبلیغاتی :
آقای ... )خواننده ( : بنده قبل از عمل داشتم توی خیابان راه 
می رفتم که توسط یک عده ناشناس به گروگان گرفته شدم و این 
افراد من را به یک مرکز زیرزمینی تولید آثار موسیقی برده و به زور 
خواننده کردند. از آنجا که صدای اینجانب فرکانسی در حد موتور گازی 
داشت بسیاری از هوادارانم با فعال کردن قسمت صدا خفه کن دستگاه 
پخش خود آثار من را مورد استفاده قرار می دادند االن احساس خیلی 
خوبی دارم که آقای دکتر من را مورد عمل قرار دادند و حنجره ام را به 

 . mute  صورت دائمی   کردند
- با این حساب شما االن چطور با مخاطبانتان ارتباط 

برقرار می کنید ؟
روی آثارم لب خوانی می کنم و یک دوست هنرمند دیگر به جای 
بنده می خوانند و االن همه خیلی راضی هستند . خودم هم وقتی 
رضایت هوادارانم را می بینم ، می بینم که خیلی راضی ام و از آقای 

دکتر به شدت تشکر می کنم.

شرکت آوای زیرزمین تقدیم می کند !
یک رپر ) رپ خوان ( با مشخصات زیر برای تولید 

آثار رپ دعوت به همکاری می شود :
1 -  از لحاظ فیزیکی : یک موجود عجیب و غریب 
که به دلیل شکل و شمایل نامتقارن ! و غیر قابل هویت 
گونه های  از  در هیچ یک  بندی  تقسیم  قابل   ! نگاری 

شناخته شده موجودات زنده نباشد .

2 -  توانایی باالی بداهه گویی و چرت و پرت گویی 
و فحاشی موزون ) با سرعت 3600 کیلومتر بر ثانیه (

3 -  دارای استعداد حرکات محیرالعقول و عجیب و 
غریب جهت تولید کلیپ

افرادی که کوه و کمری - ساختمان نیمه کاره ای - 
خرابه ای چیزی برای تولید بی دردسر کلیپ سراغ دارند 

در اولویت می باشند.

مژده به موسیقیدانان و خوانندگان داخلی !
قابلیت  با  اقسام سازآالت موسیقی  و  انواع 
در   ) تلویزیونی  اجراهای  )جهت  شدن  نامرئی 

خدمت شماست ! شماره ثبت اختراع : 500

پدر و مادرها         مادر و پدرها 
به درد نخور و بی استعداد و آس و پاس و  فرزند 
یک ال قبا و بی عرضه خود را به ما بسپارید و یک شبه 
دی . جی تحویل بگیرید و از آنطرف به دنیای موسیقی 

تحویل بدهید. 
مخلص شما موسسه دی . جی سازان اینجا و حومه

فوری    فوری

به تعدادی هموطن جهت شعرگویی برای تولید آلبوم موسیقی 

نیازمندیم . الزم به توضیح است که در صورت ثبت نام مازاد بر 

تقاضا برای انتخاب شعرگو قرعه کشی صورت می گیرد. 

: هیچ شرایط خاصی  توانایی های فردی  و  استخدام  شرایط 

ندارد و توانایی هم نمی خواهد. 

در ضمن افرادی که مانند مدیر موسسه تولید آلبوم حرف اول 

فامیلشان "چ " باشد در اولویت استخدام قرار دارند.

آماده به کار !
انسانی با توانایی باالی صدابرداری ! جهت برداشتن و 
حذف و سانسور کلیه موسیقی های موجود در فیلم ها اعم 
از موسیقی پس زمینه - پیش زمینه - پس و پیش زمینه 
- موسیقی تیتراژ - موسیقی خالی - موسیقی تلفن همراه 
با کلیه  آماده همکاری  پرندگان  آواز  بازیگران فیلم و حتی 

شبکه های تلویزیون 
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خودکشی یا قانون               حمایت از کارمندان
مظفر ایزگو از کشور ترکیه

ترجمه ی ناصر فیض

تصویرگر : نسترن سادات موسوي محسني

داستان

هر روز افزایش قیمت، تورم روی تورم، از اول مارس تا حاال مدت 
از کارمندان خبری نیست  قانون حمایت  این  از  زیادی گذشته و هنوز 

که نیست...
کار  گفت:»چه  کنم.«  حلق آویز  رو  خودم  »می خوام  گفتم:  زنم  به 

کنی؟!«
واسه  »چرا؟  گفت:  بزنم.«  دار  رو  خودم  می خوام  هیچ،  گفتم:» 
حمایت  قانون  به  نسبت  بی توجهی  به  اعتراض  »برای  گفتم:  چی؟!« 
به من کرد،  اندر سفیهی  نگاه عاقل  آن که  از  بعد  زنم  کارمندان.«  از 

گفت:»هر کار که دلت می خواد بکن!«
رفتم توی فکر: خودم رو دار بزنم؟... نزنم؟ آیا بعد از کابینه ی جدید، 
قانون حمایت از کارمندان ابالغ می شه؟ نمی شه؟! شب و روز برای من 

حروم شد، همه اش توی فکر بودم. شب ها خواِب دار می دیدم و...
   یک لحظه خواب توی چشمام نمی رفت، بس که از پهلوی چپ به 
پهلوی راست و از پهلوی راست به پهلوی چپ می چرخیدم، زنم از دست 
من به عذاب آمده بود، یک شب سرم داد کشید:» دیگه از دست تو دارم 
دیوونه می شم! یه خواب راحت ندارم...« گفتم: »چی یه؟! چه خبرته؟! 

هر چی فکر کردم نتونستم خودم رو به این کار راضی کنم.«
به چه کاری؟« گفتم: »این که خودم رو حلق آویز  گفت: »راضی 
کنم.« گفت: »تصمیم با خودته! هر کاری که دوست داری بکن. فقط 

بذار راحت بخوابم.«
... دار بزنم؟ نزنم؟ یک مرتبه فکر تازه ای به سرم زد و با خودم گفتم: 
میدان  کنی! می ری  را حلق آویز  واقعًا خودت  که  نیست  »احمق! الزم 
تقسیم، درختی پیدا می کنی و یه تیکه طناب بهش می بندی، بعد می ری 
روی یک صندلی و طناب رو می ندازی رو گردنت و شروع می کنی برای 

مردمی که دور تو جمع شده ان دلیل حلق آویز کردن خودت رو با صدای 
بلند می گی، اونوقت مردم هجوم میارن تا نجاتت بدن... تازه اگر مردم 
هم این کار رو نکن حتمًا پلیس جلوی کارت رو می گیره...« صبح زود 
طناب رو از حیاط جمع کردم و تنها صندلی ای که توی خونه داشتیم، 
»خیر  که:  دراومد  زنم  بیرون،  برم  که  می افتادم  راه  داشتم  و  برداشتم 

باشه!« گفتم: »ان شاء اهلل که خیره... می رم خودم رو دار بزنم.«
   بچه ها که با صدای ما از خواب بیدار شده بودند، همه با هم شروع 
کردند به گریه کردن و ...بابا تو را به خدا این کار رو نکن! زنم سرشون 
داد کشید: »بچه ها! پدرتون یه کارمنده، پس حرف هاش رو باور نکنید، 

مگه همین ماه پیش قرار نبود که واسه تون کفش بخره؟ خرید؟!«
بچه ها یک صدا گفتند: »درسته، نخرید.« »همین چند روز پیش 
براتون بخره؟ خرید؟!« صدایی شبیه  لباس  و  نبود که کیف  قرار  مگه 

صدای گروه کر جواب داد: »درسته، نخرید.«
   یکی از بچه ها مثل تک خوان گروه کر با صدای نازکش پرید وسط 
که: »تازه قرار بود، هفت  لیره برای مجله بده که هنوز نداده.« زنم ادامه 
داد: پس بیخود خودتون رو ناراحت نکنید. هر جا بره تا ظهر برمی گرده.« 
از پشت سر صدایم کرد و گفت: »رگالتور گاز  زنم  بودم،  توی کوچه 
میدان  وارد  دیگه طناب  و دست  توی یک دستم صندلی  نره!«  یادت 
تقسیم شدم. سرم باال بود و داشتم دنبال یک درخت مناسب می گشتم 
که ناگهان خوردم به یکی از عابرهای پیاده... مرد با لحن توهین آمیزی 
گفت: »هو...ی! آقا! بپا!...« گفتم: »واقعًا معذرت می خوام، حواسم نبود 

آقا، دنبال یه درخت می گشتم!«
گفت: »درخت؟ واسه چی؟«

- می خوام خودم رو حلق آویز کنم.
- عجب؟!

- بله، تصمیم گرفتم خودم رو دار بزنم.
-واسه چی می خواهی این کار رو بکنی؟
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خودکشی یا قانون               حمایت از کارمندان

- آخه من یه کارمندم. قانون حمایت از کارمندان ابالغ نمی شه، 
منم می خوام با این کار به این مسأله اعتراض کنم. مرد، یک مرتبه 
بین ما هنوز  انداخت دور گردنم و گفت: »به خدا هست!  دستش رو 
آدم با دل و جرأت هست، آدم هایی با دل شیر، آدم های قهرمان، به 
خاطر این کار به شما تبریک می گم، از جون و دل تبریک می گم، من 
هم کارمندم، اگر آدم هایی مثل من و شما این کار رو نکنن، پس کی 

باید بکنه؟!«
»اگر چند نفر به همین شکل اعتراض کنن، باور کن همه ی کارها 
درخت  یک  بیا،  ببوسم...  رو  ماهت  روی  بده  اجازه  می شه...  درست 
حسابی واسه ت پیدا کنم... به خدا خیلی خوشحالم، دارم از خوشحالی 
دنبال یک درخت  به  میدان  دور  افتادیم  راه  با هم  در می یارم.«  بال 
از  خیلی  یکی  اون  نازکه...  خیلی  او  کوله ست!  و  کج  این  مناسب... 
میدون دوره... این یکی خیلی بی جونه و... دوستم که حرکاتش کم کم 
شبیه جالد باشی ها شده بود، درخت نسبتًا قطور و بزرگی رو نشون داد 

و گفت: »اون چطوره؟ گفتم: خوبه! از این بهتر نمی شه...«
آویزون کنی  ازش  اگر خودت رو  یه...  عالی  گفت: »خوبه، چیه؟! 
همه ی میدون می تونن تو رو ببینن... با این که داره دیرم میشه باید 
برم اداره، اما مهم نیست، هدف خدمت کردنه! این هم به جور خدمته 
مگه نه؟! می دونی! اگه این کار رو بکنی همه چی درست می شه بذار 
یه سهم کوچیکم ما توی این کار داشته باشیم، یه گرهی واسه ت بزنم، 

حظ کنی!«
»همه جورش رو بلدم، اون شکل های مختلفی داره...«

گفتم: زحمتتون می شه؟!
گفت: »چه زحمتی؟! یه بار دیگه این حرف رو بزنی ازت دلخور 
می شم... این مشکل ما هم هست، شتری یه که در خونه ی همه مون 
می خوابه... حاال تو خودت رو دار بزن ببین چی می شه؟! چه آدم هایی 
پیدا می شن که یکی خودش رو زیر قطار بندازه، یکی بره روی پل و 
یک گلوله خالی کنه توی مغزش... اغلب اتفاق های بزرگ همین طور 
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شروع می شه...«
شروع کرد به گره زدن و در حالی که کارش رو 

می کرد، همین طور حرف می زد:
»آفرین به تو! قهرمان! توی تاریخ کارمندان ُترک 

بزنم،  واسه ت  گره  یه  آب طال می نویسن  با  رو  اسمت 
که با یه حرکت صندلی کار تموم بشه... ببین چطوره؟!... این 

گره خوبه؟!«
- خیلی خوبه دستت درد نکنه...

- چند تا بچه داری؟
- شش تا...

تا  فکر می کنی شش  ببوسمت،  دیگه  بار  یه  بذار  - خیلی خوبه... 
بچه ی تو یتیم می شن؟ نه خیر جانم! به خاطر این کارت، درباره ی تو 
فیلم می سازن، چه سرودها که به اسم تو درست کنن، فکر نکنی چند 
لحظه ی دیگه می میری؟ نه خیر تو همیشه زنده می مونی... کاش بچه ها 
رو هم می آوردی، تا ببینن پدرشون یه قهرمان واقعی یه... ببینم! گریسی 
روغنی چیزی با خودت نداری؟ دست کردم و از جیبم چند شیشه دارو 
گیاهی که اتفاقًا یکی از اون ها روغنی بود در آوردم و گفتم: روغن زیتوِن 
خالصه، مادر زنم برام آورده بود. طناب رو به درخت بستیم و گره های 
او رد می شد، حسابی  از توی  بزرگی بهش زدیم و جایی رو که حلقه 
روغن کاری کردیم... مردم هم کم کم جمع می شدند و دوستم که حاال 

دیگه یه جالد باشی واقعی شده بود برای مردم توضیح می داد که:
»دوست من از فرزندان قهرمان و شجاع و گمنام این مملکت و از 
کارمندهای با شرفه! که به خاطر عدم اجرای قانون حمایت از کارمندان، 
با  اعتراضش رو  چند لحظه ی دیگه جلوی چشم همه ی شما می خواد 

حلق آویز کردن خودش نشون بده...«
ترس  کمی  با  آفرین!  عالی یه!  خیلی  این  گفتند:  صدا  یک  مردم 

پلیسی،  بلکه  چرخوندم،  جمعیت  توی  رو  چشمهام 
نمی دونم  بگیره...  رو  کار  جلوی  که  بشه  پیدا  کسی 

مثاًل، بگه: راه بیفت بریم کالنتری... اما نه خیر!
باریک  جاهای  به  داره  کار  شوخی  شوخی  که  این  مثل 
به  و  گرفت  رو  دستم  دوستم  ببخشید!  باشی،  جالد  می کشه... 

طرف صندلی هدایتم کرد.
صندلی  روی  مهمی  سیاستمدار  یا  وزیر  نخست  اگر  کنید،  باور 
می رفت، مردم این جوری سوت و کف نمی زدند که برای من زدند! تو 
فکر بودم که فریاد بزنم: بی وجدان ها! مثاًل شما کارمندین؟! که جالد 
باشی با مشت زد توی پهلوی من و گفت: یه چیزی بگو! یه حرفی که 

خیلی تأثیرگذار باشه... جماعت منتظرن!
من هم رو کردم به جمعیت و با صدای بلند گفتم: دوستان! جمعیت 

چنان کفی  زد که انگار رئیس جمهور می خواد حرف بزنه! 
دوستان! خداحافظ! چند لحظه ی دیگه خودم رو حلق آویز می کنم 
... من از جون خودم می گذرم... هرگز از کارم پشیمون نیستم... هیچ 
ترس و وحشتی هم ندارم... من می میرم تا دوستان من با آسایش زندگی 

کنن...
جمعیت یک صدا فریاد زدند: زنده باد قهرمان، زنده باد!

داشتم از تعجب شاخ درمی آوردم... البه الی جمعیت دو مأمور پلیس 
رو دیدم که با تمام قدرت کف می زدند... کم کم داشت باورم می شد که 
فاصله ی زیادی با اون دنیا ندارم. یک مرتبه به خودم آمدم و تاکتیکم 
رو عوض کردم و فریاد زدم: من شش تا بچه دارم، دوستان! شش تا 
بچه ی قد و نیم قد... منتظر بودم، یکی از میون جمعیت فریاد بزنه، تو 
رو خدا این کار رو نکن! به این بچه ها رحم کن! اما زهی خیال باطل. 
انگار همه با هم قرار گذاشته بودند که واقعًا حلق آویزم کنند. یکی دو 
نفر فریاد زدند که: »بچه ها رو بسپار به ما، اون ها مثل بچه های خود ما 
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هستن...« با خودم گفتم: چی رو بسپار به ما؟! شش تا بچه! می 
دونین یعنی چه؟! باز هم تاکتیک تازه ای رو به کار زدم و در حالی 
که زل زده بودم توی چشم پلیس ها با صدای بلند گفتم: دوستان! 
هر چند کاری که من می خوام انجام بدم قانونی نیست اما... باز هم 
همهمه ای توی جمعیت پیچید و یکی با صدای بلند و مشت گره 
ما چنین  بگیره،  رو  کار  نمی تونه جلوی  که: »کسی  دراومد  کرده 
اجازه ای به کسی نمی دیم.« توی بد مخمصه ای افتاده بودم! جالد 
باشی – همون دوستم – طناب رو دور گردنم انداخت. گفتم: تو 
دیگه عجله ت واسه چی یه؟ گفت: به خدا مدیر ما رو نمی شناسی! تا 
االن 45 دقیقه تأخیر دارم، برسم ادار، یه چیزی نمی مونه که به من 
نگه... تازه هوا رو نگا کن االنه که بارون بگیره، یه نگاه به جمعیت 
بکن! حیفت نمی یاد؟! کجا تا این همه آدم باز هم بتونن اینجا جمع 
بشن! خواهش می کنم کمی عجله کن! دیگه به آخر خط رسیده 

بودم، حس می کردم چند لحظه ی دیگه حلق آویز می شم.
سفارشی،  حرفی،  قهرمان!  زد:  فریاد  جمعیت  میون  از  یکی 

چیزی اگه داری بگو؟
خواسته  گاز  اجاق  رگالتور  من  از  زنم  می اومدم  وقتی  گفتم: 
بود... خیلی دوست دارم که آخرین خواسته ی زنم رو برآورده کنم.

- ما واسه زنت دو تا رگالتور میخریم... قهرمان زود باش!
این بار فریاد زدم: »دوستان یک آرزوی دیگه دارم... می دونید؟! 
تا امروز قانون حمایت از کارمندان حداقل ده، پانزده بار به تأخیر 
برای  فقط  رو  کار  این  می خوام  شما  اجازه ی  با  هم  هم  افتاده... 
انداختم  دست  شگفتی  سرعت  با  و  بیندازم...«  تأخیر  به  بار  یک 
و طناب رو از گردنم باز کردم و زدم توی سیل جمعیت و شروع 
دوباره  مردم  نبود،  پاهایم  باورنکردنی  قدرت  اگر  فرار...  به  کردم 
منو می گرفتند و حلق آویزم می کردند... نفس نفس زنان خودم رو 
ُقرُقر  به  کرد  شروع  من  دیدن  به محض  زنم  خونه...  به  رسوندم 
کردن. بگم خدا چه کارت کنه! کور بشی ایشا اهلل از مال دنیا همین 

یه صندلی رو داشتیم که اونم گذاشتی به امون خدا و اومدی!...
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كامپيوتر

بتواند  برای کسی که  شرکت ماکروسافت 
Downadup/ عوامل سازنده ویروس و کرم

Conficker پیدا و معرفی کند 250 هزار دالر 
جایزه تعیین کرد.

این ویروس با فعالیت خود بر روی سایت 
و یا فایل های اینترنتی و جستجو برای یافتن 
تا   2008 سال  از  پذیر  آسیب  های  کامپیوتر 
است  آلوده کرده  را  کامپیوتر  ها  میلیون  کنون 
ویروس سیستم  و  کرم  این  به طوریکه هدف 
عامل های ماکروسافت اعم از ویندوز اکس پی 
و ویستا بوده و این شرکت برای یافتن عاملین 
آن جایزه نقدی تعیین کرده اند و این اقدام را 

یک اقدام جنایی خطاب کرده اند.
اینترنتی(  از کانتر های  آربو )یکی  شرکت 
آمار سیستم ها مبتال به این ویروس را تا کنون 

12 میلیون کاربر اعالم کرده است.
یک  واقع  در  که   Conficker برنامه 
کرم )worm( محسوب می شود شبکه ها یا 

کامپیوترهایی را هدف می گیرد که از امکانات 
با  به روز شده سیستم عامل ویندوز در مقابله 
تهدیدهای امنیتی استفاده نمی کنند. این برنامه 
با  یا  و  اینترنت  اتصال  از طریق  را  کامپیوترها 
 USB مخفی شدن بر روی کارت های حافظه
می شود،  استفاده  فایل  انتقال  برای  آن  از  که 
آلوده می کند؛ وقتی این برنامه خود را در یک 
کامپیوتر نصب کرد با نفوذ به قلب سیستم عامل 
الیه های دفاعی نرم افزاری ایجاد می کند که از 

بین بردن این ویروس را دشوار می سازد.
از آنجا که این برنامه راه خود را در مسیر 
با حدس  از یک شبکه به شبکه دیگر  حرکت 
می  پیدا  رمز  عبارات  و  کاربری  کلمات  زدن 
توصیه  اینترنت  امنیت  کارشناسان مسائل  کند 
کرده اند که کاربران اینترنت با بکاربردن اعداد، 
 )Capital( عالئم نقطه گذاری و حروف بزرگ
کلمات رمز مورد استفاده خود را پیچیده تر کنند و 
از احتمال کشف شدن آن بکاهند. نرم افزارهایی 

مانند این ویروس بگونه ای طراحی شده اند که 
سازنده آن می تواند آنها را برای ربودن اطالعات 
فعال کند و کنترل کامپیوترهای آلوده شده را در 
اختیار هکر قرار دهد تا به این وسیله مجموعه 
اهدافی  برای  کامپیوترهایی که  از  ای گسترده 
همچون خرابکاری یا کالهبرداری استفاده می 
ویروس  هرچند  شود.  ایجاد   )botnet( شوند 
Downadup به میزان گسترده ای در جهان 
پراکنده شده اما هنوز از سوی سازندگان برای 
فعال  دیگر  حمالت  انجام  یا  اطالعات  ربودن 

نشده اند.
متعددی  های  شبکه  مدیران  حال  این  با 
با این مشکل مواجه بوده اند که کاربران، پس 
نام  زدن  به حدس  موفق  ویروس  این  آنکه  از 
کاربری و کلمه عبور آنها می شد، قادر به ورود 
به شبکه کلی نبود. هرچند ماکروسافت می گوید 
از اهداف سازنده این "کرم" اطالعی ندارد اما می 
خواهد مطمئن شود که کسی قادر به وارد کردن 

جايزه برای 
کرم

اينترنتی
مهندس سروش مسعودي
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صدمات گسترده نیست. طبق گفته کارشناسان 
کاربران سیستم عامل ویندوز برای در امان ماندن 
از آسیب احتمالی ناشی از فعالیت این ویروس 
فایل MS08-067 شرکت مایکروسافت را که 
با نام KB958644 نیز شناخته می شود از وب 
سایت شرکت ماکروسافت دانلود کرده و بر روی 

کامپیوتر خود نصب کنند.
ماکروسافت  که  نیست  باری  اولین  این 
دست به چنین اقدامی می زند، در سال 2003 
برای  دالری  میلیون  پنج  جایزه  شرکت  این 
کمک به موسسات مجری قانون تعیین کرد تا 
تولید کنندگان ویروس و کرم رابه دام انداخته 

در  این شرکت  برسانند.  اعمالشان  به سزای  و 
سال 2005 مبلغی معادل 250 هزار دالر را به 
دو نفر که به شناسایی تولید کننده ویروس سسر 

)Sasser( کمک کرده بودند جایزه داد.

بایت چیست؟
مفید  های  سایت  وب  معرفی  ادامه  در 
سایت  وب  یک  به  گردی  وب  برای  جالب  و 
چیست؟"  "بایت  زنیم،  می  سری  کامپیوتری 
آن  معرفی  به  هفته  این  که  است  سایتی  اسم 

می پردازیم.
 ،  IT و  کامپیوتر  امروزی  دنیای  در 

و  کامپیوتر  عمومی  اطالعات  داشتن 
تکنولوژی یکی از موارد روزمره و مهم 
شناخته می شود ، به طور مثال شناسایی 
سیستم های دو دویی که مبنای ساخت یک 
کامپیوتر است و دستورات بایت و بیت از اولیه 
ها به حساب می آید، اگر شما هم یکی از این 
کنجکاو ها و افراد به روز از نظر IT هستید ، می 
توانید با مراجعه به وب سایت "بایت چیست؟" 
و  مقادیر  و  بایت  مورد  در  را  خود  اطالعات 

چگونگی شکل گیری و ساخت و حتی تبدیالت 
جالب آن ، تکمیل کنید.

برای باز کردن این وب سایت ساده و سبک 
-www.whats  می توانید از آدرس اینترنتی

مرورگرهای  از  بر روی هر یک   byte.com
اینترنتی محبوب خود استفاده کنید.

پس از ورود به این وب سایت شما شاهد 
و یک  آن  باالی  در  رنگ  قرمز  ابزار  نوار  یک 
از  استفاده  اولیه  توضیحات  که  اصلی  صفحه 
سایت و تعریف های بایت و غیره خواهید بود، 
با استفاده از نوار ابزار باالی صفحه می توانید 
به قسمت های مختلف سایت دسترسی پیدا 
-cover مثال قسمت به طور   کنید. 

ers یا همان تبدیل کننده یکی از 
آن  های  قسمت  جالب ترین 
مختلف  مقادیر  که  است 
بایت را از شما دریافت 
و آن را با واحد های 
 ، مگا  مانند  دیگر 
ترا یا حتی پتا بایت 
که  کند  می  عرضه 
تبدیالت  از  یکی 
 1000 آن  جالب 
ترا بایت است 
که برابر است 
پتابایت   1 با 
برای  اگر  که 
سوال  شما 
ترا   1 که  است 
بایت چقدر است 
عدد  پاسخ  در  باید 
1000 گیگا بایت را دریافت 
کنید و برای تبدیالت دیگر توصیه می 

کنیم حتما به وب سایت مراجعه کنید.
در قسمت های دیگر که معانی VoIP و 
غیره را می توانید دریافت کنید و نیز در قسمت 
Ghost و BackUP می توانید برنامه های 
و  ها  فایل  پشتیبان  نسخه  تهیه  و  داری  نگه 
و  کامل  طور  به  را  خود  سیستم  های  برنامه 
رایگان دریافت کنید که حتی روش کار با آن 

ها نیز در همان قسمت موجود است.
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ورزشي

معلمی شغل 
انبياست

افسون حضرتی

هفتۀ گذشته دربارۀ مقام و منزلت معلم نوشتیم 
و  باره همکالم شدیم  این  در  اهالی ورزش  با  و 
از این جمع این پرسش را کردیم که شما برای 

آموزگارانتان شاگرد خوبی بودید؟
و حاال ادامه این گفتگو...

پیروز قربانی مدافع با سابقۀ استقالل تهران در این باره 
بیشتر  داشتم  عالقه  فوتبال  به  خیلی  »چون  میگوید: 
معلمانم از این بابت، شاکی بودند. متأسفانه قدر روزهای 
تحصیل را ندانستم و االن میدانم که اشتباه بزرگی مرتکب 
قدر  که  است  این  دانش آموزان  تمام  به  توصیه ام  شدم. 
چنین لحظاتی را بدانند. به نظرم معلمان بیشترین نقش را 
به  را  راه  و  دارند  افراد  زندگی  و  در شکل گیری شخصیت 
آنها نشان میدهند. این قشر بدون کمترین چشم داشتی کار 

بزرگی انجام می دهند.«

حسین رضازاده میگوید: »فکر میکنم دانش آموز خوبی 
بودم. حداقل اینکه هیچ زمان نسبت به معلمانم بی احترامی 
نکردم و امروز که به گذشته ها نگاه میکنم، میبینم که اگر 
امروز به موفقیتی رسیدم به دلیل زحماتی بوده که معلم 
ورزشم کشید و مرا به سمت ورزش قهرمانی هدایت کرد. 
شاید اگر ورزش را حرفه ای دنبال نمیکردم، معلم میشدم 
و خوشحالم که حداقل این فرصت را در آینده دارم که 

بتوانم اندوخته هایم را به دیگران منتقل کنم.

قسمت دوم
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بازیکن  نوری  پژمان 
میگوید:  پرسپولیس 
»باید اعتراف کنم که 
زیادی بازیگوش بودم. 
اما معلمی داشتیم که 
مرا  »هوای«  خیلی 
اوقات  اغلب  داشت. 
دلیل  به  مدرسه  در 
اینکه فوتبال بازی میکردیم، آسیب میدیدم و این معلم عزیز 
جوابگوی پدر و مادرم و مدیر مدرسه بود. شاید او ناخودآگاه با 
این رفتارش مرا به سمت ورزش حرفه ای تشویق کرد که باید 
نمیتوانستم معلم  باشم.« نوری میگوید: »من  از وی ممنون 

شوم چون که خودم از شاگردانم بیشتر شیطنت میکردم.«

امیر قلعه نوعی سرمربی تیم استقالل درباره سختی های شغل معلمی میگوید: »امروز که خودم تقریباً این وظیفه را بر 
عهده دارم. میدانم که چقدر سخت و پر مشقت است. باید دست تمام معلمان عزیز را بوسید که با انجام وظیفه آیندۀ 
جوانان کشور را میسازند.« وی ادامه میدهد: »در مدرسه خیلی اذیت و شیطنت نمیکردم، اما مادرم را زیاد اذیت کردم 
که همیشه شرمنده اش هستم. بیشتر شلوغی و شیطنتم در مدرسه مختص زنگ ورزش بود که با همکالسیها فوتبال 

بازی میکردیم. شاید اگر االن هم دوباره همان شرایط پیش بیاید باز هم شیطنت کنم.«

رحمان رضایی مدافع پرسپولیس میگوید: »من هیچ زمانی نمیتوانستم معلم 
شوم. چون سر و کله زدن با بچه ها به نظرم بسیار سخت است. به نظرم معلمی 
این چنین فکر میکنم.«  بازی کردن هم سخت تر است. من که  از فوتبال 
رضایی میگوید: »مثل همه بچه ها من هم شیطنتهایی در مدرسه داشتم اما 
نه آنقدر که آزاردهنده باشد، زنگهای تفریح 
میکردیم  بازی  حسابی  ورزش  زنگ  و 
معمولی  رفتار  درس،  کالس  سر  ولی 
داشتم. حتی میتوانم بگویم که ساکت هم 
زمانها  آن  برای  دلم  اوقات  گاهی  بودم. 
تنگ میشود. دوران بسیار شیرینی است 
امیدوارم کسانی که در این مقطع هستند 

قدرآن را بدانند.«

علیرضا دبیر میگوید: »من دانش آموز درس خوانی بودم و فکر میکنم که معلمانم همیشه از من راضی 
بودند. اهل اذیت و شیطنت هم نبودم و به راستی که دوران راحتی بود که متأسفانه مثل برق و باد 
گذشت و فقط حسرت و دلتنگی آن باقی ماند.« دبیر میگوید: »کمتر به انتخاب شغل معلمی فکر میکنم. 
و نمیدانم آیا ویژگی های الزم برای این شغل پر مسئولیت، حساس و سنگین را دارم یا نه؟! به نظرم 
هر کسی نمیتواند معلم شود. معلمی فقط به سواد نیست. یک معلم باید روان شناس باشد، با شاگردانش 
دوست باشد، درک صحیحی از رفتار بچه ها داشته باشد و... که فکر میکنم افراد خیلی خاص میتوانند 

معلم نمونه ای شوند. من دست همۀ معلمانم را میبوسم و برایشان بهترینها را آرزو دارم.
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طنز

چنین کنند
 بزرگان

كلوپ اعصاب نوردي 
تقديم مي كند

اعصاب نوردی کار بزرگان است. این را خدای ناکرده برای 
تبلیغ خودمان نمی گوییم زیرا به هرحال عمر و سابقه ای از کلوپ 
ما گذشته است و به اندازۀ کافی عضو فعال و حتی بیش فعال هم 

داریم که احتیاجی به این حرفها و غلوها نداشته باشیم.
اعصاب نوردی کار کوچکی نیست. این کار خیلی ظریف است 
و مانند حرکت بر لبۀ تیغ است. یک اعصاب نورد باید آنقدر مطمئن 
و مسلط حرکت کند که نه به چپ و راست بلغزد و نه لبۀ تیز تیغ 
به  زیاده روی کند، متهم  اگر قدری  بیاورد. چون  بالیی سرش 
مردم آزاری می شود و اگر کمی تفریط در کارش باشد، برچسب 
بی نمکی و بی مزگی به او می خورد و برای سابقه اش اصاًل 

خوب نیست.
وقتی که یک بیمار قلبی در منزل دارید، سعی نکنید اعصابش 
را با ترکاندن کیسۀ فریزر بیخ گوشش یا انداختن سیگارت زیر 
تختش بنوردید زیرا ناگهان به رحمت خدا می رود و خونش می 

افتد گردن شما.
اگر می بینید یک پیرزن فرتوت، عصازنان و با احتیاط دارد 
یک کوه سبزی را از راه پله به سمت خانه اش می برد به او تنه 
نزنید زیرا این کار را دیگر اعصاب نوردی نمی گویند. این کار یک 
چیز دیگری است که باید در دادگاههای صالح به آن رسیدگی 

شود.
وقتی همسایه تان ماشین روشنش را گذاشته است و دارد می 
رود که در خانه را ببندد، درست نیست که پشت ماشینش بپرید و 
گاز بدهید چون او ماشینش را حتماً لیزینگی خریده است و ساده 
ترین اتفاقی که ممکن است برایش بیفتد سکتۀ قلبی است که 

منجر به فوت نامبرده می شود.
وقتی که دوستتان دارد می نشیند، صندلی را از زیر پایش 
نکشید چون ممکن است بعد از زمین خورد سرش به لبۀ شوفاژ 
کوبیده شود و چنان بالیی سرش بیاید که بعد از مرگ مغزی، 
حتی اعضا و جوارحش نیز برای پیوند به کار کسی نیاید. این کار 

هم اعصاب نوردی نیست، جنایت است!

حیم - اعصاب نورد
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اگر می خواهید مانند بزرگان اعصاب نوردی کنید کمی سعدی 
آنقدر  بخوانید. شیخ اجل، سعدی شیرازی در کتاب گلستان خود 
تکنیکهای مختلف اعصاب نوردی را به کار برده است که حد ندارد. 
اگر می خواهید قدری از این نوع اعصاب نوردی فاخر و فرهیخته 

سر در بیاورید حتماً یک سر به کتاب گلستان سعدی بزنید.
حتی عبید زاکانی هم که ادعای تیزبازی دارد و خودش را طنز 
پرداز و نکته سنج می داند، هیچگاه در اعصاب نوردی به گرد پای 

سعدی هم نمی رسد.
از سعدی بهتر موالنا است. همه خیال می کنند که موالنا هی 
سماع می کرده و شعر ازش می ریخته ولی موالنا تجربه و توان 
بسیاری داشته است که به وسیلۀ اعصاب نوردی آن را بیش از پیش 
تقویت کرده است و با ابزار اعصاب نوردی به قول آشپزها حرفش 

جا افتاده است.
باور کنید که جادوی اعصاب نوردی است که باعث شده است 
که کالم سعدی و موالنا اینچنین مقبول باشد و ملت در سراسر 
ترویج گردن  به جای  فردوسی هم  اگر  کنند.  آن کیف  از  جهان 
کلفتی کمی روی اعصاب نوردی تمرکز می کرد اینقدر به رستم و 
خاندانش زحمت نمی داد. اگر فردوسی تنها یک سر سوزن اعصاب 
نورد بود، آخر عاقبت سهراب این طوری نمی شد، اسب رستم توی 
چالۀ داداش رستم نمی افتاد، سیمرغ به زال پر نمی داد که دم به 
ساعت او را از کار و زندگی بیندازد، چشم اسفندیار هم رویین و 
ضّد گلوله می شد و با تیر دو سر در نمی آمد. خالصه اینکه اصاًل 
شاهنامه ای به این سبک و سیاق نوشته نمی شد یا مثاًل همین 
اینقدر از  حافظ خودمان؛ اگر قدری روحیۀ اعصاب نوردی داشت 
دست محتسب و شاه فالن و بزرگ و کوچک حرص کش نمی شد 
و هی خون جگر نمی خورد و بیخود و بی جهت به عشقش اعتماد 
نمی کرد که اول آسان بنماید و بعد سنگ جلوی پایش بیندازد و 

برایش مشکل تراشی کند.
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در نوروز امسال آنقدر اتفاقات خوب در تلویزیون 
افتاد که پس مانده ها و آثاری هم که به پخش نرسید، 
خودش کلّی معتبر و جا افتاده است. سریال اشکها و 
لبخندها به کارگردانی حسن فتحی و با بازی مهدی 
هاشمی، گوهر خیر اندیش، شهره لرستانی  و جمعی 
به  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  موفق  بازیگران  از  دیگر 
پخش نوروزی سیما نرسید. از آنجایی که ظاهراً امسال 
قرار نبوده است که آثار تولیدی به هر قیمتی روی آنتن 
برود، برنامه سازان، سر فرصت و با طمأنینه، آثارشان 
را ارائه کردند و همین مسئلۀ به ظاهر کوچک و خفیف 

باعث باال رفتن محسوس کیفیت آثار شد.
فردی  به  منحصر  ویژگیهای  لبخندها  و  اشکها 
دارد. این ویژگیها از جنبۀ بصری و ادبی بسیار چشمگیر 
است. جنبه های بصری کار از تیتراژ سریال آغاز می 
شود. کاراکترها در تیتراژ به شکل عروسکهای انگشتی 
و خیمه شب بازی در آمده اند که هماهنگ با آهنگ 

تیتراژ، حرکات موزون انجام می دهند.
ساختار دراماتیک و کمدی اثر به خوبی در بازی 
بازیگران، حتی در حرکتها و میمیک صورت آنها، چه 
آنهایی که نقشهای اصلی دارند و چه آنهایی که به 
عنوان سیاهی لشگر حضور دارند، به خوبی به چشم 
می خورد. ریتم تند بازی ها، استفاده از اغراق مناسب 
در اجرا و خلق تیپ کالمی مناسب و حفظ این تیپ در 

همۀ لحظات فیلم از نقاط قوت این سریال است.
پیش از این حسن فتحی تجربۀ کار طنز را نداشت 
و بیشتر به سریالهایی می پرداخت که جنبه هایی از 

تاریخ معاصر را منعکس کند.
البته در این کار نیز خیلی نتوانسته است از این 

جنبه های تاریخی دل بکند، به همین دلیل داستان 
اجرایی  را در بستری روایت می کند که مکان  خود 

داستانهای تاریخی است یعنی» شهرک سینمایی«.
افرادی هستند که مستقیم و غیر  نیز  کاراکترها 
قشر  انتخاب  شوند.  می  مربوط  سینما  به  مستقیم 
هنروران که همان عنوان فرهنگی » سیاهی لشگر« 
طعنۀ  داستان،  اصلی  کاراکترهای  عنوان  به  هاست، 
ظریفی به اقشاری از جامعه است که حضورشان بسیار 
مؤثر، الزم و جّدی است ولی هیچگاه دیده نمی شوند 

و به حساب نمی آیند.
و  جّذاب  بسیار  دیالوگها  اثر،  ادبی  بخش  در 
ای  نکته  مهمتر  آن  از  است.  شده  نوشته  شعرگونه 
در متن این سریال رعایت شده است که معمواًل در 
فیلمهای  در  نه  و  رعایت می شود  ایرانی  سریالهای 
با  دیالوگها  همخوانی  و  همسانی  هم  آن  سینمایی، 
کاراکتر است. برای مثال لحنی که گوهر خیراندیش 
گفتاری  لحن  با  دارند،  دیالوگهایشان  در  نورد  برق  و 
لیال اوتادی و مهدی هاشمی به عنوان قشر دیگری از 
جامعه متفاوت است و از آن جالبتر این که این دو در 
برخورد با یکدیگر سعی می کنند فرهنگ طرف مقابل 

را نیز در نظر داشته باشند.
علیرضا نادری، نویسنده و کارگردان خوب و کار 
بلد  تئاتر پیش از این سریال در سریال میوۀ ممنوعه 
با فتحی همکاری داشت. او در آن سریال نیز مانند» 
اشکها و لبخندها« وظیفه نگارش گفتگوها یا همان 
دیالوگها را به عهده داشت. حاصل تمرکز یک نویسندۀ 
و  دراماتیک  پرورش  از  فارغ  بر روی گفتگوها  خوب 
داستان فیلم این شده است که گفتگوها به دل بیننده 

...
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شهریار زنجانی
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می نشیند و کارگردان که خود وظیفۀ  نویسندگی اثر 
را نیز به عهده دارد، از دغدغۀ نگارش گفتگوها آسوده 

باشد و بتواند باقی کارها را به نحو احسن انجام دهد.
معمواًل در ایران رسم بر این است که آثار هنری از 
صفر تا صد توسط یک نفر اجرا شود. البته این مسئله 
دالیل متعددی دارد که مهمترین آن این است که کار 
گروهی در ایران جایگاهی ندارد. مسائل مالی نیز از 
دالیل بعدی این مسئله به شمار می رود. به همین 
ایرانی نام یک نفر  دلیل است که در تیتراژ کارهای 
را در هزار جا می بینیم. با وجود همۀ این مسائل و 
رسم و رسوم سینمای ایران، فتحی ریسک اجرای کار 
به وسیلۀ گروه را پذیرفته است و در دو اثر یاد شده 
یعنی» میوۀ ممنوعه« و » اشکها و لبخندها« پاسخ 
خوبی گرفته است و کار از این جهت دارای موفقیت 

چشمگیری است.
طنز سریال، زبانی فاخر دارد و در پشت کمدی بزن 
و بکوبش انتقادی تلخ و گزنده خوابیده است. سینمایی 
که روزها درآمد ندارد ولی شبها به جای مسافرخانه عمل 
می کند و درآمد خوبی هم دارد، از جملۀ این مضامین 
که  افرادی  به  خواسته  می  فیلمساز  شاید  است.  تلخ 
داعیۀ سینمای ملی را دارند بگوید که مردمی که دنبال 
سرپناه می گردند، نیاز به فیلم ندارند و ترجیح می دهند 
که در سینما بخوابند تا پیام فرهنگی دریافت کنند یا 
برزو ارجمند که نقش بهروز را بازی می کند، جوانی 
سرشار از انرژی و استعداد است که هر کدام از هنرهای 
او به تنهایی می توانست او را در هر گوشۀ دیگری از 
جهان به قله های شهرت و شکوفایی برساند ولی در 
سینمای ایران جایگاهی برای این همه استعداد بدون 

پشتوانه و حمایت یک فرد با نفوذ وجود ندارد و حتی او 
پرداخت  را  تواند کرایۀ خانه اش  کند.نمی 

شغل به ظاهر بی ربط شمسی 
خیر  گوهر  را  نقشش  که  نیز  خانم 
اندیش بازی می کند، نشان از زنی 
دارد که با کمی اغراق مجبور است 
مردانه زندگی کند و هدایت ماشین 
زندگی را خودش پس از شوهرش 

به عهده بگیرد.
عاقبت کاله مخملی ها هم در 
این سریال، عاقبتی اسف بار است. 

نسل این قشر از جامعه به شکلی نگران کننده 
آن  در  را  که خود  بازماندگانی  و  است  منقرض شده 

هیأت جا زده اند، دستشان کج است.
البته پیامهای دیگری 
نیز در سریال وجود دارد 
این  آنها  مهمترین  که 
بدی  کار  دروغ  که  است 

است.
واقع  بخواهیم  اگر 
بینانه به آخرین اثر فتحی 
بگوییم  باید  کنیم،  نگاه 

است  اشکها«  بیشتر»  که 
حکایت  و  تا» لبخندها« 
گوید:  می  که  معروفی  شعر 
» کارم از گریه گذشته است، 

بدان می خندم«!
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اخراجی های 2 در  حالی بر روی پردۀ سینما رفته است که اخراجی 
های 1 عنوان پرفروشترین فیلم سینمای ایران را به خود اختصاص داده 
است.  اخراجی های 1 به نام مسعود ده نمکی بر روی پرده رفت در 
حالی که پشت پرده افراد زیادی تالش کردند تا ده نمکِی سال 78 را در 
یک دگردیسی قرار دهند و از او چهره ای  فرهنگی بسازند تا بتواند مبلغ 

افکاری شود که تنها ده نمکی می تواند آنها را ارائه دهد.

این ارائۀ افکار زمانی پر پایۀ هجوم به مجالت و هفته نامه ها بود و 
اینک برای خود جایگاهی مطمئن تر یافته است که از آن جایگاه بتواند 
ابتدا خود را در میان عامۀ مردم جا دهد و سپس کاری را انجام دهد که 

پیش از این قصد انجام آن را داشته است. 
گذاران سینمای  پایه  از  یکی  عنوان  به  وقتی محسن مخملباف 
ارزشی و معنوی در حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی تغییر روش 
می دهد، مجید مجیدی به دنبال ساخت فیلمهای جهانی پسند می رود، 
رسول مالقلی پور به عنوان یکی از اولین سازندگان فیلم دفاع مقدس 
روی در نقاب خاک می کشد، کمال تبریزی و ابراهیم حاتمی کیا سراغ 

سينما
حامد قاموس مقدم

نمایندگان موتورهای ژاپنی!
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ساخت فیلمهای شهری می روند و آقا مرتضی آوینی نیست که مو را از 
ماست بکشد، باید انتظار داشت که سازندۀ فیلم زیرزمینی فقر و فحشا دست 
به ساخت اثری در حیطۀ دفاع مقدس بزند و این عرصۀ پاک را با چیزهایی 
بیاالید که برای افرادی که جان و جوانی خود را در این راه گذاشته اند، قابل 

هضم نباشد. 
اخراجی های 1 در حالی ساخته شده است که متن اثر را پیمان قاسم 
خانی به عنوان یکی از نویسندگان موفق در عرصۀ طنز نوشته است و فیلم 
از حمایت مادی و معنوی پدرخوانده سینمای ایران یعنی محمد رضا شریفی 
نیا بهره می برد. بازیگران این فیلم افرادی هستند که بی حضور کارگردان 
نیز می توانند به تنهایی مجموعه ای تلویزیونی را پیش ببرند؛ افرادی چون 
اکبر عبدی، امین حیایی، ارژنگ امیر فضلی، کامبیز دیرباز، نگار فروزنده و 
خیلی های دیگر که در امر بازی بداهه استاد هستند. در این فیلم تنها قدری 
چپ نمایی و مخالف خوانی اندک باعث شد که خیلی ها که به سینمای دفاع 
مقدس عالقه ای ندارند، پایشان به سینما باز شود. البته نباید ترفند پخش 
CD فیلم را نیز قبل از اکران عمومی در این زمینه بی تأثیر دانست. ظاهراًٌ 
قرار بوده است که این فیلم به هر قیمتی پرفروش و بیش از آن پر بیننده 
باشد تا همۀ آنهایی که ده نمکی سال 78 79- را نمی شناسند تصور کنند 
که کارگردانی خوش ذوق و کاربلد پا به عرصۀ سینمای ایران گذاشته است 
و نسل سومیها او را کارگردان و فیلمسازی برای نسل خود بدانند. حال آنکه 
آنانی که قدری از وقایع سالهای 78 تا 80 را به خاطر داشته باشند، می دانند 

که هیچ نقابی نمی تواند چهرۀ آن ده نمکی را بپوشاند.
در این وضعیت و با این پیشنه، اخراجی های 2 با تبلیغاتی گسترده 
شروع می کند به ساخته شدن. هم زمان با اکران نوروزی این فیلم، تلویزیون 
کلیۀ کادر سازندۀ فیلم را در لحظات تحویل سال نو پای سفرۀ هفت سین 
کانال 3 دعوت می کند و این نشان از آن دارد که قرار است این فیلم نیز 

مانند نسخۀ ابتدایی اش لقب پرفروش را اخذ کند. 
اگر جنگ ایران و عراق، دفاعی مقدس در برابر تجاوز دشمنان اسالم 
نبود و این فیلم در جای دیگری از جهان رخ می داد، حتماً مورد توجه قرار 

می گرفت. 
کمال تبریزی در لیلی با من است برای اولین بار مقولۀ طنز را وارد 
سینمای دفاع مقدس کرد که به گفتۀ خودش در آن روزگار بر لبۀ تیغ حرکت 
کرده بود. قدری زیاده روی یا کم گویی می توانست سوء تفاهم زا باشد و 

عاقبت فیلم، کارگردان و حتی پرویز پرستویی را به عنوان بازیگر نقش اول 
آن فیلم تحت الشعاع قرار دهد ولی با هوشمندی و درایت و بیش از آن با 
وسواس مضاعف تبریزی، مشکل خاصی برای فیلم پیش نیامد و این فیلم 
به نوعی برای فیلمهای بعدی فیلمسازان دفاع مقدس که به دنبال مضامین 

جدیدی برای این سینما می گشتند، راهگشا شد.
البته اگر تبریزی می دانست راهی را که در این سینما باز کرده است به 
ابتذال اخراجی های 2 می انجامد، هیچگاه لیلی با من است را نمی ساخت.

ده نمکی برای جذب مخاطب از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند و هر 
نوع مضمونی را از هرگونه فیلمی گرته برداری می کند تا بتواند به شیوۀ 
کمدی های روحوضی که برای جذب مخاطب هیچ چیزی را قبیح نمی 
دانند و شأن و شئونات مجلس را به هیچ عنوان رعایت نمی کنند، مخاطبان 
بیشتری را به سینما بکشاند. مطمئناً چنین اقدامی به قصد باال بردن فروش 
فیلم نیست و تنها هدف پشت این ماجرا این است که ده نمکی از اقبال 
عمومی برخوردار شود و مردم و خصوصاً نسل سومی ها او را به عنوان 

کارگردان بشناسند.
وقتی کارگردانانی همچون سیف اهلل داد، ابراهیم حاتمی کیا، نادر طالب 
زاده، کمال تبریزی، جواد شمقدری، شهریار بحرانی، مسعود آب پرور، قاسم 
جعفری و عبدالحسن برزیده سینمای دفاع مقدس را رها می کنند، دور از 
انتظار نیست که مسعود ده نمکی از راه برسد و خود را نمایندۀ این سینما و 

از آن بیشتر نمایندۀ پاکبازان کربالی ایران معرفی کند.
درست است که جبهۀ ایران از حمایت همۀ اقشار جامعه برخوردار بود 
ولی نباید نمایندگان موتورسیکلتهای ژاپنی به عنوان نمایندگان آن بزرگ 
مردان معرفی شوند و هنگامی که افرادی که خودشان در این عرصه حضور 
تعیین کننده داشته اند، از این چیزها انتقاد می کنند از سوی فیلمساز و 
اطرافیانش مورد هجمه و توهین قرار بگیرند و به سکه شماری در آن ایام 
محکوم می شوند.  این در حالی است که فیلمساز و دوستانش راه خوبی 
را برای محبوب نشان دادن خود و همچنین پر کردن جیب عمیقشان پیدا 

کرده اند!
همین مسأله ظریف ثابت می کند که این ده نمکی همان ده نمکی 

است؛ او فقط سالح خود را تغییر داده است.
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بیاییدطنز
 با شخصیت
 شویم

لیال بیگلری

قسمت دوم

شخصیت در مهمانی
یکی از راههای خیلی باشخصیت شدن این است که هیچکس را آدم حساب 
نکنید! وقتی وارد یک مجلس می شوید به افرادی که جلوی پای شما ایستاده اند 
فقط با اشاره سر سالم بدهید، جوری بایستید که صاحبخانه متوجه شود که می 
خواهید کتتان را از تن به در بیاورید، اگر دوید و کت را از شما گرفت و آویزان 
کرد که هیچ، وگرنه یک ثانیه هم در آنجا نمانید و فوراً مجلس را ترک کنید. 

جوری این کار را انجام بدهید که همه متوجه دلیل آن بشوند.
فرض می کنیم که صاحبخانه یا یکی از میهمانان کت یا کاپشن شما را به 
رخت آویز آویخت؛ در اینصورت باالترین جای مجلس یا حتی المقدور نزدیک 
ترین جا به باالی مجلس را انتخاب کنید و به زور هم که شده خودتان را در آنجا 

جا بدهید. باالنشینی از مظاهر مشخص شخصیت است.
اگر می بینید همه دارند تلویزیون نگاه می کنند و چهارشاخ رفته اند توی 
تلویزیون که بفهمند عاقبت جومونگ و بانو سوسانو چه می شود، شروع به تحقیر 
آنها کنید و هی بگویید که مزخرف تر از این سریالهای کره ای وجود ندارد و 
آدمهای باشخصیت از این چیزهای چیپ تماشا نمی کنند. اگر کسی از شما 
پرسید که چه سریالی نگاه می کنید، بگویید: فقط الست! اگر هم کسی نپرسید 

باز هم بگویید: الست! 

در شماره قبل خیلی از راههای 
باشخصیت شدن را برایتان توضیح 
دادیم. اگر هنوز باشخصیت نشده 
اید، اصالً اشکالی ندارد چون هنوز هم 
راههایی وجود دارد که شما نیاموخته اید 
ولی خواهش می کنم که از خودتان کمی 
باشخصیتینگی نشان بدهید تا زودتر 
باشخصیت بشوید و کالهمان در همدیگر 
فرو نرود!
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خاطر  همین  به  اید،  ندیده  را  سریال  این  که  هستم  مطمئن 
خیلی  باید  آدم  بگویید:  کرد  سؤال  آن  داستان  مورد  در  کسی  اگر 

بی شخصیت باشد تا داستان چنین سریالی را لو بدهد!
در هنگام شام جایی را برای نشستن انتخاب کنید که به همه چیز 
مسلط باشید. این مسئله ربطی به شخصیت ندارد بلکه فقط برای سیر 
شدنتان مفید است. به هرحال برای اینکه باشخصیت باشید، باید جان 

داشته باشید و قوه و بنیه تان خوب باشد!
در هنگام صرف غذا که به احتمال قریب به یقین مرغ و پلو سرو 
می کنند، حتماً سعی کنید که یک لنگ مرغ )رون( گوشۀ بشقابتان 
به سینۀ مرغ عشق  و  ندارید  ران مرغ دوست  اگر هم  باشد. حتی 
می ورزید، باز هم ران مرغ بردارید. یادتان باشد که ران مرغ نشانۀ 

شخصیت شماست!
حتی المقدور سعی کنید که بیش از نصف غذایتان را نخورید و 
اگر کسی پرسید که رژیم غذایی دارید یا خیر، مبهم جواب بدهید در 
عوض درمورد روش سرو غذا و تنوع غذایی در رستورانهای سنتی و 
لوکس سراسر کشور صحبت کنید. مطمئن باشید که هیچکدام از 
جمع حاضر نیز به اینجور جاها نرفته اند چون اگر رفته بودند، حاال 

مهمان بی شخصیتی مثل شما نداشتند که!
از آن  از تخیلتان برای تعریف و تمجید  تا می توانید  بگذریم؛ 
رستورانها استفاده کنید و در نهایت نیز درمورد قیمت غذاها تا می 
توانید غلو کنید. البته یادتان باشد که حتماً گوشزد کنید که میهمان 
یکی از دوستانتان بوده اید تا کسی از شما توّقع نداشته باشد که به 

چنین جایی دعوتش کنید.  
بعد از غذا سفارش یک فنجان قهوۀ اسپرسو بدهید و روی تلخ 
بودن آن تأکید کنید. همۀ نویسندگان و روشنفکران باشخصیت چنین 
چیزی می نوشند. هرجور قهوه ای که برایتان آوردند فرقی نمی کند 
چون هدف از این کار، نوشیدن قهوه نیست. شما ابتدا فنجان را زیر 
بینی تان می برید و با چشمان بسته بو می کشید، سپس رو به یکی 
او  انگار می خواهید فقط خود  از میهمانان می کنید و درحالی که 
صدایتان را بشنود، می گویید:»اسپرسو فقط اسپرسوی کافه نادری 
روی اون صندلی لهستانی های چوبی! تلخیش تا آخر عمر توی جون 

آدم می مونه.«
میوه هایتان را مدل دار پوست بکنید و پس از قطعه قطعه کردن، 

آنها را با بغل دستی تان ِشیر کنید)یعنی به اشتراک بگذارید(. این کار 
از شما یک چهرۀ محبوب و مردمی می سازد که خیلی هم برای 
شخصیتتان مفید است. البته در این کار زیاده روی نکنید. قرار نیست 
که ککتل میوه درست کنید که همۀ میوه ها را دارید قطعه قطعه می 

کنید! در حّد همان نارنگی و خیار کافی است.
با  و  نشوید  وارد بحث  آمد،  پیش  بحثی  موردی خاص  در  اگر 
پوزخندهای متعدد هم اعتماد به نفس جمع را جریحه دار کنید و هم 
طوری نشان بدهید که انگار از همۀ اسرار باخبرید و در شأنتان نیست 

که وارد این قضایا بشوید!
اگر با ماشین شخصی به میهمانی رفته اید، حتماً پانل ضبط و 
سوییچ ماشینتان را روی میز پذیرایی بگذارید. اگر لپ تاپ هم به 
همراه داشته باشید، برای شخصیتتان مفیدتر است. ضمناً چند بار با 

دزدگیر، ماشینتان را چک کنید.
اول  اگر کسی اصرار داشت  نکنید، حتی  با هیچکس روبوسی 
بگویید که سرما خورده اید و این کار بهداشتی نیست ولی اگر کسی 
برای این کار به زور متوسل شد فقط صورتتان را جلو ببرید تا طرف 

مقابل با شما روبوسی کند؛ شما هرگز این کار را نکنید.
تا آنجایی که می توانید خودتان را نگهدارید و به دستشویی نروید 
ولی اگر لحظۀ انفجار فرا رسید و شما حس کردید که بنفش شده اید و 
هر لحظه امکان به دیوار پاشیدنتان قوت می گیرد، محترمانه برخیزید 
و به دستشویی بروید. اگر در دستشویی حوله آویخته بودند تقاضای 
دستمال حوله ای کنید و اگر دستمال حوله ای در دستشویی گذاشته 
بودند، حوله بخواهید. اگر هر دوی آنها یعنی هم حوله و هم دستمال 
حوله ای وجود داشت، بهانۀ توالت فرنگی را بگیرید. اگر این مورد هم 
مهیا بود، چاره ای ندارید جز اینکه به عطر صابونشان گیر بدهید و 

بگویید که به این بو حساسیت دارید و سردرد می گیرید!
وسط میهمانی به طور مداوم با موبایلتان حرف بزنید. اگر حرفتان 

تمام شد هی پیامک رّد و بدل کنید. 
هنگام خداحافظی حتماً صبر کنید که کفشهایتان را جفت کنند و 

منتظر شوید که تا دم در ساختمان شما را بدرقه کنند.
اگر به حرف مفت بدخواهان و یاوه گویان توجهی نداشته باشید، 
به شما قول می دهم که یکی از با شخصیت ترین شبهای عمرتان 

را گذرانده اید.
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صبح روز بعد یولیا با صدای شیپور از خواب 
بیدار شد. بقیۀ خوابش را نمیتوانست دنبال کند. 
همه چیز با هم آمیخته بود. هنوز از خواب بیدار 
بیرون  صبحگاهی  ورزش  برای  که  بود  نشده 
زمین،  به  نزدیک  ابرهای  بود.  سرد  هوا  دوید. 
یولیا  میلغزیدند.  آسمان  در  پرچم  تیرک  پشت 
شده  کشیده  اردوگاه  تا  که  جنگل،  به  نگاهی 
بود انداخت و به یاد آورد که اتفاقهای دیشب، 
خواب نبوده است. جایی در جنگل موجوداتی از 

سیاره ای دیگر با بی صبری منتظرش بودند.
- میخواهم تو را به دوستان جدیدم معرفی 

کنم.
بچه وزغ  یک  فیما گفت: »می دانم! حتماً 
یولیا  شده ای!«  دوست  آن  با  و  کرده ای  پیدا 
گفت: »تقریباً همین طور است.« اما برای تمام 
کردن حرفش وقت پیدا نکرد؛ چون همان لحظه 
دکتر پیدایش شد و صدایش کرد تا خراشها و 

ضرب دیدگیهایش را معاینه کند.
   فیما کرولیف میخواست منتظر یولیا بماند؛ 
تیر و کمانی که میخواست بسازد،  یاد  به  ولی 
افتاد. دیروز شاخۀ راست و بلندی از یک درخت 
گردو را نشان کرده بود. صبح هم قلم تراشی از 
بود و  اول قرض کرده  از پسرهای گروه  یکی 
به او قول داده بود که در اولین فرصت آن را 
برگرداند. بنابراین وقت را تلف نکرد و به سمت 
از  سرعت  به  افتاد.  راه  به  پرچین  درون  حفرۀ 
حفره عبور کرد و عازم جنگل شد. درخت گردو 
باید حدوداً جایی... فیما چاقو را از جیبش درآورد 
و به پیش رفت. به اطراف نگاه میکرد تا راه را 
گم نکند. درست همان لحظه زیر پایش چیزی 
بزرگ به رنگ زرِد راه راه، فریاد کشید. نمیشود 
کرولیف  فیما  ترسیدند؛  بیشتر  یک  کدام  گفت 
نام عجیب و غریب ترنکوری  با  بنگالی  ببر  یا 

ترنکوری!

احتمااًل ببر؛ چون تصور کرد فیما به شکار 
او آمده پس به سرعت به طرف رود دوید و از 
ترس در میان نی ها خم شد. فیما درون حفره 
پرید. چاقو را پیچ و تاب داد. به غذاخوری حمله 
کرد، صف بچه ها را به هم زد و به یولیا برخورد. 

یولیا تازه از درمانگاه بیرون آمده بود.
ببر  اینکه  مثل  می آیی؟  کجا  از  فیما   -

دنبالت کرده!
شوخی اش خیلی به حقیقت نزدیک بود. فیما 
با چشمانی گرد و آلبالویی که از حدقه بیرون زده 
بود و صورتی به سفیدی گچ به او نگاه کرد. بعد 

هم خشمگین به اطراف نظر انداخت.
یولیا پرسید: »اژدر مار که ندیده ای؟«

- چی؟
-  ماری با طولی حدود شش متر؟!

فیما  اما  میزد؛  کاماًل جدی حرف  یولیا     
تصور کرد که یولیا دارد مسخره اش میکند. چون 
هیچ آدم سالمی نمیگوید که ببرها اطراف اردوگاه 

پرسه میزنند و به مردم حمله میکنند.
فیما گفت: »میفهمم!«

   چاقو را در جیبش گذاشت و برگشت که 
برای همیشه یولیا را ترک کند. در آتش خشم 
برای  خوبی  دوست  دیروز  میسوخت.  و غضب 
این چنین  بود که  نکرده  بدی  کار  و  بود  یولیا 

تحقیر شود.
دو سوسمار  و  فیل  آنجا  »بله!  کرد:  تکرار 

هم بود.«
با شنیدن این جواب خونسردانه، یولیا واقعًا 

شگفت زده شد.
- آنجا فیل و سوسمار وجود ندارد. فقط دو 

حیوان وجود دارد. یک ببر و یک مار!
- هاه! هاه!

فیما دو قدم برداشت و بعد ایستاد و به یولیا 
نگاه کرد: »مرا دست انداخته ای؟!«

را  آنها  تا  میروم  جا  آن  دارم  االن  - من؟ 
ببینم و با آنها حرف بزنم!

- با چه کسانی؟
- با مار و ببر.

را سمت سبزه زار  راهش  گریبکوا  یولیا     
پیش گرفت و مطمئن بود که فیما او را همراهی 
میکند. ولی فیما این کار را نکرد. ایستاد و سرش 
را تکان داد. کمی گیج بود. نمیتوانست زندگی 
این  و  عجیب  واقعۀ  آن  با  را  اردوگاه  معمولی 

حرفهای غریب ربط بدهد.
یولیا همان طور که بوته های پرچین را کنار 

میزد گفت:» امیدورام نترسی!«
فیما بدون ذره ای حرکت جواب داد: »من؟ 

از کی؟«
- پس بیا.

یولیا با گفتن این جمله درون بوته ها ناپدید 
شد. فیما باز حرکتی نکرد. او میخواست حرکتی 
به  یولیا  رفتن  مانع  دارد  وظیفه  کرد  فکر  کند، 

داستان دنباله دار

قسمت سوم

نوشته ي کایر بولیچف / 
ترجمة رامك نیك طلب

هندتصویر گر : مجید صالحي دو بلیت براي
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ولی  است.  ببر  از  پر  که  جنگلی  شود.  جنگل 
پاهایش از او فرمان نبرد و دهانش به صدا کردن 
یولیا باز نشد. همان موقع که فیما ایستاده بود و 
سعی میکرد پایش را از زمین بردارد. سمیونف و 
یار غارش رزی آمدند. سمیونف خشمگین نگاه 
کرد. قسمتی از صورتش پانسمان شده بود؛ انگار 
آمده  بیرون  انتقام  برای  بود.  برگشته  جنگ  از 
بود. امروز دومین روزی بود که همه از کوچک 
و بزرگ مسخره اش کرده بودند، به همین دلیل 
بکند؟  میخواست  کار  چه  بود.  خسته  و  آزرده 
جرأت نداشت گریبکوا را کتک بزند. حاال غرق 
فیما  به  راهش  سر  شیطانی،  و  سیاه  افکار  در 

دوست گنده و ترسوی یولیا برخورد کرده بود.
سمیونف تهدیدکنان پرسید: »دوستت یولیا 

کجاست؟«
فیما مقابله به مثل کرد: »به تو چه؟«

و  میکند  حرکت  پاهایش  حاال  کرد  حس 
فرار  رزی  و  سمیونف  دست  از  که  داد  ترجیح 

کند.
رزی عینکش را برداشت و شیشه هایش را 
پاک کرد: »حرف زدن با او چه فایده ای دارد؟ 
و خائن  این جاسوس  به  یورا،  میشنوی  از من 

محل نگذار.«
او همیشه از زور بازویش بیشتر از عقلش 
استفاده میکرد و تا به حال از دو مدرسه اخراج 

شده بود. اگر رزی نبود، بستن قوطی به دم گربه 
هیچ وقت به فکرش نمیرسید.

رزی عینکش را به چشم زد: »البته وقتی 
او دوست گریبکوا است؛ پس نسبت به تو خائن 

است!«
کردن  روشن  برای  میدانست  خوب  رزی 
این  کند.  استفاده  کلمه ای  چه  از  جنگ  آتش 

طوری آن کلمه را به ذهن سمیونف انداخت.
سمیونف با خشم فریاد زد: »خائن!« و دنبال 
کتک  قصد  سمیونف  دید  که  فیما  رفت.  فیما 
زدن دارد، فوری به داخل جنگل فرار کرد ولی 
حواسش بود که سمت یولیا نرود و جای او را لو 
ندهد. رزی همان لحظه آقای »استپانیچ«، معلم 
طبیعی را از دور دید، خم شد و ُگِل »فراموشم 

نکنش« را بویید.
معلم طبیعی پرسید: »دوستت کجا رفت؟«

   رزی با صورتی الغر و معصومانه و عینکی 
بزرگ به طرف معلم رو کرد. خیلی نرم و مؤدبانه 
گفت: »زیست شناسی! ما تصمیم گرفته ایم برای 
ناحیه  این  جانوران  و  گیاهان  مورد  در  مدرسه 
گزارش تهیه کنیم. من دارم گیاهان را مطالعه 

میکنم.«
این  با  سمیونف  چرا  »آهان!  گفت:  معلم 

سرعت مطالعه میکند؟!«
یک  دنبال  او  »پروانه ها.  داد:  جواب  رزی 

پروانۀ کلم سفید کمیاب است.«
   هر کسی غیر از رزی ماجرای سمیونف 
امکان  می گفت،  »استپانیچ«  به  را  گزارش  و 
داشت.  قبول  را  رزی  او  ولی  کند  باور  نداشت 
متعجب شانه هایش را باال انداخت و به راهش 
ادامه داد. وقتی در خم جاده ناپدید شد، رزی با 
احتیاط راست شد، ُگِل »فراموشم نکن« را در 
مشتش فشرد و بی هیچ عجله ای راهی جنگل 

شد.
بود،  مار  دنبال  یولیا  که  لحظه  همان      
مار از پشت شاخۀ واژگوِن درختی سر پهنش را 
تکان داد و سالم کرد. یولیا پرسید: »چرا پنهان 

شده ای؟«
   مار گفت: »میخواستند ما را شکار کنند. 
پسری چاقو در دست، به ببر حمله کرد؛ ببر هم 

سریع در نی ها مخفی شد.«

- بله! همه چیز را میدانم. او دستپاچه شده 
بود. دوست من است. او را با شما آشنا میکنم.«

مار آه کشید: »آه! ترنکوری ترنکوری خیلی 
شوکه شده است.«

هند  به  میخواهید  »چطور  پرسید:  یولیا 
بروید؟ و در مورد شکارچیهای واقعِی آنجا چه 

میکنید؟!«
از ما حمایت نمیکند  اینجا هیچ قانونی   -
شده  حفاظت  منطقۀ  یک  میسور  جنگل  ولی 

است.
- چطور است سراغ سربازها برویم؟ ماجرا را 

به آنها میگوییم و از آنها کمک میخواهیم.
به  ما  که  بداند  نباید  کس  هیچ  هرگز،   -
زمین آمده ایم. چون سفر ما نقض قانون اساسِی 

عدم دخالت تلقی میشود.
رود  طرف  از  ترسناکی  صدای  ناگاه     
جنگل  از  وحشی  بوفالوی  گله  یک  انگار  آمد. 
میگریختند. یولیا سریع دوید و پشت تنۀ درختی 
پناه گرفت. مار هم مثل برق روی شاخه ها خزید. 
در حقیقت  مار خم شدند.  از سنگینی  شاخه ها 
سمت  به  که  بود  کرولیف  فیما  پای  صدای 
سبزه زار میدوید و بدون این که خودش را بتواند 
کنترل کند مستقیم به درختی که یولیا پنهان 
ناگهان  شده بود برخورد کرد و مار پنج متری 
روی سرش افتاد و هر سه روی زمین افتادند. 
اولین کسی که برخاست یولیا بود. سعی کرد تن 
از روی فیما بردارد. مار سنگین  بی حال مار را 
و بی جان مثل یک بالش لوله ای بی انتها بود و 
فیما به نظر میرسید که بیهوش باشد. به هر حال 
یولیا چند سیلی محکم به صورتش زد تا باالخره 

چشمانش را باز کرد و گفت: »باز هم آنها؟!«
- تو صدمه دیده ای؟

فیما گفت: »دوباره ببرها!؟«
- فیما بلند شو و بگو چی شده است؟

- نمی توانم. عقلم درست کار نمیکند. فقط 
دیدم که یک درخت رویم افتاد!

که  بود  من  تازۀ  دوست  نبود.  درخت   -
میخواستم تو را به او معرفی کنم.

ادامه دارد
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چطوری 
بدبخت میشود؟

طنز
بچه محصل

آدم رفته است کالس اول ابتدایی و معلم دارد اولین امالء را می گوید. همکالسی آدم به آدم می گوید: »چند تا مداد داری؟«  
آدم می گوید: »یکی!«

همکالسی می گوید: »اگر نوک مدادت بشکند بدبخت می شوی.«
آدم یاد می گیرد که اگر چند تا مداد داشته باشد بدبخت نمی شود.

***
آدم بزرگتر شده است و دانش آموز دبیرستان است و همراه بچه های دیگر به اردو رفته 
است و مبصر کالس می گوید هرکس از اتوبوس جا بماند در این منطقه کوهستانی ماشین 

گیرش نمی آید و بدبخت می شود.
آدم در اردو از اتوبوس که پیاده شد مثل دیگران مشغول بازی و گردش نمی شود. 
همانجا زیر سایۀ اتوبوس می نشیند و تا غروب از جایش تکان نمی خورد مبادا که از اتوبوس 

جا بماند و بدبخت شود.
***

   آدم رسیده است به سالهای آخر دبیرستان. حاال، هم پدر و مادر و هم معلمها و 
مشاوران مدرسه روزی صد بار به آدم می گویند که تو باید خودت را برای کنکور آماه کنی. 
اگر در کنکور رتبه ات باالتر از سه رقمی باشد  بدبخت می شوی. هیچ آینده ای نداری و 

باید سرگردان و بیکار و عالف در خیابانها قدم بزنی.
   آدم تالش می کند. درس می خواند. حفظ می کند. تست می زند. در کنکور ده 
دوازده تا مداد با خودش می برد. صبح روز آزمون تالش می کند که از اتوبوس جا نماند 

و حاال رتبه اش دو رقمی شده است.
   اما همه می گویند که اگر در انتخاب رشته دقت نکنی بدبخت می شوی. دقت 
میکند و بدبخت نمی شود. اگر خوب درس نخوانی بدبخت می شوی. خوب درس می 

خواند و بدبخت نمی شود و لیسانس می گیرد.
   اگر ادامۀ تحصیل ندهی بدبخت می شوی. ادامۀ تحصیل می دهد و بدبخت 
نمی شود. اگر در انتخاب همسر دقت نکنی بدبخت می شوی. در انتخاب همسر دقت 
و حتی وسواس می کند و بدبخت نمی شود. حاال همه چیز برای فرار کردن از بدبختی 
آماده است. آدم کار پیدا می کند و کارمند می شود و می داند که اگر با رئیس، خوب 
نباشد بدبخت می شود. اگر حرف زیادی بزند بدبخت می شود. بنابراین میانه اش با 

رئیس خوب است. حرف زیادی هم نمی زند و بدبخت نمی شود.
***

   حاال آدم هر روز نیم ساعت زودتر به ایستگاه می رود که از توبوس جا نماند، تا بدبخت نشود. چند تا مداد و خودکار اضافی در جیبش می گذارد 
که بدبخت نشود. از رئیس اطاعت می کند که بدبخت نشود. ساکت و آرام و سر به زیر است که بدبخت نشود. حاال گاهی که خیالش از هر جهت 

راحت است و نگران نیست که بدبخت بشود. لبخند می زند و احساس خوشبختی می کند.

آدم
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البته فوتبال دو نوع است یک نوع مادی 
نوع   معنوی–  است و یک  رایج  بیگانه  در ممالک  تجاری، که   –
فرهنگی، که مثل سایر علوم غریبه فقط ما آن را بلدیم. آن نوع مادی فوتبال، برنامه ریزی و مدیر متخصص 

می خواهد، تمرین و نظم و قرار داد شفاف الزم دارد چون هدفش پول سازی است، به نتیجه و کسب عنوان قهرمانی نیاز دارد.
   اما فوتبال معنوی – فرهنگی ما به هیچ چیز نیاز ندارد، مگر شوق خدمت و قصد قربت چندان که مدیران مان در مسابقه 

شوق خدمت به فوتبال دمار از روزگار درمی آورند از هر نظر!
   فوتبال معنوی نه تنها به فکر درآمد نیست بلکه هزینه های کالنش را مدیران خدمتگزار کریمانه پرداخت می کنند. حتی 
اگر انسان دوستی شان شکوفا شود بازیکنان و مربیان بیکار و دل شکسته و بازنشسته خارجی را به سخاوت تمام استخدام میکنند 

و شادیهایشان را با آنان قسمت می کنند و اشک همه را درمی آورند از هر نظر!
   بگذار پولها و جامها و عنوانهای فانی را دنیا دوستان ببرند آنچه باقی است عاطفه و اخالق و نوع دوستی است از هر نظر!

   در فوتبال مادی نشان شرکتهای تجاری را روی لباسشان می نویسند اما در فوتبال معنوی بازیکنان نام مربی تیم ملی را 
روی لباس خود و درست روی قلبشان می نویسند.

هدف فوتبال معنوی ترویج اخالق و فرهنگ است، نه گل زدن و کسب عنوان.
   فوتبال فرهنگی به تحکیم ارزشهای اخالقی و تقویت بنیان خانواده می اندیشد و با آن که خانواده های محترم را به استادیوم 
راه نمی دهیم در شعارهای تماشاگراِن فهیم، حضور معنوی اعضای خانوادۀ فوتبالیستها و مربیان و داوران و هواداران تیم رقیب 

کاماًل محسوس است از هر نظر!

فوتبال 
معنوی – فرهنگی

جوجه کالغ
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كاريكاتور

سو دو کو
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طراح جدول: بنیامین اختري
3

  افقی                     عمودی
1. خون – تکمیل – ثروت 1. پرورش حیوانات اهلی – آسان    

2. سریع – از مکانهای دیدنی شهر اصفهان 2. ستون بلند – تأثیر جاذبه بر جرم حجمی – حرف انتخاب  
3. از مصالح ساختمانی – پهلو 3. بله التین – اجرت – از جنگهای حضرت علی )ع(  

4. مروارید – پیش غذای بی انتها – گوشت آذری 4. مرغ حضرت سلیمان – تظاهر به پاکدامنی   
5. نور ماه – قرمز 5. محل اتصال کف دست و بازو – اختر – دوتای آن حیوانی است دراز پا 

6. سیزده آبان 6. از فلزات مقاوم – الفت – گوسفند ماده   
7. از شهرهای کویری – پیامبری 7. گرد بتونه – فرود آب از بلندی – مادر عرب   

8. همان راه است – طاقچه – آب بند 8. ابزار داور ورزشی – دوستی    
9. نام قدیم اصفهان – باران تبلور یافته 9. از وسایل خیاطی – عنوان – لباس الغری   

10. مرتفع ترین رشته کوه – نیروگاه برق شمالی 10. ضمیر اشاره سوم شخص – از درختان سوزنی – از هفت سین 
11. بی زبان – انگور خشک شده – صدای نفس زدن 11. قایق ماهیگیری – گروهی از خونسردها   
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بوسه بر خورشيد

شعر

شکوه قاسم نیا

بوسه بر چهرۀ نورانی تو
بوسه بر خورشيد است

گل گرم نفست بر سر من
گل صد اميد است.

تكيه بر قامت پر مهر تو چون
تكيه بر يک كوه است

بر سر قلۀ اين كوه بلند
كاش می بردم دست
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تو بزرگی و عظيمی و عزيز
ذره ای ناچيزم

تو بهاری و بهاری و بهار
من كی ام؟ پاييزم

با تو در قلب پر از غصۀ من
شوق يک پرواز است

قفسم كوچک و تنک است ولی
با تو درها باز است.



معضالت شهری
دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور

با استفاده از کتاب

توسو بورکوویک/ صربستان
Toso Borkovic / Serbia


