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هفته نامه نوجوانان ايران 
صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام »ره«

توضيح و پوزش:
طرح جلد مجله شماره گذشته از آثار 
سركار خانم ارمغان رحمان پور بود كه 
نام ايشان به دليل مشكالت فني در كنار 
اثر درج نگرديد. بدينوسيله ضمن قدر 
داني از زحمات ايشان از اين اشتباه 
پوزش مي طلبيم.



سرمقاله

پرسيدم ... ،
چطور ، بهتر زندگي کنم ؟ 

با کمي مكث جواب داد :
گذشته ات را بدون هيچ تأسفي بپذير ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،
و بدون ترس براي آينده آماده شو .

ايمان را نگهدار و  ترس را به گوشه اي انداز . 
شک هايت را باور نكن ،

وهيچگاه به باورهايت شک نكن .
زندگي شگفت انگيز است ، در صورتيكه بداني 

چطور زندگي کني .
پرسيدم ،
آخر ... ،

و او بدون اينكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد  :
مهم اين نيست که قشنگ باشی ... ،

برای  حتی   ! مهم باشی  که  است  اين  قشنگ 
يک نفر .

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود ميداند 
آئين بزرگ کردنت را .

بگذارعشق خاصيت تو باشد ، نه رابطة خاص 
تو با کسی .

موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان 
رسيدن .

داشتم به سخنانش فكر ميكردم که نفسي تازه 
کرد وادامه داد ... :

هر روز صبح در آفريقا ، آهويي از خواب بيدار 
مي شود و براي زندگي کردن و امرار معاش در 

صحرا مي چرايد ،
آهو مي داند که بايد از شير سريعتر بدود ، در 

غير اينصورت طعمه شير خواهد شد ،
شير نيز براي زندگي و امرار معاش در صحرا 
مي گردد ، که مي داند بايد از آهو سريعتر بدود  ، 

تا  گرسنه نماند .
مهم اين نيست که تو شير باشي يا آهو ... ،

بر  خواب  از  آفتاب  طلوع  با  که  اينست  مهم 
خيزي و براي زندگيت ، با تمام توان و با تمام 

وجود شروع به دويدن کني .
ولي  بود  گفته  پاسخ  را  پرسشم  خوبي  به 

ميخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،
که چين از چروك پيشانيش باز کرد و با نگاهي 

به من گفت کرد :
زالل باش ... ،       زالل باش ... ،

فرقي نميكند که گودال کوچک آبي باشي ، يا 
درياي بيكران ،

زالل که باشي ، آسمان در توست1
                                                                                                      
1 - برگرفته از شعری از گروس عبدالملکیان

سعيده صباغيان
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ياد دوست

دايم به فکر نماز بودند  
     دکتر سيد عبدالحسين طباطبايي مي گويند: 
مراقبت در عبادت، تعبد و تقيد امام در مس��ايل 
ش��رعي بر هم��ه کس روش��ن اس��ت . التزام 
هميش��گي ايش��ان به انجام حتي مس��تحبات 
و ت��رك مكروه��ات از روزگار جدايي ايش��ان 
ت��ا هنگام ارتح��ال از جمله مطالبي اس��ت که 
بارها نقل ش��ده است. ايش��ان حتي در شرايط 
بحراني بيمارس��تان هم معمواًل نماز شبش��ان 
ترك نشد. مستحبات نماز را حتمًا به جاي مي 
آورند؛ حتمًا عطر مي زدند، محاسن را شانه مي 
کردند و عمامه بر س��ر مي گذاشتند. گفتن اين 
مسايل آسان اس��ت ولي در نظر بگيريد، بيمار 
کهن س��الي را که با ضعف و درد و تب، دوران 
دشوار بعد از عمل جراحي را مي گذراند، مقادير 
زيادي دارو از طريق سرم به بدن متصل است 
و امكان شستن ندارد و ماسک اکسيژن بايستي 
بر دهان و بيني باشد، آن وقت به طور دايم به 
فكر س��اعت نماز باشد و مس��تحبات را هم با 
همان حال به جاي بياورد. در حالي که کيس��ه 
خون به دس��ت وي وصل اس��ت، فارغ از همه 

محيط اطراف به نماز شب بپردازد .
چند س��اعت آخر عمر امام همگي در حال نماز 
گذشت. چون حال ش��ان مناسب نبود با اشاره 
دس��ت رکوع و سجود را به جاي مي آورند و با 
مختصري حرکت دادن س��ر و حرکات مختصر 
دس��ت و پا نماز مي خواندند، زيرا ديگر قدرت 

نشستن نداشتند .
)منبع : فصل صبر،ص196(

 

دعوت به نماز خواندن  
     حج��ة االس��ام والمس��لمين س��يد حميد 
روحان��ي مي گوي��د: هنگامي ک��ه آدم دزدان 
رژيم با س��رعت  سرسام آوري زعيم توده هاي 
رنج ديده را از قم بيرون برده بودند، اضطراب، 
نگراني و رعب و وحش��ت در چهره دژخيماني 
که ام��ام را به تهران مي بردند به خوبي هويدا 
بود. ديوانه وار ماش��ين را مي راندند و وحشت 
زده به عقب و اطراف مي نگريس��تند. وحشت 
آن ها به حدي بود که هر چه امام اصرار ورزيد 
ت��ا براي چند دقيقه اي ماش��ين را نگه دارند تا 
نماز صبح را به جاي بياورد، نپذيرفتند. امام در 
مقام دلداري آن ها اظهار داش��تند: » اين طور 
وحش��ت زده و مضطرب نباشيد، در وسط اين 
بيابان کس��ي نيست که قصد تعرض نسبت به 
شما را داشته باشد. چند دقيقه اي ماشين را براي 
نماز متوقف س��ازيد. شما نيز نماز بخوانيد شما 
ارتش کشور اسامي هستيد و از بودجه اسام 
ارتزاق مي کنيد و واجب اس��ت که به احكام و 
فرامين اس��ام پاي بند باشيد.« سرانجام بر اثر 
فش��ار و اصرار بيش از حد امام حاضر شدند که 
براي چند لحظه ماش��ين را نگه دارند که فقط 
ايش��ان تيمم نمايند. امام پس از تيمم با خاك 
حاشيه جاده، سوار ماشين گرديدند و نماز صبح 
را در ماش��ين که به سرعت در حال حرکت بود 

به جاي آورد .
)منبع : بررسي و تحليلي از

 نهضت امام خميني )ره(، ج1(

 

تعيين قبله در نوفل لوشاتو 
     حجة االس��ام س��يد علي اکبر محتشمي 
مي  گويد: امام وقتي وارد نوفل لوش��اتو ش��دند، 
از اول س��ؤال کردن��د ک��ه قبله ک��دام طرف 
اس��ت؟ خوب آن هايي که مس��يحي بودند که 
نمي دانس��تند، مسلمان ها هم که آن جا ساکن 
نبودن��د تا بدانن��د، و چون نمي ش��د نماز را به 
تأخي��ر بيندازند، جهت قبل��ه را پيدا کردند و به 
جه��ت قبله نماز خواندند. عصر بود که امام مرا 
ص��دا زد و فرمود که اين قبله نم��ا را بگيريد، 
چ��ون قبله نما هم درس��ت نش��ان نمي داد و 
انحراف داش��ت. بر اين اس��اس، امام فرمودند 
که اين را ببريد در مس��جد پاريس، مش��خص 
کنيد ک��ه اين قبله نما قبله مس��جد پاريس را 
چگونه نش��ان مي دهد، هم��ان جهت را حفظ 
کنيد، بياييد در اين جا، قبله اين جا را مشخص 
کنيد. ما قبله نما را گرفتيم و با يكي از برادراني 
که آن جا بود- آق��اي دکتر مجابي- آمديم به 
مس��جد جامع پاريس، و جهت قبله را که قبله 
نما نش��ان مي داد، با قبله آن جا تطبيق کرديم 
و برگشتيم و قبله منزل امام در نوفل لوشاتو را 

مشخص نموديم .
)منبع: سرگذشت هاي ويژه
 حضرت امام خميني)ره(، ج1، ص55(
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شوق مالقات با خدا در حال نماز 
     آقاي غامحس��ين احمدي مي گويد: عصر 
روز پانزده خرداد که امكان يورش وحشيانه به 
خانه امام هر لحظه شديدتر مي شد، بعضي ها 
به فكر افتادند که در خانه بسته شود و گويا اين 
ح��رف از ناحيه فرزند امام حاج آقا مصطفي نيز 
زده شد که غضب س��نگيني امام را فرا گرفت 
و با فرياد گفت:»در خانه بايد باز باش��د«پس از 
آن امام خطاب به حاضرين و اطرافيان دس��تور 
بر پا داشتن نماز را دادند و گفتند: چه بهتر برپا 
خيزيم و نم��از بگزاريم که اگر دژخيمان حمله 
کردن��د ما در حال نماز باش��يم و به فوز بزرگ 
نايل ش��ويم و در حال رفتن ب��ه درگاه خداوند 
م��ا را مورد هجوم قرار دهن��د، اين بزرگ ترين 
رس��وايي براي آن ها و برتري��ن موفقيت براي 

ماست .
)منبع : روزنامه کيهان، 29/6/58(

 

اقامه نماز در بدترين شرايط جسمي 
     آقاي س��يد رحيم ميري��ان مي گويد: ظهر 
آن روزي که امام رحلت کردند، يک ساعت به 
اذان ظهر مانده بود. امام حالش��ان خوب نبود . 
کمک کرديم ايشان وضو گرفتند. دکتر عارفي 
به من گفت : امام نمي تواند دستشان را حرکت 
بدهند شما دست آقا را بگير. چون سرم در دست 
امام بود موقع تكبير نمي توانس��تند دستشان را 
باال بياورند . لذا کنار امام نشس��ته دستشان را 
در دس��تم گرفتم . آقا با آن حال نامناسبي که 
داش��تند نماز مي خواندند که تا ساعت يک بعد 

از ظهر نماز ايشان ادامه داشت .
)منبع : برداشت هايي از سيره امام خميني)ره(، 

ج3، ص82و83 (

 

هر چه هست از اهل بيت است  
     حجة االسام والمسلمين نصراهلل شاه آبادي 
م��ي گوين��د: در تمام مدتي که ام��ام در نجف 
تشريف داش��تند، من برنامه اي منظم و معين 
را از ايش��ان ديدم . مثًا ساعت خواندن نماز و 
تش��رف به حرم ايشان بسيار دقيق بود و دقيقه 
اي پس و پيش نمي ش��د . در حرم يک زيارت 
امي��ن اهلل از رو به رو مي خواندند. س��ام باال 
سر به حضرت سيدالش��هداء )ع( مي دادند و بر 
مي گشتند و مي نشستند و زيارت جامعه کبيره 
و دو رکع��ت نماز مي خواندن��د . اين برنامه تا 
زماني که ايشان در نجف تشريف داشتند ادامه 
داشت. هرگز نديدم امام بگويند که مثًا امشب 
مهم��ان مي آيد و من نيس��تم و يا مثًا جواب 
اس��تفتائات مانده اس��ت و از اين دست . همه 
کارهاي ايش��ان در س��اعت مقرر و مخصوص 
به خود انجام مي ش��د و من هيچ کس را نديدم 
ک��ه مانند امام بتواند با اين نظم و دقت زندگي 
کند. خود امام در اين باره مي  فرمودند:» هر چه 

هست از اهل بيت است.«
)منبع : پا به پاي آفتاب، ج3، ص262(
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وقتی خيلی کوچک بودم اولين خانواده ای که در محلمان تلفن خريد ما 
بوديم هنوز جعبه قديمی و گوشی سياه و براق تلفن که به ديوار وصل شده 

بود به خوبی در خاطرم مانده.
قد من کوتاه بود و دس��تم به تلفن نميرس��يد ولی هر وقت که مادرم با 

تلفن حرف ميزد می ايستادم و گوش ميكردم و لذت ميبردم.

اطالعات لطفا

حرفهاي خودماني

بعد از مدتی کش��ف کردم ک��ه موجودی عجيب 
در اين جعب��ه جادويی زندگی می کند که همه چيز را 
می داند . اس��م اين موجود» اطاعات لطفآ« بود ، و به 
همه سوالها پاسخ می داد. ساعت درست را می دانست 

و شماره تلفن هر کسی را به سرعت پيدا ميكرد .

ب��ار اولی که با اين موجود عجيب رابطه بر قرار کردم 
روزی بود که مادرم به ديدن همسايه مان رفته بود . رفته 
بودم در زير زمين و با وس��ايل نجاری پدرم بازی ميكردم 

که با چكش کوبيدم روی انگشتم.
دستم خيلی درد گرفته بود ولی انگار گريه کردن فايده 

نداشت چون کسی در خانه نبود که دلداريم بدهد .
انگش��تم را کرده ب��ودم در دهانم و همي��ن طور که 
ميمكيدم��ش دور خانه راه می رفتم . ت��ا اينكه به راه پله 
رسيدم و چشمم به تلفن افتاد ! فوری رفتم و يک چهار پايه 
آوردم و رفتم رويش ايستادم . تلفن را برداشتم و در دهنی 
تلفن که روی جعبه باالی سرم بود گفتم اطاعات لطفآ .

صدای وصل شدن آمد و بعد صدايی واضح و آرام در 
گوشم گفت : اطاعات .
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- انگشتم درد گرفته .... 
حاال يكی بود که حرف هايم را بشنود ، اشكهايم سرازير شد .

پرسيد مامانت خانه نيست ؟
گفتم که هيچكس خانه نيست .

پرسيد خونريزی داری ؟
ج��واب دادم : نه ، با چكش کوبيدم روی انگش��تم و حاال خيلی درد 

دارم .
پرسيد : دستت به جا يخی می رسد ؟
گفتم که می توانم درش را باز کنم .

صدا گفت : برو يک تكه يخ بردار و روی انگشتت نگه دار .
ي��ک روز ديگر به اطاعات لطفآ زنگ زدم . صدايی که ديگر برايم 
غريبه نبود گفت : اطاعات . پرس��يدم تعمير را چطور می نويسند ؟ و او 
جواب��م را داد . بعد از آن برای همه س��والهايم ب��ا اطاعات لطفآ تماس 
ميگرفتم . سوالهای جغرافی ام را از او می پرسيدم و او بود که به من گفت 
آمازون کجاست . سوالهای رياضی و علومم را بلد بود جواب بدهد . او به 

من گفت که بايد به قناريم که تازه از پارك گرفته بودم دانه بدهم .
روزی که قناری ام مرد با اطاعات لطفآ تماس گرفتم و داستان غم 
انگيزش را برايش تعريف کردم . او در س��كوت به من گوش کرد و بعد 
حرفهاي��ی را زد که عمومآ بزرگترها برای دلداری از بچه ها می گويند . 

ولی من راضی نشدم . 
پرسيدم : چرا پرنده های زيبا که خيلی هم قشنگ آواز می خوانند و 
خانه ها را پر از ش��ادی ميكنند عاقبتشان اينست که به يک مشت پر در 

گوشه قفس تبديل ميشوند ؟

فكر ميكنم عمق درد و احس��اس مرا فهميد ، چون 
که گفت : عزيزم ، هميشه به خاطر داشته باش که دنيای 
ديگری هم هس��ت که می شود در آن آواز خواند و من 

حس کردم که حالم بهتر شد .
وقتی که نه س��اله شدم از آن شهر کوچک رفتيم . 
دلم خيلی برای دوس��تم تنگ شد. اطاعات لطفآ متعلق 
ب��ه آن جعبه چوبی قديمی بر روی ديوار بود و من حتی 
به فكرم هم نميرس��يد که تلفن زيبای خانه جديدمان را 

امتحان کنم .

وقت��ی بزرگتر و بزرگتر می ش��دم ، خاطرات بچگيم را هميش��ه دوره 
ميكردم . در لحظاتی از عمرم که با شک و دودلی و هراس درگير می شدم ، 
يادم می آمد که در بچگی چقدر احس��اس امنيت می کردم . احس��اس می 
ک��ردم که اطاعات لطفآ چقدر مهرب��ان و صبور بود که وقت و نيرويش را 

صرف يک پسر بچه ميكرد.

س��الها بعد وقتی ش��هرم را برای رفتن به دانش��گاه ترك 
ميكردم ، هواپيمايمان در وسط راه جايی نزديک به شهر سابق 
من توقف کرد. ناخوداگاه تلفن را برداش��تم و به ش��هر کوچكم 

زنگ زدم : اطاعات لطفآ !
صدای واضح و آرامی که به خوبی ميش��ناختمش ، پاسخ 

داد اطاعات .
ناخ��وداگاه گفت��م م��ی ش��ود بگويي��د تعمي��ر را چگونه 

می نويسند ؟
س��كوتی طوالنی حاکم شد و بعد صدای آرامش را شنيدم 

که می گفت : فكر می کنم تا حاال انگشتت خوب شده .
خنديدم و گفتم : پس خودت هس��تی ، می دانی آن روزها 

چقدر برايم مهم بودی ؟
گفت : تو هم ميدانی تماس��هايت چق��در برايم مهم بود ؟ 

هيچوقت بچه ای نداشتم و هميشه منتظر تماسهايت بودم .
به او گفتم که در اين مدت چقدر به فكرش بودم . پرسيدم 
آيا می توانم هر بار که به اينجا می آيم با او تماس بگيرم . گفت 
: لطفآ اين کار را بكن ، بگو می خواهم با ماری صحبت کنم .

سه ماه بعد من دوباره به آن شهر رفتم .
يک صدای نا آشنا پاسخ داد : اطاعات .

گفتم که می خواهم با ماری صحبت کنم ..
پرسيد : دوستش هستيد ؟

گفتم : بله يک دوست بسيار قديمی ..
گفت : متاس��فم ، ماری مدتی نيمه وقت کار می کرد چون 

سخت بيمار بود و متاسفانه يک ماه پيش درگذشت .
قب��ل از اينكه بتوانم حرفی بزن��م گفت : صبر کنيد ، ماری 
برای ش��ما پيغامی گذاشته ، يادداش��تش کرد که اگر شما زنگ 

زديد برايتان بخوانم ، بگذاريد بخوانمش ..
صدای خش خش کاغذی آمد و بعد صدای نا آشنا خواند :

به او بگو که دنيای ديگری هم هس��ت که می شود در آن 
آواز خواند ... خودش منظورم را می فهمد ....

www.goonagoon.nasseh.ir
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دایی ُدن کیشوت
مظفر ايزگو از کشور ترکيه

ترجمه ی ناصر فيض
تصويرگر :فريبا رهدار

داستان

چند روز پيش زد به سرم و رفتم استانبول که داييمو ببينم. روی 
اتوبوسی که منو به استامبول رسوند، با خط درشت نوشته بود آپولو 14. 
باالخره توی اين مسابقة تكنولوژی با امريكا ما هم بايد جايگاهی داشته 
افتادم  باشيم. توی توپ قاپو، پريدم و سوار يه مينی بوس شدم و راه 
به طرف خونة داييم. باور کنيد اونقدر خوشحال شدند که نگو! درست 
سه سال بود که منو نديده بودند، من هم توی اين مدت استانبول را 
نديده بودم. بعد از خوش و بش و چاق سامتی و قهوه و ... داييم داشت 
آمادۀ رفتن به اداره می شد. بندۀ خدا يک سال ديگه داشت که اگه اون 
يكسال رو هم صبر می کرد، باز نشسته می شد. روشو کرد به من و 
گفت: »پسرم! چه می شه کرد؟ اين يک سال هم بخواهی نخواهی می 

گذره.« 
دايی پيژامه اش رو درآورد، يک مقوای خيلی ضخيم رو با زحمت 
دور پاهاش پيچيد. با خودم گفتم نكنه دايی بيماری ای چيزی پيدا کرده. 
خيلی ناراحت شدم. گفتم: »دايی جون! مثل اينكه ديگه پير شدی و بايد 

کم کم به فكر قرص قلب و اين چيزها باشی!«
دايی در حالی که يک دستشو به کمرش گرفته بود، گفت: »نگو 

پسرم، نگو!«
بعد زن دايی پارچة کهنة خيلی بزرگی آورد و تاش کرد اونو پشت 

کمر دايی جاسازی کنه. گفتم: »دايی، نكنه کمر درد هم داری!« 
با همون حالت گرفته گفت: »اَه...ه!« 

درستی  جای  رو  پارچه  »خيريه!  گفت:  و  زنش  به  کرد  روشو  بعد 
نذاشتی. داره يک چيزی توی پهلوهام فرو می ره.«

زن داييم گفت: »حتمًا يه کم جا به جا شده. االن درستش می کنم 
و می ذارم سر جاش.« 

گفتم: »زن دايی! مگه اون پارچه بايد کجا قرار بگيره؟« 
گفت: »چيز مهمی نيست عزيزم! روی کليه ها. آخه اونو بايد درست 

روی قسمت کليه های داييت می ذاشتم.« 
گفتم: »ای وای! نكنه کليه های دايی هم...؟«

گفت: »نپرس پسرم، نپرس!« 

و  درآورد  براق  فلز  تيكه  دو  و  کمرش  به طرف  برد  رو  دستش  و 
نشون من داد:

- نگاه کن پسرم! يكيش رو روی کلية چپم می ذارم و يكيش رو 
هم روی کلية راستم. 

با کمک زن داييم مثل يک دکتر که کارش رو دقيق  بعد دوباره 
انجام می ده، اونها رو جابه جا کرد و اين مرتبه راضی شد. گفتم: »دايی! 

اين فلزها کار خاصی انجام می دن؟«
گفت: »نه پسرم. اينها دو تيكه فلز معمولی هستن اّما خيلی به دردم 

می خورن.«
گفتم: »سنگ و اين چيزها؟« 

گفت: »واسه هر چيزی خوبه پسرم!«
دوباره زن دايی رفت و با چيزی شبيه يک کاه خود شكسته اومد.

اين ديگه برای کجاست؟« گفت: »اين واسة  گفتم: »دايی جون، 
روی شكمه. هر چند کمی شبيه زنهای باردار می شم اّما خيلی به دردم 

می خوره.« 
گفتم: »حتمًا برای دل درد و اينها؟«

گفت: »نپرس پسرم، نپرس!«
زن داييم يک شال بزرگ رو در حالی که پيچ و تاب می داد چنان 
قشنگ به شكم دايی بست که اون شیء کاه خود مانند هم سر جاش 
محكم شد. با ديدن اين منظره ديگه نتونستم جلوی خنده مو بگيرم اما 
خيلی به خودم فشار آوردم و نذاشتم دايی متوجه من بشه. آخه با يک 
زن  بعد  کمی  نبود.  درستی  کار  کرد،  نمی شه شوخی  که  مريض  آدم 
داييم با دو تا لولة بخاری وارد شد، قسمت باالی لوله ها دستكاری شده 
بود و کمی گشادتر از قسمت پايين شده بود. گفتم: »دايی اينها برای 
کجاس؟« گفت: »واسة پاهام پسرم! پاهام.« گفتم: »ای وای! دايی جان 

حتمًا رماتيسم داری!؟« گفت: نپرس پسرم، نپرس!«
اين بار زن داييم شروع کرد با زحمت فراوان پاهای دايی رو توی 
لوله ها جا کرد، کارش که تموم شد، داييم گفت: »خانوم کاه شاپوی 
منو بيار!« کاه رو که از دور ديدم، جيگرم آتيش گرفت. گفتم: »دايی 
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جون اينكه کاه نيست. ديگه، ديگ! چيز به اين سنگينی رو چطوری 
روی سرت نگه می داری؟« گفت: »اَ...ه! نپرس پسرم، نپرس!«

خنده ام  هم  که  حالی  در  حساسيه.  جای  خيلی  المروت،  سر  اين 
گرفته بود و هم به خاطر دايی ناراحت بودم، گفتم: »دايی، ديگه شدی 
شبيه دن کيشوت، يک  دن کيشوت واقعی!« زن دايی رفت و با يک 
سينی مسی بزرگ آمد. گفتم: »زن دايی! اين ديگه چيه؟« گفت: »چتر 
داييته پسرم!« بيچاره دايی، وقتی بارون بياد، يعنی بايد اين سينيو روی 
سرش بگيره؟ دايی چه بيماری ای داره که نبايد حتی يه قطره بارون 

روی سرش بريزه؟
خداحافظی  منظرۀ 

در  دم  زنش  با  دايی 
و  بار  اسف  خيلی 

ترحم انگيز بود...
فكرش رو بكنيد، 

کليه،  مرض  قلبی،  بيماری  که  کسی 
شكم درد، رماتيسم و خيلی چيزهای 
ديگه داره اصًا معلوم نيست اگه بيفته 

و بميره کيه که به دادش برسه!
- حالم کن خيريه!

- حالت باشه محسن!
ماکارونی  من  خيريه؟  دونی  می   -

رو خيلی دوست دارم. يادت باشه اگه رفتم 
ماکارونی  فقرا  بين  جمعه  شبهای  برنگشتم،  و 

خيرات کنی.
زن دايی داشت مثل ابر بهار گريه می کرد؛

- نگو محسن! خدا نكنه!
- خانوم، اتفاقه ديگه. يک مرتبه آدم می   ره و ديگه 

بر نمی گرده.
- خب مرگ حقه اما... 

ديگه  گرفتن.  آبغوره  به  کرد  شروع  دايی  بار  اين 
نتونستم جلوی خودمو بگيرم. من هم زدم زير گريه. 
با روسريش پاك  زن داييم در حالی که دماغش رو 

شاءاهلل  ان  هم  سال  يک  »اين  گفت:  کرد،  می 
می گذره محسن.«

دايی آه بلندی کشيد و گفت: »می گذره خيريه! آره که می گذره. 
حاال ديگه گريه نكن. باالخره مياد روزی که از صبح تا شب و از شب تا 

صبح پامو از خونه بيرون نذارم و همه ش کنارت بشينم.
کنی  می  گريه  همينطور  اما خودت  نكن  گريه  می گی  من  به   -

محسن؟
ديگه  کنم، حاال  نمی  گريه  باشه   -

برو تو خيريه! 
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- مواظب خودت باش محسن!
- سرنوشت خانوم! تقدير الهی... هر چيه همونه.

- تقدير الهی درست اما تو بايد مواظب خودت باشی!
- باشه، سعی می کنم.

بعد داييم دستش رو انداخت دور گردن من و گفت: »خواهر زاده، 
منو حال کن!«

و باز چشماش پر از اشک شد: 
همينه پسر، زندگی همينه!  -

کنی  می  »فكر  گفت:  کشيد،  می  باال  بينيشو  آب  که  حالی  در  و 
زندگی چيه؟ همه ش به يک تار مو بنده. چشمهاتو وا می کنی هستی، 

چشمهاتو می بندی نيستی...«
- پناه بر خدا دايی، نفوس بد نزن. ان شاء اهلل که خيره، زبونت رو 

به خير واکن!
- به خير باز کنی يا نكنی چه فرقی می کنه؟

- به اندازه کافی مريضی داريد، حاال نااميدی هم بياد روی اون؟ 
واسه چی؟ آخه اين جور حرفها درد رو دوا نمی کنه!

- تو جای من باش و نااميد نباش... تازه کی به تو گفته که من اين 
همه مريضی دارم؟!

- يعنی شما مريض نيستی؟

- نه جونم! نگاه کن، مثل شاخ شمشاد ُسر و ُمر و گنده.
- پس اين اوضاع، اين فلزها، کاه خود، شال، لوله بخاری و ...

- اينها زرهه پسرم! زره کامل، تجهيزات کامل دفاعی. اين روزها 
ديگه راه رفتن توی استانبول شده مصيبت. پسرم! اين رو که يک مرتبه 
يک گلوله با چه کاليبری و از کجا و چه وقت بياد و کجات بخوره، نه تو 

می تونی پيش بينی کنی و نه من و نه پليس و نه هيچ کس ديگه...
- يعنی شما فقط به همين دليل با اين تجهيزات از خونه می رين 

بيرون؟
- اَ...ه پسرم، اَ...ه! اين روزها بهترين و قشنگ ترين چيز  اينه که 
آدم يه تانک يا زره پوش داشته باشه و سوارش بشه و با خيال راحت 
بره سر کار و برگرده خونه. اما پدر بی پولی بسوزه... خب ديگه، من بايد 
تو  بری  به سرت  نزنه  نيومدم، يک وقت  تا من  باشه  يادت  فقط  برم. 
کوچه و خيابون! غروب که برگشتم با تجهيزات کامل می برمت بيرون. 

چطوره؟ ها؟ 
گفتم: »چشم دايی، چشم...« هنوز حرفم کامًا تمام نشده بود که 
ويژژژژ... يک گلوله آمد و از کنار گوشم رد شد و موهای روی گوشم رو 

کمی سوزوند. به دايی نگاه کردم، انگار نه انگار!
گفتم: »دايی، ديدی؟! گلوله بود. به خدا يک گلولة واقعی...«

گفت: »می دونم پسرم! ما گوشمون از اين صداها پره و با صداهای 
مختلفش هم آشناييم. اين صدای گلوله مال پسر بقال سر کوچه ست 
که تازگيا کماندو شده. داره تمرين تيراندازی می کنه.« توی اين ميون 
ويژژژ يک گلولة ديگه از کنار صورتم رد شد و پوست بينيمو خراشيد و 
يه خط درشت روی صورتم کشيد. بافاصله خودمو انداختم روی زمين و 

وحشت زده گفتم: »دايی! جنگه؟! جنگ با قبرسه؟ چه خبره دايی؟!«
قادر  مال پسر  اين صدا هم  بلند شو،  نيست پسرم!  - چيز مهمی 

قصابه.«
داشتم بلند می شدم که: گرووومپ! يه چيزی با صدايی وحشتناك 

کنارم منفجر شد. دوباره خودمو به سرعت انداختم روی زمين. 
- دايی، تو رو به خدا اين چی بود؟

منو  رفتم،  من  تو.  برين  باشين  زود  بُمبه.  جانم!  نيست  چيزی   -
حال کنيد!

مواظب خودت  زد: »پسرم!  فرياد  دور می شد،  که  حالی  در  دايی 
باش. يه مرتبه کنار پنجره و اينها نری ها!«

داييم مثل دن کيشوت کاه خودشو کشيده بود روی بينيش و از 
پياده روهای پر از چاله و چواله با حالت زيگزاگ و بسيار محتاطانه می 

رفت که توی ازدحام شهر گم بشه...
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فيما چپ چپ به جهتی که يوليا اشاره می 
کرد، نگريست. خود را عقب کشيد و سعی کرد 
بلند ش��ود و آهسته در برود. مار گفت: » سام! 
می توانی مرا» ِکن« صدا کنی. در واقع من که 
ب��ه ظاهر يک خزنده به نظر می آيم معمواًل در 
دانشكدۀ علوم سّياره ام در مورد مسائل تاريخی 

سخنرانی می کنم.«
ده دقيقه طول کش��يد تا فيما حواس��ش را 
جمع کند و چون جانورشناس��ی نمی دانست به 
ظاهِر عجيب مس��افران فضايی ع��ادت کند. از 
طرف��ی فيما به تحقيقات و اکتش��افات فضايی 
عاقه داشت و آرزو می کرد روزی به فضا برود 
و وقت��ی منظور مار را فهمي��د و گفته هايش را 
باور کرد، واقعاً ذوق زده شد. قدمی روی چمنها 
برداشت و زير لب گفت:» ارتباط، آرزوی ديرين 
بش��ر. ما و ش��ما به اعماق فضا سفر می کنيم. 

موتور شما بر چه اساسی کار می کند؟« 
متأس��فانه ديگ��ر کار نم��ی کن��د.   -

شكست.
فيما گفت:» درستش می کنيم.«

ول��ی م��ا آن را تجزيه ک��رده ايم تا   -
دست کس ديگری نيفتد.

چه کار احمقانه ای! حاال نمی ش��ود   -
ثاب��ت کرد ش��ما از فضا آمده اي��د. مردم تمايل 
دارند مارهای س��خنگو را باور کنند تا آمدن آدم 

فضاييها را.
مار فري��اد زد:» ما نم��ی خواهيم چيزی را 
ثاب��ت کنيم. ما فقط بايد به هند برويم و از آنجا 

به وطنمان برگرديم.«
فيم��ا گف��ت:» ام��كان ن��دارد. اول باي��د 
همكاس��يهای ما را ببينيد و از موّفقيتهای خود 

بگوييد. بعد به فرهنگس��تان علوم و شهر ستاره 
شناسی می رويم.«

مار آه کشيد. يوليا دلسوزانه گفت:» آنها بايد 
وظيفةشان را انجام بدهند.«

اما فيما دست بردار نبود و به کلی چيزهای 
ديگری می خواست. يوليا از سيل حرفهای فيما 
به سرگيجه افتاده بود که صدای جيغ وحشتناکی 
از دور ب��ه گوش رس��يد. مار ش��گفت زده از جا 
پريد:» چه اتّفاقی افتاده است؟ آه، مطمئنم کسی 
به دوس��تم حمله نكرده، بلكه او را به الی نيها 

فراری داده است!«
يوليا نخستين کس��ی بود که به سمت رود 
دويد، بعد فيما با همان س��رعت و دس��ت آخر 
م��ار که دمش را باال نگهداش��ته بود. خيلی زود 
آنها منظرۀ اس��فبار ترنكوری فضايی را مشاهده 
کردند. باند تا گردنش ُسر خورده بود و مثل شال 
گ��ردن در باد باال و پايين م��ی رفت. جلبكها و 
نيها به پوستش چسبيده بودند و معلوم نبود چرا 

عينک رزی از يک گوشش آويزان است!
ببر با نگاهی به فيما گفت: » خسته شدم! از 
اين همه آزار و اذّيت و س��وء تفاهم خسته شدم. 
کنار رود داش��تم خودم را در آفتاب خش��ک می 
کردم که دو تا جوان، فرارکنان سر رسيدند. يكی 
از آنها فرياد کشيد و به طرفم سنگ پرت کرد و 

ديگری حتی عينكش را به طرفم انداخت...«
در همي��ن موقع صدای ش��يپور اردوگاه به 
گوش رس��يد. شيپور همه را برای جمع شدن در 
زمين فرا می خواند. يوليا گفت:» عجيب است. 

اين شيپور برای چيست؟«
مار گفت:» احتمااًل اي��ن آژير به ما مربوط 

می شود.«

دس��تور  چابكان��ه  يولي��ا 
داد:» همي��ن جا بماني��د. ما به 
اردوگاه می رويم و اگر خطری 

بود به شما خبر می دهيم.«
شاگردان بر خطوط صفهايشان 

ايستاده بودند. » آربوزين« مدير اردوگاه 
با ظاهری موّقر و س��نگين به همراه استپانيچ 

معلم طبيعی، کنار شيپورزن ايستادند. يوليا فوری 
توانست سميونف و رزی را پشت آنها تشخيص 
ده��د. پس از اي��ن که همة صفوف ش��اگردان 
بازرسی ش��د تا همة افراد سرجاهايشان باشند، 
مدير با آرامش آه کشيد و در دستمالش فين کرد 
و اين دستور صادر شد: » همه با سرگروههايشان 
بايد به خوابگاههای خود بروند و هيچ کس حق 
ندارد بدون اجازۀ ش��خص من از اردوگاه خارج 

شود.«
بچ��ه ها از هم��ه طرف فري��اد زدند:» چه 

اتفاقی افتاده است؟«

داستان دنباله دار

قسمت چهارم

نوشته ي کاير بوليچف / 
ترجمة رامك نيك طلب

تصوير گر : مجيد صالحي

اخطار در 
اردوگاه

هند دو بليت براي
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مدير که هنوز در مورد گفتن يا نگفتن ماجرا 
به آنها ترديد داش��ت، درنگ کرد و به استپانيچ 
نگريست و استپانيچ ديد که بهترين موقع است 
که اوضاع را در دست بگيرد. پس با صدای يک 
معلم طبيعی فرياد زد:» گوش کن! گزارش رسيده 
است که در اطراف اردوگاه حيوانات وحشی ديده 
شده اند. ما بايد صحت خبر را بررسی کنيم. البته 

به احتمال زياد اشتباهی پيش آمده است.«
رزی فرياد زد: »اش��تباه نشده است. عينک 

من کجاست؟«
از صفوف گروه س��وم صدای يوليا گريبكوا 
ش��نيده ش��د:» رزی، عينكت را بگي��ر و وقتی 

بی اجازه آبتنی می کنی، گمش نكن.«
رزی ب��ا صدای محكم يک ش��اگرد نمونه 
گف��ت: » نمی دانم گريبك��وا از کجا عينک مرا 
پيدا ک��رده! من آن را به ص��ورت يک ببر پرت 

کردم.«
کسی آهس��ته گفت:» بايد ببر عينک را به 
او داده باش��د.« و تم��ام اردوگاه از خنده منفجر 
شد. حتی مدير هم لبخندی با آسودگی خاطر زد. 
وقتی خن��ده ها فروکش کرد، رزی داد زد:» اگر 
به حرفهايم گوش ندهيد، باالخره کسی صدمه 
می بيند!« اما کسی گوشش بدهكار نبود. يوليا به 

فيما آهسته گفت:» بيا به جنگل برگرديم.«
فيما گف��ت:» يک دقيقه صبر کن.« بعد به 
مدير و استپانيچ اش��اره کرد که در مورد چيزی 
آهس��ته صحبت می کردند. مدير سر تكان داد 
و به س��رعت ب��ه دفترش رفت، هم��ان لحظه 
اس��تپانيج همان صدای معلّم��ش را به کار برد: 
» دس��تور مدير به ق��ّوت خود باقی اس��ت و تا 
اطاع ثانوی کس��ی حق ندارد اردوگاه را ترك 
کند.« و بدون هيچ اعتنايی به اعتراض بّچه ها 
به دنبال مدير رفت. يوليا و فيما تصميم گرفتند 
که بی هيچ جلب توجهی از صف خارج شوند و 
خودش��ان را به بوته های اتاقک مدير برسانند. 
پنج��ره ب��از بود. خودش��ان را به دي��وار اتاقكی 
چسباندند که از آنجا صحبتهای مدير که داشت 
با کسی تلفنی صحبت می کرد، به خوبی شنيده 
می ش��د:» البته شايعه می تواند راست نباشد اما 
از شما می خواهم که در مورد فرار احتمالی ببرها 
از باغ وحش يا س��يرك تحقيق کنيد. من 200 

ک��ودك اينج��ا دارم و نمی خواهم جانش��ان به 
خطر بيفتد...نه، اجازه نمی دهيم کسی به جنگل 
برود. بله، منتظر خواهيم ماند.« صدای گذاشتن 
گوش��ی آمد. بعد مدير به استپانيچ گفت:» آنها 
گفتند که نگران نباشيم، موضوع را بررسی می 
کنند و کس��ی را با سگ می فرستند که خوب 

جنگل را بگردد.«

پناهگاه
غريب��ه ه��ا مطيعانه منتظر بودن��د. ببر در 
س��بزه زار قدم می زد و باند به دنبالش در هوا 
می رقصيد. ِکن خ��ودش را دور درخت کاجی 
پيچيده بود، سرش را روی شاخه ای گذاشته و 

در افكار عميقی غرق بود.
يوليا همان طور که به سبزه زار می دويد، 

پرس��يد:» مطمئنيد نم��ی خواهيد با 
سربازان ماقات کنيد؟«

ببر جواب داد:» کامًا 
چ��را؟ مگ��ر دارن��د می 

آيند؟«
فيما گف��ت:» خيلی 

زود اينجا می رسند.« اثری 
از ترس قبلی اش نبود. آدمها 

چق��در زود به ه��ر چيز عادت 
می کنند. س��ر مثلثی و پهن مار 

به س��مت آنه��ا تاب خ��ورد:» چی 
شده؟«

توضي��ح  فيم��ا 
داد:»  آن جانوران موذی 

زود ب��ه اردوگاه رفتند و 
زن��گ خط��ر را به صدا 
درآوردند. خيلی س��عی 
کردي��م تا همه را قانع 
ببر س��اختة  کنيم که 

ذهنشان است.«
چ��را  پ��س   -
می  اينج��ا  س��ربازها 

آيند؟
- برای پيدا کردن 

شما.
م��ار گف��ت:» م��ا 
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نمی تواني��م س��ربازان محترم ش��ما را ماقات 
کنيم. اگر اين کار را بكنيم، قوانين کهكشانی را 
نقض کرده ايم و در نتيجه مأموريتمان را خراب 

کرده ايم.«
يوليا گفت:» ما شما را به جای امنی منتقل 
می کنيم. فكری به ذهنمان رسيد. يک انبار کاه 

در جزيره قرار دارد.«
يوليا به جزيره ای در پايين رود فكر می  کرد 
که تقريباً سرتاس��رش از چمن پوشيده شده بود. 
در وس��ط جزي��ره، روی تپه ای کوت��اه انباری 
مخروب��ة پوش��يده از علف قرار داش��ت. جزيره 
توس��ط کانال باريكی به اردوگاه وصل می شد. 
آنها نمی توانس��تند از اردوگاه به جزيره بروند و 
مجبور شدند که از رود، نيم کيلومتر پايين بروند. 
چاب��ک و با احتياط راه م��ی رفتند. يوليا که هم 
چش��مهای تيزی داش��ت و هم هنگام احساس 
خطر س��ريع عمل می ک��رد، جلوتر از همه می 
رفت. به دنبالش فيم��ا و ببر و مار آخرين عضو 
گروه بودند. هر از گاهی به عقب نگاه می انداختند 
تا مطمئن شوند کسی تعقيبشان نمی کند. يوليا 
می دانس��ت که قايقی قديم��ی معمواًل در کنار 
رود قرار دارد. اين قايق مال کسی نبود و گاهی 
پسرهای اردوگاه و روستاييان برای آبتنی کردن 
و ماهيگيری در طرف ديگر جزيره از آن استفاده 
می کردند. يوليا اميدوار بود قايق هنوز آنجا باشد 
ولی از بدشانس��ی، قايق در س��مت ديگر رود به 

گل نشسته بود.
حاال مجبوريم شنا کنيم.  -

مار گفت:» مطمئن نيس��تم که بتوانم. هيچ 
وقت امتحان نكرده ام. من مار آبی نيستم.«

فيما ساکت بود. شنای فيما خوب نبود ولی 
نمی خواست اين را بپذيرد. يوليا نگاهی به گروه 
آب ندي��ده اش انداخت. نباي��د وقت را تلف می 
کرد. کفش��هايش را از پا کند، بلوزش را درآورد، 
دورخي��ز کرد و ب��ه آب پريد. س��رعت آب زياد 
ب��ود و يوليا حتی برای ن��گاه کردن به اطرافش 
وقت نداش��ت. اگر درنگ می ک��رد، آب رود او 
را از جزيره دور می کرد. س��رانجام چهار دست 
و پا از آب بيرون آمد و به دنبال قايق به پش��ت 
جزيره رفت. زنبق زرد پايش را بريد و انگشتانش 
در لج��ن نرمی فرو رفت. لجن چس��بيده بود و 

نمی گذاشت راحت قدم بردارد. نفس نفس زنان 
به قايق رس��يد. حال بايد آب قايق را با س��طل 
خالی می کرد. همچنان که در حال خالی کردن 
آب قاي��ق بود، به کنارۀ رود نگاهی انداخت. مار 
حلقه ش��ده خوابيده بود. فيما تا زانو در آب بود و 
بب��ر عصبانی روی زمين قدم م��ی زد، انگار در 
قفس افتاده است. پارو سنگين بود و يوليا حس 
کرد که پارو زدن واقعاً مش��كل است. قايق دور 
خ��ود می چرخيد و از او فرمان نمی برد اما آنچه 
يوليا را خسته می کرد به يادآوردن اين مسئله بود 
که وقت ندارد و بايد عجله کند. س��رانجام يوليا 
رس��يد. فيما جلو دويد و دستگيرۀ جلوی قايق را 
گرف��ت. وقتی بدن طوالنی م��ار به درون قايق 
ُس��ر خورد، فيما پارو را در دس��ت گرفت و فرياد 

زد:» يوليا، تو اينجا بمان. من آنها را می برم.«
يوليا به عامت پذيرفتن، سر تكان داد و ببر 
را کمک کرد تا س��وار قايق شود. بعد قايق را به 
جلو هل داد. فكر ديگری به ذهنش رسيد و دنبال 
قايق شنا کرد. قايق در اثر سنگينی وزن آنها هم 
سطح آب ش��ده بود. فيما نامنظم پارو می زد و 
ببر از تكانهای قايق ترسيده بود و می لرزيد. يوليا 
نگران بود. قايق پر از آب ش��ده بود. خوشبختانه 
اتفاقی نيفتاد. وقتی به جزيره رسيدند، فيما فهميد 
که يوليا همراه قايق ش��نا کرده است. غريبه ها 
را به انبار کاه رس��اندند. خيالشان راحت بود ولی 
هنوز آشكارا می لرزيدند. يوليا گفت:» همين که 
هوا تاريک شود، برمی گرديم و فكر می کنيم.«

يوليا و فيما از انبار خارج شدند و با همديگر 
قايق را به س��متی از کنارۀ جزيره کشيدند تا از 
اردوگاه ديده نش��ود. سپس طول کانال را با شنا 
پيمودند. يوليا کفشهای فيما را به دستش داد و به 
اردوگاه بازگشتند. سپيور همه را به شام خوردن 
فرا می خواند. وقتی از س��الن غذا خوری بيرون 
آمدند، يوليا متوجه نگاه خيرۀ کس��ی شد. رزی 
کناری ايس��تاده بود و به پاهای او می نگريست. 
همان لحظ��ه يوليا به يادآورد که گل خش��ک، 
پاهايش را تا زانو پوش��انده اس��ت. رزی موذيانه 

لبخند می زد.

ادامه دارد
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كامپيوتر

در اين باتری از نوعی ويروس باکتری خوار استفاده شده که اميد است در آينده بتوان آنها را جايگزين باتری خودرو ها و لوازم الكترونيک کرد. 
وجود چهار عنصر، عملكرد باتری را ممكن می سازد: آند، کاتد، محلول رسانای الكتروليت که بين دو قطب جريان دارد و عايقی که آند و کاتد را 
از هم جدا می کند. يک باتری در اصل وقتی جريان الكترونها از قطب منفی به قطب مثبت از طريق محلول الكتروليت ايجاد می شود، انرژی 
شيميايی را به انرژی الكتروشيميايی تبديل می کند. دانشمندان يک باتری ليتيومی )Lithium-ion( مشابه باتريهای عادی موجود در بازار را 
توليد کردند با اين تفاوت که از ويروسهايی که به طور ژنتيكی تغيير يافته اند، برای ايجاد آند که حاوی بار منفی است و کاتد با بار مثبت استفاده 
کردند. ويروس مورد استفاده، ويروسی از نوع ويروسهای باکتری خوار )باکتريوفاژ - bacteriophage( محسوب می شود که باکتريها را 

آلوده می سازد اما آسيبی به انسان وارد نمی کند.
دانشمندان موفق شدند ژنهای يک ويروس را به گونه ای تغيير دهند که اجزای اين ويروس در هنگام رشد در يک محور قرار گيرند 
و آندی سيم مانند در ابعاد نانو را تشكيل دهند که قطر آن يک دهم قطر موی انسان باشد. سپس ميكروب ها را در محيطی آغشته به 
موادی کمياب همچون اکسيد کبالت و طا کشت دادند و از آنجا که اين ذرات بار منفی دارند، توانستند آنها را به ورقه ای متراکم و 

پوشيده از ويروس تبديل کنند که به عنوان آند عمل می کند.
باتريهای حاصل که به محيط زيست نيز آسيب نمی رسانند، از ظرفيت انرژی و عملكردی معادل باتريهای قابل شارژ در 
اتومبيلهای برقی- بنزينی برخوردار هستند. در حال حاضر باتری نمونه در ابعاد يک سكه ساخته شده است اما دانشمندان معتقدند 
ساختار فعلی به اندازه ای انعطاف پذير است که می توان باتريهايی به شكل دستگاهی که قرار است از آن استفاده کند، توليد 

کرد و از اين رو اين تكنولوژی جديد برای دستگاههای کوچک مانند تلفنهای همراه بسيار مناسب است.

تا اسم ويروس به گوش می رسد، همه به ترس می افتند. چه اين ويروس، کامپيوتری باشد و چه انسانی! ولی 
پس از مدتها تحقيق و بررسی و در ادامه، يافتن راههای کم خرج و کم ضرر برای به دست آوردن انرژی، دانشمندان 

توانستند از يک نوع ويروس برای ساخت باتری استفاده کنند، اين امر توسط دانشمندان دانشگاه MIT صورت گرفت 
و نام اين پروژه را باتری ويروسی قرار دادند. 

ويروس 
خوب مهندس سروش مسعودي

14
سال پنجم  / شماره 4 پياپي 216/  19  ارديبهشت 1388 



قصه XP به سر رسید
بله، درست شنيديد! باالخره کابوس ويندوز 7 برای ويندوز XP به واقعيت تبديل شد و پس از گذراندن دورۀ آزمايش 

 XP نسخه های اوليه ويندوز 7، شرکت ماکروسافت به طور رسمی از قطع شدن پشتيبانی و به روز رسانی ويندوز محبوب
خبر داد.

اين خبر هفتة گذشته روی وب سايت رسمی اين شرکت نمايان شد و پايان رسمی ويندوز XP را تاريخ 17 آپريل )28 
فروردين( امسال اعام کرد، اين خبر، جنجال بسياری در ميان سايتهای IT و کامپيوتر مانند CNET به راه انداخت و باز 

هم منتقدين، اين اقدام ماکروسافت را يک اشتباه بزرگ خواندند. اين در حالی است که ميزان استفاده کنندگان سيستم عاملهای 
ماکروسافت نسبت به سال قبل سه دهم درصد کاهش يافته است و کارشناسان دليل آن را ارئة ويندوز ناموفق ويستا و پشتيبانی نامنظم 

ويندوز XP می دانند.
 XP البته اين اقدام ماکروسافت بی هدف نبوده است و طی صحبتهای سخنگوی اين شرکت، قطع پشتيبانی و به روز رسانی ويندوز
از تسريع در ورود ويندوز آينده و به ظاهر موفق 7 خبر می دهد. اين خبر را نيز شرکت NVIDIA با ارائة فايلهای درايور يا همان نصب 
کنندۀ سخت افزار با ساپورت ويندوز 7 تصديق می کند. تا کنون حدود 12 نسخة رسمی آزمايشی ويندوز 7 از طرف ماکروسافت ارائه 
شده است و مانند گذشته دو سيستم 32 بيتی و 64 بيتی را حمايت می کند و نيز نسخه های تكميل کنندۀ نسخه های آزمايشی يا همان 
Upgrade ها برای نسخه های قديمی روی وب سايت رسمی ماکروسافت موجود است. استفاده از اين نسخه های ويندوز 7 به عنوان 

سيستم عامل اصلی به هيچ وجه توصيه نمی شود.

در ادامة معرفی وب سايتهای جالب برای وب گردی، به معرفی وب سايت جالب و علمی »کمک کامپيوتر« 
)computer hope( می پردازيم.

اين سايت جالب به شما اين فرصت را می دهد تا اطاعات خود را در مورد کامپيوتر و محصوالت مرتبط با آن از يک 
کاربر مبتدی تا يک کاربر حرفه ای گسترش دهيد. برای دسترسی به اين سايت شما می توانيد از تمامی مرورگر های 

اينترنتی استفاده کنيد و سرعت لود صفحات آن بسيار سريع و راحت است. شكل و شمايل سادۀ اين وب سايت به هيچ 
وجه شما را گيج نمی کند و در همان صفحة اول يا همان خانة سايت، شما شاهد اطاعات بسيار جالب و آموزنده ای در 

مورد دنيای کامپيوتر خواهيد بود. تنها چيزی که اين وب سايت از شما به عنوان يک کاربر می خواهد، ثبت نام رايگان 
برای استفاده از امكانات کامل سايت است که طبق گفتة سازندۀ سايت، اين کار برای بهينه سازی استفادۀ کاربران صورت 

گرفته است و اين کار نيز به نفع شماست چرا که در هنگام ثبت نام از شما آدرس ايميل می خواهد که پس از ثبت آن، 
اخبار روزانه و يا ماهانة اين سايت به ايميل شما فرستاده می شود.

در قسمتی سؤاالت رايج کاربران مطرح شده است که حتی اگر سؤال شما در اين ليست موجود نبود، می توانيد 
سؤالتان را در آنجا مطرح کنيد و اگر به جواب سؤال شخصی آگاه بوديد، آن را به عنوان يک نظر ارائه کنيد. همچنين 

قسمتی ديگر موجود است که بسيار جالب به نظر می رسد البته اگر زبان انگليسی شما خوب باشد! اين بخش مربوط به 
چت با کارشناسان به صورت آناين و گرفتن جواب سؤاالت به صورت سريع است.

www.computerhope.com :آدرس اين سايت جالب

کامپیوتر را بشناسید
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طنز

آگهیهای  شوید،  پولدار  شبه  یک  خواهید  می  اگر  مقدمه: 
تبلیغاتی زیادی وجود دارد که به شما کمک می کند فردا صبح با 
تخت روان به مدرسه و جاهای دیگر ببرندتان. تنها باید تا آماده 
شدن تخت روانتان یک سری کارها را برای پولداری انجام بدهید. 
ما در اینجا برای شما پیشنهادهای مؤسسات و آگهیهای پولدار 

کننده را جمع آوری کرده ایم.

الف - يک سری آگهيهای تبليغاتی وجود دارد که 
از شما خواهش می کند به نشانی آنها تشريف ببريد و مثًا روزی شش 
ميليون درآمد به جيب بزنيد و از اين چيزها که در اصطاح بدان بازاريابی 
می گويند. اگر شما اين راه را برای پولدار شدنتان انتخاب می کنيد، بايد 
در حد غول چراغ جادو خفن باشيد و بتوانيد مثًا جناب بيل گيتس را 
راضی کنيد تا برای نصف مردم کرۀ زمين دمپاييهای مارك شلنگ تخته! 
)همان کارخانه ای که پولدار شدن را توی کلة شما انداخت( را بخرد. يا 
اينكه توی پياده روهای همين خيابان پشتی خودمان بايستيد و به زور 
بال ملت مهر  را روی دست و  آرم رستورانهای زنجيره ای مک دونالد 
کنيد و بعد تشريف ببريد آمريكا و صاحب رستوران را راضی کنيد که اين 
کار شما باعث افزايش مشتريهای آنها شده است و آنها بايد يک عالمه 
پول تبليغات به شما بدهند! ممكن است شما را به باغ وحشهای بنگال 
بفرستند تا مسئوالن محيط زيست آنجا را راضی کنيد که دستمال کاغذی 
مارك فين شين )باز هم يک کارخانة ديگر که فكر پولداری و اينها را در 
کلة شما انداخت( برای پاك کردن دماغ ببرها خيلی به درد می خورد يا 
دستگاه بافت موی توليد همان کارخانه های مذکور! به خوشگل تر شدن 
ببرهايشان کمک شايانی می کند و آنها بايد برای ببرهايشان نود درصد 

محصوالت کارخانة شما را بخرند و ... 
خاص  ويژگيهای  بازاريابی،  يا  کن  پولدار  فعاليتهای  از  دسته  اين   
شخصيتی را می طلبد. مثًا استعداد شعبده بازی و چشم بندی در حد 
تيم آرسنال، اعتماد به نفس و جسارت در حد سنگ پا، روحية اميدوار و 
عدم نااميدی در حد سيب زمينی و خستگی ناپذيری در حد چاغاله بادام 

می خواهد!

ب -  سری دوم فعاليتهای پولدار کن که گمان نمی کنم 
به بضاعت ما بخورد، فعاليت در بخش سرمايه گذاری است. اين دسته از 
پولدار کن ها سعی می کنند به زور شما را راضی کنند که به آنها اعتماد 
کنيد و صدها ميليون تومان پول زبان بسته را تقديمشان کنيد و برويد با 
خيال راحت در منزلتان استراحت کنيد. البته درصد زيادی امكان دارد که 
فردا صبح به جای تخت روان تشريف بياورند و با لگد شما را از رختخواب 
و منزلتان به فضای آزاد شوت کنند و حضرتعالی بعد از پريدن خواب از 
کلة مبارکتان متوجه بشويد که پولدار کن ها با اولين پرواز ديشب به سيارۀ 
مريخ متواری شده اند و شما مجبوريد عاوه بر خانه و زندگی تان کفش و 

لباستان را هم درآوريد و به طلبكاران محترم بدهيد.
 

ج- دسته ای هم وجود دارند که به زور، کلی شهريه از شما 
می گيرند تا بهتان کارهای پولدار کنی ياد بدهند و بعدش هم خودشان 
شما را سرکار بگذارند! در اينگونه مؤسسات پولدار کن که بيشتر آموزشگاه 
هستند، شما ياد می گيريد که با قاب و ميل بافتنی، جا کبريتی ببافيد يا 
هزار شيوۀ مختلف برای تزيين دمپاييهای توالت با پاپيون را به شما می 
آموزند. به شما ياد می دهند که روی خال دندانهای ملت نقاشی سبک 

کوبيسم و دادائيسم بكشيد و از اينجور کارهای بسيار مفيد و حياتی ... 
زدن  تيغ  و  آموزش  دورۀ  پايان  از  پس  محترم  آموزشگاههای  اين 
شهريه ای هنگفت از شما، ده هزار شيوۀ مختلف نيز بلدند که شما را از 
مؤسسه شان بيرون بيندازند تا اگر خودتان عرضه اش را داريد با خال 

راهنمای جامع 
پولداری!

مريم شکرانی
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دندانهای نقاشی شدۀتان يک شبه ميلياردر شويد! 

د- دسته ای هم وجود دارند که با عصر ارتباطات و رايانه و 
اينها پولدارتان می کنند. 

کافی است که در منزل محترمتان بنشينيد و از صبح تا شب آی 
ديهای مردم را کش برويد و به زور برايشان تبليغات بفرستيد. اين گونه 
پولدار کن ها هم همه چيز را به عرضة خودتان ربط می دهند و ميزان 
پولی که به دست می آوريد بستگی به کارايی خودتان دارد. آنها برای شما 
توضيح می دهند که در ازای کش رفتن يک آی دی به شما مبلغی در 
حدود پنج تومان تعلق می گيرد. البته منظورشان از پنج تومان، پنج ميليارد 
نيست. اشكال ندارد، شما به پنج ميليون هم راضی هستيد؟؟! صبر کن 
ببينم بچه! چرا يهو جوگير می شوی؟! آدم بايد جنبه داشته باشد. گفتند 
مؤسسة پولدار کن ولی نگفتند که يهو اينقدر توقعت را باال ببری. منظور 
ما پنجاه ريال است يعنی پنج تا تک تومانی. حاال نااميد نشويد! اگر شما 
بتوانيد آی ديهای کل مردم کرۀ زمين را کش برويد، حتماً پولدار می  شويد. 
جمعيت کرۀ زمين چند ميليارد است؟! حاال تو بگو يک ميلياردشان هم 
رايانه و آی دی ندارند. دو ميلياردش هم پيرزن و پيرمرد و بی سواد باشند 
که از اينجور چيزها سر در نمی آورند. بقيه را ضربدر پنج تومن کن، ببين 

چقدر کاسب می شوی! 

ه - يک دسته مؤسسة پول دار کن هم وجود دارد که روی 
مخ شما کار می کند تا نااميد نباشيد و باور کنيد که می توانيد! شعار معروف 
اينگونه پولدار کن ها »تو می توانی« است. اينكه چگونه می توانيد، ديگر 

به خودتان ربط دارد ولی اين 
با  عزيز  دارکنهای  پول 
يک سری نرمش و پوگا 
تمرکز  مثل  کارهايی  و 
روی کاسة آب و مهربان 

حرف زدن با مولكولهای بدنتان و ... می خواهند به شما حالی کنند که 
پدر جان، شما هم می توانی پولدار باشی. دارم با زبان خوش بهت حالی 

می کنم که می توانی ... 
البته در پايان دورۀ تفهيم پولداری وقتی که خوب باورتان شد که 
می توانيد ميلياردر باشيد، با يک حساب سرانگشتی متوجه می شويد با اين 

شهريه هايی که داده ايد در واقع شما می توانيد پولدار کنيد و الغير!

ز - می ماند چند تا راه کاسيک ديگر برای پولدار شدن 
اينكه  احتمال  پيدا کردن،  بانک، گنج  برنده شدن در قرعه کشی  مثل 
شما فاميل آقای قارون باشيد و خودتان نمی دانيد بعد يكهو وصيت نامة 
آقای قارون با مال و اموالش از زير خاك کشف می شود و يک وکيل 
به سراغتان می آيد تا ترتيب انتقال دارايی آقای قارون را به شما ورثة 
محترم بدهد، شما آنقدر پيشرفت علمی می کنيد که نسبيتهای انيشتين را 
رد می نماييد و همة کشورها به شما حمله می کنند تا با کلی پول و رشوه 
فرمولهايتان را بخرند، می رويد يک کاس بازيگری ثبت نام می کنيد 
و آنقدر استعداد نشان می دهيد که نقش اول يک فيلم جنجالی هاليوود 
را به شما می دهند و بعدش کارگردانهای هاليوود و باليوود و هرچی وود 
هست دِر منزلتان زنبيل می گذارند، بساز و بفروش می شويد و از شانس 
خوبتان بحران اقتصادی جهان يهو درست می شود و مسكنهايتان را روی 
هوا می زنند و يا اينكه نهايتش بحران حل نمی شود و خانه هايتان را 
اجاره می دهيد و پوست مستاجرهايتان را می کنيد و با کلية دسترنج و دار 
و ندار آنها پولدار می شويد، رئيس يک باند بين المللی سرقت مسلحانه 

می شويد... 
خب، ديگر بس است که پيشنهادها دارد به جای باريک می کشد 
و همين يک لقمه نانمان هم آجر می شود و می رود پی کارش. شما 
هم پايت را اندازۀ گليمت دراز کن! چه معنی دارد يک الف بچه بخواهد 
از دو ريال پول تو جيبی اش يک شبه به کارخانه داری و سرمايه داری 

برسد؟!       
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كلوپ اعصاب نوردي 
تقديم مي كند

بعضی از هنرمندنماهای اعصاب نوردنما کارشان اين است که وقتی 
از اينجا رانده و از آنجا مانده می شوند، يک دوربين قايمكی بردارند و مثًا 
درون يک سطل زباله پنهان کنند که وقتی يک پيرزن لرزان به سطل 
نزديک می شود تا کيسة زبالة خود را درون آن بيندازد ناگهان داياناسوری 
که اين هنرمندنماها پيشتر درون سطل پنهان کرده اند بيرون بپرد و کلّة 
نحيف پيرزن را درون دهان گودزيايی اش کند و پيرزن را سكته بدهد و 
بعد مرد بی شخصيتی جلو بدود و از پيرزنی که چند لحظه قبل به خاطر 
اين حرکت نصف بدنش لمس شده است بخواهد که به دوربين درون 
سطل زباله لبخند بزند و از اين بی مغزها تشكر کند که او را در برنامة 

دوربين مخفی شان نشان داده اند. 
معلوم نيست هدف آن ابلهی که اولين بار دوربين مخفی را اختراع 
کرد، چه بود! مگر دوربين آشكار چه عيبی دارد که ملت سراغ دوربين 
نيز جلوی  از مخاطب نماها  اينكه بعضی  بدتر  از همه  مخفی می روند؟ 
بزرگ غش غش می  مادر  به سكته کردن آن  و  نشينند  تلويزيون می 
خندند و حتی لحظه ای تصور نمی کنند که ممكن است آن گودزيای 
درون سطل آشغال روزی کلّة آنها را ببلعد و ديگران به او بخندند. اگر يک 
اپسيلون با خودتان تصور کرده ايد که کار اين هنرمندنماها در راستای 
از  يا خودتان  اعصاب نوردی قرار دارد، خواهش می کنم هر چه زودتر 

پنجره به بيرون بپريد يا آدرس بدهيد ما بياييم شرتان را کم کنيم! آخر 
مگر ما اسلوب نداريم؟ مگر ما اساسنامه نداريم؟ مگر ما هزار بار در مورد 
تفاوتهای اعصاب نوردی و مردم آزاری صفحه سياه نكرده ايم؟ چطور فكر 
می کنيد که اين کارها اعصاب نوردی است؟ اين آقايان محترم اگر واقعًا 
خيلی خاق هستند، بيايند در کلوپ ما بنشينند تا با هم مناظره کنيم. 

ببينيم ما با نمک تر هستيم يا اين شيرين عقلها!
کالسكه ای آرام آرام حرکت می کند و جلوی يک خانواده که آمده اند 
در پارك تا بعد از ظهر زيبايی داشته باشند و آش رشته بخورند و تخمه 
بشكنند، متوقف می شود. زن خانواده به تصور اينكه درون کالسكه يک 
کودك مامانی خوابيده است، سراغ کالسكه می رود و ناگهان يک مرد 180 
سانتی که معلوم نيست با آن سبيلش چگونه درون کالسكة نوزاد لوله شده 
است سرش را بيرون می آورد و انتظار دارد بينندگان چنين برنامه ای برای 
سكته کردن آن خانوم مهربان ريسه بروند و برای شيرين کاری سازندگان 

اين برنامه پيامک خسته نباشيد بفرستند.
بعضی ها يک کارهايی می کنند که آدم را از اينكه عضو کلوپ اعصاب 
نوردی هست، شرمنده می کنند؛ برای مثال فكر می کنند فيلم گرفتن از 
يک آدمی که دارد روی لبة ميلة پارك اسكيت بازی می کند و ناگهان 
پايش در می رود و محكم با آن ميله برخورد می کند، می تواند مفرح باشد 

حيم - اعصاب نورد آی متقلب!
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يا مرد گنده ای که سوار تاب شده است و دست اندرکاران دوربين مخفی 
بيشتر زنجير تاب را شل کرده اند تا آن آقا از روی تاب پرت شود روی 
کاکتوسهای جلوی تاب و آن مردم آزارها از او فيلم بگيرند تا بينندگان 
قدری بخندند يا درون تلويزيون نارنجک کار گذاشته اند که به محض 
اينكه مرد خانه بعد از يک روز پر تاش به خانه برگشت تا بعد از ظهر 

آرامی را بگذراند با يک فشار کوچک روی کنترل تلويزيون منفجر شود و 
همه به صورت سياه سوختة آن آقا کرکر بخندند.

اينها اسمش اعصاب نوردی نيست. حتی برنامه سازی هم نيست. اينها 
ثبت جنايات ذهنی يک آدم مريض است که فكر می کند می تواند با اين 
روشها خودی نشان بدهد و پولی به جيب بزند. اين جور آدمها نه هنرمند 
هستند و نه اعصاب نورد. آنها مريضند و بايد تحت تدابير شديد امنيتی داخل 
يک تيمارستان مجهز بستری شوند. فرض کنيد يک زن بيچاره برود دم 
ماشين رختشويی و در آن را باز کند و ناگهان يک گربه از درون ماشين 
بيرون بپرد. تا اينجای کار می تواند نوعی اعصاب نوردی محسوب شود 
ولی اگر يكی از همان آدم مريضها دوربينی در يک گوشه کاشته باشد تا از 
عكس العمل آن زن بيچاره فيلم بگيرد و يک جماعت چند ميليونی به او 
بخندند، ديگر اعصاب نوردی نيست بلكه يک مردم آزاری بی رحمانه است. 
ما شايد در کلوپمان بارها برای ادب کردن ديگران از ترفندهای عجيب و 
غريب استفاده کرده باشيم ولی هيچگاه نبايد ديگران را ابزاری قرار دهيم 
تا بی رحمانه و از همه جا بی خبر مضحكة ديگران شوند. البته اگر برای 
مثال يک آقای معلمی که ظلمش به همه رسيده است در برابر ديدگان 
دانش آموزانی که به آنها ظلم کرده است مضحكه بشود از نظر اساسنامة 
ما موردی ندارد ولی مضحكه کردن يک رانندۀ شريف شرکت واحد يا يک 
نوه هايش کاهو و سكنجبين خريده  مادربزرگ مهربان که برای عصرانة 
است و دارد از بازار ميوه و تره بار به منزل می رود، اصًا کار خنده داری 
نيست. چنين افرادی را بايد با جنايتكاران جنگی توی يک سلول بيندازند 

تا کمی ادب شوند.
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شهرام اسدی را همة ما می شناسيم. حتی اگر او را به نام نشناسيم، 
هر سال محرم وقتی شاهكار هنری او در روز عاشورا دل ما را می لرزاند 
برای امواتش دعای خير می فرستيم. او کارگردان فيلم روز واقعه است. 
اسدی روز واقعه را بر اساس متنی از استاد مسلم فيلمنامه و نمايشنامه 
در ايران يعنی بهرام بيضايی ساخته است. روز واقعه به بررسی وقايع روز 
دهم محرم از زاويه ای خاص و نگاهی نو می پردازد، بيننده را با عبداهلل 
همراه می کند و گمگشتگی ما در بيابان دلمان در راه رسيدن به حسين 
)ع( و يارانش را با طعنه ای ظريف به ما گوشزد می کند. عبداهلل مانند 
همة ما شيعيان وقتی می رسد که جز آه و دريغ چيزی برايش باقی نمانده 

و اين آه جگر سوزش در واقع همان پيام مظلوميت حسين )ع( است.
اسدی پس از سالها به دنبال مضمونی تاريخی رفته است و اين بار 
زندگی دانشمند، شاعر، عارف و در کل يكی از بزرگترين بزرگان ايرانی را 

دستماية ساخت اثری تلويزيونی قرار داده است. 
در  سيما  دوم  شبكة  از  که  است  ماهی  چند  بهايی  شيخ   سريال 
اين سريال،  در قسمتهای نخستين  يكشنبه پخش می شود.  روزهای 
مرحوم خسرو شكيبايی به ايفای نقش می پرداخت و شايد بتوان گفت 
که يكی از نقشهای ماندگار اوست که با تسلط و وسواس خاص خود 
يكی از شخصيتهای اصلی اين سريال را به تصوير کشيده بود. متن اين 
سريال را خود اسدی پس از سالها تحقيق و بررسی عميق نوشته است و 
در کارگردانی آن از تكنيكها و روشهای نوين فيلمسازی بهره برده است. 
شايد برخی از فضاهای خلق شدۀ مربوط به دربار صفويان شباهتی با 
سريال ماصدرا داشته باشد ولی نقطة ضعف اساسی که در آن سريال بود 
و در ذوق بيننده می زد، در اين سريال وجود ندرد. در سريال ماصدرا، 
کارگردان که به زعم خود دست به يک نوآوری حكيمانه زده بود در دوبلة 
اين سريال و کاراکترهای مختلف آن از لهجه های متعددی استفاده کرده 
بود. اين کار او در حد تئوری می توانست يک نوانديشی به حساب بيايد 
ولی در عمل آش شله قلمكاری از آب درآمده بود که بيننده را گيج می 
کرد. بيننده با ديدن اين سريال احساس می کرد که پا در يک نمايشگاه 
هنرهای دستی سراسر کشور گذاشته است که پس از ديدن چند غرفه 
و صحبت با چند غرفه دار از نقاط مختلف کشور خسته می شود و دلش 
می خواهد زودتر آنجا را ترك کند. نكتة منفی ديگر اين سريال استفاده 

گنجی که
 ديده نمی شود

تلويزيون

حامد قاموس مقدم
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از کروماتيک يا پردۀ آبی برای خلق برخی از تصاوير و پس زمينه ها بود. اين در حالی است که خوشبختانه هنر 
اسامی دوران صفوی همچنان سالم و زيبا از آن دوران در اصفهان باقی مانده است و  برای خلق 

مجدد آن نيازی به اين قرتی بازيها نيست. 
شهرام اسدی با توجه به اين نكات، سريال خود را به دور از ظاهرسازيهای رايج ساخته است 
و با اينكه از دوبله برای صدای گفتار بازيگران استفاده کرده است اواًل سعی کرده استفاده از 
دوبلورهای معروف مانند بهرام زند و ناصر طهماسب را در جايی به کار ببرد که اگر به کار نمی 
برد، برای سريال نقطه ضعف به حساب می آمد. بازی علی دهكردی در نقش شاه اسماعيل 
نيز بسيار زيباست ولی بايد منصفانه بپذيريم که صدای نرم و لطيف دهكردی به درد پادشاهی 
نمی خورد. به همين دليل صدای بهرام زند اين خأل را به خوبی پر کرده است و البته اينكه شاه 
اسماعيل اين سريال با لهجة آذری حرف نمی زند باعث می شود بيننده تمرکز بيشتری روی 

داستان و ديالوگها داشته باشد.
صدای استاد نصيريان به اين دليل که محكم و پر است، شايد نتواند بازی ظريف او را 

به شخصيت چند بعدی شيخ بهايی نزديک کند ولی صدای ناصر طهماسب روی استاد 
نصيريان در فيلمهای مختلف نشان داده است که می تواند وجوه عميق تری از بازی او 
را به تصوير بكشد. چون صدای طهماسب از جنسی است که نوعی ناشناختگی را برای 
شنونده آن ايجاد می کند و همين احساس باعث می شود که کاراکتری را که او به جايش 

سخن می گويد، از نظر روحی و شخصيتی در حالتهای چند اليه ای در نظر بگيريم. 
برای ساخت اين سريال زحمات بسياری کشيده شده است. کارگردان در خلق صحنه 
ها و انتخاب لوکيشن برای اجرا به هيچ عنوان صرفه جويی نكرده است و مانند بسياری از 
همكاران خود برای پايين آوردن هزينه ها خلق فضاهای خارجی را قربانی صرفه های 
مالی نكرده است. او هر جا که فيلمنامه و داستان اقتضا کرده، فيلم خود را گرفته است 
و از اين نظر بايد به مجيد ميرفخرايی به عنوان مدير هنری اين اثر، آفرين گفت. مير 
فخرايی با اين سريال نشان داده است که خاقيت و پشتكار او بيشتر از آنی است که 

در خيلی از سريالها به چشم می خورد. 
اسدی در نگارش اين اثر عاوه بر توجه به خط اصلی داستان، حكايات و رواياتی 
را که مربوط به زندگی شيخ بهايی است درون اثر گنجانده است. اين خرده داستانها هم 

باعث جذابيت بيشتر فيلم می شود و آن را از يک روايت تاريخی صرف بيرون می آورد و هم سبب می شود که 
بيننده با وجوه مختلف شخصيتی او آشنا شود و قبول کند که يک مهندس چيره دست و زبده می تواند اشعاری 
عارفانه و نغز بسرايد و همچنين خيلی پيشتر از لئوناردو داوينچی با علم تشريح بدن انسان آشنايی دارد و شايد از 

اولين کسانی باشد که علم پزشكی قانونی را برای کشف جرائم و پيدا کردن مجرمين به کار می برد.
شيخ بهايی فردی است که به معماری، پزشكی، هنر، فلسفه، عرفان، ادبيات و هر چيز ديگری که به عنوان 
علوم انسانی و علوم تجربی و علوم ماوراء الطبيعه وجود دارد، عاقه نشان می دهد و در مورد آن به کسب 
تجربه می پردازد. او مطمئناً چند سر و گردن از دانشمندانی که در جهان به اين کارها دست زده اند، باالتر است 
و به راحتی می توان او را با افرادی چون لئوناردو داوينچی مقايسه کرد. اين در حالی است که داوينچی را هر 
کودکی که چند کاس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد در سراسر جهان می شناسد ولی شيخ بهايی ما را 

کسی نمی  شناسد.
حاال که تلويزيون دست به ساخت چنين سريال با ارزشی برای معرفی چنين بزرگ مردی زده است، آنقدر 
تبليغات و اطاع رسانی برای آن ضعيف است که هيچ کس آن را دنبال نمی کند و اصًا نمی داند که چنين 
سريالی از تلويزيون پخش می شود. حاال شايد چند قسمتی بيشتر به پايان آن نمانده باشد، پس تا دير نشده است 

آن را دنبال کنيد و خودتان در مورد آن قضاوت کنيد.
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طنز

پياز در جامعة ما نقشی تعيين کننده دارد و باال و پايين شدن قيمت آن 
می تواند تأثيرات مثبت و منفی زيادی روی اقشار مختلف جامعه داشته باشد. 
پياز انواع مختلفی دارد: پياز سفيد، پياز قرمز، پياز کرم، پياِز چه، پياز مو، پياز... 

خاصه پياز موجودی با ارزش و چند وجهی است:

Õ  چلوکباب بی پياز مثل مرد بی سيبيله! عشق ما اينه که هر روز 
سر ظهر يه تيليف بزنيم به حاج اکبر تا واسمون سه دست چلوکباب کوبيدۀ 
زعفرونی بياره در دکون تا ما بخوريم و حال کنيم. حاال چلوکباب و سماق 
و دوغ و همه چيز هم که مهيا باشه اگه پياز نباشه يعنی هيچی به هيچی؛ 
انگار داری سمباده می خوری! مملی يعنی همين وردستمون ميگه پياز خيلی 
خوبه! ميگه ما هر روز ظهر »ُچل کب« می زنيم و شبا اُمل )مخفف املت( 
ولی وقتی پياز واسطه بشه خيلی هم فرقی نمی کنه! هر دوتاش می شه 

غذای شاهونه!

Õ  پياز موجود نازنينيه! فقط به کمی تدبير و دور انديشی نياز داره. برای 
مثال بايد برنامة روزانه ات رو نگاه کنی تا ببينی قرار مهمی نداشته باشی يا 
اينكه از نظر فرد و زوج بودن در روزی قرار نداشته باشی که مجبور باشی 
سوار وسائل نقلية عمومی مثل مترو و بی آر تی و تاکسی بشی. در ضمن بايد 
مواظب وقايع غير مترقبه هم باشی چون ممكنه در طول روز مجبور باشی 
چند بار آه بكشی. در اين صورت دنيا رو بوی پياز ور ميداره! تازه آه سوزان 

بدتره چون دنيا رو بوی پياز داغ ور ميداره!
کاشكی اين مهندسای علم ژنتيک يه پيازايی درست کنن که بوشون 

قابل کنترل باشه و آبروی آدم رو نبره!

Õ  از نظر کوچيكت زن بايد بوی پياز داغ بده، مرد بوی پياز خام! 
وقتی پای سفرۀ ديزی، مشتت رو می کوبی تو سر پياز و به يک ضرب چار 
لتش می کنی، حساب کار دست همه می آد که کی مرد خونه است و کی 

ضعيفه است!
حتماً شنيدين که می گن يارو گربه رو دم حجله ناکار کرده تا نََسخ 

پیازشخصیتشناسی
شهريار زنجاني
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اينا  تازه  پای ديزی خوريه!  پيازکشونه  پوليتيكش  باشه که  يادتون  بكشه! 
حواشی پياز خورونه. اصل داستان وقتيه که نيم کيلو پياز بزنی به بدن و 
فرصت پا بده تا يه عربده بكشی. صدای عربده همون لحظه است ولی تا 
هر وقت که بوی پياز توی خونه پيچيده باشه، در واقع بوی عربده به مشام 

می رسه و ديگه کسی جرأت نمی کنه نه بياره رو حرفت.

Õ  واال چی بگم؟ ما که شانس نداشتيم. سال سوم چهارم بوديم که ريز 
ريز جای خالی پياز رو حس کرديم. توی دانشگاه پس گردنيمون ملس شده 

بود. حاال خودمونيم، می دونی چندتا » نه« شنيدم واسه همين بی پيازی؟ 
دورۀ سربازی نورافكن گردان بودم. اونجا پياز فراوون بود ولی کًا کشت 

پياز ممنوع!
البته من غصه ای نداشتم. تازه همه شده بودن مثل من.

ای بابا! بعد از سربازی از اين خونه به اون خونه. با دسته گل، با شيرينی، 
با وعده و وعيد ولی امون از بی پيازی. اينجا می گن بالش می کنن زير پوست 
سرت و سطح پس کلّه رو گسترش می دن تا بشه از پياز اونجا گذاشت اينجا. 
البته شما که می نويسيد به جای اونجا بذاريد پس کله، به جای اينجا بنويسيد 

کف کله!
البته اين آقاهه می گه چون اونجای شما )شما بنويسيد پس کله( کلهم 
قِدّ باريكة کانال جبل الطارق مو داره، يه کمی کشت پياز برای اينجای شما 

)شما بنويسيد کف کله( دشواره.
واسه همين احتمااًل به جای بالشتک قراره متكا بكنند زير پوست پس 

کلّة بنده. لعنت به بی پيازی! 

Õ  من عميقاً با پياز مخالفم. اگر امروز در اينجا آمده ام و دارم اليحة دفاع 
از خودم را ارائه می دهم، تماماً به خاطر پياز است و پيش از آن به خاطر پياز 
داغ. من يک خانوم وکيل پايه يک خيلی وارد هستم ولی اين شوهر بنده انتظار 
دارد من برايش پياز داغ درست کنم. يعنی با توجه به آنچه در کتاب آشپزی 
نوشته است، ابتدا بايد پيازها را به روش ساتوری يا کبريتی با يک چاقوی تيز 
و تميز روی تخته گوشت خرد کنم، سپس ماهيتابه را روی شعلة کم گاز قرار 
بدهم. کمی روغن مايع سرخ کردنی درون ماهی تابه بريزم و پيازها را درون 
روغن خالی کنم. سپس بايد بگذارم تا پيازها طايی شود. خب من از کجا بايد 
بدانم که پياز طايی يعنی چه؟ آن وقت اين آقای به ظاهر محترم بايد زنگ 
بزند به آتش نشانی تا بيايد ماهيتابة مرا با فرغان به محوطة باز منتقل کند؟ 

من که کف دستم را بو نكرده ام که پياز بعد از ده دقيقه طايی می  شود. من 
خيال می کردم در اين فاصله می توانم از وقتم استفاده کنم و کتاب هزار و 
هشتصد و بيست و چهار صفحه ای قانون پنچرگيری کنار اتوبان را مطالعه 
کنم. تازه آنها توی کتاب می نويسند روی شعلة کم، خب من از کجا بدانم 
معيار شعله سنجی چيست که مثًا فان شعله کم است يا فان شعله زياد 

است؟
به هر حال من امروز عليه پياز اقامة دعوا می کنم چرا که شوهرم با من 
به خاطر پياز داغ دعوا کرده است و پررو پررو به من می گويد تو حتی عرضة 
پياز داغ درست کردن را هم نداری! من از همينجا اعام می کنم که بنده يک 
خانم وکيل موفق پايه يک هستم و هرگز زير بار ننگ پياز داغ درست کردن 

نمی روم. اصًا لعنت به هر چه پياز و پياز داغ است!

Õ ما با شما دعوا نداريم. خوب يک غلطی کرديم و گفتيم ماشينه پوست 
پيازيه. به ما هم گفته بودن. ما که کف دستمون رو بو نكرده بوديم که منظور 
يارو پياز سفيده نه پياز قرمز. البته دفعة قبل هم که ازش آمار ماشين نوك 
مدادی گرفته بوديم، ماشين سبز بود. بعداً فهميديم منظورش نوك مداد سبز 
بوده! حاال کاريه که شده. خدا رو بايد شكر کنيد که ما دنبال ماشين پوست 
پيازی با پوست سفيد بوديم وگرنه اآلن اين ماشين شما بود که لخت شده 
بود و بدون زاپاس و صندلی و سيستم صوتی و آينه تاشوی برقی و کامپيوتر 

و فرمون گوشة خيابون خوابيده بود!
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 با شخصـــيتچگونهطنز
ما هی می خواهيم بی خيال با شخصيت کردن دوستانمان شويم 
ولی می بينيم که حيف است که دور و بريهايمان مانند خودمان 
گفته  مزخرف  حرفهای  سرشان  پشت  و  نباشند  باشخصيت 

شود.
فقط خارجی

در اين روزگار يكی از مهمترين و اصلی ترين راههای با 
شخصيت بودن اين است که از هيچ چيز ايرانی خوشتان نيايد 
و فقط دنبال چيزهای خارجی باشيد. يعنی حتی اگر آن جنس، 

يک جنس درجه دهم چينی هم بود، باشد.
اگر می خواهيد با شخصيت باشيد به همة چيزهای ايرانی 

تف و لعنت بفرستيد و يک طرفه آنها را تحريم کنيد.
درست است که امكان دارد خيلی از جنسها و وسايل توليد 
از  نيز  از لحاظ قيمت  باشد و حتی  از خارجی اش  ايران بهتر 
با  برای  حال  اين  با  باشد،  تر  صرفه  به  خود  خارجی  مشابه 
شخصيت شدن چاره ای جز اين نداريم که از اين اجناس به 

شدت بد بگوييم و اصًا از آنها نخريم.
اگر هم مجبور شديد بخريد، يک سر پنهانی به بازار بزنيد 
و چند بسته مارك خارجی بخريد. اگر اين مارکها از يک برند 

باشند بهتر است.
مارك اجناستان را شبانه بكنيد و به جايش مارك خارجی 
با شخصيت  از فردای آن روز يک موجود  بچسبانيد. شما 
البته  هستيد و می توانيد سری در ميان سرها دربياوريد. 
اگر يک کاه مارك دار خارجی سرتان باشد خيلی 

بهتر است!
چای ننوشيد

دهند،  می  انجام  همه  که  کارهايی  از  يكی 
نوشيدن چای است. همة افراد هر جايی که وارد 
می شوند اول بسم اهلل يک چای می 
نوشند تا گلويشان تازه شود و نطقشان 
باز شود. شما برای اينكه با شخصيت تر از 
بقيه باشيد، بايد به همه ثابت کنيد که 
با آنها فرق داريد اين عادت همگانی 
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 با شخصـــيت
را کنار بگذاريد. از همين حاال ديگر چای نخوريد. به جايش چه کار 
کنيد؟! راستش به جای چای می شود خيلی چيزها نوشيد. اگر خانة 
خودتان بوديد، آب جوش بخوريد و اگر به مهمانی رفتيد اعام کنيد 
جور  همه  و خاصه  الشعير  ماء  نسكافه،  قهوه،  چای،  جای  به  که 
نوشيدنی ديگر غير از چای را می پذيريد. همين تغيير روية کوچک 

کلّی روی شخصيت شما تأثير می گذارد.
با خودکار ننويسيد

همة مردم از وقتی که به کاس سوم دبستان می روند، ديگر 
شروع به نوشتن با خودکار می کنند. شما برای اينكه با شخصيت تر 
از باقی باشيد حتماً خودنويس يا مداد را برای نوشتن استفاده کنيد. هر 

کس هم دليلش را پرسيد، بگوييد: چون خط آدم را خوب می کند!
اگر برای جوهر خود نويستان يک رنگ خاص انتخاب کنيد که 
ديگر نور علی نور می شود. مثًا از رنگ بنفش يا سبز يا فيروزه ای 
استفاده کنيد. حتی می توانيد از رنگ نارنجی يا سبز فسفری هم 

استفاده کنيد.
به هر حال کاری کنيد که نسبت به بقيه متفاوت باشيد. حاال 
با شخصيت شدن  برای  راه  اين  نيست.  نبوديد، مهم  الگو هم  اگر 
مشكاتی را هم در پی خواهد داشت؛ برای مثال ممكن است چون 
رنگ فسفری چشم آدم را کور می کند، معلمتان چند پس گردنی به 
عنوان تحسين به شما اباغ کند يا اينكه کلية مطالبی که با خودنويس 
جوهر نارنجی نوشته ايد کپی گرفته نشود که البته اين هم خودش 
می تواند کلی حسن به حساب بيايد اما يک عيب اساسی هم دارد و 
آن اينكه همة شيرين کاريها و گندکاريهای شما به راحتی شناخته می 
شود. پس علی رغم همة اينها که می خواهيد با شخصيت باشيد، در 
زمانهايی که دلتان خيلی از معلمتان پر است و دوست داريد يک دری 
وری اساسی روی دفتر حضور و غياب معلمتان برايش بنويسيد يادتان 

باشد که اگر به شخصيتتان ادامه بدهيد زود لو می رويد. 
بی آر تی و مترو

درست است که بی آر تی يعنی »بدو اگه تونستی« و هنگامی 
که بتوانی وارد آن بشوی و دستت را به آن دستگيره های نوشابه ای 
بگيری تازه اول مصيبت است زيرا با تمام ترفندهای کارشناسانه ای 
که دوستان آقای شهردار انديشيده اند باز هم داخل اتوبوسهای بی آر 
تی با اتوبوسهای نی آر تی » يعنی غير بی آر تی« هيچ تفاوتی ندارند 
ولی همين که شما وارد ايستگاههای مجلل اين اتوبوسها می شويد 
بليط خوان می گذاريد، آدم  اعتباری خود را روی دستگاه  و کارت 
با شخصيتی به حساب می آييد. البته هستند کسانی که چشمشان 
می دود تا مسؤول کنترل مسافران را غافل ببينند و بليط نداده بپرند 

توی ايستگاه اتوبوس اما افرادی که از بيرون 
هيچگاه  بينند  می  را  ايستگاه  داخل  دارند 
متوجه چنين کار بی شخصيتی نمی شوند 
و تصور می کنند همة آنهايی که درون آن 
آکواريوم هستند خيلی خيلی با شخصيت و 

فهيم هستند. 
مترو هم همين وضعيت را دارد، با اين 
تفاوت که استعداد همبرگرسازی در مترو 
به خاطر فشار بيش از حد مسافران خيلی 
بيشتر از بی آر تی و نی آر تی است اّما پله 
برقی، بليطهای مغناطيسی، ال سی دی 
های سقفی، باز هم پله برقی، تابلوهای 
هشدار  و  دينگ  دينگ  تبليغاتی،  زيبای 
لطيف به مسافران، جارو به دستهای شيک 
و  حجمی  آثار  مدرن،  زبالة  سطلهای  و 
دست،  يک  سرد  نور  هنری،  تصويری 
خيلی  و  شده  سنگ کاری  ديوار  و  در 
چيزهای ديگر که همگی در مترو جمع 
افرادی  که  شود  می  باعث  است،  شده 
روند و  مترو می  ايستگاه  به درون  که 
بيرون  ايستگاه  از  را  خودشان  که  آنها 
می کشند با شخصيت جلوه کنند. اينها 
همه جزو امكانات متعدد با شخصيت 

طور  به  که  است  بودنی 
بالقوه در شهرمان وجود 
آنهايی  البته دل  و  دارد 
وجود  شهرشان  در  که 

ندارد بسوزد.

ليال بيگلریباشيم

قسمت سوم
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يک ضرب المثل زمينی می گويد:» سالی که نكوست، از بهارش پيداست.« اما يک ضرب المثل 
ماهی می گويد:» تمام فصلها يک آب و هوا دارند.« همين دو ضرب المثل، تفاوت فرهنگی ما و شما 
را به اثبات می رساند. شما به خاطر اينكه تعدد فصل نداريد، نمی فهميد وقتی بهار و زمستان باران 
نيايد، ما تابستان زيبايی نخواهيم داشت و شما در مجموع سيارۀ زيبايی نداريد که زياد الزم باشد در آن 
تأمل کنيد. هر چند برای ما آدمها هميشه در قرون گذشته سؤال بوده که »اين گوی نورانی و زيبا چه 
تحفه ای است؟« اما بعد از آشنايی با محتوای درونی اين گوی نورانی فهميديم نبايد بر اساس ظاهر 

چيزها قضاوت کرد. چون ممكن است اين زيباييها متعلق به کسی ديگر باشد و 
مثًا نورش را از خورشيد گرفته باشد! من نمی دانم شما چه داريد که به آن 
افتخار کنيد. مردم کره ماه قيافه ندارند، تاريخ هم که انگار به آنجا نرفته است، 
مردمش که از امكانات اوليه هم محرومند... ولی خودمانيم، ماه، موجودات 

باظرفيتی دارد! من هر چه به ذهنم می آيد، به شما و کرۀ شما می گويم آن 
وقت شما نشسته ايد و داريد من را نگاه می کنيد! در صورتی که اسم اين کار 

ظرفيت نيست بلكه نداشتن حس تعلق خاطر به سرزمين مادری است. من 
نمی دانم چرا شما نسبت به کرۀ خودتان هيچ احساس تعلقی 

نداريد و می  گذاريد هر کس هر چه دلش خواست دربارۀ 
سرزمين شما بگويد؟ حتی خودتان هم به لطيفه هايی 
که برای شهر و ديار شما می گويند گوش می دهيد و 
کرکر می خنديد. تازه با اين قيافه های تابلوی از ماه آمده 
و فضايی از شما می  پرسند:»بچه کجاييد؟« سريع و با 
پررويی تمام می گوييد: »بچه تهرانم.« من متأسفم، شما 
نبايد اينقدر بی هويت باشيد. می گويند از يک فضايی 
می پرسند: بچه کجايی؟ می گويد: مگر ماه چه عيبی 

دارد؟!
خب، ماه هر چه هست سيارۀ شناخته شده ای است 
توی کهكشان. من نمی خواهم بر خاف گفته های خود 

چيزی بگويم ولی به هر حال ماه هر جايی هست، 
خانة شماست و بايد به آن عشق بورزيد و نگذاريد 

به  را  به آن توهين شود. سعی کنيد زيباييهای ماه 
ديگران نشان بدهيد و نگذاريد مردم روی نقاط تيرۀ ماه انگشت 

بگذارند. نقاط روشن ماه خيلی بيشتر از نقاط تيرۀ آن است. 
خود صحبت  دیار  و  از شهر  چگونه  نفر  یک 
می کند، چگونه به آن عشق می ورزد و از آن به 

نیکی یاد می کند؟

ف مثل شهروند
آموزش قوانین شهروندي براي ساکنان کر ه ي ماه

درس هشتم: 
فردای زمین، فردای ماه
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1  - مردم شهرهای مختلف زمين سعی می کنند چنان رفتاری داشته باشند که نمايندۀ شهر و سرزمينشان باشند و باعث شوند هر کس رفتارهای 
آنها را می بيند، ايمان بياورد که از سرزمينی آمده اند که انسانهای وارسته و ارجمندی دارد.

 2   -  مردم زمينی هرگز سعی نمی کنند هويت خود را پنهان کنند. چون هويت چيز بدی نيست که آدم آن را پنهان کند و البته اگر آدم سعی 
کند چيزی را پنهان کند به طور رسوايی ضايع می شود و به عبارتی درست جايی که انتظارش را ندارد، به خاکی می زند و تشت رسوايی اش از پشت 
بام می افتد ولی آدمها تكليف خودشان را با هم می دانند و خيلی راحت با همديگر برخورد می کنند و سعی نمی کنند هويت جعلی و متفاوتی از آنچه 

هستند، برای خود بسازند.
آدمها هميشه اگر چه سعی در پنهان کردن عيوب خود دارند ولی تمام سعيشان اين است که آن عيبها را رفع کنند. وقتی از سرزمين مادری   -3
يک زمينی می پرسی، او تاش می کند با زيباترين کلمات از سرزمين خود سخن بگويد و زيباييهای دلنشين آن حتی کوير زيبايش را برای تو به تصوير 
بكشد. او سعی می کند عيبهای سرزمين خودش را برای خودش نگاه دارد، چون معتقد است همه بايد از سرزمين او ذهنيت مناسبی داشته باشند. درست 

به همين خاطر که سرزمين مادری اوست، می خواهد نمايندۀ خوبی برای سرزمين خود باشد.
وقتی برای يک زمينی مهمانی می آيد که با سرزمين او آشنايی ندارد، او را بيگانه قلمداد نمی کند. در مقابل او با آرامش برخورد می کند.   -4
سعی می کند آدرسهای درستی به او بدهد و با چنان شوق و ذوقی در مورد فضاهای ديدنی سرزمينش سخن می گويد که مهمان را شيفتة سرزمين 
خويش می کند. شما نمی دانيد از آمدن شما فضاييها به زمين چه سود سرشاری نصيب ما می شود! ما نمی توانيم ذوق خود را از ديدن شما پنهان کنيم، 

اگر چه بعد از رفتن شما بايد تا مدتها خرابيهای حضور شما را ترميم می کنيم!
5- کسی که به خوبی توانمنديهای سرزمين خود را بشناسد، تمام تاش خود 
را برای حفظ اين توانمنديها متمرکز می کند. در هر سرزمينی عده ای مشتاق ياد 
گرفتن آن چيزهايی هستند که برايشان دلپذير است تا بتوانند آن را به سرزمين مادری 
خود منتقل کنند. به همين خاطر زمينيها هميشه در حال ياد گرفتن و منتقل کردن 

هستند.
6- دير يا زود، باقيماندۀ منابع زيرزمينی و زيرماهی و زيرنپتونی و زير... 
مصرف می شود و اگر ما نتوانيم روی منابع ديگری سرمايه گذاری کنيم، نابود 
می شويم. مهمان به غير از امكانات رفاهی نيازمند امنيت است. همان موضوعی که 
متأسفانه در کرۀ ما حتی اسمی هم از آن نيست. شما اگر بخواهيد الاقل آدمها به 
کرۀ شما بيايند و با شما رفت و آمد داشته باشند، بايد همين موضوع را رعايت کنيد، 
يعنی امنيت آنها را تضمين کنيد و اين موضوع فراهم نمی شود مگر 

با همت شما.
7- نكته ای که اول بحثم به آن اشاره کردم و بايد آن را 
جدی بگيريم، آموختن آنچه خودمان ياد گرفته ايم يا تجربه کرده 
ايم، به بچه هايمان است. آفرين! حاال فهميديد معنای »سالی 
که نكوست از بهارش پيداست« چيست؟ تمام حرف من اين 
است که بايد با رفتارهايمان به بچه  هايمان بياموزيم 
که نسبت به شهر و ديار خود همين احساس را 
اين  باشيد  داشته  توجه  دوستان!  باشند.  داشته 
موضوع آنقدر جدی بود که من نتوانستم با عقب 
ماندگی شما شوخی کنم و اينكه همينطور جدی 
هم که حرف زدم، می بينم شما فقط داريد 
مثل مجسمه به من نگاه می کنيد و ظاهراً 
يک کلمه از حرفهای مرا هم نفهميده ايد! 
پس دوباره از اول می گويم. درس هشتم: 
که  سالی  ماه«  فردای  زمين،  »فردای 

نكوست از بهارش پيداست...
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Õ  زیاد راضی به نظر نمی رسید!

به نظر شما از چی ناراضی هستم؟
تیم  نتایج  از  باشد.  تواند  می  چیزها  خیلی  خب    Õ

پرسپولیس گرفته تا عدم دعوت به تیم ملی...
نه، فقط خسته شده ام.

Õ  از چی؟
به هر حال ليگ خيلی طوالنی شد. جام قهرمانان آسيا هم که 

به حجم کاری افزوده شده بنابراين خيلی خسته هستيم.
Õ  از نتایج پرسپولیس راضی هستید؟

جواب سؤال شما قطعاً »نه« هست. چون شرايط جدول نشان 
می دهد که اين فصل نتوانستيم موفق عمل کنيم و از قهرمان 
دورۀ قبل بيش از اين ها انتظار می رفت ولی اميدوارم که اين 

ناکامی در رقابتهای آسيايی جبران شود.
Õ  چرا این اتفاق افتاد؟

خيلی از عوامل نقش داشتند. ما امسال دو سه تا مربی عوض 
مزيد  بازيكنان مصدوم هم  داشتيم.  زيادی  کرديم. حاشيه های 
بر علت شدند اما بزرگ ترين ضربه را از تعويض مربی و حرف 
داديم  دست  از  را  تمرکزمان  خورديم.  تيم  پيرامون  حديثهای  و 
و نتوانستيم امتيازات از دست داده را جبران کنيم. ما استحقاق 

بيشتری داشتيم.
Õ  پرسپولیس حتی در زمان قطبی هم نتوانست مانند 

سال گذشته نتیجه بگیرد.
شود،  می  قهرمان  تيم  يک  که  اين  محض  به  متأسفانه 
انتظارات از اين تيم باال می رود. همه توقع دارند که همة تيمها 
را با حداقل 4 – 5 گل شكست بدهيم ولی در فوتبال اصًا چنين 
اتفاقی به راحتی نمی افتد. همين انتظارات باال باعث شد که حتی 
مدير عامل تيم هم عوض شود. برای يک مجموعه، اينها اتفاقات 

کم و کوچكی نيست. 
که  ندارند  را  حق  این  پرسپولیس  هواداران  یعنی    Õ

تیمشان را پیروز ببینند؟
قطعاً چنين حقی دارند اما حداقل به مربی تيم فرصت بدهند 
تا بتواند کارش را بكند، نه اين که با يكی دو تا نتيجة ضعيف عليه 
او شعار بدهند يا خواهان حضور شخص ديگری در تيم باشند. 
متأسفانه ما به کسی اجازه نمی دهيم که برنامه اش را اجرا کند. 
خيلی به نتيجه وابسته ايم. دقيقاً همين اتفاق برای تيم ملی هم 

بارها تكرار شده و باز شاهد همين حرکتها هستيم.
Õ  شما با برکناری دایی مخالف بودید؟

ورزشي

پژمان نوری يكی از بازيكنان برجستة پرسپوليس در اين فصل بود. بازيهای خوب وی در اين تيم نشان از پختگی و تجربه اين 
بازيكن شمالی دارد اما با اين وجود وی نتوانست در فوتبال کشور به حق واقعی خود برسد و همين امر سبب شد که شانسهای زيادی 
را در زندگی ورزشی خود از دست بدهد. شايد دعوت به تيم ملی کمترين پاداش برای وی بود. بعد از تمرين پرسپوليس و در حالی که 
تماشاگران اين تيم از نتايج به دست آمده در اين فصل اصا راضی نيستند، با او به گفت و گو نشستيم. البته نوری زياد ناراحتی و گله 

مندی خود را بروز نداد اما تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل...

پژمان نوری: 

ما استحقاق              بيشتری داشتيم
افسون حضرتی
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من دربارۀ اشخاص صحبت نمی کنم. من از فوتبال حرفه ای صحبت 
می کنم که بايد بر اساس برنامه باشد نه براساس نتيجه. 

Õ  به نظر شما پرسپولیس چقدر شانس قهرمانی در 

جام قهرمانان آسیا دارد؟
تمام مجموعة تيم هدفشان اين است که ناکامی فصل 

را جبران کنند. خوشبختانه تا اين جا که موفق بوديم و 
اميدوارم که تا آخر به همين شكل ادامه يابد.

Õ  اما در مراحل بعدی، حریفان به این آسانی 
نیستند!

بله، نه تنها آسان نيستند بلكه بسيار هم حرفه ای و 
قدرند اما مطمئن باشيد که ما هم کوتاهی نمی کنيم.

Õ  از این که به تیم ملی دعوت نمی شوید ناراحتید؟
تيم ملی نهايت آرزوی يک بازيكن است و باعث ايجاد انگيزه می 

شود ولی وقتی دعوت نمی شوم، نمی توانم کاری بكنم. اهل شكايت و حاشيه 
سازی هم نيستم چون اعتقادی به اين موضوع ندارم و به نظرم مربی تيم ملی 

صاح فوتبال را می خواهد و حتماً بهترينها را دعوت می کند. من بايد باز هم 
تاش کنم.

Õ  این مسأله باعث از بین رفتن انگیز شما نمی شود؟
چه کاری می توانم بكنم؟

Õ  شاید به دلیل نتایج پرسپولیس است!

بی تأثير نيست. وقتی تيم به راحتی می بازد، نشان دهندۀ عملكرد نامناسب بازيكنان 
تيم است.

Õ  مربیان پرسپولیس عملکرد مناسبی دارند؟

به نظرم ما از همان بازيهای ابتدای فصل دچار مشكل شديم و االن هيچ مربی نمی تواند 
برای ما کاری انجام دهد و فقط بايد تمام حواسمان روی بازيهای آسيايی باشد.

Õ  یادتان می آید دفعۀ قبل کی با شما مصاحبه کردیم؟

فكر می کنم نوروز سال 86 بود ولی من از همان زمان مجلة شما را برای خردساالن و 
کودکان و نوجوانان فاميل می خرم و با خودم به شمال می برم. 

Õ  خودتان هم مطالب آن را می خوانید؟

بله، چرا که نه؟

پژمان نوری: 

ما استحقاق              بيشتری داشتيم
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اينجوري هم ميشه

سو دو کو

سرگرمي
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هفته نامه نوجوانان ايران 
مبلغ اشتراك را به حساب بانک صادرات )سپهر( به شماره 0102070538002 به نام موسسه تنظيم و نشر 
آثار امام)س(  واريز كنيد . ) قابل پرداخت در كليه شعب بانک صادرات در سراسر كشور ( فرم اشتراك را همراه با 

رسيد بانكی به نشانی : تهران  ، چهار راه حافظ ، پالك 886 امور مشتركان مجله »دوست« ارسال فرمائيد.

هر ماه 4 شماره ، با پست عادی هر شماره 4000 ريال   / با پست سفارشی هر شماره  11000 ريال

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

واحد اشتراك مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است .

اگر تمايل داريد براي دوستانتان در خارج از كشور اشتراك مجله بگيريد، فقط كافي است كه با واحد اشتراك و توزيع 
مجله دوست تماس بگيريد.

نشاني: تهران - صندوق پستي 3563 - 14155 توزيع و امور مشتركين: محمد رضا مال زاده
فكس: 66712211  تلفن:66706833

فرم اشتراك :

تاريخ تولد:       /    /     13        ميزان تحصيالت: نام خانوادگي:     نام :     

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

مردي به دربار خان زند مي رود و با ناله و فرياد مي خواهد 
ورودش مي شوند.  مانع  کند. سربازان  را ماقات  تا کريم خان 
خان زند در حال کشيدن قليان ناله و فرياد مردي را مي شنود 
و مي پرسد ماجرا چيست؟ پس از گزارش سربازان به خان، وي 

دستور مي دهد که مرد را به حضورش ببرند. 
مرد به حضور خان زند مي رسد. خان از وي مي پرسد که چه 

شده است  که اين چنين ناله و فرياد مي کني؟ 
مرد با درشتي مي گويد دزد همه اموالم را برده و االن هيچ 

چيزي در بساط ندارم. 
خان مي پرسد وقتي اموالت به سرقت مي رفت تو کجا بودي؟ 

مرد مي گويد من خوابيده بودم. 
خان مي گويد خب چرا خوابيدي که مالت را ببرند؟ 

مرد در اين لحظه پاسخي مي دهد آن چنان که استداللش در 
تاريخ ماندگار و سرمشق آزادي خواهان مي شود. 

تو  کردم  مي  فكر  چون  بودم  خوابيده  من   : گويد  مي  مرد 
بيداري!

خان بزرگ زند لحظه اي سكوت مي کند و سپس دستور مي 
 دهد خسارتش را از خزانه جبران کنند. و در آخر مي گويد اين مرد 

راست مي گويد ما بايد بيدار باشيم.

حکایتي از

کریم خان زند
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شعر

وحيد نيکخواه آزاد

به به، چه حرف خوبی
آن شب امام ما گفت

حرفی که خواب دشمن 
از آن شکست و آشفت

حرف امام اين بود:
»در سرزمين ايران
پاينده است اسالم

تا هست شور و ايمان«

ما بچه های ايران
جنگيم تا رهايی

ترسی به دل نداريم
از رنج و بی غذايی

از توپ و تانک دشمن
هرگز نمی هراسيم

دشمن گياه هرزه ست
ما مثل تيغ و داسيم

نهضت ادامه دارد

34
سال پنجم  / شماره 4 پياپي 216/  19  ارديبهشت 1388 



دشمن خيال کرده
ما نوگل بهاريم

اما امام ما گفت:
»ما مرد کارزاريم«
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