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ه جاي سرمقاله

ب

يكي از دوستانم به نام پل يك دستگاه اتومبيل
سواري به عنوان عيدي از برادرش دريافت كرده
بود .شب عيد هنگامي كه پل از اداره اش بيرون
آمد متوجه پسر بچه شيطاني شد كه دور و بر
ماشين نو و براقش قدم مي زد و آن را تحسين
مي كرد .پل نزديك ماشين كه رسيد پسر پرسيد:
" اين ماشين مال شماست  ،آقا؟"
پل سرش را به عالمت تائيد تكان داد و گفت:
برادرم به عنوان عيدي به من داده است" .پسر
متعجب شد و گفت" :منظورتان اين است كه
برادرتان اين ماشين را همين جوري ،بدون اين
كه ديناري بابت آن پرداخت كنيد ،به شما داده
است؟ آخ جون ،اي كاش"...
البته پل كام ً
ال واقف بود كه پسر چه آرزويي
مي خواهد بكند .او مي خواست آرزو كند كه
اي كاش او هم يك همچو برادري داشت .اما
آنچه كه پسر گفت سرتا پاي وجود پل را به

لرزه درآورد:
" اي كاش من هم يك همچو برادري بودم".
پل مات و مبهوت به پسر نگاه كرد و سپس با
يك انگيزه آني گفت" :دوست داري با هم تو
ماشين يه گشتي بزنيم؟"
"اوه بله ،دوست دارم".
تازه راه افتاده بودند كه پسر به طرف پل بر
گشت و با چشماني كه از خوشحالي برق مي
زد ،گفت" :آقا ،مي شه خواهش كنم كه بري به
طرف خونه ما؟"
پل لبخند زد .او خوب فهميد كه پسر چه مي
خواهد بگويد .او مي خواست به همسايگانش
نشان دهد كه توي چه ماشين بزرگ و شيكي
به خانه برگشته است .اما پل باز در اشتباه بود..
پسر گفت " :بي زحمت اونجايي كه دو تا پله
داره ،نگهداريد".
پسر از پله ها باال دويد .چيزي نگذشت كه پل

صداي برگشتن او را شنيد ،اما او ديگر تند و تيـز
بر نمي گشت .او برادر كوچك فلج و زمين گير
خود را بر پشت حمل كرده بود .سپس او را روي
پله پائيني نشاند و به طرف ماشين اشاره كرد :
" اوناهاش ،جيمي ،مي بيني؟ درست همون
طوريه كه طبقه باال برات تعريف كردم .برادرش
عيدي بهش داده و او ديناري بابت آن پرداخت
نكرده .يه روزي من هم يه همچو ماشيني به
تو هديه خواهم داد  ...اونوقت مي توني براي
خودت بگردي و چيزهاي قشنگ ويترين مغازه
هاي شب عيد رو ،همان طوري كه هميشه برات
شرح مي دم ،ببيني".
پل در حالي كه اشكهاي گوشه چشمش را پاك
مي كرد از ماشين پياده شد و پسربچه را در
صندلي جلوئي ماشين نشاند .برادر بزرگتر ،با
چشماني براق و درخشان ،كنار او نشست و سه
تائي رهسپار گردشي فراموش ناشدني شدند.
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ياد دوست

نماز مقدم بر همه چيز

حجة االسالم والمسلمين سيد احمد خميني (ره) نقل مي کردند :روزي که شاه فرار کرد ما در نوفل لوشاتو بوديم ،پليس فرانسه خيابان اصلي
نوفل لوشاتو را بست ،تمام خبرنگاران کشورهاي مختلف از آفريقا ،از آسيا ،از اروپا و امريکا آن جا بودند و شايد صد و پنجاه دوربين فقط صحبت
امام را مستقيم پخش مي کردند .باور کنيد به تعداد اين جمع شما خبرنگار در آن جا بود ،براي اين که خبر بزرگ ترين حادثه سال را مخابره کنند.
شاه رفته بود و آن ها مي خواستند ببينند امام چه تصميمي دارند ،امام بر روي صندلي در کنار خيابان ايستاده بود ،تمام دوربين ها بر روي ايشان
متمرکز شده بود .امام چند دقيقه صحبت کردند و مسايل خودشان را گفتند .من کنار ايشان ايستاده بودم .يک مرتبه برگشتند و گفتند :احمد ظهر
شده؟ گفتم :بله ،االن ظهر است  .بي درنگ امام گفتند :والسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته  .شما ببينيد در چه لحظه اي امام صحبت هايشان
را رها کردند  .براي اين که نمازشان را اول وقت بخوانند .يعني در جايي که تلويزيون هاي سراسري که هر کدام ميليون ها بيننده دارد ،سي.ان.
ان امريکا بود ،بي.بي.سي لندن بود تمام تلويزيون ها چه در امريکا و چه در اروپا بودند  .خبرگزاري ها همه بودند ،آسوشيتدپرس ،يونايتدپرس،
رويتر و تمام خبرنگاران روزنامه ها ،مجالت ،راديو تلويزيون ها در چنين موقعيت حساسي امام حرفشان را قطع کردند و رفتند سراغ نماز .
(منبع  :برداشت هايي از سيره امام خميني(ره) ،ج،3ص57و)58

منتظر لقاء اهلل

خانم حضرت امام مي گفتند :وقتي امام وقتي امام جوان بودند ،هميشه
يک ساعت قبل از اذان صبح براي نماز شب و عبادت بيدار مي شدند وليکن
از ده سال اخير بعد از کسالت قلبشان  1/5ساعت قبل از اذان صبح به
عبادت مشغول مي شدند  .مي گفتند :از ايشان پرسيدم  :برنامه شما تغيير
کرده است  .قديم يک ساعت بود و حاال  1/5ساعت؟ امام در پاسخ گفته
بودند :چون پيرتر شده ام ،حرکاتم کندتر شده است ،لذا نيم ساعت الزم دارم
و ليکن فرقي در موضوع اعمال نکرده است  .آري امام از همان آغاز نوجواني
حيات و ممات و بيداري خود را براي خدا قرار داده بود و هر آن منتظر لقاء
اهلل بود؛ لذا بيماري و عمل جراحي و آگاه بودن از وفات هيچ گونه تغييري
در زندگي و عبادات ايشان حاصل نکرد .
(منبع :فصل صبر ،ص197و )198
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نماز در پرواز انقالب

حجةاالسالم سيد حسن خميني مي گويند :يکي هم
آرامش ايشان در شبي که هواپيما به ايران مي آمد،
هواپيما در آسمان بود و پرواز انقالب نام گرفت .شما
خودتان را به جاي آن لحظه بگذاريد که بعد از  15سال
دوري رهبر ،احتمال دارد هواپيما را سرنگون کنند و
احتمال دارد بدزدند ،احتمال دارد ببرند و اضطراب اين
که فردا در ايران چه مي شود .ساعت  11و  12امام
طبق معمول مي خوابيدند ،گفتند :من مي خواهم
بخوابم .و امام خيلي آرام خوابيدند و دقيق ًا سر وقتي
که براي نماز شب بيدار مي شدند ،بيدار شدند و
گفتند« :قبله نما را بياوريد ».و از خلبان پرسيدند«:
قبله کدام طرف است» و ايشان راهنمايي نمودند و
امام ايستادند و نمازشان را خواندند  .اين پاي بندي
به احکام است .
(منبع  :سخنراني در نهمين اجالس سراسري نماز )

نماز شب به موقع

حجة االسالم والمسلمين سيد حسن طاهري خرم آبادي مي گويد:
دو شب پس از جريان فيضيه ،شايع شد که از تهران کماندوهاي شاه حرکت کرده اند
و مي خواهند به منزل امام بريزند و امام را بکشند .اين شايعه را هم خود رژيم ساخته بود که
رعب و وحشت ايجاد کند .آن شب ده ها نفر به امام اصرار کردند که جايتان را عوض کنيد.
حتي شنيدم مرحوم آقاي قدوسي خانمش را فرستاده بود و اين پيام را داده بود .مرحوم آقاي
اشراقي مي گفت :امام فرمودند« :امشب همه برويد  ،من نمي خواهم به خاطر من شما آسيبي
ببينيد ».فقط من و آقاي قرهي مانديم  .من تا صبح به خواب نرفتم ،ولي امام بدون هيچ
ناراحتي بالفاصله به خواب رفتند و بعد هم موقع نماز شب ،بلند شدند و به عبادت پرداختند .
(منبع  :پا به پاي آفتاب ،ج،3ص326و)327

نماز شب در کودتا

حجة االسالم والمسلمين آشتياني مي گويد :در يکي از نيمه شب ها
خبر آوردند که قرار است کودتايي رخ دهد .حاج احمد آقا شتابان خدمت
امام رسيد که خبر را به امام بدهد .امام به اداي نماز مشغول بودند-
کاري که هميشه در اين ساعت انجام مي دادند -او مدتي طوالني به
انتظار ايستاد؛ اما امام غرق در راز و نياز با خداوند بودند .وقتي حاج احمد
آقا موضوع را به اطالع امام رساند ،ايشان با همان متانت و آرامشي که
همواره داشتند اشاره کرده و آرام فرمودند  « :مسأله اي نيست؛ شما
برويد و خيالتان آسوده باشد »...و بعد به نماز شب و راز و نيازشان ادامه
دادند .

نماز شب در هواپيما

حجة االسالم والمسلمين سيد مهدي امام جماراني مي گويد :يکي
از اصحاب امام -که در آن هواپيما نيز بود-نقل مي کند که به احترام
امام طبقه باالي هواپيما را اختصاص به امام داده بودند تا امام در آن جا
استراحت كنند .آن شخصي که همراه امام بود ،نقل مي کند که«:من
رفتم طبقه باال .وقتي رفتم ،ديدم امام نشسته اند و مشغول نمازند .مثل
ساير اوقات .امام به پهناي صورت اشک مي ريزند ودر حال نماز شب
هستند ».مي گويد«:اين حالت امام براي من بسيار جالب بود ».امام
حتي در شب پرواز-از پاريس به ايران-آن هم در چنان شرايطي ،نماز
شب و حالت نيمه شب را ترک نکردند.
(منبع  :پا به پاي آفتاب ،ج ،2ص)243
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شعر

مرغ رنگین بال من ،ای مرغ عشق

در قفس سر می دهی آواز را

می زنی منقار بر سیم قفس
باز گویی حسرت پرواز را


آب و دانه هست اما ای دریغ
عرصۀ پرواز تنگ آمد مرا

گر چه می خوانم سرود سرخوشی
راستی از خویش ننگ آید مرا

مرغ عشق

پروین دولت آبادی


ای خوشا آواز و پروازی دراز

زیر بال و پر گرفتن آسمان

رفتن و رفتن به صحراهای نور

راه جستن بر فراخای جهان


مرغ دست آموز بودن محنتی ست

بایدم روی از قفس بر تافتن

دانه با منقار برچیدن ز خاک

روزی روزانة خود یافتن


مرغ من ،ای مرغ رنگین بال عشق

هستی آزاده حرفی دیگر است
النه ای هر چند تنگ و بی ثبات

از چنین زرین قفسها برتر است
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بیوک ملکی

يك دريچه رو به باغ

بينگاهتان

يك دريچه رو به دشت

اين دريچهها چه بسته و چه باز

يك دريچه رو به كوههاي دور

تا هميشه بسته است

يك دريچه گاه باز ميشود

با نگاه روشن شما ولي

يك دريچه گاه بسته ميشود

هر دريچه قاب عكسي از بهار

يك دريچه سمت نور



رو به گريهها و خندهها

رو به جاي خالي پرندهها



پشت پردههايي از سكوت



هر دريچه باغي از ستاره چيدن است
قاب عكسي از تو و من است
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دومین جشنواره طنز تحفه طهرون روز دوشنبه  31فروردین  88نفرات
برگزیده اش را اعالم کرد و به کارش پایان داد .این جشنواره که با تالش
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران برگزار شده بود با
یک فراخوان سراس��ری از همه کودکان و نوجوانان سراسر کشور دعوت
کرده بود تا طنزهایشان را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.
 255نفر از کودکان و نوجوانان سراس��ر کشور هم دست به کار شدند
و بیش��تر از  300اثر طنز نوش��تند و آنها را برای جشنواره فرستادند که در
نهایت هیئت داوران یعنی آقایان اس��ماعیل امینی  -فرهاد حس��ن زاده و
عباس قدیر محس��نی  20اث��ر را به عنوان کاندی��دا و  10اثر را به عنوان
برگزیده انتخاب کردند.
مراسم اختتامیه دومین جشنواره طنز تحفه طهرون در مرکز آفرینش
های کانون واقع در خیابان تهرانپارس برگزار ش��د و من هم به نمایندگی
از مجله دوست نوجوانان شال و کاله ! کردم و خودم را به مراسم اختتامیه
رس��اندم تا ببینم اوضاع و احوال از چه قرار اس��ت ؟! چشمتان روز بد نبیند
! یک عالمه بچه طنزنویس وروجک و شلوغ و پلوغ به همراه والدینشان
آمده بودند تا آنها هم ببینند اینجا چه خبر است ؟!  ...حاال چه خبرها ؟ ...
خبرها که زیاد است ولی شما هم این را بدانید که جایتان خالی بود و خیلی
خیلی خوش گذشت .

مراسم که در نهایت ابتکار عمل و سلیقه برگزار شده بود و همه چیز
از لباسهای نوازندگان و نمایش و موسیقی و نماهنگ گرفته تا پذیرایی به
سبک طهرون قدیم بود !
طبق معمول هم برنامه با تالوت آیاتی از قرآن و همخوانی سرود ملی
کش��ورمان شروع ش��د و بعد با هنرمندی دو تن از بچه های کانون که در
طول برنامه با اجرای زیبای تنبک و کمانچه مراسم را همراهی می کردند
حاجی فیروز از راه رسید تا به مهمانان خیرمقدم بگوید.
میرزا محس��ن خان فضل الرعایا اولین سخنران برنامه بود  ...چی ؟؟!
 ...نخیر مهمان دویست  -سیصد ساله نداشتیم  .میرزا محسن خان همان
آقای محسن فضلی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
تهران و دبیر جشنواره بودند ... .نخیر عزیزم ! ایشان دو تا اسم ندارند  .این
قضیه فقط ابتکار جالب برگزار کنندگان مراس��م بود که اسم مهمان ها از
مدیر کانون گرفته تا بچه های برنده را به شکل تاریخی در آورده بودند.
بعد از خوش��امدگویی دبیر جش��نواره یک نماهنگ از مرحوم منوچهر
احترام��ی پخش می ش��ود و آقای رض��ا رفیع طنزپرداز ی��ا به قول تحفه
طهرونی ها ( میرزا رضاخان رفیع المنتظر بیدآبادی ! ) برای گفتن از استاد
احترامی به روی صحنه می آید .تا یادم نرفته بگویم که دومین جش��نواره
طنز تحفه طهرون با یاد و بزرگداش��ت آقای احترامی طنزپرداز و نویسنده

گزارش

تحفه طهرون !
مریم شکرانی
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فقید کودک و نوجوان (شاعر اثر معروف حسنی نگو یه دسته گل ) برگزار
شده بود .خواهر آقای احترامی خانم شهین احترامی هم از مهمانان ویژه
مراسم بودند که برای تشکر به روی سن می آیند و بعد نوبت خواندن آثار
بچه های برنده اس��ت  .بچه ها هم با اس��مهای تاریخی شان یکی یکی
برای آمدن به پشت تریبون و خواندن طنزهایشان دعوت می شوند.
عن��وان هایی که بچ��ه ها برای کارهایش��ان انتخ��اب کردند مثل
نوشتههایشان حسابی بانمک است و حضار را به خنده می اندازد.
پرده خوانی هایی با اشعار طنز و تنبک و کمانچه همراه با کف زدن
ریتمیک بچه ها یکی از کارهای تماشایی تحفه طهرونی هاست  .نمایش
عروسکی و طنزعباسقلی و خانمش ناز خاتون خانم ! را هم که دو تن از
اهالی طهرون قدیم هستند به این شیرین کاری ها اضافه کنید.
مراسم به لحظه های پایانی نزدیک می شود اما هنوز شور و هیجان
زیادی به فضا حاکم اس��ت  .فکر کن جش��نواره طنز باش��د و مجریانش
هم آدمهای خوش س��لیقه و مبتکری باش��ند کلی بچه پرانرژی و شاد و
شنگول هم مهمان مراس��م باشند  ...چه شودش را باید خودتان بودید و
می دیدید.
حاضران با چغاله بادام و گوجه سبز و نان و پنیر و سبزی پذیرایی می
شوند و حاج اسماعیل خان امین الممالک یا همان آقای اسماعیل امینی
خودمان برای خواندن بیانیه هیئت داوران پش��ت

تریبون قرار میگیرد ...
بعدش آقای فرهاد حس��ن زاده و مدیر کانون و یکی دو نفر دیگر را
ص��دا می کنند تا ب��ه روی صحنه بیایند و همه می فهمند که االن وقت
جایزه گرفتن اس��ت و شور و ش��وق دو چندان می شود ...نفس ها حبس
دوربین ها به حالت آماده باش و بعلهههه  ...اس��م ها یکی یکی خوانده
می شود :
 uنسرین آرزندی  18ساله از مرکز  32کانون

 uعلی کامیاب فرحبخش  9س�اله از مرکز  - 31میثم تقی مومنی 9

ساله از مرکز  31-وحید پورافتخاری  17ساله از مرکز 31

 uآرمیتا رمضانی محمدی  14ساله از مرکز  - 38المیرا قهرمانی 16

ساله از مرکز 38

 uترانه قادری  13ساله از مرکز 16

 uعلیرضا گنج خانلو  14ساله از مرکز 34
 uامیر رنجبر  11ساله از مرکز  4اهواز

 uآذین فعلی  10ساله از مرکز  1بروجرد (استان لرستان)

***
بعد از مراسم سراغ چند تا از برنده ها و دست اندرکاران جشنواره هم
رفتم و با آنها گپ کوتاهی زدم .
اول از اس��ماعیل امینی طنزپرداز و از اعضای هیئت داوران در مورد
سطح کیفی آثار بچه ها پرسیدم .
امینی سطح آثار را عالی ارزیابی می کند و می گوید  :هرچند کارهای
تکراری و معمولی هم داشتیم ولی بعضی از بچه ها به اندازه یک نویسنده
حرفه ای خوب نوش��ته بودند .و این نش��ان دهنده این است که بچه ها
خوب مطالعه می کنند و این جای خوش��حالی دارد که برخالف بیش��تر
بزرگتره��ا بچه ها مطالعه می کنند و زی��اد هم مطالعه می کنند .یکی از
مزیت های بزرگ و برجسته کانون همین است که بچه ها را به مطالعه
کردن عادت داده است.
***
از آقای قدیر محسنی داور و مسئول برگزاری همایش
می پرس��م چرا فقط بچه های کانون در این جش��نواره
حضور داشتند ؟
و ایشان پاسخ می دهند  :ما محدودیتی برای شرکت
کننده هایمان نگذاشته بودیم و با یک فراخوان سراسری
از همه بچه ها چه عضو کانون و چه غیر عضو خواس��تیم
که در این جش��نواره شرکت کنند .ولی خب بیشتر شرکت
کننده هایمان از بچه های کانون بودند و متاس��فانه تعداد
بچه های غیر کانونی خیلی خیلی کم و انگشت شمار بود.
از ایش��ان می پرس��م چرا طنز را به عنوان قالب ادبی
جشنواره تان انتخاب کردید ؟
آقای قدیر محسنی هم می گوید  :برای اینکه طنز جای
کار زیادی دارد و در ادبیات کهن ما به آن توجه ویژه ای شده
است ولی متاسفانه در حال حاضر کمتر کار می شود و کمتر
به آن توجه ش��ده اس��ت .از طرفی در جامعه امروز ما نیاز زیادی به طنز
احس��اس می شود  .این بود که ما بنای جشنواره را به یک جشنواره طنز
گذاش��تیم و بچههای کانون را از قبل برای نوشتن طنز آموزش و تمرین
دادیم.
او ع�لاوه بر این ش��مار آثار طنزی را که برای ک��ودکان و نوجوانان
نوش��ته می ش��و کم و ناچیز می داند و معتقد است که باید بیشتر از اینها
برای بچه ها طنز نوشت .
***
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ب��ا چند تا از بچه های برنده هم که عجله زیادی برای رفتن به خانه
هایشان نداشتند ! صحبت کردم .
نس�رین الملوک آرزندی السلطنه یا همان

نس�رین آرزندی  18س�ال دارد و با شعر طنز
آدم فضایی موفق به دریافت جایزه از جشنواره

تحفه طهرون شده است  .نسرین  5سال است
که با کانون آشنا شده است و شعر گفتن برای

کودکان را تجربه می کند  .شعرهای نسرین تا
به حال در مجالت رشد و برنامه آهنگ بهاران

مورد استفاده قرار گرفته است.

مهرناز بهروز  14س�اله اس�ت و با داستان طنزش موفق شده است

یکی از برنده های دومین جشنواره طنز تحفه طهرون باشد  .مهرناز وقتی
می فهمد قرار اس�ت با مجله دوست نوجوانان

صحبت کن�د هیجان زده می ش�ود و می گوید
که از خوانندگان مجله دوس�ت نوجوانان است
 .البته ما هم خیلی خوش�حال می شویم که این

وس�ط یکی آش�نا از آب در بیاید ! و از بر و بچه

های خودمانی باشد ها .

مهرناز می گوید بیش��تر داس��تان کار کرده
است تا طنز و در کل دو سال است که داستان می نویسد.
وقتی ازش می پرسم چرا طنز کار کردی ؟
خیلی صادقانه می گوید چون مجبورش کرده اند ! او در مورد متهمان
این ماجرا ( مجبور کن ها !) می گوید  :کالس��های ادبیات کانون بیش��تر
موضوعاتی را در اختیار ما می گذاش��ت که جنبه طنز داش��ت و نمی ش��د
باهاش یک داس��تان جدی نوشت  .برای همین من هم مجبور شدم طنز
بنویسم !
مهرناز می گوید داستان را بیشتر از طنز دوست دارد چون نوشتن طنز
کار خیلی خیلی سختی است .
مهرناز هم بیش��تر دوست دارد برای بچه ها بنویسد و از االن تصمیم
گرفته است که نویسنده کودک شود.
***

از نسرین می پرسم چرا تصمیم گرفتی طنز کار کنی ؟ و او می گوید
 :چون با طنز راحت تر می شود مسائل را مطرح کرد  .طنز زبان شیرینی
دارد و با آن بهتر از لحن جدی می شود انتقاد کرد.
نس��رین می گوید از بین نویس��نده های طنز کارهای عزیز نس��ین
(نویسنده مشهور ترکیه ای ) را دوست دارد.
او در مورد طنزهایی که برای بچه ها نوش��ته می شود یک انتقاد هم
دارد و می گوید  :بیشتر آثاری که برای بچه ها نوشته می شود سطحش
باالتر از فهم آنهاس��ت و خیلی وقت ها آدم مجبور می شود برایشان کلی
توضیح بدهد که منظور نویسنده چی است  .به عنوان مثال خواهر کوچک
من خیلی از این مطالب را نمی فهمد و از ما میخواهد که برایش توضیح
بدهیم قضیه از چه قرار اس��ت ؟! به نظرم نویس��نده ها باید خودشان را به
آذین خاتون فعلی الس�لطنه یا آذین فعلی
روزهای کودکی و نوجوانی ش��ان ببرند و به اندازه آنها فکر کنند تا بتوانند
ی�ک خان�م خیلی مودب و با ش�خصیت اس�ت
یک اثر مناسب برایشان بنویسند.
نسرین می گوید دوست دارد در آینده طنزهای سیاسی زیادی بنویسد ک�ه لحن حرف زدنش ه�م مثل خودش بانمک
ولی با یک لحن ش��یرین تر و قش��نگ تر  .چون او اصال طنزهای تلخ را و دوس�ت داش�تنی اس�ت  .آذین و مامانش از
بروجرد ب�رای ش�رکت در اختتامیه جش�نواره
دوست ندارد !
تحفه طهرون و گرفتن جایزه اش آمدند  .آذین
***
 10س�اله اس�ت و اولین بار اس�ت که کار طنز
انجام می دهد .

آذین می گوید به طنز خیلی عالقه دارم و دوس��ت دارم این کار را در
آینده هم ادامه بدهم .
او راجع به عالقه اش به طنز هم صحبت می کند و می گوید  :چون
طنز باعث شاد بودن مردم می شود و من دوست دارم همیشه همه مردم
شاد شاد باشند.
آذین ولی تصمیم ندارد نویس��نده کودک بشود  .یعنی تصمیم دارد ها
ولی یک جور خاصی ! او می گوید  :دوس��ت دارم همزمان با س��ن و سال
خودم پیش بروم .
یعنی االن که کوچولو است برای بچه ها بنویسد و بعد که بزرگ شد
برای بزرگترها کار طنز نویسی را ادامه بدهد.
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دو بليت براي هند
ن
وشته ي كاير بوليچف /
ت
رج
مة
رامك نيك طلب
ت
صوير گر  :مجيد صالحي
قسمت پنجم

داستان دنباله دار

سربازان و غريبه ها

یولی��ا ابروهای��ش را ب��اال برد و پرس��ید«:
احساس ترس یولیا را فرا گرفت .احساسی هستی؟ این دوستمان ا ّدعا می کند شما جانور را
درون��ی به او می گفت که مهمانها باید به جای دیده اید و می دانید که مخفی شده است ولی به چرا؟»
و ستوان به رزی رو کرد .
دیگری منتقل شوند .این احساس زمانی بیشتر دالیلی نمی خواهید حرف بزنید».
درون او جان گرفت که س��اعتی پس از ش��ام
چرخب��ال زرد رنگ س��ربازان را در آس��مان
جنگل دید و س��اعتی بع��د خودرویی نظامی
همراه با یک س��توان ،یک گروهبان و سگی
بزرگ وارد اردوگاه ش��د .فیما تصمیم گرفت
که دوب��اره زیر پنجرۀ مدیر گوش بایس��تد.
س��توان به مدیر گفت که مردی از س��اکنان
کنار جا ّده ببری دیده و به او تلفن زده است.
گزارش سوم از زنی است که سوگند یاد کرده
بب��ری به زور وارد خانه اش ش��ده و او آن را
با س��یخ نجاری زده اس��ت .ستوان و مدیر از
دفتر بیرون آمدند .بچه ها دور سگ و نگهبان
جمع شده بودند .ستوان از آنها پرسید که چیز
مش��کوکی اطراف اردوگاه دیده اند؟ و سپس
با رزی و س��میونف خصوصی صحبت کرد.
آن دو از این که می توانستند مدرکی واقعی
به یک ستوان واقعی دهند به خود می بالیدند
و مث��ل طاووس می خرامیدن��د .یولیا و فیما
کناری ایستادند .یولیا به فیما گفت «:به این
ترتیب حتم ًا فضایی ها را پیدا می کنند».
 ش��اید این طوری بهتر باشد بعد همهچیز با هم جور درمی آید.
یولی��ا نگاهی غضبن��اک ب��ه او کرد و
پرس��ید «:آیا ما به آنها قول دادیم کمکشان
بکنیم یا نه؟»
فیما بدون فکر کردن جواب داد « :قول
دادی».
یولی��ا از او روی برگرداند ،قبل از این که
برود س��توان به همراه رزی به طرفش آمد.
رزی لبخند می زد و عینکش نور سرخ غروب
را باز می تاباند .س��توان پرسید «:تو گریبکوا
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رزی گفت «:این کارش است».
س��میونف وارد بحث ش��د «:او نس��بت به
حساس است .دیروز به خاطر یک گربه
حیوانات ّ
به من حمله کرد و ح ّتی مرا ناقص کرد».
 تو را ناقص کرد؟!س��توان به س��یمونف نگاه کرد ،ولی غیر از
خراش��ی به صورتش که کمی پماد رویش بود،
نقص عضوی ندید .فیما با صدای بلند پرسید«:
ت��و فكر می کن��ی او دیوانه اس��ت؟ م��ن با او
همکالسم و هیچوقت ندیده ام که با دوستانش
مثل سوسمار رفتار کند».
س��توان گف��ت «:خ��وب اس��ت .از کمکت
متشکرم .گروهبان ،رکس را بیاور .باید برویم».
رو ب��ه رزی کرد «:و اگر نمی ترس��ی ،می
توان��ی با م��ا بیایی و جای دقیقی ک��ه حیوان را
دیدی نشان دهی».
س��مینوف سریع گفت «:من هم آن را دیده
ام».
ستوان گلفت «:یک نفر کافی است .هر چند
افراد کمتری در جنگل باشند بهتر است».
مدیر تصدیق کرد «:درس��ت است ولی من
هم با شما می آیم .نمی خواهم یکی از شاگردانم
تنها بیاید ».ستوان به موافقت سر تکان داد .مدیر
را درک می کرد.
رزی آهس��ته گفت «:راستش خیال نداشتم
بگذارم سمیونف به جایم برود .در حقیقت او آنجا
را بهتر از من می شناس��د .من آن موقع عینک
نداشتم».
ّ
سمیونف شجاع و بی کله گفت «:متشکرم.
تو یک دوست واقعی هستی».
او فکر می ک��رد رزی به خاطر او از تعقیب
ببر منصرف شده است .رزی معصومانه سرش را
پایین آورد .فیما زیر لب خندید چون می توانست
ح��دس بزند علّت واقعی ای��ن کار رزی چه بوده
اس��ت .رزی پوزخند فیما را ش��نید و به او چشم
غره رفت .سپس خیره به پاهای یولیا ،آرام طوری
ّ
که ستوان بشنود ،گفت «:توصیه می کنم جزیره
و انب��ار کاه را هم بگردید ».لحظه ای مکث کرد
و بعد طوري که انگار زیاد مهم نیس��ت ،گفت«:
در آن جزیره گل سیاه خاصی وجود دارد .من ر ّد
پای ببر را با همان گل دیده ام»
یولیا متوجه ش��د ک��ه رزی گِل پاهایش را

12

سال پنجم  /شماره  6پياپي  2 /218خرداد 1388

زمانی که از رود برگش��ته ب��ود فراموش نکرده
است .قلبش ریخت.
ستوان گفت «:آنجا را نگاهی خواهیم کرد.
بیایید برویم تا غروب چیزی نمانده است».
فیما که دید کار در حال تکمیل شدن است
پرسید «:حاال چه کار کنیم؟»
یولیا گفت «:الزم است آنها را خبر کنیم .تو
بمان .من می روم .مواظب اس��تپانیچ باش .می
دانی که چه جوری چش��م از کس��ی برنمی دارد
مبادا کسی َدر رود؟»
یولیا سمت آشپزخانه دوید و از آنجا به حفرۀ
درون پرچین رفت .ولی متأس��فانه رزی را دست
کمک گرفته بود .درست لحظه ای که داشت در
بوته ها ناپدید می شد ،صدای ریتا ،سرگروهشان
را شنید «:یولیا! گریبکوا بایست!»
یولی��ا برگش��ت ،ریتا به س��وی او می دوید
و پش��ت س��رش رزی لبخند زنان ایستاد .یولیا
مس��تقیم به چش��مهای ریتا نگریست و گفت«:
تو عاقلی مگر ن��ه؟ جداً باور می کنی که ما این
اطراف ببر پنهان کرده باشیم؟»
متحی��ر ج��واب داد «:موض��وع این
ریت��ا
ّ
نیست»...
رزی گفت «:گریبکوا می خواهد به ببر خبر
دهد .آنها در این توطئه باهمند».
ریتا با اوقات تلخ��ی گفت «:آه رزف! چقدر
چرند می گویی».
بعد دس��ت یولیا را گرفت و او را به خوابگاه
برگرداند .اس��تپانیچ از دور همه چیز را تماشا می
ک��رد .وقتی دید س��رگروه و آن دخت��ر نافرمان
توجه ها بر یولیا بود،
برگشتند ،حرکتی نکرد .همۀ ّ
به همین دلیل فیما فرصت داش��ت تا شجاعانه
عمل کند .او از ش��لوغی اس��تفاده کرد و دورن
پرچین خم ش��د و س��ریع به جنگل دوید .ح ّتی
رزی متوجه فرار او نش��د .وقتی س��اعتی بعد به
اردوگاه برگشت ،یولیا را پشت صحنۀ نمایش پیدا
کرد .آنجا او به مرز گریه کردن رسیده بود.
 دیگه امیدی نیس��ت .ت��و هم برو و جاییپنهان شو.
هر زم��ان دیگری بود فیما از ش��نیدن این
حرف احساس افسردگی و ناراحتی می کرد؛ ولی
آن لحظه او احساس یک قهرمان را داشت .پس
فقط لبخند زد ،همان طور که ش��کارچی واقعی

بچه ای را ب��ا تیر و کمان می بیند
وقتی پس��ر ّ
لبخن��د می زند .مغرورانه گفت «:من آنجا بودم.
آنجا».
 چطور؟ چطوری بیرون رفتی؟ کسی باید این کار را می کرد. خوب ،بقیه اش را بگو .آنها را گرفتند؟ من کنار رود رفتم .آنها هنوز آنجایی بودندکه سیمونف ببر را ترسانده بود .من به رود رفتم
و فریاد زدم که خودشان را مخفی کنند.
 و آنها چه کردند؟ ساکت بودند. بعدش چی؟ ش��اید صدای تو را نش��نیدهباشند.
 مطمئنم که ش��نیدند چون من می دیدمو فریاد می زدم .بعد صدای سگ شنیدم .باالتر
رفتم و تماشا کردم.
 و؟ کنار رود را جستجو کردند .سگ هیجانزده بود و دمش را تکان می داد .ش��انس ماست
که سگها نمی توانند حرف بزنند.
 یولیا یادآوری ک��رد «:بله همان طور کهبقیۀ حیوانات نمی توانند حرف بزنند».
 فکر کنم هنوز مشکوک بودند ولی قایقیآنجا بود.
 پس برگشتند؟ ستوان با بی سیم چرخبال خواست .خودمدیدم که حدود پانزده دقیقه بعد چرخبال نزدیک
انبار به زمین نشست قلبم داشت از جا کنده می
شد.
 بعد چی شد؟ دو نف��ر از چرخبال پیاده ش��دند و طرفانبار رفتند .بعد بیرون آمدند و فریاد زدند که آنجا
چیزی نیست .پس حیوانها باید صدایم را شنیده
باشند.
یولیا ابرو درهم کشید «:کجا می توانند رفته
باشند؟»
فیما گفت «:فکر کنم ...فکر کنم پرواز کرده
اند .دوستانش��ان آنها را پیدا ک��رده اند و با خود
برده اند .پس می توانیم راحت بخوابیم »...کمی
فکر کرد و غمگین گفت «:حیف که نمی توانیم
به کسی بگوییم ،هیچکس حرفمان را باور نمی
کند ».از سمت دیگر صحنه سر و صدایی شنیده

ش��د .یولیا و فیما از جا برخاستند .معلوم شد که
بقیه برگش��ته اند .جلوتر رفتند و پایان
ستوان و ّ
حرفهای ستوان را شنیدند:
« فردا ما به جس��تجو ادام��ه می دهیم .در
ضمن اخطار می کنم خیلی خیلی مراقب باشید.
نگهبان و رکس پیش شما می مانند».
مدیر گفت «:می توانند با ما ش��ام بخورند.
واقع ًا آن ردپاهای کنار رود مال یک ببر است؟»
ستوان جواب داد «:بدون تردید».
یولیا به فیما رو کرد و آهس��ته ولی قاطعانه
گفت «:آماده باش».
 برای چی؟ برای فرار از اردوگاه. فرار؟ برای چی؟ نم��ی بینی؟ آنها کجا م��ی توانند مخفیش��وند؟ حتی جنگل امن نیست .باید خیلی زود
آنها را به مسکو ببریم.
فیم��ا گفت «:یولیا ،خوب فک��رش را کرده
ای؟ والدینمان را در نظر گرفته ای ،مدرس��ه را
چطور و بقیۀ چیزها را؟»
 ما از مس��کو به اردوگاه تلفن می زنیم تانگرانمان نشوند.
 نه ،این کار را دیگر نمی توانم بکنم.فیما ذات ًا آدم ترسویی نبود ،چون به هر حال
او بود که در آن شرایط به جنگل رفته و بازگشته
بود .این را گفت ،چون برخالف آنچه مردم تص ّور
مصمم تر از از زنها نیستند.
می کنند مردها ّ
یولیا گفت «:قبل از هر چیز باید ش��امت را
بخوری.بعد ژاکتت را بر می داری و منتظر شیپور
ش��امگاه می شوی .طوری تختت را درست می
کن��ی انگار خوابیده ای .بعد یکراس��ت به حفرۀ
درون پرچی��ن م��ی روی .ما آنج��ا همدگیر را رفت .س��رانجام به اين نتيجه رسيد که واقع ًا راه
م��ی بینیم ».پس از این کلمات یولیا به س��الن گریزی ندارد؛ چون به هر حال او اولین کس��ی
غذاخوری رفت و س��ر فرصت ش��ام خورد .فیما اس��ت که موجودات زندۀ فضایی را ديده است.
نمی توانس��ت تصمیم بگیرد .ب��ا این که غذا را بعد از ساعت ده و نیم که مدیر همۀ خوابگاهها
دوست داشت نتوانس��ت چیزی بخورد؛ اما یولیا را بازرسی کرد ،فیما از تختش برخاست ،ژاکتش
خوب غذا خورد .بعد از سر میز بلند شد ،ظرفش را پوشید و جیبش را برای اطمینان از وجود سه
را برداشت و بی آن که به کسی نگاه کند ،بوفه روبلی که مادرش به او داده بود جستجو کرد .او
را ترک کرد .در اردوگاه پرس��ه می زد و س��عی این س��ه روبل را برای روز مبادا نگه داشته بود.
می کرد تا آنجا که ممکن اس��ت با رزی برخورد هر ط��وری بود که خود را به حف��رۀ در پرچین
نکند .سری به س��ینما زد ،ولی وقتی حس کرد رس��اند .یولیا آنجا منتظرش بود .یولیا آهس��ته
خواب چش��مهایش را می گی��رد از آنجا بیرون گفت «:مطمئن بودم که می آیی».
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افسون حضرتی

ورزشي

افشین قطبی:

من  70میلیون بازیکن دارم

افشين قطبي براي سومين بار به ايران آمد .او كه به نظر ميرسد مرد روياهاي فوتبال ايران شده ،نخستين بار در تابستان سال  86به ايران آمد

و در بهار سال بعد آرزوي هواداران پرسپوليس را براي قهرماني در ليگ برتر فوتبال ايران تحقق بخشيد تا تبديل به امپراطور سرخها شود .قطبي

اما ،پس از مدتي ايران را ترك كرد و در دومين بازگشتش كار به جايي رسيد كه شبانه از ايران خارج شد اما ،خاطرهي قطبي هيچ گاه از ذهن مردم

دور نشد ،قطبي و ادبيات مخصوص به او جاي خود را در ميان قرمز و آبي و تمامي فوتبال دوستان باز كرده بود .سايهي نام افشين قطبي چه در زمان
انتخاب علي دايي و چه در دوران حضور كوتاه مدت محمد مايليكهن بر تيم ملي سنگيني ميكرد و زماني كه براي سومين بار پاي در فرودگاه امام

خميني(ره) گذاشت ،او ديگر سرمربي تيم ملي فوتبال ايران بود:

 Õآقای قطبی خیلی خوش آمدید!

ممنون ولی فراموش نکنید که این جا وطن من است.

 Õبه هر حال یک مدتی نبودید.

بله و خوشحالم که به ایران آمدم و امیدوارم حضورم باعث خوشحالی
مردم ایران شود.
 Õمطمئن هستید؟

من هیچ وقت امیدم را از دست نمی دهم چون انسان با امید زنده
است و گرنه زندگی خیلی معنایی نخواهد داشت.
 Õبا امید یا با واقعیت؟

واقعیت همراه با امید بهتر است.
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 Õشما برای صعود خیلی امیدوارید؟

این احساس ناامیدی که در تیم ملی به وجود آمده باید برطرف شود و
فکر می کنم اول از همه باید در بین مردم این احساس از بین برود.
 Õقبول دارید که کار سختی است؟

(با خنده) خیلی هم قبول دارم ولی من با  70میلیون بازیکنم به جام
جهانی آفریقای جنوبی صعود می کنیم.
 Õانتظار داشتید که به سرمربیگری تیم ملی انتخاب شوید؟

در یک مقطع دیگری هم به من گفته بودند که سرمربی تیم می شوم
که نشد ولی االن چون ایرانی هستم می توانستم که مربی شوم.
 Õولی شما از ایران با دلخوری رفته بودید.

من خیلی زود فراموش می کنم و فکر می کنم که این فراموشی
خیلی به من کمک می کند .بهتر است دیگر به گذشته فکر نکنم و به
سه بازی پیش رو نگاه کنیم چون به امتیاز این سه بازی بیشتر احتیاج
داریم تا امتیازات گذشته.
 Õدر این مدت پیگیر حوادث فوتبال بودید؟

بله مثل هر ایرانی که در هر کجای دنیا باشد به اخبار کشورم توجه
خاصی دارم .در این چند ماهه هم بی خبر نبودم هم ازپرسپولیس خبر
دارم و هم از اتفاقاتی که در تیم ملی افتاد.
Õدرباره پرسپولیس چه نظری دارید؟

این سوال را مربی این تیم باید جواب دهد نه من چون مربی این
تیم نیستم من فقط درباره فوتبال ملی می توانم و باید پاسخگو باشم.
 Õقول صعود به مسووالن فدراسیون فوتبال داده اید؟

من گفته ام که تمام تالشم را می کنم و به کمک همه هم احتیاج
دارم شما به خوبی میدانید که در فوتبال واقعا هیچ چیز قابل پیش بینی
نیست گاهی وقتی که عالی بازی می کنی بازنده ای و گاهی که بازی
خوبی ارائه نمی دهی برنده می شوید .در این شرایط حق به حقدار نمی
رسد ولی این فرمول فوتبال است البته فوتبال احتیاج به علم روز هم
دارد چون کامال یک رشته علمی است ولی تابع شرایطی است که حتی
بزرگترین مربیان دنیا و بهترین کارشناسان هم نمی توانند آن را پیش
بینی کنند.
 Õپس االن به قلب شیر خیلی احتیاج دارید؟

(می خندد) هم قلب شیر احتیاج دارم هم حمایت رسانه ها را.

Õیعنی کسی نمی تواند از تیم انتقاد کند؟

انتقاد با حاشیه سازی خیلی متفاوت است من از همه نقدهای با
دلیل استقبال می کنم و دست کسانی که چنین مطالبی را می نویسند
را هم می بوسم.
 Õسخت ترین کاری که باید در بدو امر انجام دهید
چیست؟

اینکه هواداران و مردم را با فوتبال آشتی دهم.

 Õبه خوبی میدانید که در ایران خیلی سطح توقع باالست.

بله من این تجربه را در تیم پرسپولیس داشتم و شاید به دلیل
همین توقع بود که نتوانستم با این تیم ادامه دهم ولی امیدوارم که این
بار در سطح ملی کاری کنم که همه مردم ایران خوشحال شوند چون
فصل قبل فقط هواداران پرسپولیس خیلی خوشحال شدند.

 Õاما هواداران استقالل هم خیلی برای شما احترام قائل
هستند.

من از همه مردم سپاسگزارم و فقط انتظار دارم که صبر داشته
باشند تا وضعیت تیم از این شرایطی که دارد رها شود.
 Õدوست دارید زمانی هم مربی استقالل شوید؟

من برای خدمت کردن به وطنم همیشه حاضرم.
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كامپيوتر

مهندس سروش مسعودي

بلوتوث 3
می آید

در هفته ای که گذشت شرکت ( SIGگروه مشترک المنافع
بلوتوث) اعالم کرد که نسخه جدید این گزینه ارتباطی به زودی در
دسترس عموم قرار خواهد گرفت ،بلوتوث که یکی از عوامل اعتیاد
مردم به گوشی های تلفن همراه است تا کنون دو نسخه محبوب
خود را در وسایل ارتباط جمعی همچون گوشی تلفن همراه و لپ
تاپ ها وارد بازار کرده است.
این تکنولوژی با استفاده از امواج رادیویی با طول موج کوتاه
قابلیت دریافت و ارسال را فراهم ساخته است و نیز به علت پیچیده
نبودن ساختار تولید امواج رادیویی ،از منبع تولید کننده انرژی یا
همان باتری دستگاه خود کمترین استفاده را می کند .ویژگی نسخه
 2نسبت به نسخه ماقبل خود فرستادن صدای استریو بر روی
دستگاه های پخش موسیقی و هندزفری های موبایلی در خودرو و
فرستادن و دریافت هم زمان داده هاست.
با آمدن نسخه  3بلوتوث و ارائه رسمی آن توسط  SIGدر
تاریخ  22اپریل ،بازه رقابت بسیار گسترده شده است زیرا معایب
بسیار زیاد بلوتوث از جمله پهنای باند و سرعت بسیار کم ،محدود
بودن مسافت فرستنده و گیرنده و خیلی چیزهای دیگر باعث شد
مواردی همچون  wi-fiو  wimaxبتوانند بازار ارتباطات و شبکه
را منحصر به خود کنند ولی نسخه جدید یا همان  ، 3با  8برابر
کردن محدودۀ پهنای باند و سرعت ارسال و دریافت  ،صاحب
امتیاران  wi-fiرا نگران کرده است.
تا کنون در نسخه  2بلوتوث سرعت انتقال داده  3مگابیت در
ثانیه بود که در نسخه  3این نرخ به  8برابر خود یعنی  24مگابیت در
ثانیه رسیده است ،در تکنولوژی جدید بلوتوث  3از فرکانس رادیویی
 802.11استفاده شده است که قابلیت جا به جایی داده های حجیم

را نظیر ویدئو  ،صدا و داده های باینری طبق استاندارد های  ، Wi-Fiدارد.
تکنولوژی جدید بلوتوث  3قرار است تا سال  2010وارد دستگاه های مختلف از جمله گوشی های تلفن همراه و لپ تاپ ها شود.

بهینه سازی Firefox

در دنیای وب گردی مهمترین عامل بعد از سرعت اینترنت شما ،مرورگر اینترنتی است که می تواند صفحات اینترنتی را برای شما پردازش کند
و در کمترین زمان ممکن لود و نمایش این صفحات را انجام دهد .یکی از بهترین آن ها موزیال فایر فاکس است  .این مرورگر محبوب هر روز تعداد
کاربران بیشتری را به خود جلب می کند چرا که از سیستمی جدید برای لود صفحات خود استفاده می کند که در یک صفحه وب معمولی حدودا 25
در صد زودتر از مرورگر  IEلود آن انجام می شود .به همین دلیل به بیان چند مورد می پردازیم تا دسترسی و کار با این مرورگر را راحت تر و حرفه
ای تر انجام دهید.
اولین گزینه ،کوچکتر کردن آیکن های نوار ابزار برای استفاده بهتر از صفحۀ باز شده در فایرفاکس است که به راحتی قابل تنظیم است ،از منوی
 viewبه قسمت  toolbarبروید و در قسمت  customizeتیک  Use Small iconsرا بزنید و در آخر هم قبل از فشردن دکمه  okبه نوار
ابزار گزینه هایی را اضافه یا کم کنید .این مرحله ،بستگی به سلیقه شخصی شما دارد.
اگر شما در قسمت جستجوی اینترنتی همیشه از کلمات کلیدی شخصی خودتان استفاده می کنید می توانید آن کلمات را در نوار جستجوی باالی
هر پنجره فایر فاکس اضافه کنید .برای این کار کلمه کلیدی دلخواه خود را در نوار جستجو تایپ و گزینه ظاهر شده Add a key word for this
 searchرا تائید کنید.
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گزینه بعدی بهینه سازی که مهمترین آن و البته گزینه یک
کاربر حرفه ای در تمام قسمت های یک سیستم است کلید های
میانبر برای تسریع در کار با نرم افزار است .در این میانبرها از دو
یا چند کلید ترکیبی استفاده می شود که به راحتی عملیات های
مورد نیاز شما را انجام می دهد.
حاال معرفی چند میانبر مهم( :عالمت  +به معنی فشردن
همزمان کلید با کلید بعدی است)
 : Spacebarصفحه را پایین می برد
 : Shift+Spacebarصفحه باال می برد
 :Ctrl+Fپیدا کردن کلمه ای در صفحه باز شده
 : Alt+Nپیدا کردن دومین کلمه پیدا شده از گزینه
باالی صفحه
 : Ctrl+Dانتخاب صفحه باز شده به عنوان
صفحه پر کاربرد برای شما (همان  Favoritesدر
مرورگر  IEاست)
 : Ctrl+Tباز کردن یک تب جدید
 : Ctrl+Kپس از انتخاب و مارک کردن یک
کلمه در صفحه آن را به قسمت نوار جستجو می
فرستد
 : Ctrl+Lپس از انتخاب و مارک کردن یک کلمه در صفحه آن را به
قسمت نوار آدرس می فرستد
 : ++Ctrlباال بردن سایز متون در صفحه
 : -+Ctrlکم کردن سایز متون در صفحه باز شده
 : Ctrl-Wبستن تب باز شده
 : F5لود دوباره صفحه باز شده
 : Alt-Homeرفتن به صفحه خانگی
تایپ سریع آدرس در نوار ابزار ،سرعت شما را در باز کردن صفحه دلخواه باال می برد .در این قسمت نیز چند کلید میانبر به کمک شما می آید:
تایپ نام سایت مانند ( www.yahoo.comمنظور با پسوند  com.است) در آدرس بار به صورت  yahooو فشردن دو دکمه  ctrlو Enter
با هم به همان آدرس باال تبدیل می کند.
سایتی با پسوند  : net.نام سایت بدون  .wwwو یا  //:httpو فشردن کلید  shiftو  enterبرا تکمیل آدرس وب سایت
سایت با پسوند  org.برای تکمیل این آدرس سایت مانند باال عمل کنید و در نهایت سه دکمه  ctrl+shift+enterرا بفشارید.
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طنز

كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كند

نمایشگاه دستاوردهای
در فکر این بودیم که برای اثبات خود و معرفی فعالیتهایمان در زمینۀ اعصابنوردی
یک نمایشگاهی چیزی برگزار کنیم که هم نشان دهیم چقدر در این زمینه خلاّ قیت
داشته ایم و هم عضو جدید جذب کنیم تا بتوانیم از ایده های مختلف مطرح شده در
نمایشگاه استفاده کنیم .البته اتفاقی افتاد که ما دیدیم این کار ما نه تنها نوآورانه نیست
بلکه خیلی هم تکراری و از مد افتاده است .مث ً
ال یک ارگان خیلی محترم معلوم نیست به
چه نیتی آمده است و از خدماتی که ارائه داده ،یک نمایشگاه برگزار کرده است .بازدید از
این نمایشگاه می تواند به شدت اعصاب نوردانه باشد .البته شاید برگزاری این نمایشگاه
به این نیت است که دست اندکاران آن دلشان می خواهد خدماتشان آن گونه باشد ولی
به طور شگفت انگیزی در سراسر شهر پوسترها و بنرهایی می بینیم که انگار خودشان
هم باورشان شده که چنین کارهایی را انجام داده اند.
برای مثال در عکسهایی که در این بنرها دیده می شود ،ما کیوسکهایی را می بینیم
که خیلی مدرن و خوشگل در کنار خیابانهای اصلی شهرمان قرار گرفته است یا جویهایی
را می بینیم که آب در آنها با شادمانی جریان دارد و دریغ از یک قوطی کنسرو یا پیت
حلبی که در آن ِرنگ بگیرد یا موشهایی را که همگی به دار آویخته شده اند و انگار جزو
افسانه ها هستند و دیگر وجود خارجی نخواهند داشت ،گربه هایی مؤدب که با مأموران به
شدت همکاری می کنند و تازه خودشان را گربهشوی هم نمی کنند .احتما ًال اگر رویشان
می شد عکس همین گربه ها را هنگامی که پای خزینه نشسته اند و دارند چرکهایشان را
فتیله می کنند و پنجولهایشان را با ناخنگیر کوتاه می کنند ،به تصویر می کشیدند .صرف
دیدن این تصاویر ،جنبه های اعصابنوردی را در ذهن مخاطب تحریک می کند.
ما که هر چقدر چشم دواندیم ،هیچ کدام از این چیزها را در پایختمان ندیدیم ،چه
برسد به سراسر کشور .البته این اعصابنوردیها فقط مختص ما نیست؛ برای مثال در این
نمایشگاه ،خودروهایی به نمایش درآمدند که وظیفۀشان نظافت اطراف اتوبان است ولی
نمی دانیم چرا وقتی که ساعت سه نصف شب داریم با سرعت مجاز  80کیلومتر در ساعت
از الین سرعت اتوبانهای درون شهری عبور می کنیم ،ناگهان پیرمردهایی را میبینیم که
با لباسی نارنجی و یک خط شب رنگ نیمبند دارند گوشۀ اتوبان را جارو میکشند! در اینکه
فلسفۀ وجودی چنین نمایشگاههایی صرف ًا اعصابنوردی است ،شکی نیست ولی نکتۀ
مبهم آن است که قرار است اعصاب شهروندان نوردیده شود یا اعصاب آن طفلکیهایی
که جارو به دست در آن ساعت ذکر شده در حال نظافت اتوبان هستند؟! البته این ارگان
محترم در این زمینۀ خاص ید توالیی دارد و در واقع می توان گفت «از دست و زبان که
برآید که این چنین اعصاب ملت را برباید؟» یکی از مهمترین شیوه های اعصابنوردی
در این ارگان ،تابلوهای روزشماری است که باالی پروژه های عظیم خود می زند .هر
چقدر این تابلوهای روزشمار گنده تر باشد ،نشان می دهد که پروژۀ عظیم تری در دست
اجرا است .بعد هم که معمو ًال کارشکنی و کمبود بودجه و از این چیزهای معمول پیش
می آید و البته تنها کسی که کارش را دقیق انجام می دهد ،همان تابلوهاست .این تابلوها
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حيم  -اعصاب نورد

خدمات اعصابنوردی

هر روز یک عدد به شمارش معکوس خود نزدیک تر می شود و اغلب وظیفۀ خود را تا صفر انجام می
دهد و از سر وظیفه شناسی شروع به شمارش مثبت هم می کند .این یکی از مهم ترین و اساسی ترین
ترفندهای این سازمان نازنین برای اعصابنوردی است و در واقع نه د ّقی دارد و نه سقّی! هر وقت که
شما از جلوی آن پروژه و از پای آن تابلو رد می شوید ،اعصابتان فرزکاری می شود .حاال حساب کنید
که روزانه چند نفر از جلوی آن تابلوها رد می شوند و چند نفر ساعت اعصابنوردی بدون واسطه ایجاد
می شود .بدترین حالت این است که ما می بینیم نیروهای این سازمان محترم همیشه در حال تکاپو و
فعالیت هستند ولی نمی دانیم چرا وقتی یک نسیم در شهر می وزد ،گرد و غبار و کثافتی به هوا بلند می
شود که انگار طوفان کاترینا با مخلفات تشریف آورده اند و وقتی که یک نمه باران می زند ،همۀ جویها
حالشان به هم می خورد و تمام نخاله ها و تفاله های خود را روی سطح خیابان باال می آورند و هنوز
که هنوز است ،مشکل ترافیک تهران با وجود این همه اتوبوس اضافی ،کارت سوخت اضافی ،گرفت و
گیر اضافی و ک ً
ال کلی اضافه کاری حل نشده است.
حاال و با این توضیحات بیشتر می توانید درک کنید که این سازمان چه نبوغ سرشاری در
اعصابنوردی دارد ،آن هم با برگزاری چنین نمایشگاهی که در آن می خواهد این خدمات ویژۀ خود
را به رخ بکشد.
البته معلوم نیست چرا ایشان برای کاری که برای مردم انجام می دهند و وظیفۀشان هم است،
نمایشگاه برگزار می کنند و می خواهند برای کاری که کرده اند جایزه بگیرند .این مثل این است که پدر
خانواده هر شب اهالی خانه را به خط کند و به خاطر اینکه سر کار رفته است و تکه نانی جلوی کودکان
و همسر خود گذاشته است ،آنها را چوب بزند و برایشان تبلیغات کند.
البته این مسئله خیلی هم چیز غریبی نیست زیرا مث ً
ال سازمان آب به خاطر اینکه لولهکشی می کند
و به منزلها آبرسانی می کند ،سر مردم منت دارد یا ادارۀ برق به خاطر تأمین برق مصرفی حق دارد
مردم را مؤاخذه کند و نامۀ تهدیدآمیز در منازل بیندازد یا وقتی از مأمور گاز می خواهی که بیاید و علت
نشت گاز از رگالتور دم در خانه را بررسی کند ،به خودش حق می دهد که با مصرفکننده مانند یک
برده برخورد کند یا بقالی محل به خاطر اینکه شیر تاریخ مصرف نگذشته دست مشتری می دهد تا او
مسموم نشود و نمیرد ،به خودش حق می دهد که باقی پول را جلوی مشتری پرتاب کند و اگر از دستش
برمی آمد و این مأموران نیروی انتظامی با قوانین ضد اراذل و اوباش خود دست و پای او را نمی بستند،
با یک چماق درست و حسابی مشتری را ادب می کرد یا رانندۀ تاکسی محترمی که قرار است
باقی پول را مطابق با تعرفۀ مشخص به مسافر بازگرداند ،به جای آن یک چک و لگد به
مسافر نمی زند یا خیلی موارد مشابه که دور و برمان وجود دارد و شما به شخصه برای
خود اعصابنوردی می توانید در خانه بنشینید و فقط به این موارد فکر کنید!
به هر حال اگر می توانید یک پوشش فوالدی برای اعصاب خود تهیه کنید ،حتم ًا
به این نمایشگاه ارزنده یک سر مختصری بزنید و خودتان کاله خودتان را قاضی
کنید که ببینید اگر قرار باشد از طرف کلوپ اعصابنوردی به کسی یا جایی یک کاپ
اعصابنوردی جایزه بدهیم آیا به ایشان تعلق می گیرد یا نه.
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تلويزيون

نوروز کره ای!

اگر فکر می کنید که موج کره ای دست از سر ما بر خواهد داشت،
اشتباه نکرده اید .این موجب باالخره می گذرد ،مانند امواج ژاپنی که
سالها از آن گذشته است و به خاطره ای دور برای نسل اولیها و دومیها
بقیۀ نسلها در مورد اوشین،
تبدیل شده است .حاال اگر از نسل سومیها و ّ
هانیکو ،سویچی ،کاراکترهای از سرزمین شمالی و دیگر چشم بادامیهای
ژاپنی سؤال کنید ،هیچ چیزی دربارۀ آنها نمی دانند.
کره ای ها پیشرفت صنعتی خود را سالها پس از ژاپنیها آغاز کردند
و با اینکه پشتوانۀ فرهنگی چندان پر و پیمانی مانند چینیها و ژاپنیها
نداشتند ،تصمیم گرفتند که آن حداقل موجود را بپرورانند و به جهانیان
عرضه کنند تا وقتی ما به تلویزیون ساخت کرۀ مان نگاه می کنیم،
کشوری را به یاد بیاوریم که برای خودش هم افسانه دارد و هم داستان
دارد و هم سنتهای مختلفی که از فیلترهای تاریخ عبور کرده است و به
نسل امروز رسیده است .کره ایها خودشان را باور کرده اند و دارند این
باور را به ما نیز می قبوالنند که این مردم فقط آچار به دست نبوده اند
و احساسات نیز دارند.
به قول منصور ضابطیان ،ایرانیان ایرانی ترین روزهایشان را به پای

22

سال پنجم  /شماره  6پياپي  2 /218خرداد 1388

شهریار زنجانی

دیدن یک سریال کره ای صرف کردند و از این کار خیلی هم لذت
بردند .ضابطیان راست می گوید؛ ما امسال تمام دید و بازدیدهایمان را
در نوروز طوری هماهنگ می کردیم که سریال جومونگ را بتوانیم در
مبدأ یا مقصد به طور کامل ببینیم .نکتۀ جالب توجه این بود که معمو ًال
تکرار پخش آن را هم با هیجان و کنجکاوی نگاه می کردیم .این نمی
تواند چیزی بر حسب اتفاق باشد .از دوبلۀ جذاب این سریال که بگذریم،
باید انصاف بدهیم که داستان اصلی و خرده داستانهای این سریال که
بر اساس زندگی یکی از پادشاهان معروف کره به نام جومانگ ساخته
شده است ،آن چنان با ظرافت و توجه ویژه به خصوصیات دراماتیک یک
داستان پرداخته که برای ما ایرانیها که تاریخمان سلسله های مختلف را
تجربه کرده است بسیار جذاب به نظر می رسد.
جومونگ مؤسس سلسلۀ پادشاهی گوگوریو است که بزرگترین
وسعت حکومتی را در تمام دوره های حکومتی کره تحت تصرف داشته
است .مهمترین ویژگی این پادشاه و حکومت تأسیسی او عدالت خواهی
و حمایت از مردم فقیر و ضعیف بوده است .پخش سریال جومونگ از
سال  2006در کشور کره آغاز شد .سازندگان این اثر ،آن را برای پخش

در  60قسمت در نظر گرفتند ولی استقبال بی نظیر کره ایها و همچنین
سایر ساکنین آسیایی باعث شد که شبکۀ ام بی سی کره تصمیم بگیرد
این سریال را تا  81قسمت افزایش دهد.
ساختار دراماتیک این اثر بسیار ساده است و سازندگان آن به خوبی
توانسته اند به وسیلۀ این موتورهای حرکتی سریال را پیش ببرند؛
عشقهای نافرجام ،پدران و پسرانی که
نسبت خود را با یکدیگر نمی دانند،
جادوگران و پیش گویانی که همه حتی
امپراطوران از آنها اطاعت می کنند
و آینده را در دستان آنها می دانند و
قهرمانانی که پس از افت و خیزهای
فراوان از دل حادثه جان سالم به در می
برند ،از جملۀ این محرکهای داستانی
در این سریال به شمار می روند.
البته این سریال عالوه بر برخی
موارد کلیشه ای که تقریب ًا در تمام
داستانهای حماسی و سریالهای عشقی
وجود دارد ،کم کم به مواردی می پردازد
که شاید موج معروف کره ای در میان
این خرده موتورها وجود داشته باشد.
برای مثال یکی از مهمترین چیزهایی
که در این سریال وجود دارد ،نقش مؤثر
زنان در پیشبرد داستان است .تمام زنان
این داستان نقشی کلیدی در تصمیم
گیریهای بزرگ مردانه دارند .چه مادر
تسو به عنوان همسر پادشاه و چه بانو
سوسانو به عنوان دختر یک تاجر معروف
و حتی عمۀ سوسانو که به ظاهر مطیع
فرمان برادرش به عنوان رئیس گروه
تجاری و رئیس قبیله شان است .حتی این کاراکتر نیز که نقش چندان
مؤثری در داستان ندارد ،ناگهان دست به عملی خودسرانه می زند که
سرنوشت دیگران را تحت الشعاع قرار می دهد یا مادر جومونگ در
ابتدایی ترین قسمتهای سریال به تنهایی بر روی داستان این سریال با
پناه دادن به ژنرال هموسو به عنوان یک ژنرال یاغی و فراری باعث می
شود که قبیله اش از بین برود و روند زندگی خیلیها در داستان تغییر کند
و بعد از آن نیز با ورود به زندگی امپراطور جدید و بزرگ شدن جومونگ،
با راهنماییهای خاص خود او را به مسیری هدایت می کند که به اهداف
پدرش یعنی ژنرال هموسو نزدیک شود و همچنین بتواند انتقام قبیلۀ
مادری خود را نیز از امپراطوری ظالم هان بگیرد.

نکتۀ ظریف و دیگری که اغلب در کلیۀ کارهای موسوم به موج کره
ای وجود دارد ،نقش منفی چینیهاست که در این سریال این منفی بودن
به اوج خود می رسد .با اینکه در این سریال به توانمندیهای مختلف
چینیها در زمینه های اقتصادی ،تجاری ،صنعتی و نظامی به صراحت
اشاره می شود ولی در مقابل از آنها چهره ای ظالم ،بی احساس و سلطه
گر را تصویر می کند .این نگاه البته در دیگر
سریالهای کره ای نیز که تاریخ باستان را
روایت می کنند ،وجود دارد .تکنیکی که سریال
سازان کره ای به کار می برند این است که در
ابتدا چینیها و ژاپنیها را بسیار بزرگ و قدرتمند
نشان می دهند تا وقتی در نهایت کره ایها در
این سریالها موفق می شوند در مقابل آنها به
پیروزی برسند ،موفقیت و پیروزی کره ایها
در مقابل بینندگان صد چندان شود .هر چند
که چینیها را در این سریال بسیار محکم می
یابیم ولی کره ایها به نوعی به تصویر کشیده
می شوند که هوشمندتر و عاقل تر از آنها به
چشم بیایند .سازندگان کره ای به شدت قصد
دارند که احساسات چینیها را ضعیف و منفی
نشان دهند تا جایی که امپراطوری هان حاضر
می شود در قبال یافتن سلطۀ بیشتر بر مردم
بویو که در واقع زادگاه جومونگ است ،دختر
خود را به عقد تسو در بیاورد .از آن بدتر اینکه
دختر امپراطوری هان پس از اینکه همسر
تسو می شود ،در بسیاری از موارد نشان می
دهد که بسیار بی رحم تر از تسوی بی رحم
است و جایی که دل تسو برای عملی ظالمانه
می لرزد ،این دختر او را حمایت می کند و
هر چه بیشتر او را به انجام آن عمل ظالمانه
ترغیب می کند.
نکتۀ جذاب دیگر این سریال تالش خستگی ناپذیر کره ایها برای
دستیابی به صنایع است؛ چنانکه در این سریال بیش از هر چیز برای
تولید فوالد تالش می کنند.
یکی از جذابیتهای این سریال در نوروز ایرانی این بود که این
سریال را به صورت پخش هر روزه شاهد بودیم .در غیر این صورت
مدیران پخش سیما باید بدانندکه تعدد شخصیتها و خرده داستانهای این
سریال باعث می شود که نخ داستان در پخشهای هفتگی از دست بیننده
در برود و پیگیری آن دشوار شود .حاال باز هم پخش هفته ای دو بار آن
به نوعی غنیمت است.
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تقریب ًا دوازده سیزده سال است که یک
روش ویژه و نوین برای باشخصیت بودن به
وجود آمده است .این زمینۀ اساسی ،موبایل نام
دارد که کم کم در یک دگردیسی ناموفق قرار
شد به آن بگوییم تلفن همراه و به طور خالصه،
همراه!
همین نامگذاریها و نام بردنها نشان از
شخصیت واالی انسانی دارد؛ برای مثال برخی
به طور خالصه به موبایل خود می گویند گوشی
و برخی از الفاظ دیگری استفاده می کنند و روی
وسیلۀ خود مانند یک فرد باشخصیت نام می
گذارند .مث ً
ال به گوشی خود می گویند پطروس
یا می گویند کوروش.
داشتن موبایل در ابتدا که قیمتش میلیونی

بود ،خیلی خیلی شخصیت به حساب می آمد ولی
کم کم با آمدن پیش شماره های« صفر نهصد و
شرمنده» با اینکه قیمت آن خطهای با شخصیت
نسبت به آن ابتدا پایین تر آمده بود ،باز هم نشانه
ای از شخصیت افراد داشت تا اینکه در پی یک
اقدام بینمک و بیشخصیتساز ،قیمت کل این
خطوط پایین آمد .حاال دیگر کیفیت اهمیتی
ندارد و این کمیت است که حرف اول را می
زند؛ برای مثال اگر کسی  600تا خط موبایل
داشته باشد ،خیلی باشخصیتتر از فردی است
که  599تا دارد.
به غیر از این در حال حاضر خو ِد گوشیها و
مارک آنها است که شخصیت شما را تضمین می
کند؛ برای مثال کسی را که یک گوشی چراغ

قوهدار دارد ،اص ً
ال نمی توان از نظر شخصیتی با
کسی که موبایلش را با یک قلم شمارهگیری می
کند ،مقایسه کرد .مطمئن ًا آن جناب قلمی خیلی
باشعورتر و با شخصیت تر از آقای چراغ قوه ای
است .اص ً
ال همین که شعورش به خریدن چنین
گوشی پیچیده ای رسیده است ،نشان از فرهیخته
بودن او دارد یا کسی که از زیر گوشی اش یک
صفحه کلید گنده بیرون می آید و از باالیش
یک دیش ماهواره ای سر می کشد و از کنارش
شلنگ آتشنشانی آویزان است ،می تواند حتی
از نظر شخصیتی دبیر کل سازمان ملل هم بشود
ولی کسی که هنوز مثل املها روی گوشی اش
فقط ده تا کلید دارد و حتی یک بلوتوث الکی
هم ندارد ،از نظر شخصیتی حتی لیاقت آن را

چگونه با شخصـــیت باشيم

شخصیت

موبایلی
لیال بیگلری

قسمت چهارم

طنز

24

سال پنجم  /شماره  6پياپي  2 /218خرداد 1388

ندارد که با تله موش ،موشهای خیابان را تعقیب
کند .پس برای تست شخصیت خود و اطرافیان
حتم ًا هم روی گوشی ای که دستشان است
قضاوت کنید و هم گوشی ای که به آن عالقه
دارند چون ممکن است یک آدمی بالقوه آدم
باشخصیتی باشد ولی در حال حاضر از امکانات
باشخصیت بودن بهره ای نداشته باشد .به هر
حال ما باید کمی منصف باشیم.
جدا از اینکه چه گوشی ای دست مردم
است ،از جهات دیگر گوشی نیز می شود روی
شخصیت افراد قضاوت کرد؛

الف -موزیک:

منظور از موزیک در واقع انواع اصواتی
است که به نیت اطالعرسانی به صدا در
می آید .منظور اصلی ما همان زنگ موبایل
و زنگ پیامک گوشی است .مث ً
ال فردی که
برای زنگ موبایل خود سمفونی نهم بتهوون را
انتخاب کرده یا موسیقی کشف بهشت ونجلیز
را گذاشته است ،معلوم است به فراتر از مرزهای
موجود فکر می کند و کسی که ناگهان از جیب
شانزدهم شلوارش صدایی با این مضمون بلند
می شود که  « :پارسال بهار دسته جمعی رفته
بودیم زیارت »...معلوم است که تریپ اهل
حالی دارد و جان می دهد برای اینکه سوار بر
یازده تا سی جی  125سه ترکه ،یک کله دم
غروب با رفقا راه بیفتد و نصفه شبی لب دریا
آتیش روشن کند و جوج به بدن بزند! یا کسی
که ناگهان صدای ناهنجار یک گاو عصبانی از
موبایلش بلند می شود یا ارادت خاصی به کشور
اسپانیا دارد یا دوست دارد عمر شریفش را در
راه خدمت به لبنیات صرف کند .به هر حال این
هم یک راه برای تست شخصیت است.

ب -اسم بلوتوث:

پیش از این یکی از همکاران خوب ما در
این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام داده اند
که ما با احترام به ایشان تنها چند گزینۀ تکمیلی
را یادآوری می کنیم .برای مثال کسی که نام
بلوتوث موبایلش گوگوری مگوری است ،معلوم

است که اگر دستش به شما برسد حتم ًا لپتان
را آبلمبو می کند یا کسی که اسم موبایلش
را گذاشته است پاسارگاد ،باید منتظر باشیم
تا با رسیدن اولین پیامک آهنگ« ای ایران
ای مرز پرگوهر» تا آخر از آن پخش شود یا
فردی که اسم بلوتوثش برای مثال جام حسرت
است ،حتم ًا آهنگ مرغ سحر استاد شجریان از
موبایلش به گوش می رسد.
حاال خودتان حدس بزنید که این اسامی
می تواند متعلق به چه افرادی باشد :اصغر خطر،
غالم تیز بر ،کریم طوقی ،هر چی داری بفرس،
گوسفند بلوتوثت رو خاموش کن ،در به در ،تنگ
غروب ،رفیق بی کلک ،ممول ،کدو...،

ج -آویز موبایل:

قب ً
ال یعنی پیش از آنکه موبایل آنقدر خار و
خفیف شود که دست هر نی نی کوچولویی پانزده
خط موبایل بدون احتساب سیم کارتهای جایزه
باشد ،مد بود که دختران و پسران خوش ذوق
و اهل دل از کوله پشتی خود جک و جانورهای
عروسکی آویزان می کردند که هر کدام از این
عروسکها نشان از شخصیت خاص آن بچه ها
داشت .حاال که موبایل آمده است ،این بال سر
گوشیهای همراه می آید .برای مثال کسی که
عروسک پاندای کونگ فوکار را به گوشی اش

انداخته ،معلوم است شخصیتی رزمی کار دارد که
البته نیم نگاهی هم به ظرف ماکارونی خواهد
داشت یا فردی که رئیس کمپانی هیوالها را
به گوشی اش آویزان کرده ،معلوم است که
خیلی دلش می خواهد نصف شب به خانۀ این
و آن برود و ملت را زهر ترکد کند یا کسی که
عروسک دراکوال را به گوشیاش انداخته ،حتم ًا
دوست دارد زودتر به یک جایی برسد و خون
ملت را توی شیشه کند.

د -پس زمینه:

از آنجایی که تصویر پس زمینۀ موبایل
افراد یک چیز کام ً
ال شخصی است و ما هم
مروج و تعلیمدهندۀ راههای مختلف باشخصیت
شدن هستیم ،اص ً
ال وارد این مقوله نمی شویم
و به شما هم پیشنهاد می کنیم که برای حفظ
جان عزیزتان خیلی در این زمینه کنجکاوی
نکنید .همینقدر بدانید که عکس روی صفحۀ
موبایل بیش از هر چیز دیگری معرف شخصیت
افراد است.
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اخبار علمي

جلبك

ها د
ر اعماق درياچه

منصوره نظری

در اعماق دریاچه در شمال آمریکا ،اکوسیستم عجیبی کشف
شده است .در این دریاچۀ بزرگ ،جلبکهای سبز و آبی رنگ نایابی
یافت می شوند .این جلبکها در شرایط بسیار سخت و غیر طبیعی
گل می دهند اما در این دریاچه رشد عجیبی کرده اند .چنین
جلبکهایی در آبهایی بسیار شور و فاقد اکسیژن زندگی می کنند.
در این شرایط هیچ موجود زندۀ دیگری نمی تواند زندگی کند و
حیات داشته باشد ولی حال این جلبکها در این دریاچه به حیات
خود ادامه می دهند.
دانشمندان زمین شناسی ،اعماق این دریاچه را بررسی کرده اند .آنها با تعجب دریافته اند که در این شرایط باید ماهیهای ساکن آبهای شیرین زندگی
کنند ولی در این اعماق ،جلبکهای آبی و سبزی هستند که شبیه جلبکهای دریاچه های قطب جنوبند .این نوع اکوسیستمها فقط در دریاچه های قطب
جنوب و آبهای بسیار داغ مشاهده می شود .محققان امیدوارند در این اکوسیستم عجیب و منحصر به فرد ،موجودات جدیدی کشف کنند.

دستگاه جديد
ي
ب
را
ي
نا
شن
وا
يان
پژوهشگران دستگاه جدیدی را برای کمک به افراد ناشنوا
ساخته اند .این دستگاه بر اساس حس المسه کار می کند و
لبخوانی را برای ناشنوایان آسان تر می کند .این وسیله امواج
صوتی را به ارتعاشات تبدیل می کند .ناشنوایان می توانند این
ارتعاشات و لرزه ها را با پوستشان احساس کنند و به این ترتیب
دقیق تر لبخوانی کنند.
این وسیله ارزان تر از کاشت حلزون گوش برای ناشنوایان
است .وقتی ساخت این دستگاه توسط محققان آمریکایی کامل
شد ،می تواند بسیار پر کاربرد باشد چون بسیاری از ناشنوایان به
دلیل مشکالت مالی نمی توانند حلزون گوش پیوند بزنند اما این
وسیلۀ المسه ای قیمت پایین تری دارد و راحت تر در دسترس
قرار می گیرد.
این دستگاه جدید ،برنامۀ نرم افزاری دارد که با برنامۀ تلفنهای
هوشمند سازگار است .ناشنوایان با استفاده از این نرم افزار حتی
می توانند حروف نزدیک به هم را نیز از هم تشخیص دهند چون
حروفی مثل« ب» و« پ» که تلفظ مشابهی دارند ،از طریق
لبخوانی بسیار مشکل است.
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كاگويا در ماه
کاگویا نام فضاپیمای ژاپنی است که برای اولین بار توانست از خورشید گرفتگی در خارج از زمین عکسبرداری کند .کاگویا که در مدار ماه حرکت
می کرد ،در لحظه ای که زمین ،خورشید و مه در یک خط مستقیم قرار گرفتند ،توانست این خورشید گرفتگی را ثبت کند.
اگر بخواهیم تصایر را از زاویۀ دید فضاپیما در ماه در نظر بگیریم ،زمین در مسیر خورشید قرار می گیرد .به این ترتیب زمین جلوی نور خورشید را
برای ساکنان ماه می گیرد.
کاگویا دارای تجهیزات لیزری است که می تواند از سطح ماه تصاویر سه بعدی ثبت کند .این تصاویر اطالعات مفیدی را در مورد ساختار حفره های
عمیق ماه به دست می دهد .فضاپیمای ژاپنیها دو مدار گرد کوچکتر هم دارد که اطالعات را به زمین ارسال می کند.

پرنده باستاني
فسیل پرنده ای که  10میلیون سال پیش زندگی می کرد ،در سواحل کشور
پرو کشف شد .پرو از جمله کشورهای آمریکای جنوبی است .این پرندۀ باستانی
اولین بار  50میلیون سال پیش می زیسته و حدود 5/2میلیون سال پیش ،به دلیل
تغییرات ج ّوی منقرض شده است.
طول بالهای باز این پرندۀ عظیم الجثه حدود  6متر بوده است .غذای
مورد عالقۀ آن هم ماهیهای اقیانوس آرام بوده است .دانشمندان معتقد هستند
اقیانوسهای قدیمی ،فسیلهای عجیب و شگفت انگیز زیادی دارد .به خصوص در
مناطق ساحل جنوبی پرو که بقایای جانوران دیگری همچون والها ،کوسه ها و
الک پشتها نیز یافت شده است .فسیل کشف شده فقط شامل سر پرنده است.
همین سر به تنهایی حدود  40سانتی متر است .این پرنده دندانهایی هم برای
شکار داشته است .دانشمندان احتمال می دهند که پرنده موقع پرواز ،شکار خود را
می جویده و می خورده است.
در حال حاضر این فسیل جالب در موزۀ تاریخ طبیعی پرو به نمایش گذاشته
شده است.
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طنز
حامد قاموس مقدم

اشاره :امروز در همایش ما دو تن از نخبگان
خیلی نخبه برای سخنرانی تشریف آورده اند که
با هم می خواهیم ببینیم چطوری شده که آنها
اینطوری شده اند .البته پس از توضیحات آنها
همۀ ما یک صدا بلند می شویم و سرود نخبگان
قهرمان را سر می دهیم ولی آنها هم حق دارند که
از خودشان تعریف کنند:
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من خیلی خوشحالم که شعور برگزارکنندگان این همایش اینقدر در سطح باال قرار گرفته است
که از من دعوت کرده اند که به اینجا بیایم .به شهادت همۀ همسایه ها و دور و بریها من حتی
در شکم ننه ام هم توپ می زدم .البته شما غلط می کنید مرا مسخره کنید .نه اینکه واقع ًا توپی
داشته باشم و با خودم در شکم مادرم دریبل تو گل بازی کنم .من از همینجا اعالم می کنم که اگر
کسی به جمالت من بخندد یا حتی نیشش باز شود یا حتی در دلش تصور کند که می تواند مرا
مسخره کند ،می دهم بچه ها دهنش را کاه گل بگیرند .دکترها ،ماماها ،سونوگرافی ایها و همۀ افراد
باشعوری که جنین ارزشمند مرا زیر نظر داشته اند را می توانم امروز به اینجا بیاورم تا شهادت بدهند
که من حرکات جنینی ام حتی از حرکات داخل زمین رونالدو ،فوتبالیستی تر بوده است.
در سنین کودکی قرار بود به من جام اخالق بدهند زیرا خیلی گل بودم .نه اینکه االن نیستم
منظورم از گل هم لطافت بود و هم زیبایی ولی امروز چون جامعۀ ما اص ً
ال فهم و درک این چیزها را
ندارد ،من با ریاضت و خودسازی فراوان استحکام و قدرت در اخالق را جایگزین آن لطافت و زیبایی
کرده ام .همین حاال هم اگر بیایید و در من دقیق بشوید ،می بینید که خیلی هم لطیف هستم ولی
چه کنم که این اطرافیان اص ً
ال جنبه ندارند و تا توی سرشان نزنی نمی توانند مثل آدم برخورد کنند.
همین تیم را اگر دست من بدهید ،من همۀ این جوجه فوکولیها را توی سطل مکانیزه آتش می زنم
و به جایش از این کمدهای رختکنی می سازم که بازیکنان برزیلی بروند در مملکتشان بوق بزنند.
هنگامی كه من مدرسه می رفتم ،خیلی با ادب بودم .امروز هم خیلی با ادب تر هستم .حاال اگر
کسی جرأت دارد بگوید که ادبیات من مشکل دارد .من همین حاال یک کامیون ورقۀ امتحانی
با خودم آورده ام که در همۀ آنها نمرۀ زیر  16در ادبیات نگرفته ام .حاال شماها غلط می کنید
که می گویید ادبیات من خراب است .مگر ادبیات خودتان چگونه است؟
من در طول زندگی از دو چیز خیلی بدم می آمده و وحشتناک بهم بر می
خورده؛ یکی اینکه می گفتن توی زمین تف نکن و دیگر اینکه برای خودشان
القاب نظامی می گذاشتن ،آن هم از آن انواع خارجی بیخود .من نه تنها توی
زمین تف می کنم که توی صورت آنها هم تف می کنم .این حق طبیعی من
است که از خودم دفاع کنم و نگذارم کسی حقم را پایمال کند .من ماشاءاهلل
هزار ماشاءاهلل کلی قد بلند و خوش هیکل هستم .اآلن هم که نخبه شده
ام می خواهم یک محدودیت قدی و هیکلی ایجاد کنم تا هر کسی که
خارج از استاندارد من است ،به خودش اجازه ندهد که سرش را بیندازد
پایین و بیاید برای مثال مربی شود .آنها مربا هم نیستند .اص ً
ال پنیر
هم نیستن .حتی کپک روی پنیر هم نیستند .اص ً
ال هر کسی که
قدش از من کوتاه تر است ،هیچ چیز نیست و اگر کمی دست من
را باز بگذارند ،می دهم نفسش را ببرند.
خالصه اینکه من خیلی کارم درست است و خیلی نخبه هستم
و لعنت بر پدر و مادر کسی که خالف این را بگوید.

من هم مانند دوست نخبۀ عزیزم برای شما خیلی خوشحالم که شعورتان به دعوت
کردن من رسیده است .تو رو خدا نیمرخ مرا نگاه کنید ببینید چقدر سوزناکم! ببینید چقدر
شاعرانه انگشت اشاره ام را تکان می دهم! البته همین انگشت لطیف اشاره می تواند مشتی
شود و دهان یاوه گویان و مخالفان مرا که می گویند اص ً
ال کارگردان نیستم پر خون کند.
من اهل این سوسول بازیها نیستم که آدم بیاورم تا حال شما را جا بیاورد .خودم یک تنه همۀ
شما را حریفم .من آنم که رستم بود پهلوان .من آنم که علی حاتمی کیه؟ من آنم که ابراهیم
حاتمی کیا عمراً! من یک چیزهایی از سینما می فهمم که خود فدریکو فلنی هم نمی فهمد.
من زبان نسل چهارم هستم .شماها هم غلط می کنید اسم روی بازیگرهای من بگذارید.
در سینمای من سوپر استار موپر استار نداریم .سیاهی لشگرهای من سوپراستار هستند .من
کاری به سینمای ایران ندارم که بخواهم از آن پیروی کنم .این سینمای ایران است که باید
قدر مرا بداند و بفهمد که یک نابغۀ باشعور و باکماالت در این سینما ظهور کرده است و باید
بیایند از من چیز یاد بگیرند .بار دیگر تأکید می کنم که ببینید من چقدر آدم لطیف و خوش
ذوق و خوش قریحه و کار بلدی هستم .من یک کارهایی کرده ام که به عقل جن هم نمی
رسد .من یک کارهایی هم نکرده ام .مث ً
ال من آدم نفرستادم داخل سینما تا با موهای سیخ
سیخی اول پفک بخورد بعد بلند شود اداهای متقلبانه از خودش بروز دهد .من اصالً
احتیاجی به تبلیغ نداشته ام .اینهایی هم که می گویند خودم حاال به موقع خدمتشان
می رسم .کی می گوید کاراکترهای من لمپن هستند؟ آنها خیلی هم آقا هستند .من
خودم که عشق می کنم .آنها اینقدر کارشان ردیف است و االن خودتان متوجه هستید
که دارم با یک بغض غم انگیزی حرف می زنم .اگر خوب دقت کنید می بینید صدایم
می لرزد و اشک در چشمانم حلقه زده است .چرا؟ چون کاراکترهای من به عشق
زمینی پشت کرده اند تا پیشرفت کنند .واقع ًا ایول دارد ساختن چنین فیلم با ارزشی!
تازه خیلی ها هم دارند به من التماس می کنند که من بقیۀ فیلمم را هم بسازم.
حتی خیلی از کارگردانها می دانم که دلشان می خواهد ولی رویشان
نمی شود که از من در مورد روشهای ساخت فیلم به صورت صد
در صد با سرمایهگذاری خصوصی ،استفاده از تکنولوژی عجیب
و غریب جلوه های ویژه ،استفاده از دوربینهای خفن گرون و
استفاده از بازیگرانی که بقیه معتقدن سوپراستار هستند ولی
من معتقد نیستند ،از من سؤال کنند و مشاوره بخواهند .من
با کمال میل در دهان آنها می زنم که می خواهند توی کار
من سرک بکشند و بفهمند چه جوری شده که من کارگردان
شده ام .حاال نمی شود خیلی از حرفها را اینجا زد و من مجبورم
خیلی خودداری کنم ولی اگر زورم می رسید و دوستان یاری
می کردند ،همۀ این کارگردانها را توی یک جایی جمع می
کردم و به عالوۀ یاوه گویانی که به من بد و بیراه می گویند یا
سینمای مرا که در واقع که از نگاه مخاطب فیلم می سازم نمی
فهمند ،راحت می کردم .یعنی حاضر بودم همۀ کارت سوختهای
خودم و اطرافیانم را بدهم تا آنها را از شر زندگی خالص کنم .به هر حال
باز هم می گویم که برایتان خیلی خوشحالم که مرا به عنوان نخبه انتخاب کرده اید.
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برگرفته از سايت علمي فرهنگي گوناگون

در روز اول سال تحصيلى ،خانم تامپسون معلّم کالس پنجم دبستان
وارد کالس شد و پس از صحبت هاى اوليه ،مطابق معمول به دانش
آموزان گفت که همه آن ها را به يک اندازه دوست دارد و فرقى بين
آنها قائل نيست .البته او دروغ مي گفت و چنين چيزى امکان نداشت.
مخصوص ًا اين که پسر کوچکى در رديف جلوى کالس روى صندلى لم
داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او
نداشت .تدى سال قبل نيز دانش آموز همين کالس بود .هميشه لباس
هاى کثيف به تن داشت ،با بچه هاى ديگر نمي جوشيد و به درسش هم
نمي رسيد .او واقع ًا دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او
بسيار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد.
امسال که دوباره تدى در کالس پنجم حضور مي يافت ،خانم تامپسون
تصميم گرفت به پرونده تحصيلى سال هاى قبل او نگاهى بياندازد تا شايد
به علّت درس نخواندن او پي ببرد و بتواند کمکش کند.
معلّم کالس اول تدى در پرونده اش نوشته بود :تدى دانش آموز
باهوش ،شاد و با استعدادى است .تکاليفش را خيلى خوب انجام مي دهد
و رفتار خوبى دارد" .رضايت کامل".
معلّم کالس دوم او در پرونده اش نوشته بود :تدى دانش آموز فوق
العاده اى است .همکالسيهايش دوستش دارند ولى او به خاطر بيمارى
درمان ناپذير مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است.
معلّم کالس سوم او در پرونده اش نوشته بود :مرگ مادر براى تدى
بسيار گران تمام شده است .او تمام تالشش را براى درس خواندن مي
کند ولى پدرش به درس و مشق او عالقه اى ندارد .اگر شرايط محيطى او
در خانه تغيير نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد.
معلّم کالس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود :تدى درس خواندن
را رها کرده و عالقه اى به مدرسه نشان نمي دهد .دوستان زيادى ندارد و
گاهى در کالس خوابش مي برد.

تجربه

مي توانم

تغيير كنم

داستاني وا
قعي در باره
تد
ي استودارد
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خانم تامپسون با مطالعه پرونده هاى تدى به مشکل او پى برد و از
اين که دير به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد .تصادف ًا فرداى آن روز،
روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدايايى براى او آوردند .هداياى بچه
ها همه در کاغذ کادوهاى زيبا و نوارهاى رنگارنگ پيچيده شده بود ،بجز
هديه تدى که داخل يک کاغذ معمولى و به شکل نامناسبى بسته بندى
شده بود .خانم تامپسون هديه ها را سرکالس باز کرد .وقتى بسته تدى
را باز کرد يک دستبند کهنه که چند نگينش افتاده بود و يک شيشه عطر
که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود .اين امر باعث خنده
بچه هاى کالس شد ا ّما خانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد
و شروع به تعريف از زيبايى دستبند کرد .سپس آن را همانجا به دست
کرد و مقدارى از آن عطر را نيز به خود زد .تدى آن روز بعد از تمام شدن
ساعت مدرسه مدتى بيرون مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه
خارج شد .سپس نزد او رفت و به او گفت :خانم تامپسون ،شما امروز بوى
مادرم را مي داديد.
خانم تامپسون ،بعد از خداحافظى از تدى ،داخل ماشينش رفت و براى
دقايقى طوالنى گريه کرد .از آن روز به بعد ،او آدم ديگرى شد و در کنار

تدريس خواندن ،نوشتن ،رياضيات و علوم ،به آموزش "زندگي" و "عشق
به همنوع" به بچه ها پرداخت و البته توجه ويژه اى نيز به تدى مي کرد.
پس از مدتى ،ذهن تدى دوباره زنده شد .هر چه خانم تامپسون او را
بيشتر تشويق مي کرد او هم سريعتر پاسخ مي داد .به سرعت او يکى از با
هوش ترين بچه هاى کالس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغ
گفته بود که همه را به يک اندازه دوست دارد ،ا ّما حاال تدى محبوبترين
دانش آموزش شده بود.
يکسال بعد ،خانم تامپسون يادداشتى از تدى دريافت کرد که در آن
نوشته بود شما بهترين معلّمى هستيد که من در عمرم داشته ام.
شش سال بعد ،يادداشت ديگرى از تدى به خانم تامپسون رسيد.
او نوشته بود که دبيرستان را تمام کرده و شاگرد سوم شده است .و باز
هم افزوده بود که شما همچنان بهترين معلمى هستيد که در تمام عمرم
داشته ام.
چهار سال بعد از آن ،خانم تامپسون نامه ديگرى دريافت کرد که در
آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است ا ّما دانشکده
را رها نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصيل مي شود.
باز هم تأکيد کرده بود که خانم تامپسون بهترين معلم دوران زندگيش
بوده است.
چهار سال ديگر هم گذشت و باز نامه اى ديگر رسيد .اين بار تدى
توضيح داده بود که پس از دريافت ليسانس تصميم گرفته به تحصيل ادامه
دهد و اين کار را کرده است .باز هم خانم تامپسون را محبوبترين و بهترين
معلم دوران عمرش خطاب کرده بود .ا ّما اين بار ،نام تدى در پايان نامه

کمى طوالني تر شده بود :دکتر تئودور استودارد.
ماجرا هنوز تمام نشده است .بهار آن سال نامه ديگرى رسيد .تدى در
اين نامه گفته بود که با دخترى آشنا شده و مي خواهند با هم ازدواج کنند.
او توضيح داده بود که پدرش چند سال پيش فوت شده و از خانم تامپسون
خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسى در کليسا ،در محلى
که معمو ًال براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته مي شود بنشيند .خانم
تامپسون بدون معطلى پذيرفت و حدس بزنيد چکار کرد؟ او دستبند مادر
تدى را با همان جاهاى خالى نگين ها به دست کرد و عالوه بر آن ،يک
شيشه از همان عطرى که تدى برايش آورده بود خريد و روز عروسى به
خودش زد.
تدى وقتى در کليسا خانم تامپسون را ديد در گوشش گفت :خانم
تامپسون از اين که به من اعتماد کرديد از شما متشکرم .به خاطر اين که
باعث شديد من احساس کنم که آدم مهمى هستم از شما متشکرم .و از
همه باالتر به خاطر اين که به من نشان داديد که مي توانم تغيير کنم از
شما متشکرم.
خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد :تدى،
تو اشتباه مي کنى .اين تو بودى که به من آموختى که مي توانم تغيير
کنم .من قبل از آن روزى که تو بيرون مدرسه با من صحبت کردى ،بلد
نبودم چگونه تدريس کنم.
بد نيست بدانيد که تدى استودارد هم اکنون در دانشگاه آيوا يك استاد
برجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکده پزشکى اين دانشگاه نيز
به نام او نامگذارى شده است!
بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

هفته نامه نوجوانان ايران

هر ماه  4شماره  ،با پست عادی هر شماره  4000ريال  /با پست سفارشی هر شماره  11000ریال
مبلغ اشتراك را به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره  0102070538002به نام موسسه تنظيم و نشر
آثار امام(س) واريز كنيد  ( .قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با
رسید بانکی به نشانی  :تهران  ،چهار راه حافظ  ،پالك  886امور مشتركان مجله «دوست» ارسال فرمائيد.

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

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  14155 - 3563توزيع و امور مشتركين :محمد رضا مال زاده
فكس 66712211 :تلفن66706833:
واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

فرم اشتراك :
			
نام خانوادگي:

			
نام :

تاريخ تولد:

13 / /

ميزان تحصيالت:

نشاني :

			
كد پستي :

			
تلفن :

		
شروع اشتراك از شماره :

					
تا شماره :

امضاء
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آموزش قوانين شهروندي براي ساكنان كرهي ماه

ف مثل شهروند

موهبیتی به نام

زباله و بهداشت

عزیزان نور دیدۀ من! شما باعث شدید یکبار دیگر مردم زمین به اهمیت شهرداری پی ببرند .ساالها بود که این اداره از خاطر
مردم رفته بود و تمام وقت خود را به برنامهریزی برای شهر اختصاص داده بود .ولی با آمدن شما به شهر دوباره این ادارۀ برنامهریز
به تشکیالتی که سالهای سال آن را رها کرده بود بازگشت .یعنی جمعآوری زباله و ترمیم خرابیهای فضای سبز و کارهای دیگر.
آدمها سالهاس��ت که طبق یک آموزش دقیق همه امور مربوط به تفکیک زباله را خودش��ان انجام می دهند و مأموران شهرداری
به راحتی به انتقال زباله تفکیک شده و تبدیل آن به مواد بازیافتی صنعت بزرگی را تأسیس کردهاند .اما با تشریف فرمایی شما
دوباره همان شده که نبوده! و دوباره آشغالهایی که فقط به درد از بین خوردن می خورد و پنهان کردن .آخر من به چه زبانی بگویم
این آدمها تا به حال چنین موجوداتی ندیدهاند و االن اس��ت که آنفاکتوس کنند و جان به جان آفرین تس��لیم نمایند .شما دوست
عزیز که خربزه را با س��یرابی و ظرف پالس��تیکی و روزنامه صبح دیروز توی یک
پالستیک گذاشتی پشت در خانه و نه سر خیابان ،با خودت فکر نکردی یک بچه
آدمیزاد اگر خدای نکرده چشمش بیفتد به چنین صحنه فجیعی چقدر برایش
بدآموزی دارد؟ االن از نظر آدمها این اتفاق یک جنایت محسوب میشود و
شاکی عمومی دارد پدر صاحب بچه فضایی را درمیآورند .شانستان گرفت
من پالستیک را بردم توی حیاط با دستهای مبارک تفکیک کردم وگرنه یا توی
زندان بودیم یا توی فضا.
به هر حال من مجبورم درسهایی را که آدمها از بر شدهاند برای شما
دوباره تکرار کنم .یک روزی توی همین شهر ساالنه هزاران تن زباله هدر
م��ی رفت و مردم بدون اط�لاع از ارزش باالی
زباله با مخلوط کردن آنها باعث می شدند یک
فرصت مناسب استفاده از محصوالت متنوع
ای��ن طالی کثیف از بین ب��رود ،اما باالخره
یک روزی عقلشان را جمع کردند و طرح تفکیک
زباله را پیاده کردند و خیرش را هم دیدند .مثل شما خوب است
که آدم از هشتصد کیلومتری کرۀ ماه نمی تواند عبور کند
چ��را که غیر از بوی جوراب ملک��ه ،زبالههای ریخت
و پ��اش توی جوی آب و کالهای س��رباز و درههای
پرلجن و س��طلهایی که ظاهراً برای قش��نگی توی
خیابانها گذاشتهاند و ...هنوز هم بگویم؟ حاال چرا شما
قضیه را سیاسی می کنید؟ موضوع جوراب ملکه شوخی
بود ،بگویید ایشان را یک حمامی ببرند الاقل ،تا بعد از هفتاد
سال سلطنت برای یک بار هم حمام را تجربه کنند و ببینید شما
زیادی هم زشت نیستید! حال که خوب شما را توی نم گذاشتهام و کثیفیهای تمام دوران زندگی را با
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کاردک از روی بدنتان تراشیدهام ،می بینم کمکم دارید به تمیزی شِ ِرک می شوید! این برای یک فضایی
کلی پیشرفت است.
به هر حال ببینید ،ش��ما با این کثیفی و این قیافه ،حدود صد و نود و نه س��ال عمر می کنید .من
مطمئن هستم اگر تمیز باشید خیلی بیشتر از اینها عمر می کنید .هر چند اگر عمر به درد خوری نداشته
باشید همین هم زیاد است ولی چه بهتر که برای خودتان زندگی سرشار از لذتی را فراهم کنید؛ و این کار
وقتی امکانپذیر اس��ت که الاقل خودتان حالتان از خودتان به هم نخورد .وقتی ش��ما قرن به قرن قیافه
خودتان را توی آینه نگاه نمی کنید معلوم اس��ت وقتی من آینه را به ش��ما نشان دادم ،دوازده نفرتان غش
کردید ،پنج نفرتان پا به فرار گذاش��تید و بقیه که خیلی ش��جاع بودید به آینه ش��لیک کردید .این تحقیق
آماری نشان می دهد شما ،یا تا به حال یکبار هم چهرۀ خودتان را ندیدهاید یا الاقل از زمان نوزادی کسی
شما را به شما نشان نداده است .چون بچه فضاییها موجودات
با نمکی هس��تند وقتی بزرگ می شوند به این روز میافتند.
به هر حال دوس��تان عزیز! بهداش��ت نه برای خود شما
که برای اطرافیان و برای جامعه بس��یار الزم و ضروری
اس��ت ،چرا که یک آدم ناسالم می تواند جامعهای را به
نابودی بکشد ،درست مثل یک آدم جنایتکار .ملکه از من پرسید« :شما
چرا بینی خود را گرفتهاید؟»
من علیرغم اینکه به خاطر بوی جوراب ایشان دماغم را گرفته
بودم ،گفتم« :چون سرما خوردهام نمیخواهم علیا حضرت مرض را از
من دریافت فرمایند ».و ایشان در کمال خونسردی فرمودند« :اشکالی
ندارد در سال هزار و هشتصد قبل از آمدن ما یک بار جمعیت
کرۀ ماه به خاطر ش��یوع بیماری واگیردار به یازده نفر
رسیده بود ولی دوباره با تالش ما به صد
و بیست میلیارد رسیده»؛ و من متوجه
شدم ایشان می خواهند دوباره دست به
تالش بزنند برای کنترل جمعیت!
ببینید دوس��تان! یکی از مواردی که
زندگی شهری خیلی به آن نیاز دارد این باور
عمیق اس��ت که ما در شهر زندگی می کنیم.
یعنی تنها خودمان نیس��تیم که حفظ س�لامتی و یا
بیتوجهی به آن فقط م��ا را متوجه ضرر و زیانی
بکند ،آدمها سالهاس��ت که ب��ه این باور
رس��یدهاند .برای همین زندگی
سرش��ار از موفقیتی را پشت
سر گذاشتهاند و امروز باعث
افتخار بشریت ش��دهاند از آدمها درس
بگیرید.
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