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به جاي سرمقاله

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..." 
آرزويي  چه  پسر  كه  بود  واقف  كاماًل  پل  البته 
كه  كند  آرزو  او مي خواست  بكند.  مي خواهد 
اي كاش او هم يك همچو برادري داشت. اما 
به  را  پل  وجود  پاي  پسر گفت سرتا  كه  آنچه 

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."

بر  پل  طرف  به  پسر  كه  بودند  افتاده  راه  تازه 
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 
به همسايگانش  او مي خواست  بگويد.  خواهد 
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 :
همون  درست  بيني؟  مي  جيمي،  اوناهاش،   "
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 
... اونوقت مي توني براي  تو هديه خواهم داد 
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 
در  را  پسربچه  و  شد  پياده  ماشين  از  كرد  مي 
با  بزرگتر،  برادر  نشاند.  ماشين  جلوئي  صندلي 
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 كردند: روزي كه شاه فرار كرد ما در نوفل لوشاتو بوديم، پليس فرانسه خيابان اصلي 
نوفل لوشاتو را بست، تمام خبرنگاران كشورهاي مختلف از آفريقا، از آسيا، از اروپا و امريكا آن جا بودند و شايد صد و پنجاه دوربين فقط صحبت 
امام را مستقيم پخش مي كردند. باور كنيد به تعداد اين جمع شما خبرنگار در آن جا بود، براي اين كه خبر بزرگ ترين حادثه سال را مخابره كنند. 
شاه رفته بود و آن ها مي خواستند ببينند امام چه تصميمي دارند، امام بر روي صندلي در كنار خيابان ايستاده بود، تمام دوربين ها بر روي ايشان 
متمركز شده بود. امام چند دقيقه صحبت كردند و مسايل خودشان را گفتند. من كنار ايشان ايستاده بودم. يك مرتبه برگشتند و گفتند: احمد ظهر 
شده؟ گفتم: بله، االن ظهر است . بي درنگ امام گفتند: والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته . شما ببينيد در چه لحظه اي امام صحبت هايشان 
را رها كردند . براي اين كه نمازشان را اول وقت بخوانند. يعني در جايي كه تلويزيون هاي سراسري كه هر كدام ميليون ها بيننده دارد، سي.ان.

ان امريكا بود، بي.بي.سي لندن بود تمام تلويزيون ها چه در امريكا 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 كردند و رفتند سراغ نماز .

)منبع : برداشت هايي از سيره امام خميني)ره(، ج3،ص57و58(

 
 
 
منتظر لقاء اهلل   

     خانم حضرت امام مي گفتند: وقتي امام وقتي امام جوان بودند، هميشه 
يك ساعت قبل از اذان صبح براي نماز شب و عبادت بيدار مي شدند وليكن 
به  اذان صبح  از  قبل  ساعت   1/5 قلبشان  كسالت  از  بعد  اخير  سال  ده  از 
عبادت مشغول مي شدند . مي گفتند: از ايشان پرسيدم : برنامه شما تغيير 
كرده است . قديم يك ساعت بود و حاال 1/5 ساعت؟ امام در پاسخ گفته 
بودند: چون پيرتر شده ام، حركاتم كندتر شده است، لذا نيم ساعت الزم دارم 
و ليكن فرقي در موضوع اعمال نكرده 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 نكرد .
)منبع: فصل صبر، ص197و 198(
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نماز در پرواز انقالب 
هم  يكي  گويند:  مي  خميني  سيد حسن       حجةاالسالم 

آمد،  مي  ايران    به  هواپيما  كه  شبي  در  ايشان  آرامش 
شما  گرفت.  نام  انقالب  پرواز  و  بود  آسمان  در  هواپيما 
خودتان را به جاي آن لحظه بگذاريد كه بعد از 15 سال 
را سرنگون كنند و  دارد هواپيما  احتمال  دوري رهبر، 
احتمال دارد بدزدند، احتمال دارد ببرند و اضطراب اين 
كه فردا در ايران چه مي شود. ساعت 11 و 12 امام 
طبق معمول مي خوابيدند، گفتند :من مي خواهم 
بخوابم. و امام خيلي آرام خوابيدند و دقيقًا سر وقتي 
كه براي نماز شب بيدار مي شدند، بيدار شدند و 
گفتند: »قبله نما را بياوريد.« و از خلبان پرسيدند:» 
قبله كدام طرف است« و ايشان راهنمايي نمودند و 
امام ايستادند و نمازشان را خواندند . اين پاي بندي 

به احكام 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 كه از تهران كماندوهاي شاه حركت كرده اند 

و مي خواهند به منزل امام بريزند و امام را بكشند. اين شايعه را هم خود رژيم ساخته بود كه 
رعب و وحشت ايجاد كند. آن شب ده ها نفر به امام اصرار كردند كه جايتان را عوض كنيد. 

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، ج3،ص326و327(

 

نماز شب در کودتا     
     حجة االسالم والمسلمين آشتياني مي گويد: در يكي از نيمه شب ها 
خبر آوردند كه قرار است كودتايي رخ دهد. حاج احمد آقا شتابان خدمت 
بودند-  نماز مشغول  اداي  به  امام  امام بدهد.  به  را  امام رسيد كه خبر 
كاري كه 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 كه 
نيست؛ شما  : » مسأله اي  آرام فرمودند  و  اشاره كرده  همواره داشتند 
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: يكي 
از اصحاب امام- كه در آن هواپيما نيز بود-نقل مي كند كه به احترام 
امام طبقه باالي هواپيما را اختصاص به امام داده بودند تا امام در آن جا 
استراحت كنند. آن شخصي كه همراه امام بود، نقل مي كند كه:»من 
رفتم طبقه باال. وقتي رفتم، ديدم امام نشسته اند و مشغول نمازند. مثل 
ساير اوقات. امام به پهناي صورت اشك مي ريزند ودر حال نماز شب 
امام  بود.«  جالب  بسيار  من  براي  امام  حالت  گويد:»اين  مي  هستند.« 
حتي در شب پرواز-از پاريس به ايران-آن هم در چنان شرايطي، نماز 

شب و حالت نيمه شب را ترك نكردند.
)منبع : پا به پاي آفتاب، ج2، ص243(
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پروین دولت آبادی

شعر

مرغ عشق

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



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 روزانۀ 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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يك دريچه رو به باغ
يك دريچه رو به دشت

يك دريچه سمت نور
يك دريچه رو به كوههاي دور



يك دريچه گاه باز مي شود
رو به گريه ها و خنده ها

يك دريچه گاه بسته مي شود
رو به جاي خالي پرنده ها



بي نگاهتان
اين دريچه ها چه بسته و چه باز

پشت پرده  هايي از سكوت
تا هميشه بسته است



با نگاه روشن شما ولي
هر دريچه باغي از ستاره چيدن است

هر دريچه قاب عكسي از بهار
قاب عكسي از تو و من است

بيوک ملکی
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گزارش

دومين جشنواره طنز تحفه طهرون روز دوشنبه 31 فروردين 88 نفرات 
برگزيده اش را اعالم كرد و به كارش پايان داد. اين جشنواره كه با تالش 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان تهران برگزار شده بود با 
ــری از همه كودكان و نوجوانان سراسر كشور دعوت  يك فراخوان سراس

كرده بود تا طنزهايشان را برای شركت در اين مسابقه ارسال كنند. 
ــر كشور هم دست به كار شدند  255 نفر از كودكان و نوجوانان سراس
ــتند و آنها را برای جشنواره فرستادند كه در  ــتر از 300 اثر طنز نوش و بيش
ــن زاده و  ــماعيل امينی - فرهاد حس نهايت هيئت داوران يعنی آقايان اس
ــدا و 10 اثر را به عنوان  ــر را به عنوان كاندي ــنی 20 اث عباس قدير محس

برگزيده انتخاب كردند.
مراسم اختتاميه دومين جشنواره طنز تحفه طهرون در مركز آفرينش 
ــد و من هم به نمايندگی  های كانون واقع در خيابان تهرانپارس برگزار ش
از مجله دوست نوجوانان شال و كاله ! كردم و خودم را به مراسم اختتاميه 
ــت ؟! چشمتان روز بد نبيند  ــاندم تا ببينم اوضاع و احوال از چه قرار اس رس
! يك عالمه بچه طنزنويس وروجك و شلوغ و پلوغ  به همراه والدينشان 
آمده بودند تا آنها هم ببينند اينجا چه خبر است ؟! ... حاال چه خبرها ؟ ... 
خبرها كه زياد است ولی شما هم اين را بدانيد كه جايتان خالی بود و خيلی 

خيلی خوش گذشت . 

مراسم كه در نهايت ابتكار عمل و سليقه برگزار شده بود و همه چيز 
از لباسهای نوازندگان و نمايش و موسيقی و نماهنگ گرفته تا پذيرايی به 

سبك طهرون قديم بود ! 
طبق معمول هم برنامه با تالوت آياتی از قرآن و همخوانی سرود ملی 
ــد و بعد با هنرمندی دو تن از بچه های كانون كه در  ــورمان شروع ش كش
طول برنامه با اجرای زيبای تنبك و كمانچه مراسم را همراهی می كردند 

حاجی فيروز از راه رسيد تا به مهمانان خيرمقدم بگويد. 
ــن خان فضل الرعايا اولين سخنران برنامه بود ... چی ؟؟!  ميرزا محس
... نخير مهمان دويست - سيصد ساله نداشتيم . ميرزا محسن خان همان 
آقای محسن فضلی مدير كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان 
تهران و دبير جشنواره بودند. ... نخير عزيزم ! ايشان دو تا اسم ندارند . اين 
ــم بود كه اسم مهمان ها از  قضيه فقط ابتكار جالب برگزار كنندگان مراس
مدير كانون گرفته تا بچه های برنده را به شكل تاريخی در آورده بودند. 

ــنواره يك نماهنگ از مرحوم منوچهر  ــامدگويی دبير جش بعد از خوش
ــا به قول تحفه  ــا رفيع طنزپرداز ي ــود و آقای رض ــی پخش می ش احترام
طهرونی ها ) ميرزا رضاخان رفيع المنتظر بيدآبادی ! ( برای گفتن از استاد 
ــنواره  احترامی به روی صحنه می آيد. تا يادم نرفته بگويم كه دومين جش
ــت آقای احترامی طنزپرداز و نويسنده  طنز تحفه طهرون با ياد و بزرگداش

تحفه طهرون !
مریم شکرانی
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فقيد كودك و نوجوان )شاعر اثر معروف حسنی نگو يه دسته گل ( برگزار 
شده بود. خواهر آقای احترامی خانم شهين احترامی هم از مهمانان ويژه 
مراسم بودند كه برای تشكر به روی سن می آيند و بعد نوبت خواندن آثار 
ــمهای تاريخی شان يكی يكی  ــت . بچه ها هم با اس بچه های برنده اس

برای آمدن به پشت تريبون و خواندن طنزهايشان دعوت می شوند. 
ــاب كردند مثل  ــان انتخ ــه ها برای كارهايش ــوان هايی كه بچ عن

نوشته هايشان حسابی بانمك است و حضار را به خنده می اندازد. 
پرده خوانی هايی با اشعار طنز و تنبك و كمانچه همراه با كف زدن 
ريتميك بچه ها يكی از كارهای تماشايی تحفه طهرونی هاست . نمايش 
عروسكی و طنزعباسقلی و خانمش ناز خاتون خانم ! را هم  كه دو تن از 

اهالی طهرون قديم هستند به اين شيرين كاری ها اضافه كنيد. 
مراسم به لحظه های پايانی نزديك می شود اما هنوز شور و هيجان 
ــد و مجريانش  ــنواره طنز باش ــت . فكر كن جش زيادی به فضا حاكم اس
ــند كلی بچه پرانرژی و شاد و  ــليقه و مبتكری باش هم آدمهای خوش س
ــم باشند ... چه شودش را بايد خودتان بوديد و  شنگول هم مهمان مراس

می ديديد.
حاضران با چغاله بادام و گوجه سبز و نان و پنير و سبزی پذيرايی می 
شوند و حاج اسماعيل خان امين الممالك يا همان آقای اسماعيل امينی 
ــت  خودمان برای خواندن بيانيه هيئت داوران پش

تريبون قرار ميگيرد ...
ــن زاده و مدير كانون و يكی دو نفر ديگر را  بعدش آقای فرهاد حس
ــه روی صحنه بيايند و همه می فهمند كه االن وقت  ــدا می كنند تا ب ص
ــوق دو چندان می شود... نفس ها حبس   ــت و شور و ش جايزه گرفتن اس
ــم ها يكی يكی خوانده  دوربين ها به حالت آماده باش و بعلهههه ... اس

می شود :
u نسرین آرزندی 18 ساله از مرکز 32 کانون

u علی کامیاب فرحبخش 9 س�اله از مرکز 31 - میثم تقی مومنی 9 
ساله از مرکز -31 وحید پورافتخاری 17 ساله از مرکز 31

u آرمیتا رمضانی محمدی 14 ساله از مرکز 38 - المیرا قهرمانی 16 
ساله از مرکز 38

u ترانه قادری 13 ساله از مرکز 16
u علیرضا گنج خانلو 14 ساله از مرکز 34

u امیر رنجبر 11 ساله از مرکز 4 اهواز
u آذین فعلی 10 ساله از مرکز 1 بروجرد )استان لرستان(

***
بعد از مراسم سراغ چند تا از برنده ها و دست اندركاران جشنواره هم 

رفتم و با آنها گپ كوتاهی زدم .
ــماعيل امينی طنزپرداز و از اعضای هيئت داوران در مورد  اول از اس

سطح كيفی آثار بچه ها پرسيدم . 
امينی سطح آثار را عالی ارزيابی می كند و می گويد : هرچند كارهای 
تكراری و معمولی هم داشتيم ولی بعضی از بچه ها به اندازه يك نويسنده 
ــان دهنده اين است كه بچه ها  ــته بودند. و اين نش حرفه ای خوب نوش
ــتر  ــحالی دارد كه برخالف بيش خوب مطالعه می كنند و اين جای خوش
ــاد هم مطالعه می كنند. يكی از  ــا بچه ها مطالعه می كنند و زي بزرگتره
مزيت های بزرگ و برجسته كانون همين است كه بچه ها را به مطالعه 

كردن عادت داده است.
***

از آقای قدير محسنی داور و مسئول برگزاری همايش 
ــنواره  ــم چرا فقط بچه های كانون در اين جش می پرس

حضور داشتند ؟
و ايشان پاسخ می دهند : ما محدوديتی برای شركت 
كننده هايمان نگذاشته بوديم و با يك فراخوان سراسری 
ــتيم  از همه بچه ها چه عضو كانون و چه غير عضو خواس
ــنواره شركت كنند. ولی خب بيشتر شركت  كه در اين جش
ــفانه تعداد  كننده هايمان از بچه های كانون بودند و متاس
بچه های غير كانونی خيلی خيلی كم و انگشت شمار بود. 
ــم چرا طنز را به عنوان قالب ادبی  ــان می پرس از ايش

جشنواره تان انتخاب كرديد ؟
آقای قدير محسنی هم می گويد : برای اينكه طنز جای 
كار زيادی دارد و در ادبيات كهن ما به آن توجه ويژه ای شده 
است ولی متاسفانه در حال حاضر كمتر كار می شود و كمتر 
ــت. از طرفی در جامعه امروز ما نياز زيادی به طنز  ــده اس به آن توجه ش
ــاس می شود . اين بود كه ما بنای جشنواره را به يك جشنواره طنز  احس
ــتيم و بچههای كانون را از قبل برای نوشتن طنز آموزش و تمرين  گذاش

داديم. 
ــودكان و نوجوانان  ــمار آثار طنزی را كه برای ك ــالوه بر اين ش او ع
ــو كم و ناچيز می داند و معتقد است كه بايد بيشتر از اينها  ــته می ش نوش

برای بچه ها طنز نوشت .
***
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ــا چند تا از بچه های برنده هم كه عجله زيادی برای رفتن به خانه  ب
هايشان نداشتند ! صحبت كردم .

نس�رین الملوک آرزندی السلطنه یا همان 
نس�رین آرزندی 18 س�ال دارد و با شعر طنز 
آدم فضایی موفق به دریافت جایزه از جشنواره 
تحفه طهرون شده است . نسرین 5 سال 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. 
از نسرين می پرسم چرا تصميم گرفتی طنز كار كنی ؟ و او می گويد 
: چون با طنز راحت تر می شود مسائل را مطرح كرد . طنز زبان شيرينی 

دارد و با آن بهتر از لحن جدی می شود انتقاد كرد. 
ــين  ــنده های طنز كارهای عزيز نس ــرين می گويد از بين نويس نس

)   نويسنده مشهور تركيه ای ( را دوست دارد. 
ــته می شود يك انتقاد هم  او در مورد طنزهايی كه برای بچه ها نوش
دارد و می گويد : بيشتر آثاری كه برای بچه ها نوشته می شود سطحش 
ــت و خيلی وقت ها آدم مجبور می شود برايشان كلی  باالتر از فهم آنهاس
توضيح بدهد كه منظور نويسنده چی است . به عنوان مثال خواهر كوچك 
من خيلی از اين مطالب را نمی فهمد و از ما ميخواهد كه برايش توضيح 
ــنده ها بايد خودشان را به  ــت ؟! به نظرم نويس بدهيم قضيه از چه قرار اس
ــان ببرند و به اندازه آنها فكر كنند تا بتوانند  روزهای كودكی و نوجوانی ش

يك اثر مناسب برايشان بنويسند.
نسرين می گويد دوست دارد در آينده طنزهای سياسی زيادی بنويسد 
ــنگ تر . چون او اصال طنزهای تلخ را  ــيرين تر و قش ولی با يك لحن ش

دوست ندارد !
***

مهرناز بهروز 14 س�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 . 
ــتان كار كرده  ــتر داس مهرناز می گويد بيش

است تا طنز و در كل دو سال است كه داستان می نويسد.
وقتی ازش می پرسم چرا طنز كار كردی ؟

خيلی صادقانه می گويد چون مجبورش كرده اند ! او در مورد متهمان 
ــتر  ــهای ادبيات كانون بيش اين ماجرا ) مجبور كن ها !( می گويد : كالس
ــد  ــت و نمی ش ــت كه جنبه طنز داش موضوعاتی را در اختيار ما می گذاش
ــتان جدی نوشت . برای همين من هم مجبور شدم طنز  باهاش يك داس

بنويسم !
مهرناز می گويد داستان را بيشتر از طنز دوست دارد چون نوشتن طنز 

كار خيلی خيلی سختی است . 
ــتر دوست دارد برای بچه ها بنويسد و از االن تصميم  مهرناز هم بيش

گرفته است كه نويسنده كودك شود.
***

آذین خاتون فعلی الس�لطنه یا آذین فعلی 
ی�ک خان�م خیلی مودب و با ش�خصیت اس�ت 
ک�ه لحن حرف زدنش ه�م مثل خودش بانمک 
و دوس�ت داش�تنی اس�ت . آذین و مامانش از 
بروجرد ب�رای ش�رکت در اختتامیه جش�نواره 
تحفه طهرون و گرفتن جایزه اش آمدند . آذین 
10 س�اله اس�ت و اولین بار اس�ت که کار طنز 

انجام می دهد .
ــت دارم اين كار را در  آذين می گويد به طنز خيلی عالقه دارم و دوس

آينده هم ادامه بدهم . 
او راجع به عالقه اش به طنز هم صحبت می كند و می گويد : چون 
طنز باعث شاد بودن مردم می شود و من دوست دارم هميشه همه مردم 

شاد شاد باشند. 
ــنده كودك بشود . يعنی تصميم دارد ها  آذين ولی تصميم ندارد نويس
ــن و سال  ــت دارم همزمان با س ولی يك جور خاصی ! او می گويد : دوس

خودم پيش بروم . 
يعنی االن كه كوچولو است برای بچه ها بنويسد و بعد كه بزرگ شد 

برای بزرگترها كار طنز نويسی را  ادامه بدهد.
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احساس ترس يوليا را فرا گرفت. احساسی 
ــی به او می گفت كه مهمانها بايد به جای  درون
ديگری منتقل شوند. اين احساس زمانی بيشتر 
ــام  ــاعتی پس از ش درون او جان گرفت كه س
ــمان  ــربازان را در آس ــال زرد رنگ س چرخب
ــد خودرويی نظامی  ــاعتی بع جنگل ديد و س
ــتوان، يك گروهبان و سگی  همراه با يك س
ــد. فيما تصميم گرفت  بزرگ وارد اردوگاه ش
ــتد.  ــاره زير پنجرۀ مدير گوش بايس كه دوب
ــاكنان  ــتوان به مدير گفت كه مردی از س س
كنار جاّده ببری ديده و به او تلفن زده است. 
گزارش سوم از زنی است كه سوگند ياد كرده 
ــده و او آن را  ــری به زور وارد خانه اش ش بب
ــت. ستوان و مدير از  ــيخ نجاری زده اس با س
دفتر بيرون آمدند. بچه ها دور سگ و نگهبان 
جمع شده بودند. ستوان از آنها پرسيد كه چيز 
ــكوكی اطراف اردوگاه ديده اند؟ و سپس  مش
ــميونف خصوصی صحبت كرد.  با رزی و س
آن دو از اين كه می توانستند مدركی واقعی 
به يك ستوان واقعی دهند به خود می باليدند 
ــد. يوليا و فيما  ــل طاووس می خراميدن و مث
كناری ايستادند. يوليا به فيما گفت:» به اين 

ترتيب حتماً فضايی ها را پيدا می كنند.«
ــايد اين طوری بهتر باشد بعد همه  - ش

چيز با هم جور درمی آيد.
ــه او كرد و  ــاك ب ــا نگاهی غضبن يولي
ــيد:» آيا ما به آنها قول داديم كمكشان  پرس

بكنيم يا نه؟«
فيما بدون فكر كردن جواب داد: » قول 

دادی«.
ــا از او روی برگرداند، قبل از اين كه  يولي
ــتوان به همراه رزی به طرفش آمد.  برود س
رزی لبخند می زد و عينكش نور سرخ غروب 
ــتوان پرسيد:» تو گريبكوا  را باز می تاباند. س

هستی؟ اين دوستمان اّدعا می كند شما جانور را 
ديده ايد و می دانيد كه مخفی شده است ولی به 

داليلی نمی خواهيد حرف بزنيد.«

ــيد:»  ــاال برد و پرس ــش را ب ــا ابروهاي يولي
چرا؟«

و ستوان به رزی رو كرد .

داستان دنباله دار

قسمت پنجم

نوشته ي کایر بوليچف / 
ترجمة رامك نيك طلب

سربازان و غريبه هاتصویر گر : مجيد صالحي

هند دو بليت براي
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رزی گفت:» اين كارش است.«
ــبت به  ــد:» او نس ــميونف وارد بحث ش س
حيوانات حّساس است. ديروز به خاطر يك گربه 

به من حمله كرد و حّتی مرا ناقص كرد.«
- تو را ناقص كرد؟!

ــيمونف نگاه كرد، ولی غير از  ــتوان به س س
ــی به صورتش كه كمی پماد رويش بود،  خراش
نقص عضوی نديد. فيما با صدای بلند پرسيد:» 
ــن با او  ــت؟ م ــی او ديوانه اس ــو فكر می كن ت
همكالسم و هيچوقت نديده ام كه با دوستانش 

مثل سوسمار رفتار كند.«
ــت. از كمكت  ــوب اس ــت:» خ ــتوان گف س

متشكرم. گروهبان، ركس را بياور. بايد برويم.«
ــی، می  ــه رزی كرد:» و اگر نمی ترس رو ب
ــه حيوان را  ــا بيايی و جای دقيقی ك ــی با م توان

ديدی نشان دهی.«
ــمينوف سريع گفت:» من هم آن را ديده  س

ام.«
ستوان گلفت:» يك نفر كافی است. هر چند 

افراد كمتری در جنگل باشند بهتر است.«
ــت است ولی من  مدير تصديق كرد:» درس
هم با شما می آيم. نمی خواهم يكی از شاگردانم 
تنها بيايد.« ستوان به موافقت سر تكان داد. مدير 

را درك می كرد.
ــته گفت:» راستش خيال نداشتم  رزی آهس
بگذارم سميونف به جايم برود. در حقيقت او آنجا 
ــد. من آن موقع عينك  را بهتر از من می شناس

نداشتم.«
سميونف شجاع و بی كلّه گفت:» متشكرم. 

تو يك دوست واقعی هستی«.
ــرد رزی به خاطر او از تعقيب  او فكر می ك
ببر منصرف شده است. رزی معصومانه سرش را 
پايين آورد. فيما زير لب خنديد چون می توانست 
ــن كار رزی چه بوده  ــدس بزند علّت واقعی اي ح
ــنيد و به او چشم  ــت. رزی پوزخند فيما را ش اس
غّره رفت. سپس خيره به پاهای يوليا، آرام طوری 
كه ستوان بشنود، گفت:» توصيه می كنم جزيره 
ــار كاه را هم بگرديد.« لحظه ای مكث كرد  و انب
ــت، گفت:»  و بعد طوري كه انگار زياد مهم نيس
در آن جزيره گل سياه خاصی وجود دارد. من رّد 

پای ببر را با همان گل ديده ام«
ــه رزی ِگل پاهايش را  ــد ك يوليا متوجه ش

ــود فراموش نكرده  ــته ب زمانی كه از رود برگش
است. قلبش ريخت.

ستوان گفت:» آنجا را نگاهی خواهيم كرد. 
بياييد برويم تا غروب چيزی نمانده است.«

فيما كه ديد كار در حال تكميل شدن است 
پرسيد:» حاال چه كار كنيم؟«

يوليا گفت:» الزم است آنها را خبر كنيم. تو 
ــتپانيچ باش. می  بمان. من می روم. مواظب اس
ــی برنمی دارد  ــم از كس دانی كه چه جوری چش

مبادا كسی َدر رود؟«
يوليا سمت آشپزخانه دويد و از آنجا به حفرۀ 
ــفانه رزی را دست  درون پرچين رفت. ولی متأس
كمك گرفته بود. درست لحظه ای كه داشت در 
بوته ها ناپديد می شد، صدای ريتا، سرگروهشان 

را شنيد:» يوليا! گريبكوا بايست!«
ــوی او می دويد  ــت، ريتا به س ــا برگش يولي
ــرش رزی لبخند زنان ايستاد. يوليا  ــت س و پش
ــمهای ريتا نگريست و گفت:»  ــتقيم به چش مس
ــه؟ جداً باور می كنی كه ما اين  تو عاقلی مگر ن

اطراف ببر پنهان كرده باشيم؟«
ــوع اين  ــواب داد:» موض ــر ج ــا متحّي ريت

نيست...«
رزی گفت:» گريبكوا می خواهد به ببر خبر 

دهد. آنها در اين توطئه باهمند.«
ــی گفت:» آه رزف! چقدر  ريتا با اوقات تلخ

چرند می گويی.«
ــت يوليا را گرفت و او را به خوابگاه  بعد دس
ــتپانيچ از دور همه چيز را تماشا می  برگرداند. اس
ــر نافرمان  ــرگروه و آن دخت ــرد. وقتی ديد س ك
برگشتند، حركتی نكرد. همة توّجه ها بر يوليا بود، 
ــت تا شجاعانه  به همين دليل فيما فرصت داش
ــتفاده كرد و دورن  ــلوغی اس عمل كند. او از ش
ــريع به جنگل دويد. حّتی  ــد و س پرچين خم ش
ــاعتی بعد به  ــد. وقتی س رزی متوجه فرار او نش
اردوگاه برگشت، يوليا را پشت صحنة نمايش پيدا 

كرد. آنجا او به مرز گريه كردن رسيده بود.
ــو هم برو و جايی  ــت. ت - ديگه اميدی نيس

پنهان شو.
ــنيدن اين  ــان ديگری بود فيما از ش هر زم
حرف احساس افسردگی و ناراحتی می كرد؛ ولی 
آن لحظه او احساس يك قهرمان را داشت. پس 
ــكارچی واقعی  فقط لبخند زد، همان طور كه ش
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ــا تير و كمان می بيند  ــر بّچه ای  را ب وقتی پس
ــد می زند. مغرورانه گفت:» من آنجا بودم.  لبخن

آنجا.«
- چطور؟ چطوری بيرون رفتی؟
- كسی بايد اين كار را می كرد.

- خوب، بقيه اش را بگو. آنها را گرفتند؟
- من كنار رود رفتم. آنها هنوز آنجايی بودند 
كه سيمونف ببر را ترسانده بود. من به رود رفتم 

و فرياد زدم كه خودشان را مخفی كنند.
- و آنها چه كردند؟

- ساكت بودند.
ــنيده  ــايد صدای تو را نش - بعدش چی؟ ش

باشند.
ــنيدند چون من می ديدم  - مطمئنم كه ش
و فرياد می زدم. بعد صدای سگ شنيدم. باالتر 

رفتم و تماشا كردم.
- و؟

- كنار رود را جستجو كردند. سگ هيجان 
ــانس ماست  زده بود و دمش را تكان می داد. ش

كه سگها نمی توانند حرف بزنند.
ــرد:» بله همان طور كه  - يوليا يادآوری ك

بقية حيوانات نمی توانند حرف بزنند.«
- فكر كنم هنوز مشكوك بودند ولی قايقی 

آنجا بود.
- پس برگشتند؟

- ستوان با بی سيم چرخبال خواست. خودم 
ديدم كه حدود پانزده دقيقه بعد چرخبال نزديك 
انبار به زمين نشست قلبم داشت از جا كنده می 

شد.
- بعد چی شد؟

ــدند و طرف  ــر از چرخبال پياده ش - دو نف
انبار رفتند. بعد بيرون آمدند و فرياد زدند كه آنجا 
چيزی نيست. پس حيوانها بايد صدايم را شنيده 

باشند.
يوليا ابرو درهم كشيد:» كجا می توانند رفته 

باشند؟«
فيما گفت:» فكر كنم... فكر كنم پرواز كرده 
ــرده اند و با خود  ــان آنها را پيدا ك اند. دوستانش
برده اند. پس می توانيم راحت بخوابيم...« كمی 
فكر كرد و غمگين گفت:» حيف كه نمی توانيم 
به كسی بگوييم، هيچكس حرفمان را باور نمی 
كند.« از سمت ديگر صحنه سر و صدايی شنيده 

ــد. يوليا و فيما از جا برخاستند. معلوم شد كه  ش
ــته اند. جلوتر رفتند و پايان  ستوان و بقّيه برگش

حرفهای ستوان را شنيدند:
ــه می دهيم. در  ــتجو ادام » فردا ما به جس
ضمن اخطار می كنم خيلی خيلی مراقب باشيد. 

نگهبان و ركس پيش شما می مانند.«
ــام بخورند.  مدير گفت:» می توانند با ما ش
واقعاً آن ردپاهای كنار رود مال يك ببر است؟«

ستوان جواب داد:» بدون ترديد«.
ــته ولی قاطعانه  يوليا به فيما رو كرد و آهس

گفت:» آماده باش«.
- برای چی؟

- برای فرار از اردوگاه.
- فرار؟ برای چی؟

ــی توانند مخفی  ــی بينی؟ آنها كجا م - نم
ــوند؟ حتی جنگل امن نيست. بايد خيلی زود  ش

آنها را به مسكو ببريم.
ــرش را كرده  ــا گفت:» يوليا، خوب فك فيم
ــه را  ای؟ والدينمان را در نظر گرفته ای، مدرس

چطور و بقية چيزها را؟«
ــكو به اردوگاه تلفن می زنيم تا  - ما از مس

نگرانمان نشوند.
- نه، اين كار را ديگر نمی توانم بكنم.

فيما ذاتاً  آدم ترسويی نبود، چون به هر حال 
او بود كه در آن شرايط به جنگل رفته و بازگشته 
بود. اين را گفت، چون برخالف آنچه مردم تصّور 

می كنند مردها مّصمم تر از از زنها نيستند.
ــامت را  يوليا گفت:» قبل از هر چيز بايد ش
بخوری.بعد ژاكتت را بر می داری و منتظر شيپور 
ــامگاه می شوی. طوری تختت را درست می  ش
ــت به حفرۀ  ــی انگار خوابيده ای. بعد يكراس كن
ــا همدگير را  ــی روی. ما آنج ــن م درون پرچي
ــالن  ــی بينيم.« پس از اين كلمات يوليا به س م
ــام خورد. فيما  ــر فرصت ش غذاخوری رفت و س
ــا اين كه غذا را  ــت تصميم بگيرد. ب نمی توانس
ــت چيزی بخورد؛ اما يوليا  دوست داشت نتوانس
خوب غذا خورد. بعد از سر ميز بلند شد، ظرفش 
را برداشت و بی آن كه به كسی نگاه كند، بوفه 
ــعی  ــه می زد و س را ترك كرد. در  اردوگاه پرس
ــت با رزی برخورد  می كرد تا آنجا كه ممكن اس
ــينما زد، ولی وقتی حس كرد  نكند. سری به س
ــرد از آنجا بيرون  ــمهايش را می گي خواب چش

ــرانجام به اين نتيجه رسيد كه واقعاً راه  رفت. س
ــی  گريزی ندارد؛ چون به هر حال او اولين كس
ــت كه موجودات زندۀ فضايی را ديده است.  اس
بعد از ساعت ده و نيم كه مدير همة خوابگاهها 
را بازرسی كرد، فيما از تختش برخاست، ژاكتش 
را پوشيد و جيبش را برای اطمينان از وجود سه 
روبلی كه مادرش به او داده بود جستجو كرد. او 
ــه روبل را برای روز مبادا نگه داشته بود.  اين س
ــرۀ در پرچين  ــوری بود كه خود را به حف هر ط
ــته  ــاند. يوليا آنجا منتظرش بود. يوليا آهس رس

گفت:» مطمئن بودم كه می آيی.«
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Õ آقای قطبی خیلی خوش آمدید!

ممنون ولی فراموش نكنيد كه اين جا وطن من است. 
Õ به هر حال یک مدتی نبودید.

بله و خوشحالم كه  به ايران آمدم و اميدوارم حضورم باعث خوشحالی 
مردم ايران شود.

Õ مطمئن هستید؟

من هيچ وقت اميدم را از دست نمی دهم چون انسان با اميد زنده 
است و گرنه زندگی خيلی معنايی نخواهد داشت.

Õ با امید یا با واقعیت؟

واقعيت همراه با اميد بهتر است. 

Õ شما برای صعود خیلی امیدوارید؟

اين احساس نااميدی كه در تيم ملی به وجود آمده بايد برطرف شود و 
فكر می كنم اول از همه بايد در بين مردم اين احساس از بين برود.

Õ قبول دارید که کار سختی است؟

 )با خنده( خيلی هم قبول دارم ولی من با 70 ميليون بازيكنم به جام 
جهانی آفريقای جنوبی صعود می كنيم.

Õ انتظار داشتید که به سرمربیگری تیم ملی انتخاب شوید؟
در يك مقطع ديگری هم به من گفته بودند كه سرمربی تيم می شوم 

كه نشد ولی االن چون ايرانی هستم می توانستم كه مربی شوم. 
Õ ولی شما از ایران با دلخوری رفته بودید.

ورزشي

افشین قطبي براي سومین بار به ایران آمد. او که به نظر مي رسد مرد رویاهاي فوتبال ایران شده، نخستین بار در تابستان سال 86 به ایران آمد 
و در بهار سال بعد آرزوي هواداران پرسپولیس را براي قهرماني در لیگ برتر فوتبال ایران تحقق بخشید تا تبدیل به امپراطور سرخ ها شود. قطبي 
اما، پس از مدتي ایران را ترک کرد و در دومین بازگشتش کار به جایي رسید که شبانه از ایران خارج شد اما، خاطره ي قطبي هیچ گاه از ذهن مردم 
دور نشد، قطبي و ادبیات مخصوص به او جاي خود را در میان قرمز و آبي و تمامي فوتبال دوستان باز کرده بود. سایه ي نام افشین قطبي چه در زمان 
انتخاب علي دایي و چه در دوران حضور کوتاه مدت محمد مایلي کهن بر تیم ملي سنگیني مي کرد و زماني که براي سومین بار پاي در فرودگاه امام 

خمیني)ره( گذاشت، او دیگر سرمربي تیم ملي فوتبال ایران بود:

افشين قطبی:  

من 70 میلیون بازيکن دارم
افسون حضرتی
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من خيلی زود فراموش می كنم و فكر می كنم كه اين فراموشی 
خيلی به من كمك می كند. بهتر است ديگر به گذشته فكر نكنم و به 
سه بازی پيش رو نگاه كنيم چون به امتياز اين سه بازی بيشتر احتياج 

داريم تا امتيازات گذشته.
Õ در این مدت پیگیر حوادث فوتبال بودید؟

بله مثل هر ايرانی كه در هر كجای دنيا باشد به اخبار كشورم توجه 
خاصی دارم. در اين چند ماهه هم بی خبر نبودم هم ازپرسپوليس خبر 

دارم و هم از اتفاقاتی كه در تيم ملی افتاد.
Õدرباره پرسپولیس چه نظری دارید؟

اين سوال را مربی اين تيم بايد جواب دهد نه من چون مربی اين 
تيم نيستم من فقط درباره فوتبال ملی می توانم و بايد پاسخگو باشم.

Õ قول صعود به مسووالن فدراسیون فوتبال داده اید؟

من گفته ام كه تمام تالشم را می كنم و به كمك همه هم احتياج 
دارم شما به خوبی ميدانيد كه در فوتبال واقعا هيچ چيز قابل پيش بينی 
نيست گاهی وقتی كه عالی بازی می كنی بازنده ای و گاهی كه بازی 
خوبی ارائه نمی دهی برنده می شويد. در اين شرايط حق به حقدار نمی 
رسد ولی اين فرمول فوتبال است البته فوتبال احتياج به علم روز هم 
دارد چون كامال يك رشته علمی است ولی تابع شرايطی است كه حتی 
بزرگترين مربيان دنيا و بهترين كارشناسان هم نمی توانند آن را پيش 

بينی كنند.
Õ پس االن به قلب شیر خیلی احتیاج دارید؟

 )می خندد( هم قلب شير احتياج دارم هم حمايت رسانه ها را.
Õیعنی کسی نمی تواند از تیم انتقاد کند؟

انتقاد با حاشيه سازی خيلی متفاوت است من از همه نقدهای با 
دليل استقبال می كنم و دست كسانی كه چنين مطالبی را می نويسند 

را هم می بوسم.
دهید  انجام  امر  بدو  در  باید  که  کاری  ترین  سخت   Õ

چیست؟
اينكه هواداران و مردم را با فوتبال آشتی دهم.

Õ به خوبی میدانید که در ایران خیلی سطح توقع باالست.

بله من اين تجربه را در تيم پرسپوليس داشتم و شايد به دليل 
همين توقع بود كه نتوانستم با اين تيم ادامه دهم ولی اميدوارم كه اين 
بار در سطح ملی كاری كنم كه همه مردم ايران خوشحال شوند چون 

فصل قبل فقط هواداران پرسپوليس خيلی خوشحال شدند.
قائل  احترام  برای شما  استقالل هم خیلی  اما هواداران   Õ

هستند.
انتظار دارم كه صبر داشته  من از همه مردم سپاسگزارم و فقط 

باشند تا وضعيت تيم از اين شرايطی كه دارد رها شود.
Õ دوست دارید زمانی هم مربی استقالل شوید؟

من برای خدمت كردن به وطنم هميشه حاضرم.
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در هفته ای كه گذشت شركت SIG )گروه مشترك المنافع 
بلوتوث( اعالم كرد كه نسخه جديد اين گزينه ارتباطی به زودی در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت، بلوتوث كه يكی از عوامل اعتياد 
مردم به گوشی های تلفن همراه است تا كنون دو نسخه محبوب 
خود را در وسايل ارتباط جمعی همچون گوشی تلفن همراه و لپ 

تاپ ها وارد بازار كرده است.
اين تكنولوژی با استفاده از امواج راديويی با طول موج كوتاه 
قابليت دريافت و ارسال را فراهم ساخته است و نيز به علت پيچيده 
نبودن ساختار توليد امواج راديويی، از منبع توليد كننده انرژی يا 
همان باتری دستگاه خود كمترين استفاده را می كند. ويژگی نسخه 
روی  بر  استريو  فرستادن صدای  خود  ماقبل  نسخه  به  نسبت   2
دستگاه های پخش موسيقی و هندزفری های موبايلی در خودرو و 

فرستادن و دريافت هم زمان داده هاست.
با آمدن نسخه 3 بلوتوث و ارائه رسمی آن توسط SIG در 
تاريخ 22 اپريل، بازه رقابت بسيار گسترده شده است زيرا معايب 
بسيار زياد بلوتوث از جمله پهنای باند و سرعت بسيار كم، محدود 
بودن مسافت فرستنده و گيرنده و خيلی چيزهای ديگر باعث شد 
مواردی همچون wi-fi و wimax بتوانند بازار ارتباطات و شبكه 
را منحصر به خود كنند ولی نسخه جديد يا همان 3 ، با 8 برابر 
، صاحب  دريافت  و  ارسال  سرعت  و  باند  پهنای  محدودۀ  كردن 

امتياران wi-fi را نگران كرده است.
تا كنون در نسخه 2 بلوتوث سرعت انتقال داده 3 مگابيت در 
ثانيه بود كه در نسخه 3 اين نرخ به 8 برابر خود يعنی 24 مگابيت در 
ثانيه رسيده است، در تكنولوژی جديد بلوتوث 3 از فركانس راديويی 
802.11 استفاده شده است كه  قابليت جا به جايی داده های حجيم 

را نظير ويدئو ، صدا و داده های باينری طبق استاندارد های Wi-Fi ، دارد.
تكنولوژی جديد بلوتوث 3 قرار است تا سال 2010 وارد دستگاه های مختلف از جمله گوشی های تلفن همراه و لپ تاپ ها شود.

Firefox بهینه سازی
در دنيای وب گردی مهمترين عامل بعد از سرعت اينترنت شما، مرورگر اينترنتی است كه می تواند  صفحات اينترنتی را برای شما پردازش كند 
و در كمترين زمان ممكن لود و نمايش اين صفحات را انجام دهد. يكی از بهترين آن ها موزيال فاير فاكس است . اين مرورگر محبوب هر روز تعداد 
كاربران بيشتری را به خود جلب می كند چرا كه از سيستمی جديد برای لود صفحات خود استفاده می كند كه در يك صفحه وب معمولی حدودا 25 
در صد زودتر از مرورگر IE لود آن انجام می شود. به همين دليل به بيان چند مورد می پردازيم تا دسترسی و كار با اين مرورگر را راحت تر و حرفه 

ای تر انجام دهيد.
اولين گزينه، كوچكتر كردن آيكن های نوار ابزار برای استفاده بهتر از صفحة باز شده در فايرفاكس است كه به راحتی قابل تنظيم است، از منوی 
view به قسمت toolbar برويد و در قسمت customize تيك Use Small icons را بزنيد و در آخر هم قبل از فشردن دكمه ok به نوار 

ابزار گزينه هايی را اضافه  يا كم كنيد. اين مرحله، بستگی به سليقه شخصی شما دارد.
اگر شما در قسمت جستجوی اينترنتی هميشه از كلمات كليدی شخصی خودتان استفاده می كنيد می توانيد آن كلمات را در نوار جستجوی باالی 
 Add a key word for this هر پنجره فاير فاكس اضافه كنيد. برای اين كار كلمه كليدی دلخواه خود را در نوار جستجو تايپ و گزينه ظاهر شده

search را تائيد كنيد.

كامپيوتر

بلوتوث 3 
می آيد

مهندس سروش مسعودي
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گزينه بعدی بهينه سازی كه مهمترين آن و البته گزينه يك 
كاربر حرفه ای در تمام قسمت های يك سيستم است كليد های 
ميانبر برای تسريع در كار با نرم افزار است. در اين ميانبرها از دو 
يا چند كليد تركيبی استفاده می شود كه به راحتی عمليات های 

مورد نياز شما را انجام می دهد.
حاال معرفی چند ميانبر مهم: )عالمت + به معنی فشردن 

همزمان كليد با كليد بعدی است(
Spacebar  : صفحه را پايين می برد

Shift+Spacebar : صفحه باال می برد
Ctrl+F: پيدا كردن كلمه ای در صفحه باز شده

Alt+N : پيدا كردن دومين كلمه پيدا شده از گزينه 
باالی  صفحه

عنوان  به  شده  باز  صفحه  انتخاب   :  Ctrl+D
صفحه پر كاربرد برای شما )همان Favorites در 

مرورگر IE است(
Ctrl+T : باز كردن يك تب جديد

Ctrl+K : پس از انتخاب و مارك كردن يك 
كلمه در صفحه آن را به قسمت نوار جستجو می 

فرستد
Ctrl+L : پس از انتخاب و مارك كردن يك كلمه در صفحه آن را به 

قسمت نوار آدرس می فرستد
Ctrl++ : باال بردن سايز متون در صفحه

Ctrl+- : كم كردن سايز متون در صفحه باز شده
Ctrl-W : بستن تب باز شده
F5 : لود دوباره صفحه باز شده

Alt-Home : رفتن به صفحه خانگی 
تايپ سريع آدرس در نوار ابزار، سرعت شما را در باز كردن صفحه دلخواه باال می برد. در اين قسمت نيز چند كليد ميانبر به كمك شما می آيد:

 Enter و ctrl و فشردن دو دكمه yahoo است( در آدرس بار به صورت com. منظور با پسوند( www.yahoo.com تايپ نام سايت مانند
با هم به همان آدرس باال تبديل می كند.

سايتی با پسوند .net : نام سايت بدون www.  و يا http:// و فشردن كليد shift و enter  برا تكميل آدرس وب سايت
سايت با پسوند .org برای تكميل اين آدرس سايت مانند باال عمل كنيد و در نهايت سه دكمه ctrl+shift+enter را بفشاريد.
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كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كندطنز

در فكر اين بوديم كه برای اثبات خود و معرفی فعاليتهايمان در زمينة اعصاب نوردی 
يك نمايشگاهی چيزی برگزار كنيم كه هم نشان دهيم چقدر در اين زمينه خاّلقيت 
داشته ايم و هم عضو جديد جذب كنيم تا بتوانيم از ايده های مختلف مطرح شده در 
نمايشگاه استفاده كنيم. البته اتفاقی افتاد كه ما ديديم اين كار ما نه تنها نوآورانه نيست 
بلكه خيلی هم تكراری و از مد افتاده است. مثاًل يك ارگان خيلی محترم معلوم نيست به 
چه نيتی آمده است و از خدماتی كه ارائه داده، يك نمايشگاه برگزار كرده است. بازديد از 
اين نمايشگاه می تواند به شدت اعصاب نوردانه باشد. البته شايد برگزاری اين نمايشگاه 
به اين نيت است كه دست اندكاران آن دلشان می خواهد خدماتشان آن گونه باشد ولی 
به طور شگفت انگيزی در سراسر شهر پوسترها و بنرهايی می بينيم كه انگار خودشان 

هم باورشان شده كه چنين كارهايی را انجام داده اند.
برای مثال در عكسهايی كه در اين بنرها ديده می شود، ما كيوسكهايی را می بينيم 
كه خيلی مدرن و خوشگل در كنار خيابانهای اصلی شهرمان قرار گرفته است يا جويهايی 
را می بينيم كه آب در آنها با شادمانی جريان دارد و دريغ از يك قوطی كنسرو يا پيت 
حلبی كه در آن ِرنگ بگيرد يا موشهايی را كه همگی به دار آويخته شده اند و انگار جزو 
افسانه ها هستند و ديگر وجود خارجی نخواهند داشت، گربه هايی مؤدب كه با مأموران به 
شدت همكاری می كنند و تازه خودشان را گربه شوی هم نمی كنند. احتمااًل اگر رويشان 
می شد عكس همين گربه ها را هنگامی كه پای خزينه نشسته اند و دارند چركهايشان را 
فتيله می كنند و پنجولهايشان را با ناخن گير كوتاه می كنند، به تصوير می كشيدند. صرف 

ديدن اين تصاوير، جنبه های اعصاب نوردی را در ذهن مخاطب تحريك می كند. 
ما كه هر چقدر چشم دوانديم، هيچ كدام از اين چيزها را در پايختمان نديديم، چه 
برسد به سراسر كشور. البته اين اعصاب نورديها فقط مختص ما نيست؛ برای مثال در اين 
نمايشگاه، خودروهايی به نمايش درآمدند كه وظيفةشان نظافت اطراف اتوبان است ولی 
نمی دانيم چرا وقتی كه ساعت سه نصف شب داريم با سرعت مجاز 80 كيلومتر در ساعت 
از الين سرعت اتوبانهای درون شهری عبور می كنيم، ناگهان پيرمردهايی را می     بينيم كه 
با لباسی نارنجی و يك خط شب رنگ نيمبند دارند گوشة اتوبان را جارو می   كشند! در اينكه 
فلسفة وجودی چنين نمايشگاههايی صرفاً اعصاب نوردی است، شكی نيست ولی نكتة 
مبهم آن است كه قرار است اعصاب شهروندان نورديده شود يا اعصاب آن طفلكيهايی 
كه جارو به دست در آن ساعت ذكر شده در حال نظافت اتوبان هستند؟! البته اين ارگان 
محترم در اين زمينة خاص يد تواليی دارد و در واقع می توان گفت »از دست و زبان كه 
برآيد كه اين چنين اعصاب ملت را بربايد؟« يكی از مهمترين شيوه های اعصاب نوردی 
در اين ارگان، تابلوهای روزشماری است كه باالی پروژه های عظيم خود می زند. هر 
چقدر اين تابلوهای روزشمار گنده تر باشد، نشان می دهد كه پروژۀ عظيم تری در دست 
اجرا است. بعد هم كه معمواًل كارشكنی و كمبود بودجه و از اين چيزهای معمول پيش 
می آيد و البته تنها كسی كه كارش را دقيق انجام می دهد، همان تابلوهاست. اين تابلوها 

نمايشگاه دستاوردهای                       خدمات اعصاب نوردی
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هر روز يك عدد به شمارش معكوس خود نزديك تر می شود و اغلب وظيفة خود را تا صفر انجام می 
دهد و از سر وظيفه شناسی شروع به شمارش مثبت هم می كند. اين يكی از مهم ترين و اساسی ترين 
ترفندهای اين سازمان نازنين برای اعصاب نوردی است و در واقع نه دّقی دارد و نه سّقی! هر وقت كه 
شما از جلوی آن پروژه و از پای آن تابلو رد می شويد، اعصابتان فرزكاری می شود. حاال حساب كنيد 
كه روزانه چند نفر از جلوی آن تابلوها رد می شوند و چند نفر ساعت اعصاب نوردی بدون واسطه ايجاد 
می شود. بدترين حالت اين است كه ما می بينيم نيروهای اين سازمان محترم هميشه در حال تكاپو و 
فعاليت هستند ولی نمی دانيم چرا وقتی يك نسيم در شهر می وزد، گرد و غبار و كثافتی به هوا بلند می 
شود كه انگار طوفان كاترينا با مخلفات تشريف آورده اند و وقتی كه يك نمه باران می زند، همة جويها 
حالشان به هم می خورد و تمام نخاله ها و تفاله های خود را روی سطح خيابان باال می آورند و هنوز 
كه هنوز است، مشكل ترافيك تهران با وجود اين همه اتوبوس اضافی، كارت سوخت اضافی، گرفت و 

گير اضافی و كاًل كلی اضافه كاری حل نشده است. 
در  سرشاری  نبوغ  چه  سازمان  اين  كه  كنيد  درك  توانيد  می  بيشتر  توضيحات  اين  با  و  حاال 
اعصاب نوردی دارد، آن هم با برگزاری چنين نمايشگاهی كه در آن می خواهد اين خدمات ويژۀ خود 

را به رخ بكشد.
البته معلوم نيست چرا ايشان برای كاری كه برای مردم انجام می دهند و وظيفةشان هم است، 
نمايشگاه برگزار می كنند و می خواهند برای كاری كه كرده اند جايزه بگيرند. اين مثل اين است كه پدر 
خانواده هر شب اهالی خانه را به خط كند و به خاطر اينكه سر كار رفته است و تكه نانی جلوی كودكان 

و همسر خود گذاشته است، آنها را چوب بزند و برايشان تبليغات كند. 
البته اين مسئله خيلی هم چيز غريبی نيست زيرا مثاًل سازمان آب به خاطر اينكه لوله كشی می كند 
و به منزلها آب رسانی می كند، سر مردم منت دارد يا ادارۀ برق به خاطر تأمين برق مصرفی حق دارد 
مردم را مؤاخذه كند و نامة تهديدآميز در منازل بيندازد يا وقتی از مأمور گاز می خواهی كه بيايد و علت 
نشت گاز از رگالتور دم در خانه را بررسی كند، به خودش حق می دهد كه با مصرف كننده مانند يك 
برده برخورد كند يا بقالی محل به خاطر اينكه شير تاريخ مصرف نگذشته دست مشتری می دهد تا او 
مسموم نشود و نميرد، به خودش حق می دهد كه باقی پول را جلوی مشتری پرتاب كند و اگر از دستش 
برمی آمد و اين مأموران نيروی انتظامی با قوانين ضد اراذل و اوباش خود دست و پای او را نمی بستند،  
با يك چماق درست و حسابی مشتری را ادب می كرد يا رانندۀ تاكسی محترمی كه قرار است 
باقی پول را مطابق با تعرفة مشخص به مسافر بازگرداند، به جای آن يك چك و لگد به 
مسافر نمی زند يا خيلی موارد مشابه كه دور و برمان وجود دارد و شما به شخصه برای 

خود اعصاب نوردی می توانيد در خانه بنشينيد و فقط به اين موارد فكر كنيد!
به هر حال اگر می توانيد يك پوشش فوالدی برای اعصاب خود تهيه كنيد، حتمًا 
به اين نمايشگاه ارزنده يك سر مختصری بزنيد و خودتان كاله خودتان را قاضی 
كنيد كه ببينيد اگر قرار باشد از طرف كلوپ اعصاب نوردی به كسی يا جايی يك كاپ 

اعصاب نوردی جايزه بدهيم آيا به ايشان تعلق می گيرد يا نه.

حيم - اعصاب نورد
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خودکشی يا قانون               حمايت از کارمندان

شهریار زنجانینوروز كره ای!

تلويزيون

اگر فكر می كنيد كه موج كره ای دست از سر ما بر خواهد داشت، 
امواج ژاپنی كه  ايد. اين موجب باالخره می گذرد، مانند  اشتباه نكرده 
سالها از آن گذشته است و به خاطره ای دور برای نسل اوليها و دوميها 
تبديل شده است. حاال اگر از نسل سوميها و بقّية نسلها در مورد اوشين، 
هانيكو، سويچی، كاراكترهای از سرزمين شمالی و ديگر چشم باداميهای 

ژاپنی سؤال كنيد، هيچ چيزی دربارۀ آنها نمی دانند. 
كره ای ها پيشرفت صنعتی خود را سالها پس از ژاپنيها آغاز كردند 
اينكه پشتوانة فرهنگی چندان پر و پيمانی مانند چينيها و ژاپنيها  با  و 
نداشتند، تصميم گرفتند كه آن حداقل موجود را بپرورانند و به جهانيان 
كنيم،  نگاه می  مان  كرۀ  تلويزيون ساخت  به  ما  وقتی  تا  كنند  عرضه 
كشوری را به ياد بياوريم كه برای خودش هم افسانه دارد و هم داستان 
دارد و هم سنتهای مختلفی كه از فيلترهای تاريخ عبور كرده است و به 
نسل امروز رسيده است. كره ايها خودشان را باور كرده اند و دارند اين 
باور را به ما نيز می قبوالنند كه اين مردم فقط آچار به دست نبوده اند 

و احساسات نيز دارند. 
به قول منصور ضابطيان، ايرانيان ايرانی ترين روزهايشان را به پای 

لذت  كار خيلی هم  اين  از  و  ای صرف كردند  ديدن يك سريال كره 
بردند. ضابطيان راست می گويد؛ ما امسال تمام ديد و بازديدهايمان را 
در نوروز طوری هماهنگ می كرديم كه سريال جومونگ را بتوانيم در 
مبدأ يا مقصد به طور كامل ببينيم. نكتة جالب توجه اين بود كه معمواًل 
تكرار پخش آن را هم با هيجان و كنجكاوی نگاه می كرديم. اين نمی 
تواند چيزی بر حسب اتفاق باشد. از دوبلة جذاب اين سريال كه بگذريم، 
بايد انصاف بدهيم كه داستان اصلی و خرده داستانهای اين سريال كه 
بر اساس زندگی يكی از پادشاهان معروف كره به نام جومانگ ساخته 
شده است، آن چنان با ظرافت و توجه ويژه به خصوصيات دراماتيك يك 
داستان پرداخته كه برای ما ايرانيها كه تاريخمان سلسله های مختلف را 

تجربه كرده است بسيار جذاب به نظر می رسد. 
بزرگترين  كه  است  گوگوريو  پادشاهی  سلسلة  مؤسس  جومونگ 
وسعت حكومتی را در تمام دوره های حكومتی كره تحت تصرف داشته 
است. مهمترين ويژگی اين پادشاه و حكومت تأسيسی او عدالت خواهی 
و حمايت از مردم فقير و ضعيف بوده است. پخش سريال جومونگ از 
سال 2006 در كشور كره آغاز شد. سازندگان اين اثر، آن را برای پخش 
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خودکشی يا قانون               حمايت از کارمندان

در 60 قسمت در نظر گرفتند ولی استقبال بی نظير كره ايها و همچنين 
ساير ساكنين آسيايی باعث شد كه شبكة ام بی سی كره تصميم بگيرد 

اين سريال را تا 81 قسمت افزايش دهد. 
ساختار دراماتيك اين اثر بسيار ساده است و سازندگان آن به خوبی 
ببرند؛  پيش  را  سريال  حركتی  موتورهای  اين  وسيلة  به  اند  توانسته 

كه  پسرانی  و  پدران  نافرجام،  عشقهای 
دانند،  نمی  يكديگر  با  را  خود  نسبت 
جادوگران و پيش گويانی كه همه حتی 
كنند  می  اطاعت  آنها  از  امپراطوران 
و  دانند  می  آنها  دستان  در  را  آينده  و 
خيزهای  و  افت  از  پس  كه  قهرمانانی 
فراوان از دل حادثه جان سالم به در می 
داستانی  محركهای  اين  جملة  از  برند، 

در اين سريال به شمار می روند.
برخی  بر  عالوه  سريال  اين  البته 
تمام  در  تقريبًا  كه  ای  كليشه  موارد 
و سريالهای عشقی  داستانهای حماسی 
وجود دارد، كم كم به مواردی می پردازد 
كه شايد موج معروف كره ای در ميان 
باشد.  داشته  وجود  موتورها  خرده  اين 
چيزهايی  مهمترين  از  يكی  مثال  برای 
كه در اين سريال وجود دارد، نقش مؤثر 
زنان در پيشبرد داستان است. تمام زنان 
تصميم  در  كليدی  نقشی  داستان  اين 
مادر  چه  دارند.  مردانه  بزرگ  گيريهای 
بانو  و چه  پادشاه  به عنوان همسر  تسو 
سوسانو به عنوان دختر يك تاجر معروف 
و حتی عمة سوسانو كه به ظاهر مطيع 
گروه  رئيس  عنوان  به  برادرش  فرمان 

تجاری و رئيس قبيله شان است. حتی اين كاراكتر نيز كه نقش چندان 
مؤثری در داستان ندارد، ناگهان دست به عملی خودسرانه می زند كه 
در  جومونگ  مادر  يا  دهد  می  قرار  الشعاع  تحت  را  ديگران  سرنوشت 
ابتدايی ترين قسمتهای سريال به تنهايی بر روی داستان اين سريال با 
پناه دادن به ژنرال هموسو به عنوان يك ژنرال ياغی و فراری باعث می 
شود كه قبيله اش از بين برود و روند زندگی خيليها در داستان تغيير كند 
و بعد از آن نيز با ورود به زندگی امپراطور جديد و بزرگ شدن جومونگ، 
با راهنماييهای خاص خود او را به مسيری هدايت می كند كه به اهداف 
انتقام قبيلة  بتواند  پدرش يعنی ژنرال هموسو نزديك شود و همچنين 

مادری خود را نيز از امپراطوری ظالم هان بگيرد. 

نكتة ظريف و ديگری كه اغلب در كلية كارهای موسوم به موج كره 
ای وجود دارد، نقش منفی چينيهاست كه در اين سريال اين منفی بودن 
توانمنديهای مختلف  به  اين سريال  اينكه در  با  اوج خود می رسد.  به 
چينيها در زمينه های اقتصادی، تجاری، صنعتی و نظامی به صراحت 
اشاره می شود ولی در مقابل از آنها چهره ای ظالم، بی احساس و سلطه 
البته در ديگر  نگاه  اين  را تصوير می كند.  گر 
را  باستان  تاريخ  كه  نيز  ای  كره  سريالهای 
روايت می كنند، وجود دارد. تكنيكی كه سريال 
سازان كره ای به كار می برند اين است كه در 
ابتدا چينيها و ژاپنيها را بسيار بزرگ و قدرتمند 
نشان می دهند تا وقتی در نهايت كره ايها در 
اين سريالها موفق می شوند در مقابل آنها به 
ايها  كره  پيروزی  و  موفقيت  برسند،  پيروزی 
در مقابل بينندگان صد چندان شود. هر چند 
كه چينيها را در اين سريال بسيار محكم می 
يابيم ولی كره ايها به نوعی به تصوير كشيده 
می شوند كه هوشمندتر و عاقل تر از آنها به 
چشم بيايند. سازندگان كره ای به شدت قصد 
دارند كه احساسات چينيها را ضعيف و منفی 
نشان دهند تا جايی كه امپراطوری هان حاضر 
می شود در قبال يافتن سلطة بيشتر بر مردم 
بويو كه در واقع زادگاه جومونگ است، دختر 
خود را به عقد تسو در بياورد. از آن بدتر اينكه 
همسر  اينكه  از  پس  هان  امپراطوری  دختر 
تسو می شود، در بسياری از موارد نشان می 
دهد كه بسيار بی رحم تر از تسوی بی رحم 
است و جايی كه دل تسو برای عملی ظالمانه 
و  كند  را حمايت می  او  دختر  اين  لرزد،  می 
هر چه بيشتر او را به انجام آن عمل ظالمانه 

ترغيب می كند. 
نكتة جذاب ديگر اين سريال تالش خستگی ناپذير كره ايها برای 
دستيابی به صنايع است؛ چنانكه در اين سريال بيش از هر چيز برای 

توليد فوالد تالش می كنند. 
اين  كه  بود  اين  ايرانی  نوروز  در  سريال  اين  جذابيتهای  از  يكی 
اين صورت  بوديم. در غير  به صورت پخش هر روزه شاهد  را  سريال 
مديران پخش سيما بايد بدانندكه تعدد شخصيتها و خرده داستانهای اين 
سريال باعث می شود كه نخ داستان در پخشهای هفتگی از دست بيننده 
در برود و پيگيری آن دشوار شود. حاال باز هم پخش هفته ای دو بار آن 

به نوعی غنيمت است. 
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طنز

يك  كه  است  سال  سيزده  دوازده  تقريباً 
به  بودن  باشخصيت  برای  نوين  و  ويژه  روش 
وجود آمده است. اين زمينة اساسی، موبايل نام 
دارد كه كم كم در يك دگرديسی ناموفق قرار 
شد به آن بگوييم تلفن همراه و به طور خالصه، 

همراه!
از  نشان  بردنها  نام  و  نامگذاريها  همين 
شخصيت واالی انسانی دارد؛ برای مثال برخی 
به طور خالصه به موبايل خود می گويند گوشی 
و برخی از الفاظ ديگری استفاده می كنند و روی 
نام می  باشخصيت  فرد  مانند يك  وسيلة خود 
گذارند. مثاًل به گوشی خود می گويند پطروس 

يا می گويند كوروش.
داشتن موبايل در ابتدا كه قيمتش ميليونی 

بود، خيلی خيلی شخصيت به حساب می آمد ولی 
كم كم با آمدن پيش شماره های» صفر نهصد و 
شرمنده« با اينكه قيمت آن خطهای با شخصيت 
نسبت به آن ابتدا پايين تر آمده بود، باز هم نشانه 
ای از شخصيت افراد داشت تا اينكه در پی يك 
اقدام بی نمك و بی شخصيت ساز، قيمت كل اين 
اهميتی  كيفيت  ديگر  حاال  آمد.  پايين  خطوط 
را می  اول  اين كميت است كه حرف  ندارد و 
زند؛ برای مثال اگر كسی 600 تا خط موبايل 
داشته باشد، خيلی باشخصيت تر از فردی است 

كه 599 تا دارد.
به غير از اين در حال حاضر خوِد گوشيها و 
مارك آنها است كه شخصيت شما را تضمين می 
كند؛ برای مثال كسی را كه يك گوشی چراغ 

قوه دار دارد، اصاًل نمی توان از نظر شخصيتی با 
كسی كه موبايلش را با يك قلم شماره گيری می 
كند، مقايسه كرد. مطمئناً آن جناب قلمی خيلی 
باشعورتر و با شخصيت تر از آقای چراغ قوه ای 
است. اصاًل همين كه شعورش به خريدن چنين 
گوشی پيچيده ای رسيده است، نشان از فرهيخته 
بودن او دارد يا كسی كه از زير گوشی اش يك 
از بااليش  آيد و  بيرون می  صفحه كليد گنده 
يك ديش ماهواره ای سر می كشد و از كنارش 
شلنگ آتش نشانی آويزان است، می تواند حتی 
از نظر شخصيتی دبير كل سازمان ملل هم بشود 
ولی كسی كه هنوز مثل املها روی گوشی اش 
فقط ده تا كليد دارد و حتی يك بلوتوث الكی 
هم ندارد، از نظر شخصيتی حتی لياقت آن را 

باشيم با شخصـــيتچگونه

شخصيت 
موبايلی

ليال بيگلری

قسمت چهارم
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ندارد كه با تله موش، موشهای خيابان را تعقيب 
كند. پس برای تست شخصيت خود و اطرافيان 
هم روی گوشی ای كه دستشان است  حتماً 
قضاوت كنيد و هم گوشی ای كه به آن عالقه 
دارند چون ممكن است يك آدمی بالقوه آدم 
باشخصيتی باشد ولی در حال حاضر از امكانات 
باشخصيت بودن بهره ای نداشته باشد. به هر 

حال ما بايد كمی منصف باشيم.
مردم  ای دست  اينكه چه گوشی  از  جدا 
است، از جهات ديگر گوشی نيز می شود روی 

شخصيت افراد قضاوت كرد؛ 

الف- موزیک: 
اصواتی  انواع  واقع  در  موزيك  از  منظور 
در  صدا  به  اطالع رسانی  نيت  به  كه  است 
موبايل  زنگ  ما همان  اصلی  منظور  آيد.  می 
كه  فردی  مثاًل  است.  گوشی  پيامك  زنگ  و 
برای زنگ موبايل خود سمفونی نهم بتهوون را 
انتخاب كرده يا موسيقی كشف بهشت ونجليز 
را گذاشته است، معلوم است به فراتر از مرزهای 
موجود فكر می كند و كسی كه ناگهان از جيب 
شانزدهم شلوارش صدايی با اين مضمون بلند 
می شود كه : » پارسال بهار دسته جمعی رفته 
اهل  تريپ  كه  است  معلوم  زيارت...«  بوديم 
حالی دارد و جان می دهد برای اينكه سوار بر 
يازده تا سی جی 125 سه تركه، يك كله دم 
غروب با رفقا راه بيفتد و نصفه شبی لب دريا 
آتيش روشن كند و جوج به بدن بزند! يا كسی 
كه ناگهان صدای ناهنجار يك گاو عصبانی از 
موبايلش بلند می شود يا ارادت خاصی به كشور 
اسپانيا دارد يا دوست دارد عمر شريفش را در 
راه خدمت به لبنيات صرف كند. به هر حال اين 

هم يك راه برای تست شخصيت است.

ب- اسم بلوتوث:
پيش از اين يكی از همكاران خوب ما در 
اين زمينه تحقيقات گسترده ای انجام داده اند 
كه ما با احترام به ايشان تنها چند گزينة تكميلی 
را يادآوری می كنيم. برای مثال كسی كه نام 
بلوتوث موبايلش گوگوری مگوری است، معلوم 

است كه اگر دستش به شما برسد حتماً لپتان 
موبايلش  اسم  كه  كسی  يا  كند  می  آبلمبو  را 
باشيم  منتظر  بايد  پاسارگاد،  است  گذاشته  را 
ايران  ای  آهنگ»  پيامك  اولين  رسيدن  با  تا 
يا  از آن پخش شود  تا آخر  ای مرز پرگوهر« 
فردی كه اسم بلوتوثش برای مثال جام حسرت 
است، حتماً آهنگ مرغ سحر استاد شجريان از 

موبايلش به گوش می رسد. 
اين اسامی  بزنيد كه  حاال خودتان حدس 
می تواند متعلق به چه افرادی باشد: اصغر خطر، 
غالم تيز بر، كريم طوقی، هر چی داری بفرس، 
گوسفند بلوتوثت رو خاموش كن، در به در، تنگ 

غروب، رفيق بی كلك، ممول، كدو،...

ج- آویز موبایل:
قباًل يعنی پيش از آنكه موبايل آنقدر خار و 
خفيف شود كه دست هر نی نی كوچولويی پانزده 
خط موبايل بدون احتساب سيم كارتهای جايزه 
باشد، مد بود كه دختران و پسران خوش ذوق 
و اهل دل از كوله پشتی خود جك و جانورهای 
عروسكی آويزان می كردند كه هر كدام از اين 
عروسكها نشان از شخصيت خاص آن بچه ها 
داشت. حاال كه موبايل آمده است، اين بال سر 
گوشيهای همراه می آيد. برای مثال كسی كه 
عروسك پاندای كونگ فوكار را به گوشی اش 

انداخته، معلوم است شخصيتی رزمی كار دارد كه 
البته نيم نگاهی هم به ظرف ماكارونی خواهد 
را  يا فردی كه رئيس كمپانی هيوالها  داشت 
كه  است  معلوم  كرده،  آويزان  اش  گوشی  به 
خيلی دلش می خواهد نصف شب به خانة اين 
و آن برود و ملت را زهر تركد كند يا كسی كه 
عروسك دراكوال را به گوشی اش انداخته، حتمًا 
دوست دارد زودتر به يك جايی برسد و خون 

ملت را توی شيشه كند.

د- پس زمینه:
موبايل  زمينة  پس  تصوير  كه  آنجايی  از 
هم  ما  و  است  كاماًل شخصی  چيز  افراد يك 
مروج و تعليم دهندۀ راههای مختلف باشخصيت 
شدن هستيم، اصاًل وارد اين مقوله نمی شويم 
و به شما هم پيشنهاد می كنيم كه برای حفظ 
كنجكاوی  زمينه  اين  در  خيلی  عزيزتان  جان 
نكنيد. همينقدر بدانيد كه عكس روی صفحة 
موبايل بيش از هر چيز ديگری معرف شخصيت 

افراد است. 
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دستگاه جديدي براي ناشنوايان

اخبار علمي

منصوره نظری

در اعماق درياچه در شمال آمريكا، اكوسيستم عجيبی كشف 
شده است. در اين درياچة بزرگ، جلبكهای سبز و آبی رنگ نايابی 
يافت می شوند. اين جلبكها در شرايط بسيار سخت و غير طبيعی 
چنين  اند.  كرده  رشد عجيبی  درياچه  اين  در  اما  دهند  می  گل 
جلبكهايی در آبهايی بسيار شور و فاقد اكسيژن زندگی می كنند. 
در اين شرايط هيچ موجود زندۀ ديگری نمی تواند زندگی كند و 
حيات داشته باشد ولی حال اين جلبكها در اين درياچه به حيات 

خود ادامه می دهند.
دانشمندان زمين شناسی، اعماق اين درياچه را بررسی كرده اند. آنها با تعجب دريافته اند كه در اين شرايط بايد ماهيهای ساكن آبهای شيرين زندگی 
كنند ولی در اين اعماق، جلبكهای آبی و سبزی هستند كه شبيه جلبكهای درياچه های قطب جنوبند. اين نوع اكوسيستمها فقط در درياچه های قطب 

جنوب و آبهای بسيار داغ مشاهده می شود. محققان اميدوارند در اين اكوسيستم عجيب و منحصر به فرد، موجودات جديدی كشف كنند.

ناشنوا  افراد  به  كمك  برای  را  جديدی  دستگاه  پژوهشگران 
و  كند  می  كار  المسه  حس  اساس  بر  دستگاه  اين  اند.  ساخته 
امواج  اين وسيله  كند.  تر می  آسان  ناشنوايان  برای  را  لب خوانی 
اين  توانند  ناشنوايان می  كند.  تبديل می  ارتعاشات  به  را  صوتی 
ارتعاشات و لرزه ها را با پوستشان احساس كنند و به اين ترتيب 

دقيق تر لب خوانی كنند.
ناشنوايان  برای  از كاشت حلزون گوش  تر  ارزان  اين وسيله 
آمريكايی كامل  اين دستگاه توسط محققان  است. وقتی ساخت 
شد، می تواند بسيار پر كاربرد باشد چون بسياری از ناشنوايان به 
دليل مشكالت مالی نمی توانند حلزون گوش پيوند بزنند اما اين 
وسيلة المسه ای قيمت پايين تری دارد و راحت تر در دسترس 

قرار می گيرد.
اين دستگاه جديد، برنامة نرم افزاری دارد كه با برنامة تلفنهای 
هوشمند سازگار است. ناشنوايان با استفاده از اين نرم افزار حتی 
می توانند حروف نزديك به هم را نيز از هم تشخيص دهند چون 
طريق  از  دارند،  مشابهی  تلفظ  كه  پ«  و»  ب«  مثل»  حروفی 

لب خوانی بسيار مشكل است. 

جلبکها در اعماق درياچه
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فسيل پرنده ای كه 10 ميليون سال پيش زندگی می كرد، در سواحل كشور 
پرو كشف شد. پرو از جمله كشورهای آمريكای جنوبی است. اين پرندۀ باستانی 
اولين بار 50 ميليون سال پيش می زيسته و حدود 5/2ميليون سال پيش، به دليل 

تغييرات جّوی منقرض شده است.
غذای  است.  بوده  متر   6 حدود  الجثه  عظيم  پرندۀ  اين  باز  بالهای  طول 
مورد عالقة آن هم ماهيهای اقيانوس آرام بوده است. دانشمندان معتقد هستند 
اقيانوسهای قديمی، فسيلهای عجيب و شگفت انگيز زيادی دارد. به خصوص در 
مناطق ساحل جنوبی پرو كه بقايای جانوران ديگری همچون والها، كوسه ها و 
الك پشتها نيز يافت شده است. فسيل كشف شده فقط شامل سر پرنده است. 
همين سر به تنهايی حدود 40 سانتی متر است. اين پرنده دندانهايی هم برای 
شكار داشته است. دانشمندان احتمال می دهند كه پرنده موقع پرواز، شكار خود را 

می جويده و می خورده است.
در حال حاضر اين فسيل جالب در موزۀ تاريخ طبيعی پرو به نمايش گذاشته 

شده است.

پرنده باستاني

كاگويا نام فضاپيمای ژاپنی است كه برای اولين بار توانست از خورشيد گرفتگی در خارج از زمين عكسبرداری كند. كاگويا كه در مدار ماه حركت 
می كرد، در لحظه ای كه زمين، خورشيد و مه در يك خط مستقيم قرار گرفتند، توانست اين خورشيد گرفتگی را ثبت كند. 

اگر بخواهيم تصاير را از زاوية ديد فضاپيما در ماه در نظر بگيريم، زمين در مسير خورشيد قرار می گيرد. به اين ترتيب زمين جلوی نور خورشيد را 
برای ساكنان ماه می گيرد. 

كاگويا دارای تجهيزات ليزری است كه می تواند از سطح ماه تصاوير سه بعدی ثبت كند. اين تصاوير اطالعات مفيدی را در مورد ساختار حفره های 
عميق ماه به دست می دهد. فضاپيمای ژاپنيها دو مدار گرد كوچكتر هم دارد كه اطالعات را به زمين ارسال می كند.

کاگويا در ماه
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طنز

 من خيلی خوشحالم كه شعور برگزاركنندگان اين همايش اينقدر در سطح باال قرار گرفته است 
كه از من دعوت كرده اند كه به اينجا بيايم. به شهادت همة همسايه ها و دور و بريها من حتی 
در شكم ننه ام هم توپ می زدم. البته شما غلط می كنيد مرا مسخره كنيد. نه اينكه واقعاً توپی 
داشته باشم و با خودم در شكم مادرم دريبل تو گل بازی كنم. من از همينجا اعالم می كنم كه اگر 
كسی به جمالت من بخندد يا حتی نيشش باز شود يا حتی در دلش تصور كند كه می تواند مرا 
مسخره كند، می دهم بچه ها دهنش را كاه گل بگيرند. دكترها، ماماها، سونوگرافی ايها و همة افراد 
باشعوری كه جنين ارزشمند مرا زير نظر داشته اند را می توانم امروز به اينجا بياورم تا شهادت بدهند 

كه من حركات جنينی ام حتی از حركات داخل زمين رونالدو، فوتباليستی تر بوده است. 
در سنين كودكی قرار بود به من جام اخالق بدهند زيرا خيلی گل بودم. نه اينكه االن نيستم 
منظورم از گل هم لطافت بود و هم زيبايی ولی امروز چون جامعة ما اصاًل فهم و درك اين چيزها را 
ندارد، من با رياضت و خودسازی فراوان استحكام و قدرت در اخالق را جايگزين آن لطافت و زيبايی 
كرده ام. همين حاال هم اگر بياييد و در من دقيق بشويد، می بينيد كه خيلی هم لطيف هستم ولی 
چه كنم كه اين اطرافيان اصاًل جنبه ندارند و تا توی سرشان نزنی نمی توانند مثل آدم برخورد كنند. 
همين تيم را اگر دست من بدهيد، من همة اين جوجه فوكوليها را توی سطل مكانيزه آتش می زنم 
و به جايش از اين كمدهای رختكنی می سازم كه بازيكنان برزيلی بروند در مملكتشان بوق بزنند. 
هنگامی كه من مدرسه می رفتم، خيلی با ادب بودم. امروز هم خيلی با ادب تر هستم. حاال اگر 
كسی جرأت دارد بگويد كه ادبيات من مشكل دارد. من همين حاال يك كاميون ورقة امتحانی 
با خودم آورده ام كه در همة آنها نمرۀ زير 16 در ادبيات نگرفته ام. حاال شماها غلط می كنيد 

كه می گوييد ادبيات من خراب است. مگر ادبيات خودتان چگونه است؟
من در طول زندگی از دو چيز خيلی بدم می آمده و وحشتناك بهم بر می 
خورده؛ يكی اينكه می گفتن توی زمين تف نكن و ديگر اينكه برای خودشان 
القاب نظامی می گذاشتن، آن هم از آن انواع خارجی بيخود. من نه تنها توی 
زمين تف می كنم كه توی صورت آنها هم تف می كنم. اين حق طبيعی من 
است كه از خودم دفاع كنم و نگذارم كسی حقم را پايمال كند. من ماشاءاهلل 
هزار ماشاءاهلل كلی قد بلند و خوش هيكل هستم. اآلن هم كه نخبه شده 
ام می خواهم يك محدوديت قدی و هيكلی ايجاد كنم تا هر كسی كه 
خارج از استاندارد من است، به خودش اجازه ندهد كه سرش را بيندازد 
پايين و بيايد برای مثال مربی شود. آنها مربا هم نيستند. اصاًل پنير 
هم نيستن. حتی كپك روی پنير هم نيستند. اصاًل هر كسی كه 
قدش از من كوتاه تر است، هيچ چيز نيست و اگر كمی دست من 

را باز بگذارند، می دهم نفسش را ببرند. 
خالصه اينكه من خيلی كارم درست است و خيلی نخبه هستم 

و لعنت بر پدر و مادر كسی كه خالف اين را بگويد.

حامد قاموس مقدم

اشاره: امروز در همایش ما دو تن از نخبگان 
خیلی نخبه برای سخنرانی تشریف آورده اند که 
آنها  که  شده  چطوری  ببینیم  خواهیم  می  هم  با 
آنها  توضیحات  از  پس  البته  اند.  شده  اینطوری 
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 هم مانند دوست نخبة عزيزم برای شما خيلی خوشحالم كه شعورتان به دعوت 
كردن من رسيده است. تو رو خدا نيمرخ مرا نگاه كنيد ببينيد چقدر سوزناكم! ببينيد چقدر 
شاعرانه انگشت اشاره ام را تكان می دهم! البته همين انگشت لطيف اشاره می تواند مشتی 
شود و دهان ياوه گويان و مخالفان مرا كه می گويند اصاًل كارگردان نيستم پر خون كند. 
من اهل اين سوسول بازيها نيستم كه آدم بياورم تا حال شما را جا بياورد. خودم يك تنه همة 
شما را حريفم. من آنم كه رستم بود پهلوان. من آنم كه علی حاتمی كيه؟ من آنم كه ابراهيم 
حاتمی كيا عمراً! من يك چيزهايی از سينما می فهمم كه خود فدريكو فلنی هم نمی فهمد. 
من زبان نسل چهارم هستم. شماها هم غلط می كنيد اسم روی بازيگرهای من بگذاريد. 
در سينمای من سوپر استار موپر استار نداريم. سياهی لشگرهای من سوپراستار هستند. من 
كاری به سينمای ايران ندارم كه بخواهم از آن پيروی كنم. اين سينمای ايران است كه بايد 
قدر مرا بداند و بفهمد كه يك نابغة باشعور و باكماالت در اين سينما ظهور كرده است و بايد 
بيايند از من چيز ياد بگيرند. بار ديگر تأكيد می كنم كه ببينيد من چقدر آدم لطيف و خوش 
ذوق و خوش قريحه و كار بلدی هستم. من يك كارهايی كرده ام كه به عقل جن هم نمی 

رسد. من يك كارهايی هم نكرده ام. مثاًل من آدم نفرستادم داخل سينما تا با موهای سيخ 
سيخی اول پفك بخورد بعد بلند شود اداهای متقلبانه از خودش بروز دهد. من اصاًل 
احتياجی به تبليغ نداشته ام. اينهايی هم كه می گويند خودم حاال به موقع خدمتشان 
می رسم. كی می گويد كاراكترهای من لمپن هستند؟ آنها خيلی هم آقا هستند. من 
خودم كه عشق می كنم. آنها اينقدر كارشان رديف است و االن خودتان متوجه هستيد 
كه دارم با يك بغض غم انگيزی حرف می زنم. اگر خوب دقت كنيد می بينيد صدايم 
می لرزد و اشك در چشمانم حلقه زده است. چرا؟ چون كاراكترهای من به عشق 
زمينی پشت كرده اند تا پيشرفت كنند. واقعاً ايول دارد ساختن چنين فيلم با ارزشی! 

تازه خيلی ها هم دارند به من التماس می كنند كه من بقية فيلمم را هم بسازم. 
حتی خيلی از كارگردانها می دانم كه دلشان می خواهد ولی رويشان 

نمی شود كه از من در مورد روشهای ساخت فيلم به صورت صد 
در صد با سرمايه گذاری خصوصی، استفاده از تكنولوژی عجيب 
و غريب جلوه های ويژه، استفاده از دوربينهای خفن گرون و 
استفاده از بازيگرانی كه بقيه معتقدن سوپراستار هستند ولی 
من معتقد نيستند، از من سؤال كنند و مشاوره بخواهند. من 
با كمال ميل در دهان آنها می زنم كه می خواهند توی كار 
من سرك بكشند و بفهمند چه جوری شده كه من كارگردان 
شده ام. حاال نمی شود خيلی از حرفها را اينجا زد و من مجبورم 
خيلی خودداری كنم ولی اگر زورم می رسيد و دوستان ياری 
می كردند، همة اين كارگردانها را توی يك جايی جمع می 
كردم و به عالوۀ ياوه گويانی كه به من بد و بيراه می گويند يا 
سينمای مرا كه در واقع كه از نگاه مخاطب فيلم می سازم نمی 

فهمند، راحت می كردم. يعنی حاضر بودم همة كارت سوختهای 
خودم و اطرافيانم را بدهم تا آنها را از شر زندگی خالص كنم. به هر حال 

باز هم می گويم كه برايتان خيلی خوشحالم كه مرا به عنوان نخبه انتخاب كرده ايد.
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در روز اول سال تحصيلی، خانم تامپسون معلّم كالس پنجم دبستان 
اوليه، مطابق معمول به دانش  وارد كالس شد و پس از صحبت های 
اندازه دوست دارد و فرقی بين  آموزان گفت كه همه آن ها را به يك 
آنها قائل نيست. البته او دروغ مي گفت و چنين چيزی امكان نداشت. 
مخصوصاً اين كه پسر كوچكی در رديف جلوی كالس روی صندلی لم 
داده بود به نام تدی استودارد كه خانم تامپسون چندان دل خوشی از او 
نداشت. تدی سال قبل نيز دانش آموز همين كالس بود. هميشه لباس 
های كثيف به تن داشت، با بچه های ديگر نمي جوشيد و به درسش هم 
نمي رسيد. او واقعاً دانش آموز نامرتبی بود و خانم تامپسون از دست او 
بسيار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره قبولی نداد و او را رفوزه كرد.

امسال كه دوباره تدی در كالس پنجم حضور مي يافت، خانم تامپسون 
تصميم گرفت به پرونده تحصيلی سال های قبل او نگاهی بياندازد تا شايد 

به علّت درس نخواندن او پي ببرد و بتواند كمكش كند.
معلّم كالس اول تدی در پرونده اش نوشته بود: تدی دانش آموز 
باهوش، شاد و با استعدادی است. تكاليفش را خيلی خوب انجام مي دهد 

و رفتار خوبی دارد. "رضايت كامل".
معلّم كالس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدی دانش آموز فوق 
العاده ای است. همكالسيهايش دوستش دارند ولی او به خاطر بيماری 

درمان ناپذير مادرش كه در خانه بستری است دچار مشكل روحی است.
معلّم كالس سوم او در پرونده اش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی 
بسيار گران تمام شده است. او تمام تالشش را برای درس خواندن مي 
كند ولی پدرش به درس و مشق او عالقه ای ندارد. اگر شرايط محيطی او 

در خانه تغيير نكند او به زودی با مشكل روبرو خواهد شد.
معلّم كالس چهارم تدی در پرونده اش نوشته بود: تدی درس خواندن 
را رها كرده و عالقه ای به مدرسه نشان نمي دهد. دوستان زيادی ندارد و 

گاهی در كالس خوابش مي برد.

خانم تامپسون با مطالعه پرونده های تدی به مشكل او پی برد و از 
اين كه دير به فكر افتاده بود خود را نكوهش كرد. تصادفاً فردای آن روز، 
روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدايايی برای او آوردند. هدايای بچه 
ها همه در كاغذ كادوهای زيبا و نوارهای رنگارنگ پيچيده شده بود، بجز 
هديه تدی كه داخل يك كاغذ معمولی و به شكل نامناسبی بسته بندی 
شده بود. خانم تامپسون هديه ها را سركالس باز كرد. وقتی بسته تدی 
را باز كرد يك دستبند كهنه كه چند نگينش افتاده بود و يك شيشه عطر 
كه سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. اين امر باعث خنده 
بچه های كالس شد اّما خانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع كرد 
و شروع به تعريف از زيبايی دستبند كرد. سپس آن را همانجا به دست 
كرد و مقداری از آن عطر را نيز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن 
ساعت مدرسه مدتی بيرون مدرسه صبر كرد تا خانم تامپسون از مدرسه 
خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون، شما امروز بوی 

مادرم را مي داديد.
خانم تامپسون، بعد از خداحافظی از تدی، داخل ماشينش رفت و برای 
دقايقی طوالنی گريه كرد. از آن روز به بعد، او آدم ديگری شد و در كنار 

تجربه

مي توانم 
تغيير کنم

داستاني واقعي در باره 

تدي استودارد 

ون
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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 بانکی 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 دريافت 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
فکس: 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 اشتراک تا پایان سال 1388

تدريس خواندن، نوشتن، رياضيات و علوم، به آموزش "زندگي" و "عشق 
به همنوع" به بچه ها پرداخت و البته توجه ويژه ای نيز به تدی مي كرد.

پس از مدتی، ذهن تدی دوباره زنده شد. هر چه خانم تامپسون او را 
بيشتر تشويق مي كرد او هم سريعتر پاسخ مي داد. به سرعت او يكی از با 
هوش ترين بچه های كالس شد و خانم تامپسون با وجودی كه به دروغ 
گفته بود كه همه را به يك اندازه دوست دارد، اّما حاال تدی محبوبترين 

دانش آموزش شده بود.
يكسال بعد، خانم تامپسون يادداشتی از تدی دريافت كرد كه در آن 

نوشته بود شما بهترين معلّمی هستيد كه من در عمرم داشته ام.
تامپسون رسيد.  به خانم  از تدی  يادداشت ديگری  بعد،  شش سال 
او نوشته بود كه دبيرستان را تمام كرده و شاگرد سوم شده است. و باز 
هم افزوده بود كه شما همچنان بهترين معلمی هستيد كه در تمام عمرم 

داشته ام.
چهار سال بعد از آن، خانم تامپسون نامه ديگری دريافت كرد كه در 
آن تدی نوشته بود با وجودی كه روزگار سختی داشته است اّما دانشكده 
را رها نكرده و به زودی از دانشگاه با رتبه عالی فارغ التحصيل مي شود. 
باز هم تأكيد كرده بود كه خانم تامپسون بهترين معلم دوران زندگيش 

بوده است.
چهار سال ديگر هم گذشت و باز نامه ای ديگر رسيد. اين بار تدی 
توضيح داده بود كه پس از دريافت ليسانس تصميم گرفته به تحصيل ادامه 
دهد و اين كار را كرده است. باز هم خانم تامپسون را محبوبترين و بهترين 
معلم دوران عمرش خطاب كرده بود. اّما اين بار، نام تدی در پايان نامه 

كمی طوالني تر شده بود: دكتر تئودور استودارد.
ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه ديگری رسيد. تدی در 
اين نامه گفته بود كه با دختری آشنا شده و مي خواهند با هم ازدواج كنند. 
او توضيح داده بود كه پدرش چند سال پيش فوت شده و از خانم تامپسون 
خواهش كرده بود اگر موافقت كند در مراسم عروسی در كليسا، در محلی 
كه معمواًل برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته مي شود بنشيند. خانم 
تامپسون بدون معطلی پذيرفت و حدس بزنيد چكار كرد؟ او دستبند مادر 
تدی را با همان جاهای خالی نگين ها به دست كرد و عالوه بر آن، يك 
شيشه از همان عطری كه تدی برايش آورده بود خريد و روز عروسی به 

خودش زد.
تدی وقتی در كليسا خانم تامپسون را ديد در گوشش گفت: خانم 
تامپسون از اين كه به من اعتماد كرديد از شما متشكرم. به خاطر اين كه 
باعث شديد من احساس كنم كه آدم مهمی هستم از شما متشكرم. و از 
همه باالتر به خاطر اين كه به من نشان داديد كه مي توانم تغيير كنم از 

شما متشكرم.
خانم تامپسون كه اشك در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، 
تو اشتباه مي كنی. اين تو بودی كه به من آموختی كه مي توانم تغيير 
كنم. من قبل از آن روزی كه تو بيرون مدرسه با من صحبت كردی، بلد 

نبودم چگونه تدريس كنم.
بد نيست بدانيد كه تدی استودارد هم اكنون در دانشگاه آيوا يك استاد 
برجسته پزشكی است و بخش سرطان دانشكده پزشكی اين دانشگاه نيز 

به نام او نامگذاری شده است!
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عزيزان نور ديدۀ من! شما باعث شديد يكبار ديگر مردم زمين به اهميت شهرداری پی ببرند. ساالها بود كه اين اداره از خاطر 
مردم رفته بود و تمام وقت خود را به برنامه ريزی برای شهر اختصاص داده بود. ولی با آمدن شما به شهر دوباره اين ادارۀ برنامه ريز 
به تشكيالتی كه سالهای سال آن را رها كرده بود بازگشت. يعنی جمع آوری زباله و ترميم خرابی های فضای سبز و كارهای ديگر. 
ــان انجام می دهند و مأموران شهرداری  ــت كه طبق يك آموزش دقيق همه امور مربوط به تفكيك زباله را خودش آدمها سالهاس
به راحتی به انتقال زباله تفكيك شده و تبديل آن به مواد بازيافتی صنعت بزرگی را تأسيس كرده اند. اما با تشريف فرمايی شما 
دوباره همان شده كه نبوده! و دوباره آشغالهايی كه فقط به درد از بين خوردن می خورد و پنهان كردن. آخر من به چه زبانی بگويم 
ــليم نمايند. شما دوست  ــت كه آنفاكتوس كنند و جان به جان آفرين تس اين آدمها تا به حال چنين موجوداتی نديده اند و االن اس
ــتيكی و روزنامه صبح ديروز توی يك  ــيرابی و ظرف پالس عزيز كه خربزه را با س
پالستيك گذاشتی پشت در خانه و نه سر خيابان، با خودت فكر نكردی يك بچه 
آدميزاد اگر خدای نكرده چشمش بيفتد به چنين صحنه فجيعی چقدر برايش 
بدآموزی دارد؟ االن از نظر آدمها اين اتفاق يك جنايت محسوب می شود و 
شاكی عمومی دارد پدر صاحب بچه فضايی را درمی آورند. شانستان گرفت 
من پالستيك را بردم توی حياط با دستهای مبارك تفكيك كردم وگرنه يا توی 

زندان بوديم يا توی فضا.
   به هر حال من مجبورم درسهايی را كه آدمها از بر شده اند برای شما 
دوباره تكرار كنم. يك روزی توی همين شهر ساالنه هزاران تن زباله هدر 
ــالع از ارزش باالی  ــی رفت و مردم بدون اط م
زباله با مخلوط كردن آنها باعث می شدند يك 
فرصت مناسب استفاده از محصوالت متنوع 
ــرود، اما باالخره  ــن طالی كثيف از بين ب اي
يك روزی عقلشان را جمع كردند و طرح تفكيك 
زباله را پياده كردند و خيرش را هم ديدند. مثل شما خوب است 
كه آدم از هشتصد كيلومتری كرۀ ماه نمی تواند عبور كند 
ــه، زباله های ريخت  ــرا كه غير از بوی جوراب ملك چ
ــرباز و دره های  ــاش توی جوی آب و كالهای س و پ
ــنگی توی  ــطلهايی كه ظاهراً برای قش پرلجن و س
خيابانها گذاشته اند و... هنوز هم بگويم؟ حاال چرا شما 
قضيه را سياسی می كنيد؟ موضوع جوراب ملكه شوخی 
بود، بگوييد ايشان را يك حمامی ببرند الاقل، تا بعد از هفتاد 
سال سلطنت برای يك بار هم حمام را تجربه كنند و ببينيد شما 
زيادی هم زشت نيستيد! حال كه خوب شما را توی نم گذاشته ام و كثيفيهای تمام دوران زندگی را با 

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

موهبیتی به نام

 زباله و بهداشت
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كاردك از روی بدنتان تراشيده ام، می بينم كم كم داريد به تميزی ِشِرك می شويد! اين برای يك فضايی 
كلی پيشرفت است.

ــال عمر می كنيد. من  ــما با اين كثيفی و اين قيافه، حدود صد و نود و نه س    به هر حال ببينيد، ش
مطمئن هستم اگر تميز باشيد خيلی بيشتر از اينها عمر می كنيد. هر چند اگر عمر به درد خوری نداشته 
باشيد همين هم زياد است ولی چه بهتر كه برای خودتان زندگی سرشار از لذتی را فراهم كنيد؛ و اين كار 
ــما قرن به قرن قيافه  ــت كه الاقل خودتان حالتان از خودتان به هم نخورد. وقتی ش وقتی امكان پذير اس
ــما نشان دادم، دوازده نفرتان غش  ــت وقتی من آينه را به ش خودتان را توی آينه نگاه نمی كنيد معلوم اس
ــليك كرديد. اين تحقيق  ــجاع بوديد به آينه ش ــتيد و بقيه كه خيلی ش كرديد، پنج نفرتان پا به فرار گذاش
آماری نشان می دهد شما، يا تا به حال يكبار هم چهرۀ خودتان را نديده ايد يا الاقل از زمان نوزادی كسی 

شما را به شما نشان نداده است. چون بچه فضايی ها موجودات 
ــتند وقتی بزرگ می شوند به اين روز می افتند.  با نمكی هس

ــت نه برای خود شما  ــتان عزيز! بهداش به هر حال دوس
ــيار الزم و ضروری  كه برای اطرافيان و برای جامعه بس
ــت، چرا كه يك آدم ناسالم می تواند جامعه ای را به  اس

نابودی بكشد، درست مثل يك آدم جنايتكار. ملكه از من پرسيد: »شما 
چرا بينی خود را گرفته ايد؟«

   من علی رغم اينكه به خاطر بوی جوراب ايشان دماغم را گرفته 
بودم، گفتم: »چون سرما خورده ام نمی خواهم عليا حضرت مرض را از 
من دريافت فرمايند.« و ايشان در كمال خونسردی فرمودند: »اشكالی 

ندارد در سال هزار و هشتصد قبل از آمدن ما يك بار جمعيت 
ــيوع بيماری واگيردار به يازده نفر  كرۀ ماه به خاطر ش

رسيده بود ولی دوباره با تالش ما به صد 
و بيست ميليارد رسيده«؛ و من متوجه 
شدم ايشان می خواهند دوباره دست به 

تالش بزنند برای كنترل جمعيت! 
ــتان! يكی از مواردی كه     ببينيد دوس

زندگی شهری خيلی به آن نياز دارد اين باور 
ــت كه ما در شهر زندگی می كنيم.  عميق اس

ــالمتی و يا  ــتيم كه حفظ س يعنی تنها خودمان نيس
ــا را متوجه ضرر و زيانی  بی توجهی به آن فقط م

ــه اين باور  ــت كه ب بكند، آدمها سالهاس
ــيده اند. برای همين زندگی  رس

ــار از موفقيتی را پشت  سرش
سر گذاشته اند و امروز باعث 

ــده اند از آدمها درس  افتخار بشريت ش
بگيريد.

سال پنجم  / شماره 6 پياپي 218/  2  خرداد 1388 
33



شعر

طراح جدول: بنيامين اختري

افقی
معروف  كوه  سل-  بيماری  مولد  كاشف   -  1

استان خراسان
2 - از حركات زبان عربی- نو- نيروند

3 -  جمع يتيم- فالبين- بيابان
4 - كجش به منزل نمی رسد- پروردگار- ابزار آالت-نوعی گاز

5 - از استانهای كويری- وطن
6 - نام ديگر سياره مريخ- راحت- كاغذ تضمينی بانك

7 - يكی از عروسكهای ملی- گلو- بهره-خانه
8 - از اجزاء چشم- مركز استان گيالن- از حالتهای تيراندازی

از  را تشكيل می دهند- پدر آذری-سوم شخص مفرد-  9 - سوره 
شهرهای شمالی آذربايجان غربی

10 - نه عرب- چشمه- جهت ياب نظامی
11 - از جيوانات با دم زيبا- كوچه سرپوشيده

12 - سريع- غالف شمشير- تكرار حرف آخر فارسی- عملی جهت 
آماده سازی زمين كشاورزی

13 - بچه به زبان لری-جهان- شهر پيامبر
14 - بر روی آب بودن- بغل- محلی

15 - از سالحهای انفجاری- ناخدا

عمودی
1 - حلقه آويخته زين اسب- كوچك فرنگی- باالتر

2 - محل آرد نمودن گندم- نژاد ايرانی- نوعی بستنی
3 - بهتر از ديگری- غالم زر خريد- منطقه ای در جنوب هند

4 - آزاد- عضو سود شركتی- شهری مذهبی- جو
5 - سنگی مرغوب- مركز- پايتخت ايتاليا

6 - از باالپوشهاست- خواننده ای معروف- بی نور
7 - همنشين گل- از كشورهای همسايه عربی- نشانه ها

8 - سياره من و تو- از اجزاء صورت
9 - فصل شكوفه ها- از شهرهای شمالی- منقار

10 -از حواس پنجگانه- فرمانروا- جگر سفيد
11 - خطايی در تنيس- رستاخيز- هميشگی

12 - سازمان همكاريهای اقتصادی) بهم ريخته(- صدای نفس زدن- 
يار تير- از كشورهای عربی

13 - از جزاير ايران- پوشاننده- صبرش معروف است
14 - شهری روی آب- كماندو- هنر هفتم

نامی  ايران-  جنوبی  رودهای  از  ورزشهاست-  جزء  تازگی  به   -  15
دخترانه

217

34
سال پنجم  / شماره 6 پياپي 218/  2  خرداد 1388 





معضالت شهری
دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور

با استفاده از کتاب

Tommy Tomdean / Indonesia
تومی تومدون / اندونزی




