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

می توانید برای هر کس که دوست دارید کف بزنید و هورا بکشید.
می توانید هر کس را که دوست داشتید قهرمان خطاب کنید.

می توانید اینقدر فوتبال ببینید که چشمهایتان از حدقه بیرون بزند.
می توانید دیوار اتاقتان را با عکسهای بازیگران رنگارنگ کاغذ دیواری کنید.

می توانید ذهنتان را پر کنید از لیست جدیدترین بازیهای کامپیوتری.
می توانید برای زندگی دنیای مجازی را بر دنیای واقعی ترجیح بدهید و هر طور 

که دلتان خواست زندگی کنید.
اما نمی توانید فراموش کنید داستانی را که در خرمشهر اتفاق افتاد و افسانه نبود.

افسانه نبود اینکه دشمن با پیشرفته ترین تجهیزات نظامی مجبور به عقب نشینی 
شد.

افسانه نبود اینکه مردم با دست خالی شهر را از محاصره دشمن درآوردند.
افسانه نبود اینکه فتح خرمشهر تمام معادالت نظامی و سیاسی طبق معمول جهان 

را بر هم زده بود.
افسانه نبود اینها که گفتم اما باورش سخت بود.

افسانه نبود اما بیشتر به معجزه می مانست تا یک پیروزی نظامی.
حقیقت تنها یک جمله بود و آن را امام بر زبان آورد:

خرمشهر را خدا آزاد کرد. 

فهرست
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مرد و اسب و سگ در جاده
مردی با اسب و سگش در جاده ای راه می رفتند. هنگام عبور از كنار 
درخت عظیمی، صاعقه ای فرود آمد و آنها را كشت اما مرد نفهمید كه 
دیگر این دنیا را ترك كرده است و همچنان با دو جانورش پیش رفت. 
گاهی مدتها طول می كشد تا مرده ها به شرایط جدید خودشان پی 

ببرند. 
پیاده روی درازی بود، تپۀ بلندی بود، آفتاب تندی بود، عرق می ریختند 
و به شدت تشنه بودند. در یك پیچ جاده دروازۀ تمام مرمری عظیمی 
دیدند كه به میدانی با سنگفرش طال باز می شد و در وسط آن چشمهای 
بود كه آب زاللی از آن جاری بود. رهگذر رو به مرد دروازهبان كرد: 

»روز به خیر، اینجا كجاست كه اینقدر قشنگ است؟«
دروازهبان گفت: »روز به خیر، اینجا بهشت است.«
- چه خوب كه به بهشت رسیدیم. خیلی تشنه ایم. 

دروازهبان به چشمه اشاره كرد و گفت: »می توانید وارد شوید و هر 
چه قدر دلتان می خواهد بنوشید.«

-  اسب و سگم هم تشنه اند. 
- واقعأ متأسفم. ورود حیوانات به بهشت ممنوع است. 

مرد خیلی ناامید شد چون خیلی تشنه بود اما حاضر نبود تنهایی آب 
بنوشد. از نگهبان تشكر كرد و به راهش ادامه داد. پس از اینكه مدت 
درازی از تپه باال رفتند، به مزرعه ای رسیدند. راه ورود به این مزرعه، 

دروازه ای قدیمی بود كه به یك جاده خاكی با درختانی در دو طرفش باز 
میشد. مردی در زیر سایه درختها دراز كشیده بود و صورتش را با كالهی 

پوشانده بود. احتماأل خوابیده بود. 
مسافر گفت: »روز به خیر! «

مرد با سرش جواب داد. 
-  ما خیلی تشنه ایم. من، اسبم و سگم. 

اشاره كرد و گفت: »میان آن سنگها چشمه ای است.  به جایی  مرد 
هرقدر كه می خواهید بنوشید.«

مرد، اسب و سگ به كنار چشمه رفتند و تشنگی شان را فرو نشاندند. 
مسافر از مرد تشكر كرد. مرد گفت: هر وقت كه دوست داشتید، می توانید 

برگردید.«
مسافر پرسید: »فقط می خواهم بدانم نام اینجا چیست.«

-  بهشت
-  بهشت؟ اما نگهبان دروازه مرمری هم گفت آنجا بهشت است! 

-  آنجا بهشت نیست، دوزخ است. 
مسافر حیران ماند و گفت: »باید جلوی دیگران را بگیرید تا از نام شما 

استفاده نكنند! این اطالعات غلط باعث سردرگمی زیادی میشود! «
-  كاماًل برعكس؛ در حقیقت لطف بزرگی به ما می كنند. چون تمام 
آنهایی كه حاضرند بهترین دوستانشان را ترك كنند، همانجا می مانند... 
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ياد دوست

 اهميت دادن به مستحبات 
     خانم دباغ كه چهار ماه از نزدیك با امام در تماس بودند، مي گویند: 
با  امام  ارتباط  كند،  مجذوب  را  انسان  تواند  مي  كه  اي  مسئله  اولین 
مسایل معنوي و دستورات اسالمي است. براي هر كسي مسلم است كه 
امام خیلي بهتر و سالمت تر از هر فردي اعمال واجب را انجام مي دهند 
و عنایتي خاص به مستحبات كه زینت بخش اعمال مؤمن است دارند. 
ها     »امریكایي  گفتند:  و  آمدند  آقایان  از  یكي  روزي  یادم هست  مثاًل 
آماده اند مصاحبه اي با امام انجام دهند و این برنامه مستقیم پخش 
مي شود، اگر این عمل صورت بگیرد، بالطبع سایر كشورهاي اروپایي 
هم چنین كاري را انجام مي دهند و این مي تواند براي نشان دادن 
مواضع و حركت انقالب مؤثر باشد.« اتفاقًا روز جمعه بود. بنده آمدم 

خدمت امام و موضوع را عرض كردم . 
امام فرمودند :» حاال وقت انجام مستحبات- غسل جمعه-است، وقت 
مصاحبه نیست، وقتي مستحبات روز جمعه را به جاي آوردند، بعد از آن 

فرمودند: »من براي مصاحبه آماده هستم .«
)منبع : سرگذشت هاي ويژه حضرت امام خميني)ره(، ج4،ص30و31(

نماز جماعت در روز شهادت حاج آقا مصطفي 
     حجۀ االسالم والمسلمین فرقاني مي گوید: در آن روزي كه امام خبر شهادت سید مصطفي به گوش شان رسید هنگامي كه اذان 
ظهر بلند شد، تشریف برد وضو گرفت و فرمود: من مي روم مسجد. گفتم: اي واي! به یكي از خادم هاي آقا گفتم: زود برو و به خادم 

مسجد بگو سجاده را پهن كند .
او به مسجد رفت و دیده بود خادم مسجد نیست، به خانه یكي از آقایان كه همسایه مسجد بوده رفت و سجاده براي امام آورده بود و 
پهن كرده بود . وقتي مردم فهمیدند كه امام به مسجد مي آیند، جمعیت یك دفعه از همه طرف به مسجد ریختند كه وقتي ما به مسجد 
رسیدیم، مردم گریه مي كردند، چه گریه اي! ضجه مي كردند. كوچه اي دادند و امام داخل مسجد شدند و عرب ها تعجب مي كردند. 
یعني چه، و به همدیگر مي گفتند : »خمیني ابداً ما یبكي« : خمیني ابداً گریه نمي كند. امام نمازش را خواند بعد از نماز روضه خوانده 

شد، مردم داد مي زدند و جزع مي كردند.
)منبع : سرگذشت هاي ويژه حضرت امام خميني)ره(، ج1،ص65 و 66(
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زيارت عاشورا در دهه محرم 
     حجۀاالسالم والمسلمین سید علي اكبر محتشمي مي گوید : خیلي از افراد و شخصیت ها وقتي 
در شرایط مختلف قرار مي گیرند، برنامه ها و وضعیت آن ها فرق مي كند، ولي امام در تمام حاالت 
از  امام همیشه در دهه محرم زیارت عاشورا مي خواندند. هر سال  پیدا نمي كرد، مثاًل  تغییر  وضعشان 
ابتداي دهه محرم ساعت نه صبح به حرم حضرت علي)ع( مشرف مي شدند و زیارت امین اهلل و زیارت عاشورا          
مي خواندند. این امر تا هشت محرم ادامه داشت. بعد این برنامه با تشرف امام به كربال در حرم امام حسین)ع( 
انجام مي شد. این برنامه چهارده ساله امام در نجف و عراق بود. در دهه محرم سال 57     هنگامي كه در پاریس بودیم، 
هر روز ساعت نه صبح یكي از برادران مأموریت داشت اخبار و گزارشات را خدمت امام تقدیم كند. من روز اول محرم طبق روال روزهاي 
قبل آمدم و وارد منزل شدم. دیدم امام مشغول زیارت عاشورا هستند و پس از این كه اخبار را دریافت كردند فرمودند:» از فردا برنامه را تغییر 

دهید و ساعت نه كسي براي من خبر نیاورد . قبل یا بعد از زیارت عاشورا اخبار را بیاورید .«
)منبع : سرگذشت هاي ويژه حضرت امام خميني)ره(، ج1، ص47(

ترک نماز اول وقت 
     حجۀاالسالم سید حمید روحاني مي گوید: امام در اغلب ایام زیارتي در كنار 
قبر امام حسین)ع( بودند، در دهه عاشورا هر روز زیارت عاشوراي معروفه را با صد 
مرتبه سالم و صد مرتبه لعن مي خواندند، بیش از پنجاه سال است كه شاید كمتر 
اتفاق افتاده باشد كه فجر طالع شود و چشم امام در خواب بوده باشد، به تهجد و 
سحر خیزي چه قدر اهمیت مي دهد. در ماه رمضان در هواي پنجاه درجه گرماي 
نجف با آن سن و سال و ضعف مفرط روزي 18 ساعت روزه مي گرفت و تا نماز 
مغرب و عشاء را همراه با نوافل به جاي نمي آورد افطار نمي كرد. و همین امام در 
غروب روزي، وقتي خبردار مي شود كه رژیم فاشیستي بعث عراق مي خواهد چند 
نفر از مردم بي گناه عراق از جمله مرحوم قپانچي و بصراوي را به جوخه اعدام 
سپرد، نه تنها نماز جماعت را تعطیل مي كند، بلكه از به جاي آوردن نماز اول 
وقت نیز صرف نظر مي كند و فرماندار نجف و دیگر مقامات را به حضور مي طلبد 

تا بتواند جان چند نفر مسلمان را از خطر نجات بخشد .
)منبع : سرگذشت هاي ويژه حضرت امام خميني)ره(،
 ج 1،ص98(

نماز امام در نوفل لوشاتو 
امام در       رحیم صفوي مي گوید: در نوفل لوشاتو نمازهاي یومیه به جز نماز صبح به امامت حضرت 
حیاط منزل برگزار مي شد و چون جمعیت زیاد و مهر كم بود، حضرت امام به جاي مهر دوم كه بعضي ها 
مي گذارند، از یك برگ درخت استفاده مي كردند. در نماز سوره هاي كوتاه را آن هم به طور نسبتًا سریع 
قرائت مي فرمودند . سادگي و بي پیرایگي حضرت امام بر اطرافیان تأثیر فوق العاده اي داشت و من در ظرف 
این یك ماه بیشتر از تمام عمرم مستفیض شدم . در كنار سایر ویژگي هاي بارز آن بزرگوار، نظم و صالبت 
ایشان واقعًا چشمگیر بود. مثاًل در عكس العمل نسبت به اخبار ناگواري كه از ایران مي رسید، حضرت امام 

آن قدر با صالبت و اطمینان و با توكل حرف مي زدند كه واقعًا همه را مات و مبهوت مي كرد .
)منبع : امام و دفاع مقدس، ص30(
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در كامپیوتر های شخصی یا به عنوانی PC، یكی از راه های اثبات 
شخصی بودن سیستم تغییر و تحول در سیستم عامل است مخصوصا 
كاربران سیستم شما جای  برای دیگر  تغییرات در محل هایی كه شاید 

تعجب باشد. 
یكی از این قسمت ها، System Properties است. این قسمت 
انتخاب  و   My Computer روی  بر  كلیك  راست  طریق  از  كه 
و  افزاری  نرم  مشخصات  دهنده  نشان  می شود،  ظاهر   Properties
سخت افزاری سیستم شماست و چه بهتر كه در این قسمت بتوانید كمی 
تغییرات شخصی خود را اعمال كنید مثال عكس خود را در آن بچسبانید، 
ولی راهی كه به شما پیشنهاد می كنیم از روش چسباندن عكستان در آن 

قسمت بر روی صفحه نمایش برای همیشه بهتر است! 
ابتدا در نرم افزاری مانند PhotoShop و یا ACD see و غیره 
یك فایل تصویری با سایز 114 در 180 پیكسل با فرمت Bmp با نام 
Oemlogo بسازید و محتویات آن را كامال شخصی برگزینید )همانظور 
كه اشاره شد عكس شخصی و یا متن دلخواه خود را در این سایز تصویر 
بگنجانید( و آن را در درایو ویندوز و فولدر ویندوز و البته در فولدر داخل 
آن به نام System ذخیره كنید و البته برای نمایش متن دلخواه شما 
نیز می توانید بك فایل متنی با برنامه Notepad بسازید و پسوند آن 

را هنگام ذخیره كردن. ini انتخاب كنید و داخل متن را به صورت زیر 
تایپ كنید: 

Manufacturer=متن دلخواه شما  
Model=متن دلخواه شما

]Support Information[
Line1=متن دلخواه شما
Line2=متن دلخواه شما

 .
 .
 .

LineN=متن دلخواه شما

در قسمت “متن دلخواه شما” می توانید بطور مثال مشخصات خودتان 
را تایپ كنید. 

بعد از تایپ متن باال فایل را با نام Oeminfo و با فرمت فایل ذكر 
شده در مسیری كه برای عكس گفتیم ذخیره كنید. 

بعد از یك راه اندازی مجدد شما شاهد تغییرات خود خواهید بود. 

كامپيوتر

تحول 
برای تنوع

مهندس سروش مسعودي
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مسنجر باز حرفه ای! 
در  میانبر  كلید های  دانستن  اینترنت،  حرفه ای  كاربری  دنیای  در 
برنامه های مرتبط با آن مانند كلید های میانبر در ویندوز محیطی حرفه ای 
برای شما آماده می كند یكی از این برنامه های مرتبط با اینترنت نرم افزار 

محبوب یاهو مسنجر است. 
مطمئنا همگی شما یك بار این برنامه را دیده اید و حتما با آن كار 
دنیای  با  ارتباط  و  دوستان  با  گفتگو  برای  كاربرپسند  محیطی  كرده اید 

اینترنتی دارد كه در عین حال خالی از پیچیدگی نیست. 
حال چه بهتر كه در این محیط نیز با دانستن كلید های میانبر هم كار 

خود را راحتتر كنیم و هم به دیگران نشان دهیم حرفه ای هستیم! 
 F2 :های ارسالی PM مشاهده ی زمان

 Ctrl + F :جستجوی كلمه ی مورد نظر در گفتگو
 Ctrl + Enter :رفتن به خط بعدی در قسمت تایپ نوشته

 Ctrl + B :درشت نویسی
 Ctrl + I :كج نویسی

 Ctrl + U :زیر خط دار كردن
 Ctrl + Shift + A :كردن افراد Add

 Ctrl + M :به افراد PM فرستادن
 Ctrl + T :به افراد SMS فرستادن

 Ctrl + Y :به افراد Email فرستادن
 Ctrl + Tab :مشاهده ی دفترچه آدرس و تلفن

Ctrl + H :افراد آفالین ID پنهان كردن

لطفا پاک کنيد! 
سایت یاهو امكانی را در اختیار شما قرار می دهد كه می توانید آی 
دی های بدون كاربرد خود را در این سایت پاك كنید، ولی باید این مسئله 
را بدانید كه پس از پاك كردن آی دی مذكور شما دیگر قادر به ساخت 
آن با اطالعات شخصی سابق نیستید و در ضمن تمامی اطالعات از جمله 

ایمیل ها داخل آن پاك می شوند و قابل بازیابی نیستند. 
پس از ارائه این توضیحات به بیان مراحل این روش می پردازیم: 

ابتدا وارد آدرس اینترنتی زیر می شوید: 
https: //edit. yahoo. com/config/delete_user

سپس در صفحه باز شده آی دی )همان نام كاربری( و كلمه عبور 
مرتبط با آن را در قسمت Password می نویسید و در آخر بر روی گزینه 
Terminate this Account كلیك می كنید تا پیغام مربوط به پاك 

شدن این آی دی از سرور یاهو بر روی صفحه نمایان شود. 
آی دی بدون كاربرد شما حذف شده است، مطمئن باشید مسئولین 

یاهو از شما برای این اقدام خیرخواهانه متشكر خواهند بود! 
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طنز

باطریهایی  محقق�ان 
ساخته اند که از خون انسان 

شارژ می شود - خبر آنالین
آخ قربان انس��انها بروم با 
خ��ون محترمش��ان! اینها برای 
ش��ما باطری است، برای ما سرم 

خوراكی است! امضا: پشه
****

عل�ت  می گوین�د  دانش�مندان 
بدخلق�ی، خودخواه�ی، بی مالحظگی 
و تندمزاج�ی نوجوانان این اس�ت که 
رش�د مغز انس�ان در نوجوانی کندتر از 

رشد بدن اوست - روزنامه اعتماد
هی حاال ش��ما بیایید ت��وی خانه و 
مدرس��ه و اجتماع بی آبرویی راه بیندازید. 
فقط فحش علمی نشنیده بودیم كه آن را 
هم شنیدیم! این هم آقای رانندۀ سرویس 
مدرس��ه اس��ت كه مجبورش كردی وسط 
كویر لوت پیاده ات كند و با سرعت دویست تا 
به سمت تهران فرار كند؟ این هم آقای همسایه 
اس��ت كه برای اسباب كشی شما از ساختمانشان 
یك تیم شتر نذر كرده اند؟ این دیگر آقای خشونتیان 
ناظم مدرسه نیست كه برای تروریست معرفی كردن 
ش��ما به رئیس زن��دان گوانتانامو هم نامه نوش��تند تا  
حالتان را جا بیاورند، ها؟! بس كه داغان و ضایع هستید 

صدای دانشمند جماعت را هم درآوردید.   
****

ش�هرام شفیعی، نویسنده و طنزپرداز: خوشبختانه 
کودکان و نوجوانان استعدادهای خوبی در زمینۀ داستان 

طنز دارند - خبرگزاری فارس
این جا حق با آقای ش��فیعی است! پسرخالۀ زن دایی 
پدرتان توی صف نانوایی جلو زده است و نوبت معلم زبانتان 
را ه��در داده اس��ت بنابراین معلمتان هم با ش��ما لج كرده و 
تجدیدتان كرده است. آخر نوجوان عزیز، این هم شد داستان 

برای توجیه آن كارنامۀ درخشانت؟؟! 
****

روانشناس�ان می گویند میل به خودکش�ی در میان دختران 
نوجوان�ی که تصور می کنند چاق هس�تند، بیش�تر اس�ت! - خبر 

آنالین
اگر آدم بخواهد هم راس��تگو بماند، این دخترها نمی گذارند كه! 

شوخی 
با 
اخبار! 

مريم شکرانی
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آخر شما كه جنبه ندارید چرا می آیید در مورد وزن و سن و سالی كه بهتان 
می خورد و تیپ و قیافه و عكس  و نقاش��یها و كاردس��تیها و از این جور 
چیزهایت��ان  از ما برادرهای بدبخت نظرخواهی می كنید؟! اگر یك تار مو 
از س��ر شما كم شد، ما جواب مامان و بابا را چی بدهیم؟! چرا فكر تربیت 
صحیح و رش��د ش��خصیتی ما را نمی كنید و مجبورمان می كنید همیشه 

دروغ بگوییم؟؟! 
****

پژوهشگران کره ای دریافته اند نوجوانان وابسته به اینترنت، افسرده 
هستند - روزنامۀ دنیای اقتصاد

من می گویم چرا اصاًل دلم نمی خواهد مدرس��ه بروم و به جایش 24 
س��اعت پای نت بنش��ینم و بازی دانلود كنم؟! حاال مگ��ر بابای من باور 
می كند كه از مدرسه برایم شش هفت ماهی مرخصی استعالجی بگیرد؟! 
از مجلۀ محترم دوست نوجوانان خواهش می كنم كه از این پژوهشگران 
عزیز بپرسند آیا اصاًل الزم است كه این نوجوانان مذكور به مدرسه بروند؟! 
این نوجوانان عزیز چند س��ال باید در بستر استراحت مطلق بفرمایند؟! آیا 
پدرانی كه پول تو جیبی این نوجوانان را افزایش ش��دید نمی دهند، عامل 
مهمی برای بدتر كردن حال این دلبندان نیستند؟ آیا درس و مطالعه باعث 
فشار آمدن به مغز این عزیزان و افسرده تر كردن آنان و در نتیجه افزایش 
احتمال خودكشی آنان نمی شود؟ آیا این پژوهشگران خوب به والدین این 
نوجوان��ان توصیه نمی كنند كه برای بهبودی ش��ان اجازه دهند هر كاری 

دلمان خواست انجام دهیم؟! و آیا... 
****

میانگی�ن تاخیر قطارهای رج�ا 20 دقیقه برآورد ش�د - خبرگزاری 
موج

بفرما! هیچ كس به قطارها نمی گوید باالی چشمش��ان ابروست، آن 
وقت ما جرأت داریم س��ر هر كالسی 20 دقیقه تأخیر داشته باشیم. تازه 

قطارها كه خوبند، هواپیماها را بگوووووو
****

معاون وزیر کش�ور: از مدیران و مس�ئوالن موف�ق در زمینۀ کنترل 
حوادث غیرمترقبه تقدیر می شود - خبرگزاری موج

اااا، دیدم هفت هشت تا مدال و ده تا حلقه گل گردن آقای خشونتیان 
ناظم گرامی مدرس��ه ما ب��ود، نگو به خاطر كنترل ش��دید دانش آموزان 
مدرسه كشته و مردگان علم بوده است! گمانم ایشان فردا یك آگهی توی 
روزنامه بدهند و از ما دانش آموزان محترم به خاطر كسب این موفقیتشان 
تشكر كنند. به هرحال قابلی نداشت. آدم با ناظم مدرسه اش كه این حرفها 

را ندارد. آرزوی ما هم خوشبختی و موفقیت ایشان است. 
****

مدیر کل روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاس�ت جمهوری: 
افزای�ش هزین�ه ثب�ت اختراع�ات برخالف برنامه های کش�ور اس�ت - 

خبرگزاری فارس
همین كارها را می كنید كه استعدادهای آدم هدر می رود دیگر! حاال 

آدم دلش س��فره نیست ولی ش��ما فكر می كنید برق را چه كسی اختراع 
كرد؟! اتوموبیل همینطوری الكی اختراع شد؟! اسم مخترع سفینۀ فضایی 
را می دان��ی؟! تلفن... مخترع تلفن كی ب��ود؟! یا هزاران اختراع دیگر. مِن 
بدبخ��ت همۀ اینه��ا را اختراع كردم ولی چون هزینۀ ثبتش��ان گران بود 
نتوانس��تم ثبتشان كنم و دانشمندهای خارجی تمام ایده هایم را دزدیند و 
حق بنده را ضایع كردند. آخر خدا خوشش می آید این كارها را می كنید؟! 
قانون كپی رایت هم كه ندارید و همۀ آن فیلمنامه های بزرگ تاریخ سینما 

را كه نوشته بودم خارجیها دودره كردند و رفت. 
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ردیابی مسیرها توسط مورچه های بیابانی

اخبار علمي

منصوره نظری

جانوران مختلفی هستند كه می توانند رنگ بدن خود را تغییر 
دهند. در میان آبزیان نیز بعضی ماهیها این توانایی را دارند اما به 

تازگی دانشمندان استرالیایی، نوعی ماهی آبی رنگ كشف كرده اند كه می تواند با تغییر رنگ، خود را در میان سایر ماهیها استتار كند. این ماهی به خاطر 
خاصیت استتار فوق العاده ای كه دارد، تا كنون كشف نشده بود و از دید كنجكاو دانشمندان پنهان مانده بود. دانشمندان نام این ماهی را »فنگ بلنی 
آبی رنگ« گذاشته اند. فنگ بلنی می تواند خود را در میان صخره های مرجانی استتار كند. وقتی ماهیهای مرجانی از 
میان مرجانها عبور می كنند، فنگ بلنی به صورت ناگهانی به آنها حمله می كند. به این ترتیب فنگ بلنی به راحتی و 

با استتار در میان سایر ماهیها می تواند به شكار خود بپردازد. 
ماهیهای زیادی وجود دارند كه می توانند رنگ بدن خود را تغییر دهند اما فنگ بلنی اولین نمونۀ مهره داری است 
كه می تواند تغییر رنگ دهد و یا از سایر گونه ها تقلید كند. در میان جانوران آبزی تنها نمونۀ مشابه این ماهی، هشت 

پا است. هشت پاها می توانند از شیر ماهی، سفره ماهی و مار ماهی تقلید كنند و تغییر رنگ دهند. 
یك نكتۀ جالب دیگر در مورد ماهی فنگ بلنی این است كه این ماهی به ماهیهایی كه از آنها تقلید می كند، 
حمله نمی كند و فقط سایر ماهیهای مرجانی را شكار می كند چون از قلمرو این ماهیها رانده می شود و دیگر نمی تواند 

به راحتی به شكار بپردازد. 

همیشه ردیابی مسیرها توسط مورچه ها مورد توجه و پرسش دانشمندان 
بوده است، از گذشته دانشمندان معتقد بوده اند كه مورچه ها با استفاده از 

فرومونهای یكدیگر )هورمونها( مسیر خود را تا النه و غذا می یابند. 
اما تحقیق جدیدی كه روی مورچه های بیابانی انجام شده است شواهد 
مورچه های  خود  تحقیقات  برای  دانشمندان  می دهد.  نشان  را  دیگری 
بیابانی را كه در حفره های نمكی بیابانهای تونس زندگی می كنند، مورد 
در عوض  اما  دارند  بینایی ضعیفی  مورچه ها  این  داده اند.  قرار  آزمایش 

بویایی بسیار قوی دارند. مورچه های بیابانی با استفاده از رایحه های 
عطری و محلی می توانند مسیر خود را پیدا كنند. در شرایطی كه 

این مورچه ها زندگی می كنند، فرومونها نمی توانند به آنها كمك 
كنند چون در حرارت باالی بیابان و از طرفی مسیر طوالنی 

و بیشتر از 100 متری كه این مورچه ها می پیمایند، دیگر 
نمی توانند از فرومونها استفاده كنند. 

بویایی،  عالئم  برخی  شناسایی  از  پس  مورچه ها 
آزمایش،  در  می كنند.  استفاده  ردیابی  برای  آنها  از 

دانشمندان در ورودی النۀ مورچه ها از رایحه ای استفاده كردند. مورچه ها 
پس از مواجهه با این عطر خاص می توانند این نوع را از 4 رایحۀ دیگر 
مسیر  در  بیابانی  مورچه های  كه  شد  مشخص  بنابراین  كنند.  شناسایی 
بعد می توانند  را تشخیص می دهند.  رایحه های خاصی  خود، نشانه ها و 
این اطالعات را جمع آوری كنند و به خاطر 
بسپارند و موقع نیاز و ردیابی از آنها استفاده 
كنند. البته با اینكه این مورچه ها بینایی ضعیفی 
دارند اما از برخی نشانه های طبیعی و تصویری هم 

استفاده می كنند. 
مورچه های كوچك در این بیابانها گم نمی شوند اما 
انسانها نمی توانند مسیر خود را بیابند و در مسیرهای تكراری 
بیابان دور خود می چرخند. همین امر باعث انجام این مطالعات 
روی مورچه های بیابان شده است. دانشمندان امیدوارند بتوانند 
اطالعات بیشتری در مورد ردیابی مسیر جانوران ساكن بیابان 

به دست بیاورند. 

ماهیهای مقلد
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 .»3d ipoint« مهندسان، سیستم شگفت انگیزی ابداع كرده اند به نام
با این سیستم می توانید انگشتان خود را در هوا حركت دهید تا كارهای خود 
را انجام دهید. در واقع حركت انگشتان دست شما در هوا، نقش كنترل از 
راه دور را بازی می كند؛ مثاًل با حركت دستها می توان از فاصلۀ دور، چراغ را 
روشن كرد یا تلویزیون را خاموش كرد. این فناوری عجیب می تواند ریموتها 
و كنترلهای از راه دور را از دور خارج كند. حتی صفحات نمایشی لمسی 
نیز دیگر كاربردی نخواهد داشت. با استفاده از سیستم3d ipointكاربران 
می توانند با استفاده از یك صفحه نمایش سه بعدی همه چیز را كنترل كنند، 
بدون آنكه صفحه ای را لمس كنند. این سیستم یك وسیلۀ تشخیص دارد 
كه تقریباً به اندازۀ یك صفحه كلید است و می توان آن را در باالی 
سر كاربر از سقف آویزان كرد یا مثاًل می توان آن را روی یك میز 
غذاخوری قرار داد. به این ترتیب كاربر می تواند با حركات دست و 
انگشتان كارهای خود را انجام دهد البته فراموش نشود كه این 

وسیله تنبلی را بیشتر در میان مردم رواج می دهد! 

کنترل از راه دور با انگشتان دست
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بعد از این همه مدت كه اینجا مانده اید و نان زمینیها را خورده اید، امیدوارم حداقل معنای 
دو كلمۀ آتشفش��ان و آتش نشان و فرقشان را فهمیده باش��ید. اینجوری به من نگاه نكنید. 
نمی دانی��د؟ یعن��ی اگر  غیر از این بود من تعجب می كردم. ببینید، آن كس��ی كه آتش به پا 
می كند، آتشفش��ان است و آن كسی كه آتش را خاموش می كند، آتش نشان. شیر فهم؟ باز 
خوب است وقتی جواب را برایتان می گویم، می فهمید با آن كله های بزرگتان! در این مدت 
ك��ه مهمان م��ا بوده اید، حتی یك نفرتان نمرده كه الاقل من ببینم توی كله اش چیس��ت! 
بگذریم. همانطور كه در ذات آتش نهفته اس��ت، می سوزاند. پس قاعدتاً آتش تقصیر زیادی 
در برافروخته شدن ندارد بلكه این من و شما هستیم كه این موهبت خدایی را به آسیب بدل 

می كنیم. چطور می شود آتش كه گرم كننده است، سوزاننده می شود؟ 
فرض كنید شما فضاییها از هر چیزی كه ما بدمان می آید، خوشتان می آید و مثاًل دوست 
دارید به جای آب، بنزین بخورید و به جای هوا، گاز تنفس كنید. در موقع تنفس از شیر گاز 
منزل همسایه نباید شیر گاز را باز بگذارید كه دو ساعت بعد از رفتن شما همسایه روی هوا 

باشد یا خانه اش با جرقه ای به آسمان برود. 
اخیراً دیده شده كه روشن كردن كبریت و تماشا كردن شعلۀ آن، تفریح شما شده است. 
این كار را بچه های آدمیزاد قرنهاست كهنه كرده اند و كنار گذاشته اند ولی خب شما حواستان 
نیست، سیخ كبریت به ته نرسیده آن را به زمین می اندازید و دنبال كارتان می روید. احتمااًل توی انبار كاغذ بوده اید چون 
اخیراً چند مورد آتش س��وزی به این طریق رخ داده كه چند كارآگاه دارند در این رابطه تحقیق می كنند، چون همۀ این 
وقایع بعد از خروج فضاییها از آن اماكن رخ داده است. خب من هم تا یك حدودی می توانم از شما دفاع كنم. شما هم 
كه دستی دستی دارید زمین را به نابودی می كشید. می گویم نكند شما مأموریت دارید واقعاً زمین را نابود كنید؟ نكند ما 

داریم مار در آستین پرورش می دهیم؟ 
اینقدر گفتم تلفن اسباب بازی نیس��ت. خطرناك ترین كار هم این است 
كه اخیراً بعضی از ش��ما یاد گرفته اید. این چه كاری اس��ت كه زنگ بزنید به 
آتش نش��انی و آدرس بدهی��د و بعد پ��ردۀ اتاقتان را باال بدهی��د و به مأموران 
بخندید؟ این ش��ده تفریح شما! من به ش��ما بازیهای كامپیوتری یاد دادم كه 
الاقل اگر می خواهید آتش بس��وزانید، سر خودتان باشد نه سر آدمها. می دانید 
ثابت ش��دن همین یك جرم، می تواند پدر من و شما را درآورد؟ اگر از زندگی 
بر روی زمین خس��ته ش��ده اید، بگویید تا ش��ما را روانۀ كرۀ ماه كنم و از شر 
خرابكاریهایتان خالص ش��وم. ما كه برای شما دعوت نامه نفرستادیم كه حاال 
مجبور باشیم خرابكاریهایتان را تحمل كنیم. بله شما را دعوت كردیم ولی فقط 
بر اساس درخواست خودتان. سود هم برای ما دارید ولی...! حاال ببین چه زبانی 

هم درآورده اید. آقا یك نفر این فضایی را از برق بكشد لطفاً! 
درست است كه هیچ موجود فضایی تحمل كسی جلوتر از خود را ندارد و 

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

آتشفشان و آتش نشانآتشفشان و آتش نشان قاسم رفيعا
تصويرگر :
 نسترن سادات موسوي محسني
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به هر نحوی می خواهد از همه جلو بزند )برای همین از همۀ دنیا عقب تر است( ولی آن كس كه 
دارد پشت سر شما آژیر می كشد و از شما می خواهد كنار بروید، با شما شوخی ندارد؛ یا آمبوالنس 
است كه دارد بیماری را منتقل می كند، یا آتش نشان است و می خواهد به محل حادثه برود. من 
نمی دانم آدمها اگر بفهمند من هنوز دارم اینجور چیزها را به ش��ما یاد می دهم چقدر مرا مسخره 
كنند! آخر چرا ش��ما باعث می ش��وید كه همكارانم مرا مسخره كنند؟ آخر این شغل است كه من 

دارم؟ یاد دادن بدیهیات به فضاییات! 
هر كدام از شما باید مسائل اولیۀ ایمنی را بشناسد. شاید مهم ترین اصل به هنگام وقوع حادثه، 
خونسردی است. البته نه خونسردی احمقانه ای كه بعضی از شما دارید و نه دستپاچگی مضحكی 
كه مختص فضاییهاست. چند روز پیش »پیشونی كبود« توی آتش سوخت و شما فقط هی از این طرف دویدید به آن طرف و 
مثل سرخ پوستهای منقرض جیغ كشیدید، در صورتی كه با یك پتو می توانستید از رسیدن هوا به آتش بدن دوستتان جلوگیری 

كنید. هر چند پیشونی كبود سوخته و نسوخته اینقدر كبود هست كه انگار فرقی نكرده با قبل و شاید 
همین كه برشته شده با نمك تره. نخند دندونات معلوم می شه! ولی به هر حال یك فضایی عاقل باید 
یك دورۀ كامل آموزش��های ایمنی را ببیند كه در صورت وقوع حادثه قبل از رس��یدن مأموران، جلوی 
فاجعه های احتمالی را بگیرد. البته رفتار این دوست قهوه ای رنگمون هم در نوع خودش جالب بود. او 
اینقدر خونس��رد بودكه داشت روی تن در حال سوختن پیشونی كبود، چایی درست می كرد. من گفتم 

خونسرد باشید ولی نه اینقدر. 
موقع تعمیر وسایل فضای خود كه متعلق به قرن بوق است، حواستان باشد در حالی كه جوشكاری 
می كنید جرقه به این طرف و آن طرف نپرد و یكهو موجب آتش سوزی نشود. این اتفاق ممكن است در 

كرۀ ماه كه درخت و جنگل و چمنزاری نیست، خطرناك نباشد ولی روی زمین یك فاجعه است. 
اینجا جنگل اس��ت. به جایی كه بیشتر از یك باغ درخت داشته باشد، جنگل می گویند. چی؟ این 
درختها نمی گذارند جنگل را ببینید؟ خدایا مرا از دست اینها نجات بده! تو زیاد به مغز خودت فشار نیاور. 
در این اماكن آتش به پا نكنید. البته معمواًل آدمها حواسشان به این كارها هست و برای همین به آنها 
تذكر می دهند كه در این جور جاها با احتیاط كامل آتش روشن كنند و قبل از ترك محل از خاموشی 
كامل آن مطمئن باشند اما در مورد شما خواهشمندیم كاًل آتش روشن نكنید چون شما در مورد هیچ 

چیزی نمی توانید با اطمینان صحبت كنید و در مدت اقامت خود در زمین همین چند هكتار جنگل را هم كه ما به زور نگه داشته ایم 
از بین می برید. 

آیا آتش، آتش است؟ بله؟ نخیر واقعاً آتش، آتش نیست. هر آتشی را نباید با آب خاموش كرد. این 
سطلهای شن را كه می بینید برای تأمین خاك باغچۀ شما یا خاك بازی بچه هایتان نگذاشته اند. این 
شنها برای خاموش كردن آتش است. دیروز دیدم یك نفرتان كپسول اطفای حریق را برداشته و دارد 
از آن به عنوان پیف پاف اس��تفاده می كند! این از وس��ایلی است كه برای خاموش كردن آتش به كار 

می رود نه اینكه آن را بردارید بكوبید روی آتش یا بكوبید به سر كسی كه دارد می سوزد. 
درمواقعی كه معمواًل آدمها در حال گفتن حرفهای مهم هس��تند، توقع دارند شنوندگانشان برای 
احترام به آنها به حرفهایشان گوش بدهند. تا چند كنایۀ ركیك و چند تیكۀ آبدار نثارتان نكنند، خواب 
از سرتان نمی پرد. اگر بحث جدی شود، سریع خوابتان می برد. )یك لطفی بكن شما كه ظاهراً بیداری 
بقیه را هم بیدار كن تا بروند آتششان را به پا كنند(. من كه می دانم شما آخرش هم چیزی نمی شوید. 
بی خیال! ما هم حقوقمان را می گیریم. با شماهس��تم، نه باب��ا! اینم كه خوابش برده. بهتره منم یك 

گوشه بخوابم. 
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ابرهای باران آور در آسمان جمع شده بودند. هوا كم كم نمناك می شد 
و بوی جنگل، تندتر و قوی تر به مشام می رسید. در شب، درختها بزرگ تر 
و انبوه تر به نظر می آمدند. آن دو آهسته پیش می رفتند تا به هیچ درختی 
نخورند و پایش��ان به ریشه ها گیر نكند. وقتی به رود رسیدند، ماه می تابید 
ولی ابرها به زمین نزدیك تر ش��ده بودند و گاهی مانع رس��یدن نور ماه به 

زمین می شدند. 
یولیا با دیدن آب فریاد زد: »هورا! این منم كه بیرونم! «
فكر می كنی آنها از ترس سربازها به زمین فرورفته اند!؟ 

یولیا گفت: »باید شنا كنیم.«
كفش��هایش را از پ��ا در آورد و خنك��ی آب را س��نجید. آب گرم بود. 
همیش��ه آبها قبل از طوفان گرمند. ناگهان یولیا صدای برخورد پارویی را 
با آب ش��نید. بر خالف جریان رود، نگاه كرد. نور ماه شكل قایق را آشكار 
كرد. جلوی قایق مار عجیبی حلقه زده بود و ببری در وسط قایق نشسته 
بود و مثل یك آدم پارو می زد. یولیا با این كه می دانست آن یك ببر واقعی 
نیس��ت اما با دیدن این منظره نتوانست جلوی خندۀ طوالنی و بلندش را 
بگیرد. از د یدن آنها واقعاً شاد شد. ترنكوری ترنكوری قایق را به كنارۀ رود 
رساند و مار با نشاط، سر مثلثی اش را تكان داد و گفت: »ما امید نداشتیم 

باز هم شما را ببینیم.«
فیما جواب داد: »ما هم همین طور! «

یولیا پرسید: »چطور پنهان شدید؟«
مار جواب داد: »به لطف دوس��تمان. فریادهای او ما را هش��یار كرد و 
چون جزیره مثل یك زندان كوچك بود، مجبور ش��دیم با قایق از جزیره 

دور شویم و در كنارۀ دیگر رود پنهان بمانیم.«
فیما بادی به غبغب انداخت و گفت: »شما از موشها و مورچه ها بهتر 

فرار می كنید.«
ببر غرولند كرد: »اگر همه مثل تو فكر می كردند تا حاال خورده شده 

بودیم! «
یولی��ا گفت: »فیما، ببر را به دورترین كن��ارۀ رود ببر. مار و من اینجا 

منتظر تو می مانیم. فقط با دقت به اطرافت نگاه كن.«
فیما كه دیگر مطمئن بود راه برگش��تی وجود ندارد، جواب داد: »بله، 

حتماً ناخدا.«
وقتی فیما س��وار قایق شد، یولیا رو كرد به مار و گفت: »ما از اردوگاه 

فرار كردیم تا شما را به مسكو ببریم.«
اشك در چش��مان مار حلقه زد: »ممنونت هستیم یولیا. تو با این كه 

ما را حتی درست نمی شناسی ولی برای كمك به ما این قدر عالقه نشان 
می دهی. می فهمی چه می خواهم بگویم؟«

آه، فراموش كن. فیما دارد می آید. سریعتر! 
آنها قایق را در سمت دیگر رود رها كردند و به طرف بزرگراه حركت 
كردند. دیر وقت بود. ماشینهای زیادی در خیابان وجود نداشت. فقط گاهی 
ماشینی چراغهایش می درخشید و سریع می گذشت. ببر از سرما می لرزید. 

نسیمی وزید. یولیا گفت: »باید وانتی را وادار به توقف كرد.«
فیما طعنه آمیز، زیر لب گفت: »یك الدا بهتر نیست؟! «

ب��اران ریزی باری��دن گرفت. مار انگار می خواس��ت قّوت قلب بدهد، 
گفت: »ما به تو اعتماد داریم یولیا«. 

ببر میان حرفش پرید: »چیزی نداریم كه از دست بدهیم.«
او در گودالی نشس��ته بود تا ماشینها نتوانند او را ببینند. در مسیر یك 
ماش��ین بادی كه س��مت مسكو می رفت، یولیا دس��تش را بلند كرد. فیما 
كنارش ایس��تاده بود. شانس آوردند. ماش��ین كنار جاده توّقف كرد. واگن 
بارش بزرگ و خالی بود. راننده قبول كرد آنها را به مسكو ببرد. یولیا جلو 
نشست و فیما پشت س��وار شد. خوشبختانه راننده به خودش زحمت نداد 
كه پیاده ش��ود و نگاهی به پشت بیندازد. بنابراین فیما و حیوانات با خیال 

داستان دنباله دار

قسمت ششم

نوشته ي کاير بوليچف / 
ترجمة رامك نيك طلب

تصوير گر : مجيد صالحي

سفر به مسکو
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راحت زیر برزنت ماشین نشستند. راننده تمام راه را تا مسكو آواز خواند. آنها 
را به خانۀش��ان رس��اند و هیچ پولی نگرفت. واقعاً كه بعضیها چقدر خوش 

شانسند! 

مادر بزرگ، من تنها نيستم! 
ماش��ین باری نزدیك خانه ای كه یولیا در آن زندگی می كرد، ایستاد. 
فیما به طرف خانه دوید، فوق العاده خوابش می آمد. یولیا نمی دانست چگونه 
ب��ا مادربزرگش رو به رو ش��ود. از پله ها باال رف��ت. حیوانات هم پاورچین 
پاورچین باال رفتند. از نزدیك شدن آن لحظۀ مهم، آگاه و شرمسار بودند. 
نمی دانستند چه اتفاقی ممكن است بیفتد. یولیا زنگ زد و عالمت داد كه 
خودشان را نشان ندهند. پس از مدتی مادربزرگ در را باز كرد: »یولیا! اینجا 

چه می كنی؟ قرار نبود تا پس فردا بر گردی؟! «
یولیا گفت: »یك دقیقه صبر كن مادربزرگ. من تنها نیستم. دوستانم 
را با خودم آورده ام. آنها باید ش��ب را اینج��ا بمانند. فقط خواهش می كنم 

نترس و مخالفت نكن.«
م��ادر بزرگ گفت: »من ب��ه این راحتیها نمی ترس��م. خب، آنها كجا 

هستند؟ شما از اردوگاه فرار كرده اید. نه؟«
یولیا مهمانها را صدا كرد: »بیایید تو.«

و كنار ایستاد تا حیوانات از در رد شوند. ببر قبل از همه وارد شد و در 
آستانۀ در ایستاد. سرش را به عالمت احترام خم كرد و به مادربزرگ گفت: 

»شب بخیر. ببخشید كه مزاحمتان شدیم.«
رنگ مادر بزرگ پرید، ایستاد و به عصایش تكیه كرد چون در زمستان 
گذشته پایش شكسته بود و هنوز خوب نمی توانست بایستد. آهسته عصا را 
از زمین بلند كرد؛ انگار باآن ببر را عقب می راند. دم ببر باال رفت و قدمی 
به عقب برداش��ت و غمگین گفت: »مثل همیش��ه، گاهی سیخ بخاری و 

گاهی هم عصا! «
یولیا به س��رعت گفت: »مادر بزرگ، ترنكوری ترنكوری آنچه به نظر 
می رسد نیست. ظاهرش مثل ببر است ولی در حقیقت از سیارۀ دیگری به 

زمین آمده است.«
سر مادر بزرگ گیج رفت: »واقعاً؟ و تو واقعاً او را به خانه آورده ای؟«

بله، ش��ما می توانید راحت به ما كمك كنید. كجای دیگر می توانستم 
كسی را كه در ظاهر شبیه ببر است پنهان كنم وقتی هر مادربزرگی فوراً با 

عصایش به او حمله می كند؟ 
مادربزرگ به مخالفت گفت: »من به كس��ی حمله نكردم یولیا اّما اگر 

امروز با خودت ببر بیاوری، حتماً فردا مار می آوری! «
مار روی زمین ُسرید و تالش زیادی كردند تا مادربزرگ غش نكند. 

مار گفت: »نیاز ش��دید ما باعث ش��د كه زیر دین شما برویم. ممكن 
است به منزل بیایم و موقعیت را توضیح دهم؟« 

م��ادر بزرگ گفت: »بل��ه، خواهش می كنم بیایید و از اولش ش��روع 
كنید.«

آنها همه چیز را به مادربزرگ گفتند. او هم فوری تلفن را برداش��ت و 
به اردوگاه زنگ زد كه در مورد یولیا و فیما نگران نباشند و از یولیا خواست 
كه چای درست كند. قبل از این كه كسی تعارف كند تا شانس خوابیدن در 
اتاق والدین یولیا را پیدا كنند، نشس��تند و مؤدبانه به داستانهای مادربزرگ 

در مورد روزگاران گذشته گوش كردند. 
مار آهس��ته به یولیا گفت: »مادر بزرگتت نمونۀ ارزش��مند همبستگی 

جهانی است. اگر چه هنوز نمی دانم چطور می خواهیم به هند برسیم.«
یولیا جواب داد: »مادر بزرگ راهش را پیدا می كند. او تجربیات زیادی 

در زندگی دارد.«

امروز و هر روز
صب��ح روز بع��د یولیا خیلی دیر از خواب بیدار ش��د. با فكر این كه به 
ورزش صبحگاه نرسیده، از تخت پایین پرید. چشمش كه به عكس آشنای 
روی دیوار روبه رو افتاد، همه چیز را به یاد آورد. صداهایی از اتاق مادربزرگ 
به گوش می رس��ید. پاورچین س��مت در رفت و از الی در نگاهی انداخت. 
آنچه را می دید، نمی توانست باور كند. ببر روی زمین نشسته بود و زانوی 
پر درد مادربزرگ را در پنجه های بزرگش گرفته بود، مار سر پهنش را دراز 
كرده بود و به زبان خودش چیزی زمزمه می كرد. مادر بزرگ با دیدن یولیا 
گفت: »نگران نباش، مشورت با دیگران ضرری ندارد. می دانی؟ من دیگر 

به درمانگاهها اعتماد ندارم. برو و صبحانه را آماده كن! «
یولیا كتری را روی اجاق گذاشت و به اتاق برگشت. كاماًل عجیب بود 
كه مادربزرگ به این سرعت به زندگی كردن كنار فضاییها خو گرفته است. 

یولیا واقعاًً او را دست كم گرفته بود. 
ببر گفت: »مطمئنم كه داروی تقویتی ما به ش��ما ضرری نمی رساند. 

اگر اعتراضی ندارید، شروع كنیم.«
یولیا پرسید: »ممكن است بپرسم چه می كنید؟«

مار توضیح داد: »روشن است. وقتی ما به این بدنهای زمینی تغییر داده 
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شدیم، به ما یك كوله پشتی طبی دادند. به هر حال هر چیزی ممكن بود 
پیش بیاید. كوله پشتی ویژه ای برای ساكنان زمینی طرح ریزی شده است. 
همه گونه تداركات برای شكس��تگی، س��وختن و تّورم فراهم شده است. 
دوست ما ترنكوری ترنكوری، »ماریا میخاییلونا« را معاینه كرده و به این 

نتیجه رسیده كه داروهای ما برایش بی ضرر است.«
ببر پنجه روی شكمش كشید تا كیسه اش را نشان دهد؛ كیسه ای مثل 
كیس��ۀ كانگوروها كه فقط زیپ داش��ت. پنجه اش را به داخل كیسه برد و 
لوله ای را از آن بیرون آورد. آن را فشار داد و پماد زردرنگی بر كف پنجه اش 

نشست. سپس زانوی مادربزرگ را با آن ماساژ داد. 
مادر بزرگ گفت: »چقدر داغ است! «

مار گفت: »پس خوب است.«
ببر ماساژ را تمام كرد. روی مادربزرگ پتو كشید و رفت تا پنجه هایش 
را بشوید. انگار تمام عمرش را در آنجا زندگی كرده است. مادر بزرگ صدا 

كرد: »یولیا، تلفن و دفترچۀ تلفن را به من بده! «

یولی��ا آنچ��ه را مادربزرگ خواس��ت برایش آورد و حّت��ی عینكش را 
فراموش نكرد. 

متشكرم، قصد دارم به چند جا تلفن بزنم. از آن جعبه پول بردار و چهار 
لیتر ش��یر، پنج جین تخم مرغ و هش��ت تا نان بخر. می دانی؟ حاال دیگر 
ما تنها زندگی نمی كنیم. من س��عی كردم بفهمم از چه خوششان می آید. 
ممكن است چیزی نخواهند ولی نیاز به غذا خوردن دارند. حاال دیگر برو. 
یولیا فیما را در حوالی خانه اش دید. فیما نمی دانست كه باال برود یا نه 
چون از كنار آمدن مادربزرگ با غریبه ها خبر نداش��ت. به یولیا در كشیدن 
ساك به باالی پله ها كمك كرد. مادربزرگ هنوز همانجا بود. یولیا برایش 

مقداری قهوه برد و پرسید: »راهی پیدا كردید؟«
مادرب��زرگ جواب داد: »نه تنها راه��ش را پیدا كردم، بلكه انجام هم 

دادم.«
تلفن زنگ زد و مادربزرگ گوشی را برداشت: »كولیا تو هستی؟ خوب؟ 
گفتی یازنفها در مس��كو؟ خوب اس��ت. من زیاد س��رپا نیس��تم اما یولیا را 

می فرستم. دلیلش را خواهم گفت.«
مادر بزرگ گوشی را سر جایش گذاشت. یولیا پرسید: 

»باغ وحش بود؟«
مادر بزرگ زود جواب داد: »بلیت هند را از باغ وحش 
می گیرند؟! من به س��یرك تلفن كردم. حاال با دقت گوش 
كن و برای یك بار هم كه ش��ده س��عی كن آنچه را یك 
بزرگ تر به تو می گوید انجام دهی. االن به بولوار تسوتنوری 
می روی. كس��ی را با نام یازنف پیدا می كنی. او حیوانات را 

تعلیم می دهد. االن در حال تمرین هستند.«
مادربزرگ با صدای گروهبان ارشدی اش حرف می زد. 
كمتر پیش می آمد از این صدا استفاده كند. موقع جنگ او 
مجری رادیو بوده و حتی با چتر نجات پایین پریده است. 

فیما پرس��ید: »تمرین؟ در یك س��یرك؟ دیشب هم 
یك بار به ذهنم رس��ید. از خودم پرس��یدم ببرها كجا پیدا 

می شوند؟ بله در سیركها.«
یولیا هنوز سر در گم بود: »كه چی؟«

مادر بزرگ گف��ت: »می خواه��م میهمانهایمان را به 
سیرك بدهیم. آنجا در آرامش بیشتری خواهند بود و مثل 
حیوانات تربیت شده كار می كنند. معتقدم همه چیز درست 

می شود. فقط كمی به تو بستگی دارد.«
مادرب��زرگ برای هوش و بلوغ یولیا ارزش قائل بود و 
سعی می كرد در مواقع واقعاً ضروری نصیحتش بكند. پس 
یولیا و فیما نیم ساعت بعد در سیرك قدیمی شهر بودند. فیما 
دِر ورودی پشتی سیرك را كه نگهبان نداشت، پیدا كرد و 
خیلی زود به داخل س��اختمان كه بوی مخصوص سیرك 
داشت، رسیدند. چند كارگر در حال برپا كردن حصار فلزی 
بودند. كارهای صبحگاهی میدان سیرك عجیب بود. فیما 

به یكی از آنها نزدیك شد: »یازنفها اینجا كار می كنند؟«
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كارگر كه اصاًل از دیدن یك پسر بچۀ غریبه در پشت صحنه تعجب 
نكرده بود، جواب داد: »این چیزها را برای آنها به پا می كنید.« یولیا و فیما 
باال رفتند تا تمرینات مربیان حیوانات را تماشا كنند. نخستین كسی كه به 
میدان وارد ش��د، مرد میانس��الی بود كه لباسی راه راه پوشیده بود. عالمت 
داد و حیوانات در راهروی محدودی یورتمه رفتند. فیما حیوانات را شمرد: 

»چهار شیر، زیاد نیستند... آها... یك پلنگ و یك ببر...«
در قفس��ی گرد، حیوانات با تنبلی دور پایه ها می گشتند. زن جوانی با 

بینی پهن و كوتاه به طرف حیوانات رفت و با آنها صحبت كرد. 
یولیا گفت: »یك چیزی را می دانی؟ برای من دیدن این منظره، جالبتر 
از دیدن اجرای س��یرك است.« صدایی از پش��ت سرشان گفت: »نیازی 

نیست.«
یولیا رویش را به عقب برگرداند. در ردیف عقب پسر بچۀ دوازه ساله ای 

با همان صورت گرد و بینی پهن ایستاده بود. 
یولیا با احتیاط پرسید: »چرا؟«

پس��ر جواب داد: »ورا با آن حیوانات جور اس��ت. حس هفتم دارد! پدر 
می گوید موقعش كه برسد اجرا را به او واگذار می كند.«

یولیا پرسید: »اسمت یازنف است؟«
آره، شما اینجا چه می كنید؟ از دوستان مدیر هستید؟ 

فیما در جواب پسر گفت: »نه، ما ببری داریم كه می خواهیم به سیرك 
بدهیم.«

یولیا تشر زد »خفه شو! « اما آن حرف زده شده بود. 
پسر لبخندی زد: »ببر؟ كجا؟ در جیبت دروغگو؟«

فیما فریاد كشید: »من دروغ نمی گویم.«

یازنف بزگتر به دس��تیارش كه بیرون از قفس بود و شلنگی به دست 
داش��ت رو كرد و گف��ت: »والری، بّچ��ه را بیرون ك��ن. حیوانات ناراحت 

می شوند.«
یولیا زیر لب غرید: »فیما! «

بچه ها به خیابان رفتند اما فیما هنوز غر می زد: »او شروع كرد. ندیدی 
چطور عصبانی ام كرد؟«

یولیا گف��ت: »می دانی برای چه؟ برو و چی��زی بگیر بخور یا هر كار 
دیگ��ری دلت می خواهد بكن. نمی خواه��م ببینمت. تو خیلی خودخواهی. 

احساساتت برایت مهمتر است تا دلیل اینجا آمدنمان! «
من حقیقت را به او گفتم. می خواستم ببرمان را به او بدهم. 

یولیا دوباره گفت: »از جلوی چشمم دور شو! «
بعد هم چرخید و در جهت مخالف راهش را در پیش گرفت. س��پس 
س��ربرگرداند و نگاهی به عقب انداخت. ظاهراً فیما غرق در فكر بود. س��ه 
روب��ل از جیبش بیرون آورد. معلوم بود كه تصمی��م گرفته به حرف یولیا 
گوش كند. وقتی رفت، یولیا به سیرك برگشت. بیش از دو ساعت منتظر 
شد. واقعاً كه سرسخت بود. سرانجام یازنف كوچك از در عقب بیرون دوید. 
یولیا در دكۀ بس��تنی كنار بولوار به او رس��ید. آن قدر منتظر ش��د تا یازنف 

بستنی خرید. روی نیمكت نشست و كاغذ بستنی را پاره كرد. 
یولیا گفت: »یازنف از دوس��ت من ناراحت نشو. او راست گفت، فقط 

خیلی احمقانه شروع كرد.«
یازنف كوچك متعجب گفت: »سالم. چرا دنبالم می كنی؟«

می خواهم مطلب مهمی را به تو بگویم. 
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كلوپ طنز
اعصاب نوردي 
تقديم مي كند

جوالدوز و سوزن
این شركتهای ساخت موبایل، كامپیوتر، لب تاپ، تلویزیون و تكنولوژی در 
جهان، جانوران اعصاب نوردی هستند. تا آدم می خواهد یكی از وسیله های جدید 
آنها را تهیه كند و به دیگران پز بدهد و سری در میان سرها در بیاورد، ناگهان 
متوجه می شود كه این كوفتیها یك چیز جدیدتر ساخته اند و عرضه كرده اند و 

باز هم ما جا مانده ایم. 
مردمی كه تكنولوژی را به این نیت دنبال می كنند كه می خواهند از آن بهره 
ببرند، كارشان درست است ولی برخی از مردم خوششان می آید كه خودشان 
روی اعصاب خودشان بروند و اعصابشان را چنگ چنگ كنند. آنها برایشان هیچ 
اهمیتی ندارد كه دوربین موبایلشان چند مگا پیكسل باشد یا سیستم جی پی 
اس را پشتیبانی كند یا اصاًل خوب آنتن بدهد و آدم بتواند بدون دق و سق دو 
كلمه با گوشی اش حرف بزند! اینكه یك تلویزیون 70 اینچی در یك آپارتمان 
50 متری جا نمی شود، باز هم برایشان مهم نیست. مهم این است كه 
آخرین تكنولوژی روز را بقیه نداشته باشند و آنها داشته باشند. اینكه 
آدم دنبال تكنولوژی باشد، بد نیست ولی كم كم این قضیه روی 
اعصاب آنها می رود و اعصابشان به ناگاه دچار خط خطی شدگی 
می شود. باالخره این هم شیوه ای است برای اعصاب نوردی! 
رفت. چون یك  دیگران  اعصاب  روی  نباید  كه  همیشه 
ضرب المثلی می گوید اگر می خواهی یك جوالدوز به 
كسی فرو كنی، اولش بیا یك سوزن را خودت امتحان 

كن. 

فقط جوالدوز
برخوردار  مناسبی  مالی  امكانات  از  اگر 
هستید و دلتان می خواهد روی اعصاب برخی 
بروید، چند كار  از آدمهای تكنولوژی دوست 
می توانید انجام دهید. اول اینكه صبر كنید تا 
آنها یكی از آخرین تكنولوژیها را خریداری 
كنند و بعد شما بروید یك چیزی باالتر از 
آن را بخرید. ممكن است این كار از نظر 
اقتصادی به صرفه نباشد، پس می توان از 
برای  كرد.  استفاده  شایعه  قدرتمند  اسلحۀ 
مثال اگر آنها به شما می گویند كه یك موبایل 
خریده اند كه دوربینش دوازده مگا پیكسل است، 
شما تیز بازی دربیاورید و بگویید چرا 14 مگا پیكسلی اش 
را نخریده ای؟ اگر آنها گفتند كه دوربینشان آخر خفن است، شما بگویید كه 
در سایت اینترنتی آن شركت دیده اید كه چنین چیز عجیب و غریبی یعنی یك 
گوشی با دوربین 14 مگاپیكسل در راه است و تا چند روز دیگر به بازار می رسد. 
شما از همان لحظه یك ویروس را در ذهن آن بندۀ خدا انداخته اید و حاال او 
تمركزش را از دست می دهد، كف دستانش عرق می كند و دلش می خواهد 

لذت 
اعصاب نوردی 
مدرن
حيم - اعصاب نورد
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گوشی اش را به دیوار بكوبد و سرش را ایضاً، زیرا سری را كه چنین كالهی بر آن برود، مستحق 
به دیوار كوبیده شدن می داند. دلش می خواهد با كسی حرف نزند و مستقیماً خود را به اینترنت 
برساند تا بفهمد در این دنیای لعنتی مجازی چه خبر است كه او از آن بی خبر مانده است. شما 
با این كارتان نه تنها اعصاب او را رنده كرده اید بلكه اعتماد به نفسش را دچار لهیدگی مزمن 
ساخته اید. حاال خیالتان راحت باشد كه آن تكنولوژی جدید را كه او كلی پول باالیش داده 

است، از چشم و چال طرف انداخته اید و لذت برتر بودن را كوفتش كرده اید! 

قيمت گذاری
یكی از راههای تشریف فرمایی روی اعصاب افرادی مانند آنها كه در باال ذكر شد، این 
است كه قیمت اشیایی را كه خریده اند از آنها بپرسید. اشتباه نكنید! درست است كه آنها در ابتدا از این 
سؤال خیلی لذت می برند چون به هر حال كلی پول باالی آن چیزی كه خریده اند، داده اند و دلشان می خواهد هر 
چه بیشتر مطرحش كنند ولی وقتی كمتر از چند هفته از خرید آن می گذرد، مطمئناً قیمت آن چیز به شدت افت می كند و 
با اینكه آنها دلشان می خواهد از راه برتری جویی مالی خودشان را برتری جویی كنند ولی ته دلشان به شدت می سوزد و از آن جایی كه 
ته دل ارتباطی مستقیم با اعصاب دارد، اعصابشان نوردیده می شود. حاال اگر می خواهید دادشان را در بیاورید، قیمت جدید آن وسیله 
را نیز در مأل عام اعالم كنید و جار بزنید. شاید آنها دفاع كنند، شاید خودشان هم به این اشتباه اقرار كنند و شاید اصاًل از ناراحتی 
سرشان را به دیوار بكوبند ولی یادتان باشد كه در هر حال شما در آن لحظه روی اعصابشان هستید و مطمئناً دلشان می خواهد نه 
سر به تن شما باشد، نه سر به تن سایر اعضای حاضر در جمع كه دارند شما را تأیید می كنند. البته ما هم همین را می خواستیم یعنی 

طوری اعصابشان خراب شود و حالشان گرفته شود كه راه نفس برایشان باقی نماند. 

ويروس بپاشيد
ویروس پاشی یعنی ویروسی كردن چیزهای مختلف، از ازل مرسوم بوده است یعنی برای مثال وقتی كه شما 

سرما خورده اید، چرا دیگران سرما نخورده باشند؟ پس ساده ترین راه حل این است كه آنها هم همرنگ 
جماعت شوند و سرما بخورند. چگونه؟ با یك عطسۀ ناقابل! شما وقتی كه عطسه می كنید، ممكن 

است برای خودتان عافیت باشد ولی برای اطرافیان... 
البته همۀ بیماریهای عالم سرماخوردگی نیست. یكی از مهمترین بیماریها برای افراد این 

است كه یك آدم بی مباالت روی اعصابشان برود و تكنولوژی آنها را ویروسی كند. برای 
مثال یك كول دیسك آلوده پر از تروجان را درون USB آنها فرو كنید و از آنجایی كه 

همۀ ما خوب می دانیم كه پورت USB به هیچ عنوان توسط ویروس یابها كنترل 
نمی شود، با فرو شدن آن كول دیسك در عرض ای كی ثانیه یا به قول بعضیها 
جیك ثانیه نه تنها كامپیوتر آن دوست محترم ویروسی می شود بلكه اعصاب او 

نیز سوزن سوزن می شود. 
راههای بی رحمانه تری نیز برای این كار وجود دارد؛ برای مثال فرض 
كنید یك دوست محترم با همان مشخصات ذكر شده، یك گوشی موبایل 
خیلی فول تكنولوژی خریده و مشتاق است كه از شما فایل صوتی خنده دار 
یا فایل تصویری بانمك بگیرد و به واسطۀ آن خودش را شیرین كند و 
بانمك جلوه بدهد. در اینجا شما وظیفه ای ندارید جز اینكه ابتدا یك فایل 

ویروس برایش ارسال كنید و بعد برای اینكه به شما شك نكند، چندتایی 
هم از آن فایلهای بامزه بازی بفرستید و منتظر شوید تا این جناب فایل خود را باز 

كند و ویروس مانند یك عطسۀ آبدار درون صورت موبایلش پخش و پال شود. حاال با خیال راحت 
لم بدهید و از این اعصاب نوردی مدرن خود لذت ببرید. 
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سينما

انگار بعضی از چیزها هستند كه برای موفق شدن زاده می شوند. تقدیر 
آنها اینچنین رقم خورده است كه از هیچ پدید بیایند و پس از شكوفا شدن، 
قله های موفقیت را یكی پس از دیگری فتح كنند. دنی بویل مستندساز، 
سازنده انگلیسی فیلم زاغه نشین میلیونر هیچگاه تصور نمیكرد كه داستان 
یك خطی او بتواند فیلمی را پدید بیاورد كه شهرت جهانی داشته باشد و 
بتواند چندین جایزۀ اسكار را از آكادمی فیلم بگیرد. زاغه نشین میلیونر روایت 
عادی مردم هندوستان است؛ آنان كه در مسیر ناهموار و پرطنش زندگی 

پاسخ بسیاری از سؤاالت را می یابند و می توانند 
تنها  برسند.  موفقیت  به  خود  آموزه های  با 
برای  این است كه زمینه ای  اشكال كارشان 
موفقیتشان وجود ندارد و حتی وقتی در این راه 
قدم بر می دارند، دیگران به آنها شك می كنند 
و به این راحتیها باور نمی كنند كه یك نوجوان 
فقیر بتواند پاسخ سؤاالتی پیچیده را بدهد و 

جایزۀ میلیونی آن را تصاحب كند. 
معروف  جهت  این  از  تارانتینو  كوآنتین 

شد كه در فیلم پالپ فیكشن خود ساختار روایی 
كالسیك فیلمها را در هم شكست و به شكلی 
جدید به روایت داستان پرداخت، طوری كه اگر 
قسمتی از فیلم را نمی دیدیم یا تا آخرین لحظه 
پای فیلم نمی نشستیم، نمی توانستیم داستان فیلم 
را درك كنیم و این پیگیری داستانی بود كه باعث 
می شد كلیت فیلم در نهایت در ذهن بیننده شكل 

بگیرد و برای دریافت مفهوم از فیلم، بیننده باید با حواسی جمع پای فیلم 
بنشیند و لحظه لحظۀ آن را دنبال كند. 

دنی بویل كارگردان فیلم میلیونر زاغه نشین نیز بار دیگر به خلق چیدمانی 
جدید در روایت داستان دست زده است. او به ظاهر از تكنیك فالش بك 
یا بازگشت به گذشته برای روایت داستانش استفاده كرده است ولی این 
تكنیك به شیوۀ بدیعی به كار رفته است كه می توان آن را به شدت در 
اختیار داستان دانست. پیش از این هر كس این تكنیك را به كار می گرفت، 
به این دلیل بود كه می خواست تنها تكنیكی در 
فیلم به كار برده باشد ولی فیلم زاغه نشینن به 
به هر  نداشت و  راه دیگری  این تكنیك،  جز 
شیوۀ دیگری اگر روایت می شد ساختار به هم 

می ریخت و داستان از هم می پاشید. 
دلیل  و  فیلم  قوت  نقطۀ  مهمترین  شاید 
سراسر  از  مخاطبهایی  جذب  برای  آن  اصلی 
و  باورپذیر  بسیار  فیلم  كه  باشد  این  جهان 
یافتن  دست  برای  كارگردان  است.  طبیعی 
به چنین فضایی ماهها در مناطق زاغه نشین 
هندوستان زندگی كرده و فیلمنامه اش را بر 
این اساس و بر این پایه اصالح كرده است. 
او حتی برای اینكه هر چه بیشتر به این فضا 
نزدیك شود، كلیۀ بازیگران فیلم را در همین 
زاغه ها انتخاب كرده است. به راستی كودكانی 
كه در این فیلم بازی می كنند، زاغه نشین و 

حامد قاموس مقدم
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بدبخت هستند و حتی پس از موفقیت جهانی فیلم و دریافت جوایز اسكار، 
بدبختی دست از سرشان برنداشته است و پدر بازیگر دختر فیلم كه دوران 
خردسالی دختر را بازی می كند، چند وقت پیش می خواست این دختر را به 

مبلغی بفروشد تا بتواند زندگی سایر افراد خانواده را نجات دهد. 
این فیلم عالوه بر اینكه زندگی این 
زاغه نشینان را به نمایش می گذارد، آمال 
پایین ترین  از  را  هند  مردم  آرزوهای  و 
به  آنها  تا ثروتمندترین  اجتماعی  طبقۀ 
خوبی به نمایش می گذارد. چیزهایی را 
كه در زندگی هندیها نقش اساسی دارد 
نقش  و  ببینیم  فیلم  این  در  می توانیم 
ارزندۀ آنها را در زندگی هندیها احساس 
كنیم. برای مثال، آمیتاباچان اسطوره ای 
است كه هندیها برای یك لحظه دیدن 
او خودشان را به آب و آتش می زنند یا 

قطار، موجودی است كه زندگی هندیها بر 
آن و در مسیر آن جریان دارد و حتی گاهی 
به پناهگاهی برای آنها تبدیل می شود یا تاج 
محل یا آنیل كاپور به عنوان یك كاپور كه او 
نیز جزو اساسی ترین چیزهای فرهنگ هندی 
است. از ظریف ترین نكاتی كه در این فیلم 

وجود دارد، می توان به عشق و عامل 
از  نیز  كرد. عشق  اشاره  آن  محرك 
همان چیزهایی است كه در زندگی 
هندیها جریان دارد. این عشق می تواند 
دیگر  و  طبقاتی  مذهبی،  مرزهای 
فاصله های بین هندیها را بردارد و آنها 
را به یكدیگر نزدیك كند. كارگردان 
بیننده  در  را  حس  این  اینكه  برای 
بیشتر تقویت كند، صحنه هایی خشن 
درگیریهای  و  مذهبی  اختالفات  از 
تصویر  به  هند  در  را  قبیله ای  قومی 

می كشد و پس از آن ایجاد عالقه میان دو كودك از دو مسلك مختلف، 
معنا و مفهوم زیباتری پیدا می كند. این فیلم نشان می دهد كه زاغه نشینان به 
دلیل تحمل و درك موقعیتهای مختلف زندگی به نوابغی تبدیل می شوند كه 
زندگی كردن را بلد هستند. آنها هر كدام به تنهایی به اندازۀ یك جامعه شناس 
خبره، تجربه و دانش دارند؛ هر چند كه با این تجربه ها و دانشها پیر می شوند و 

از میان می روند اگر موقعیتی برای شكوفا شدنشان پیش نیاید! 
سایر  برخالف  فیلم  این  نیست.  پرخرجی  فیلم  میلیونر  زاغه نشین 
فیلمهایی كه امسال در مراسم اسكار شركت كردند، از جلوه های تصویری 
ویژه و گریمهای سنگین و لباسهای عجیب و غریب بهره ای نبرده است و 

شاید همین بی تكلفی فیلم باشد كه باعث شده مفهوم و وجه انسانی فیلم 
برجسته تر و به دور از رنگ و لعابهای رایج بروز كند و به دل بینندگانی از نقاط 
مختلف جهان بنشیند. هر چند كه كارگردان برای خلق این فیلم از تدابیر 
رایج سینمایی برای جذب مخاطب و بیننده استفاده نكرده است ولی ماهها 
تالش و ریاضت او در راه ساخت این 
فیلم باعث شده كه چكیده ای موفق 
از آنچه را كه در ذهن داشته است 

بتواند به بیننده منتقل كند. 
او فضاهای گانگستری بمبئی 
كشیده  تصویر  به  خوبی  به  نیز  را 
بی شباهت  كه  سیاه  فضایی  است؛ 
به زندگیهای گانگستری ایرلندیها و 
سیسیلیها در امریكا نیست. اینجا نیز 
مجتمعهای مسكونی تنگ و ترش 
بخاری  و  گرفته  دود  دیوارهای  با 
وجود  صحنه ها  تمامی  در  كه  غریب 
حضور  البته  می خورد.  چشم  به  دارد، 
این گانگسترها است كه این سیاهی را 
پدید می آورد. چون حتی وقتی كه چندتا 
از آنها بازیگر زن فیلم را در روز روشن 
در ایستگاه قطار تعقیب می كنند، كم كم 
فضا تیر و تار می شود و بیننده میان شب 

و روز در تردید می ماند. 
دنی بویل كارگردان این فیلم برای 
خلق اثر خود روشی جالب را در پیش 
گرفته است؛ او عالوه بر آنكه سینمای 
خود و شیوۀ فیلمسازی خودش را دارد، 
در خلق داستانی هندی در هندوستان 
از شیوه ای استفاده می كند كه معمواًل 
این  نه  و  كالسیك  هندی  فیلمهای 
كپیهای ناموفق از فیلمهای هالیوودی، 
مطابق با آن ساخته می شود. یعنی اگر 
كسی از میانۀ فیلم نیز به این فیلم بپیوندد برای لحظاتی تردید می كند كه 
آیا دارد یك فیلم هندی می بیند یا فیلمی دربارۀ هند. كارگردان این فیلم به 
خوبی تكنیكهای ساخت فیلم در هندوستان را بررسی كرده است و با تالش 
فراوان سعی كرده است از زاویه های دوربین، تكنیكهای فیلمبرداری، شیوۀ 
نورپردازی و حتی آتالوناژی استفاده كند تا فیلم را بیش از پیش به فیلمهای 

هندی شبیه سازد كه البته به حق در این مسیر به موفقیت رسیده است. 
زاغه نشین میلیونر، فیلمی است در ستایش زندگی و عشق كه شاید تنها 

راه نجات مردمی باشد كه به شدت با فقر دست و پنجه نرم می كنند. 
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كتاب چیز خوبی اس��ت! این را ما نمی گوییم، همه می گویند. روزنامه هم چیز خوبی اس��ت. این را هم 
ما نمی گوییم بلكه همه می گویند. مثاًل خاله فخری خیلی روزنامه دوس��ت دارد. س��عی می كند چشمش به 
صفحۀ حوادث روزنامه نیفتد زیرا دلش ریش می شود و غذا از گلویش پایین نمی رود. سعی می كند تحلیلهای 
سیاسی را هم نخواند زیرا معتقد است كه سیاست، خانوادۀ درستی ندارد و ممكن است یك جایی به ضررش 
تمام شود. سعی می كند اخبار و تحلیلهای اجتماعی را هم  دنبال نكند چون می گوید به اندازۀ كافی دور و 
برش تحلیل اجتماعی می شنود؛ از بقال و چقال بگیر تا رانندۀ تاكسی و اتوبوس. سعی می كند سراغ جدول 
و س��ودوكو هم نرود چون معتقد اس��ت كاًل در جهان بیش از چند جدول و سودوكو درست نشده است و او 
هم همۀ آنها را س��الها قبل حل كرده اس��ت و دیگر هر چیزی كه ارائه می ش��ود، تكراری است. او مطالب 
ادبیات و ش��عر و ش��اعری را نیز نمی خواند چون معتقد است وقتی كه این همه كتاب 
شعر درون كتابخانۀ منزلش دارد و همه را مطالعه كرده است دیگر لزومی  
ندارد ش��ّر و ور این جوجه شاعرها را بخواند. او عاشق این است 
ك��ه صبح به صبح وقتی برای خری��د به بیرون می رود، یك 
روزنامه تهیه كند، صفحۀ نیازمندیهایش را به جوانان محل 
ك��ه دنبال كار می گردند بدهد و بعد ب��ه خانه برود. با دلی 
خ��وش، برگ برگ روزنامه ها را روی زمین پهن كند و بعد 
با خیال آس��وده از اینكه خانه اش به گند كشیده نمی شود، 
بنشیند و سبزیهایش را پاك كند و بادمجانش را پوست 
بكن��د و برای دخترش باقال��ی پاك كند و برای 
س��ه تا عروسش لوبیا سبز خرد كند و برای 
نوه هایش گندم شاه دونه بو بدهد و آخر 
س��ر هم تلویزیون تماشا كند و تخمه 
بش��كند و همانطور كه از دورۀ جوانی 
عادت داش��ته، پوست تخمه را در هوا 
فوت كند. چون معتقد اس��ت آدمیزاد 
باید تا وقتی كه از خودش دندان دارد، 
تخمه بش��كند و پوستش را در هوا فوت 
كند چون این كار هم تمركز را زیاد می كند 

و هم نمی گذارد فكر آدم دنبال غیبت برود. 
قربانعلی خان عاش��ق كتاب است. به كتاب عشق 
می ورزد. او دوس��ت دارد همۀ كتابهای دنیا مال او باشد. دوست 
دارد همۀ آنها را ورق بزند. اتفاقاً نوۀ گلش هم عاش��ق كتاب است. نیما 
كه دوازده سال دارد، خیلی دلش می خواهد سراغ كتابخانۀ آقا قربانعلی برود و از ان باال بكشد 
و كتابهای پدر بزرگش را پایین بیاورد و آن را ورق بزند زیرا همیش��ه البه الی كتابهای پدربزرگ چیزهای 
جالبی می تواند پیدا كند. برای مثال س��ال گذش��ته كه معدل نیما از 20 به 19 تنّزل كرده بود، تنها چیزی 
كه توانس��ت اوقات تلخش را ش��یرین كند و به او شجاعت و جس��ارت روبه رو شدن با پدرش را بدهد، این 
بود كه به توصیۀ قربانعلی خان س��راغ یكی از كتابها رفت و از الی آن كارنامۀ پدرش را بیرون كش��ید و با 
اس��تناد به آن نمره های تك و توك توانس��ت خودش را تبرئه كند و از شّر تنبیهات و تحریمهای احتمالی 
پدر به خاطر آن نمرۀ نامیمون رها ش��ود. قربانعلی خان عاش��ق این است كه بنشیند در یك كنجی و بدون 
مزاحمت تلفن، زنگ در كوچه، برنامه های بی نمك تلویزیون، داد و فریادهای همسایۀ باالیی، ونگ زدنهای 
بچۀ همس��ایه پایینی، مته كاری همس��ایۀ بغلی، كلنگ بادی زدن زحمتكشان خدمات شهری در خیابان، 
فریاد زدن فروش��ندۀ باقالی فروش، صدای بلندگوی كت و ش��لواری و چند تا چیز كوچولوی دیگر، كتابش 

ليال بيگلری

نقش
و روزنامه کتاب مؤثر

طنز 
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را عاشقانه ورق بزند و بخواند. اتفاقاً او قرار بود نویسنده شود ولی از آنجایی كه به خودش قول داده 
بود كه تا وقتی كلی كتاب نخوانده دست به قلم نبرد، همچنان این تصمیم 
او معلق مانده است. نیما نیز پیش از این، جور دیگری عاشق كتاب بود. او 
دلش می خواست همۀ كتابهای كتابخانۀ پدربزرگ را كه فكر می كرد همۀ 
كتابهای دنیا اس��ت ورق ورق كند و با برگهای آن قورباغه، كبوتر، موشك 
و از همه مهمتر نمكدان چهارخانه ای درست كند. اتفاقاً چند باری هم برای 

ارج نهادن به آرزوی قلبی خود به شیوۀ نوین خودش به كتابها عشق ورزی كرد 
ه��ر چند كه پدربزرگ به رویش لبخند زد ولی پ��در، كتك مفصلی او را مهمان كرد تا 

دیگر دست به چنین اعمال بی فرهنگی ای نزند. 
سیمین خانم هم عاشق كتاب است. هر جایی از منزل آنها را كه نگاه 

كن��ی كلی كتاب می بینی؛ كتابهای ارغوانی ب��رای قبل از خانه تكانی، 
كتابهایی با جلد شومیز برای زیر میز، كتابهای جلد مخملی برای 
اتاق مملی، كتابهای یشمی برای اتاق پرده پشمی، كتابهای قد 

بلن��د، كتابهای قد كوتاه، كتابه��ای خوش اندام، كتابهای 
كلفت و.... آخر می دانید؟ چند س��ال پیش كه زن برادر 
س��یمین خانم در دانشگاه قبول ش��د و از طرف كلیۀ 
فامیل به عنوان فردی دانشجو و فرهیخته شناخته شد، 
س��یمین خانم چند تا از النگوهایش را فروخت و كلی 
كت��اب خرید تا از نظر علم و دانش��ی ك��م نیاورد. بعد 
از اینكه ناگهان برنج گران ش��د، شوهر سیمین خانم 
زرنگ بازی درآورد و ناگهان خیلی پولدار ش��د و یك 
خانه خرید كه خیلی باالی ش��هر است. این همزمان 

بود با وقتی كه پس��ر خواهرشوهرش در دانشگاه قبول 
ش��د و پسر س��یمین خانم را گرفتند بردند كه ببینند آن 
چیزها چه چیزی ب��وده كه مردم با خوردنش می تركانند. 
این شد كه باز هم در منزل سیمین خانم انقالب فرهنگی 

ش��د و این بار یك كامیون كتاب به سمت خانۀ آنها رفت و 
حاال حتی توی راهروها، راه پله ها، اتاق خوابها، اتاق پذیرایی و 
هر جای دیگر می توانیم این انقالب فرهنگی را حس كنیم چون 
در همه جا مانند اتوبوس��های چند سال پیش كتاب گذاشته اند. 
حتی سال گذشته كه جاری سیمین خانم دیپلم آشپزی گرفت، 

سیمین خانم سفارش داد كه برایش داخل آشپزخانه یك كتابخانۀ 
خیلی گران نصب كردند و تویش را پر كردند از كتابهای آش��پزی و تمام 

مجالت آشپزی را هم آبونمان شد تا از جماعت جا نماند. 
تازگیها به گوش س��یمین خانم رس��انده اند كه یكی از عموزاده های شوهرش دارد 
كش��اورزی می خواند و یكی از عمه زاده های خودش هم در رش��تۀ مكانیك قبول شده 

اس��ت. سیمین خانم به ش��دت در این فكر است كه یك كتابخانه درون باغچۀ درندشت 
حیاطش��ان بگذارد و همس��ر محترمش را هم وادار كن��د كه آن لوازم یدكیهای ب��ه درد نخور داخل 
گاراژشان را هم دور بریزد و جایش یك سری كامل كتاب مكانیكی به زبان فارسی و التین و عربی 

نصب كند.  به هر حال انقالب فرهنگی خانۀ سیمین خانم بدجوری دارد او را از پا در می آورد. 
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طنز

اگر تا به حال با شخصیت شده اید كه هیچ! چه بهتر! اصاًل ایول! دمت گرم! ولی اگر هنوز آنقدرها كه دلتان 
می خواهد و ما انتظار داریم احساس با شخصیتی نمی كنید، اگر كسی جلوی پایتان بلند نمی شود، اگر دستشان 
را برای مصافحه با شما دراز نمی كنند، اگر به شما خانوم یا آقا یا حتی جان نمی گویند، اگر موقع سوار و پیاده 
شدن از ماشین كسی در را برایتان باز نمی كند، اگر كسی با شما مصاحبه نمی كند، اگر برای بازگشتتان از مدرسه 
سر كوچه پارچۀ خوش آمد گویی نصب نمی كنند، اگر جورابهایتان بو می دهد، اگر معلمتان از شما انتظار دارد كه 
مشق بنویسید و درس بخوانید، اگر پدرتان برای شما چای نمی ریزد و زباله ها را خودش جلوی در نمی گذارد، حتمًا 
خودتان یك ایرادی دارید چون تا آنجایی كه ما می دانستیم و می توانستیم به شما راهنمایی كردیم. شاید هم... 

آهان درست است! شاید ایراد فنی دارید؟ 

ايراد فنی
اگر می خواهید با شخصیت باشید نباید ایراد فنی داشته باشید. 
ایراد فنی، ماشین را از پا در می آورد چه رسد به آدم دو پا! مثاًل یك 

ماشینی كه بسته شده به یك جرثقیل گردن كلفت و لنگ در هوا دارد 
توی خیابان دنبال آن جرثقیل كشیده می شود، با شخصیت تر است یا یك 
اتوموبیل ناناز صفركیلومتر كه روی چرخهای خودش ایستاده است و با 

غرور توی خیابان حركت می كند؟ ماشینها اگر ایراد فنی داشته باشند، 
حركت نمی كنند ولی آدمها نمی شود كه حركت نكنند. پس تا دیر 
نشده خودتان را كشان كشان هم كه شده به اولین آیینۀ دم دستتان 

برسانید. چه چیزی می بینید؟ یك زنگولۀ رسوایی در وسط یك جنگل جوش؟ 
یك لب تك خطی با گونه های گود افتاده و چشمان خروسی؟ 

راستش را بخواهید شما بیش از آنكه به آموزش نیاز داشته باشید به یك صافكاری 
و رنگ كامل نیاز دارید. در واقع تنها راه حلتان این است كه از شر این جور چیزها 

خالص شوید. ابتدا ببینید دماغ كدامیك از آشنایانتان پس از بینی شدن زیباتر شده است. سپس موذیانه 
و بی آنكه كسی به شما شك كند، آدرس او )یعنی دكتره( را بیابید. قلكتان را بشكنید و یك روز به بهانۀ 

كالس درسی فوق العاده پیش دكتره بروید و از او بخواهید كه چاره ای بیندیشد و زنگولۀ رسوایی تان را كه 
تخت به صورتتان چسبیده است به چیز قابل تحمل تری تبدیل كند. سپس از او بخواهید كلیۀ جوشهای 
پوست صورتتان را برایتان پاكسازی كند و گونه هایتان را هم باال بیاورد. با این كار هم از شر جوشها خالص 
می شوید، هم گونه دار می شوید و هم كلّي پول می دهید! اگر دكتر گفت كه این كارها در تخصصش نیست 
و باید به یك جای دیگر بروید، آدرس یك دكتر پوست معتبر را بگیرید كه حتماً متخصص باشد وگرنه 

چگونه
 با شخصيت
ليال بيگلری شويم

قسمت چهارم
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بی خیال داروهای اساسی تان بشوید. بعد بروید پیش او تا پوستتان را از شر آن جوشهای كوفتی كوفته ای 
كوفتی خالص كند. 

سپس چند كیلو بوتاكس بخرید و بدهید اصغرآقای تزریقاتی زیر همه جای صورتتان آن را تزریق كند. 
گونه ها را برآمده كنید، لبها را از حالت تك خطی به دوخطی كلفت تغییر دهید و بقیۀ بوتاكس را هم نگهدارید 

شاید مثاًل مد شد كه ملت پیشانی شان قلمبه باشد یا وقتی سرشان را خم می كنند چانۀ شان به زانوهایشان 
بخورد. 

از نظر كارشناسان شخصیتی ما، شما با تعمیر دماغ، پاكیزه سازی پوست و بوتاكس كاری باید با شخصیت شده 
باشید ولی اگر هنوز هم موجود بی شخصیتی به حساب می آیید، باید به خودتان كلی تر نگاه كنید. 

کمی کلی تر، کمی مرتفع تر
اولین قدم برای اینكه نگاهی كلی تر به خودتان داشته باشید، این است كه یك قدم از آیینه )اگر قدی 
است( فاصله بگیرید. حاال نگاهی به سر تا پایتان بكنید شاید ایراد شما این باشد كه از 
استانداردهای جهانی كوتاه تر هستید و مصرف انرژی تان در رده های x  و z قرار دارد یعنی 
آنقدر می خورید كه بتركید. خونسرد باشید! اگر ترس از ارتفاع ندارید، می توانید قد بلندتر 
شوید. برای این كار یك دمپاییهایی هست كه اگر پایتان كنید، در 
هر ثانیه حدود 20 سانت قد می كشید. البته باید آدم مواظب باشد كه 
در این كار خیلی هم زیاده روی نكند و زمان را در نظر داشته باشد چون 
ممكن است زیاده روی در این كار باعث شود كه سرتان خیلی زود به سقف 
بخورد. چون این راه قدری خطرناك است، ما جراحی را پیشنهاد می كنیم. ابتدا بروید 
و یك مجلّۀ خانوادگي انتخاب كنید. مطمئن شوید كه مجلّۀ انتخابی زردترین 
مجلّۀ روی كیوسك باشد. حتماً داخل آن چند تبلیغ در مورد دراز شدگی، نازك 
شدگی و كاًل باشخصیت شدگی وجود خواهد داشت. یكی از آنهایی را كه تبلیغ 
زشت تری دارد، انتخاب كنید چون آن تبلیغ قشنگها دندانشان گردتر است. بعد از 
انتخاب، تحقیق كنید كه ایشان حتماً دكتر نباشند چون دكترها خیلی سوسول 
هستند و از این عملهای باشخصیت سازی انجام نمی دهند. این دكترها چون 
دكتر هستند و پیشتر قسمنامۀ سقراط را خورده اند، عمراً زیر بار نمی روند و دیده شده 
است كه یا آنقدر آدم را نصیحت می كنند كه آدم بی خیال شود یا می دهند دو تا از 

برادران افغانی مان طرف را با اردنگی بیرون بیندازند. 
ولی اگر دكتر نباشد آنچنان با آغوش باز شما را می پذیرد كه نگو و نپرس و تا 
چشم به هم بزنید و نسكافۀ تان را بنوشید، پاهایتان را اره می كند بعد با ساچمه 
و لوله و زنجیر دوچرخه و اینجور چیزها شما را تبدیل به یك انسان رشید 

اندام می كند. 
نکته: یادتان باشد كه پیش از رفتن به مطب برای انجام این عمل، یك شلوار بلند با خود 

داشته باشید. 
تبصره: اگر می گویند این عملها فقط مخصوص دخترها است، بیخود می گویند. مگر با شخصیت 
بودن، زن و مرد دارد؟ چطور كار كه به اینجا می رسد، زنها با مردها 
باید  نروید. شما  این حرفها  بار  اینكه زیر  فرق دارند؟ خالصه 
باشخصیت باشید تا آیندۀتان تضمین شود. پس برای یافتن 

گوهر شخصیت از هیچ تالشی فرو گذار نكنید. 
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Õ  خیلی از دنیای ورزش دور شده اید! 

كی گفته؟ 
Õ  این طور به نظر می رسد! 

نه، اصاًل! كاماًل از اوضاع ورزش باخبرم. 

Õ  واقعا؟ 

ملی  تیم  سرمربی  االن  می دانم  مثاًل  بله، 
فوتبال عوض شده، چه تیمهایی به لیگ دسته اول 

سقوط كرده اند، چه تیمی قهرمان شده و... 

ورزشي

می توان به جرأت گفت که علیرضا دبیر یکی از خوش اخالق ترین و بهترین ورزشکاران ایرانی 
است که همچنان ویژگیهای بارز و نمونۀ خود را حفظ کرده است. او در مقابل هر پرسشی با تأمل 
جواب می دهد و حتی اکنون که از دنیای ورزش فاصله گرفته، باز هم به سؤاالت پاسخ مناسب می دهد. 
وی یکی از اعضای شورای شهر تهران است؛ شهری که مشکالت خاص خود را دارد. آلودگی هوا، 
ترافیک، جمعیت بسیار و... از شاخصه های آشکار این شهر هستند و البته باید به این نکته توجه داشت 
بلندمدت و تالش بسیار است؛ کاری که دبیر و  نیازمند برنامه ریزی  که برطرف شدن این مسایل 
همکارانش در شورای شهر تهران انجام می دهند. گفت و گو با وی در یک روز بهاری که دمای هوایش 
هیچ شباهتی به بهار ندارد و بیشتر شبیه زمستان است، بسیار جالب شد. می گویید نه؟ پس بخوانید. 

عليرضا دبير: 

کتاب هدیه بدهید 
افسون حضرتی
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Õ  پس از اوضاع فوتبال بیشتر مطلع هستید. 

نه، از فوتبال گفتم تا همه بدانند كه مشغلۀ كاری مانع كسب خبر 
مثالهای  هستند،  فوتبال  مسایل  دنبال  بیشتر  مردم  چون  است.  نشده 

فوتبالی زدم. 
Õ  دوست داشتید فوتبالیست بودید؟ 

 )مكث می كند( نه، چون كشتی را واقعاً دوست دارم اما به فوتبال هم 
خیلی عالقمند هستم و حتی با برخی از بازیكنان فوتبال بسیار دوستم. 

Õ  از این که کشتی را انتخاب کردید پشیمان نیستید؟ 
چرا باید پشیمان باشم؟ 

Õ  چون به ورزشهای غیر از فوتبال کمتر 

پرداخته می شود. 
ولی شما االن دارید با یك كشتی گیر قدیمی 

صحبت می كنید... 
دیگری  چیز  روزنامه ها  آمار  اما    Õ

می گوید. 
بله، به سایر ورزشها كمتر پرداخته شد. حداقل 
قدر  این  االن  مثل  می كردم  كار  من  كه  زمانی 

روزنامۀ ورزشی نبود. 
Õ  شما فکر می کنید چرا کسی از جامعۀ 

انتخابات شورای شهر کاندیدا  برای  فوتبال 
نشد؟ 

و  تمرین  گرفتار  خیلی  فوتبالیستها  نظرم  به 
به  تا  دارند  فراغت  وقت  كمتر  و  هستند  مسابقه 

مسایل شهری بپردازند. 
کار  چه  شهری  مشکالت  برای  شما    Õ

می کنید؟ 
طرحهای زیادی داریم كه بعضی از آنها زمان 
بر است و شاید كمتر كسی متوجه آنها شود ولی 
از بعضی طرحها مردم با خبر می شوند و تشكر هم 

می كنند. 
Õ  حل مشکالت تهران نیازمند چه راهکارهایی است؟ 

مشكالت كالن شهرها در همه جای دنیا به تدریج برطرف می شود و 
كار یك روز دو روز نیست. ما هم در شورای شهر و با همكاری شهرداری 
بررسی  را  راهكارها  و  می دهیم  پیشنهاد  می كنیم،  بررسی  را  طرحها 

می كنیم. فكر می كنم همه چیز خیلی مشخص و واضح است. 
Õ  مردم معموالً از چه مسایلی گله مند هستند؟ 

بیشتر گله مندی مردم از ترافیك و كمبود وسایل نقلیۀ عمومی است. 
جمعیت تهران خیلی زیاد است و چون عمدۀ مراكز دولتی در پایتخت 

هستند، هر صبح به این جمعیت درصدی هم اضافه می شود. 
Õ  شما خودتان هم از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده می کنید؟ 

بله، به خصوص از مترو. 

Õ  راضی هستید؟ 

به عنوان یك شهروند بله. خیلی راضی ام. 
Õ  مردم از شما سؤالهای ورزشی هم می پرسند؟ 

خیلی كم ولی چند وقت پیش بعد از بازی ایران و عربستان یك نفر 
در مترو از من پرسید به نظر شما تیم ملی به جام جهانی صعود می كند 

یا نه؟ 
Õ  چه جوابی دادید؟ 

نظرم را گفتم. 
Õ  نظرتان چیست؟ 

به نظرم نباید ناامید باشیم. هنوز سه بازی 
باقی مانده و ما شانس موفقیت را داریم. رسانه ها 
نباید اجازه دهند كه ناامیدی بر جّو فوتبال كشور 

حاكم شود. 
را  عربستان  با  ایران  بازی  شما    Õ

دیدید؟ 
بله. 

Õ  به نظرتان چطور بود؟ 

ولی  نمی دانم  را  فوتبال  مسایل  زیاد  من 
به نظرم از اواخر بازی تیم افت كرد. شاید گل 
تساوی باعث این اتفاق شد اما تماشاگران حق 
هر  به  چون  كنند  بی احترامی  دایی  به  نداشتند 
حال او یكی از اسطوره های ورزش ایران است و 

خیلی برای فوتبال كشور زحمت كشیده است. 
Õ  روزنامه های ورزشی را می خوانید؟ 

بیشتر  االن  اما  می خواندم  خیلی  قباًل 
البته  و  می خوانم  را  سیاسی  روزنامه های 
ورزشی  برنامه های  را.  ورزشی شان  نوشته های 

تلویزیون را هم نگاه می كنم. 
Õ  با توجه به مشغله ای که دارید، مطالعه 

هم می کنید؟ 
بله، به خصوص كتابهای تاریخی را خیلی دوست دارم. 

Õ  آخرین کتاب را کی خواندید؟ 

خیلی  كتاب  یك  می كنم  صحبت  شما  با  دارم  كه  االن  همین 
خوب یكی از دوستان هدیه داده كه هر شب حداقل نیم ساعت آن را 

می خوانم. 
Õ  شما هم کتاب هدیه می دهید؟ 

بله، خیلی زیاد. به همه نوجوانان و جوانان هم توصیه می كنم كه به 
دوستان و آشنایانشان كتاب هدیه بدهند چون یك كار فرهنگی بسیار 

باارزش است. 
Õ  آقای دبیر! گفت و گویمان بیشتر اجتماعی بود یا ورزشی؟ 

ورزشی بود البته شاید بهتر باشد بگویم فوتبالی بود )می خندد(
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مظفر ايزگو از کشور ترکيه
ترجمه ی ناصر فيض

تصويرگر :مرجان رستمي

داستان

پس از شانزده سال اقامت در آلمان، نمی دانم چی شد كه صاحبخانۀ 
ما تصمیم گرفت به تركیه برگردد. در نامه ای كه از او به دس��تمان رسید 
نوشته بود: »تصمیم گرفته ام كه به تركیه بیایم. سه ماه دیگر برای انجام 
بعضی از كارهایم می آیم، آن وقت دربارۀ خانه هم صحبت می كنیم. در 
این مدت ش��ما باید به دنبال خانۀ دیگری باش��ید. حتمًا می پرسید چرا! 

خیلی ساده است، تصمیم دارم در خانۀ خودم ساكن باشم.«
نامه به اینجا كه رسید، هر یك از افراد خانواده چیزی گفتند و نگاه 

نگرانشان را به یكدیگر دوختند. 
زنم درآمد كه: »االن دیگه با این قیمتها نمی ش��ه خونه پیدا كرد.« 
مادر زنم كه تا آن لحظه هنوز چیزی نگفته بود، پرید وسط حرف زنم و 

گفت: »مگه چی شده؟ حتمًا خوشی زده زیر دلش كه می خواد بیاد! «
دخترها و پس��رها نظرشان این بود كه: »ما نمی تونیم از این خونه و 
این محل دل بكنیم. توی این محل، خونه پایین تر از هفت هش��ت هزار 
لیره پیدا نمی ش��ه. ما با ماهی س��ه هزار لیره اینجا نشستیم. تازه آقا باال 
سر و صاحب خونه هم نداریم، سر ماه كرایۀ خود رو می بریم و می ریزیم 

توی حساب. بهتر از این نمی شه.«
ب��اور نمی كنی��د. بعد از این نامه فكر و ذكر من ش��د خانه. مادر زنم 
درس��ت می گفت، واقعًا مگر چه اتفاقی در آلمان افتاده كه این آدم پس 
از 16 س��ال می خواهد زندگی و اهل و عیالش را جمع كرده و به تركیه 
بیاید؟ تنها جملۀ نامه كه به ما كمی قوت قلب و آرامش می داد، این بود: 
»سه ماه دیگر برای انجام بعضی از كارهایم می آیم.« این یعنی صاحب 
خانۀ ما هنوز تصمیم ندارد كه به تركیه منتقل ش��ود و احتمااًل بچه ها و 
همسر و اس��باب و اثاثیه اش را با خودش نمی آورد، چند روزی در تركیه 

می ماند، بعد هم معلوم نیست كه تصمیم قطعی  بگیرد یا نه. 
پس از س��ه ماه نزدیك غروب بود كه زنگ در خانه به صدا درآمد. 
دخت��رم به طرف در رفت و لحظه ای بعد مرا ص��دا كرد: »بابا جون! بیا! 
صاح��ب خونه  اومده! « باور كنید كه اگر می گفت عزرائیل اومد ش��اید 
اینقدر ناراحت نمی شدم اما مجبور بودم كه خودم را طبیعی نشان بدهم. 
صاحب خانه توی درگاه ایس��تاده بود كه خودم را 
انداختم توی بغلش، درس��ت مثل كسی 
كه ش��یرجه می زند توی استخر. بعد 

دس��تش را گرفتم و با تعارفهای خیلی گرم و جانانه او را به خانه دعوت 
كردم. وارد اتاق پذیرایی ش��دیم و صاحب خانه كه نشس��ت، یك بالش 
نرم و پرقو گذاش��تم پش��تش و خودم هم لم دادم و شروع كردم: »ُخب 
حالتون چطوره رش��دی بیك؟ خیلی خ��وش اومدید، صفا آوردید...! « او 
هم كمی خ��ودش را جابجا كرد و گفت: »خواهش می كنم، متش��كرم، 

شما چطورید؟« 
حاال بشنوید از من... 

چنان آه و ناله ای كردم كه نگو و نپرس: »آخ آخ، اصاًل خوب نیستم 
رش��دی بیك. دور از جون شما پای مادر زنم هم شكسته و شده قوزباال 
قوز. اونم از دو جا و بدجوری شكس��ته.« رش��دی بیك گفت: »ان شااهلل 

كه خیره. حاال چی شد كه شكست؟«
گفتم: »خدا رو شكر كه برای شما اتفاقی نیفتاد و از پله ها به سالمتی 
باال اومدید. آخه با این كمبود و مش��كل برق، استفاده از آسانسور تقریبًا 
غیر ممكن ش��ده. توی 24 س��اعت فقط هفت هشت ساعات برق داریم 
و بقیۀ روز رو با بی برقی س��ر می كنیم. چند روز پیش مادر زنم داش��ت 
از پله ه��ا باال می اوم��د كه توی پلۀ چهارم لیز خورد و افتاد پایین پاهاش 
از دو جا شكس��ت.« حرفهایی كه می زدم انگار داش��ت درست از آب در 
می آمد، چون یكمرتبه صدای نالۀ مادر زنم از اتاق روبرو بلند شد. رشدی 
بیك گفت: »اجازه می دین حال ایشون رو بپرسم؟« گفتم: »اختیار دارید. 
اجازۀ ما هم دس��ت شماس��ت.« رش��دی بیك عیادتی از مادرزنم كرد و 
دوباره برگش��تیم توی اتاق پذیرایی و نشستیم. من با سرعت پتوی كنار 
اتاق را انداختم روی پای رشدی بیك و نشستیم. گفتم: »یه وقت سرما 
نخورید! خیلی باید مواظب باشید. راستی، چند روز اینجا می مونین!؟« در 

جواب من گفت: »نكنه شوفاژتون هم خرابه؟«
چن��ان آه بلندی از ته دل كش��یدم كه صدای آن در س��الن پیچید 
و در و پنجره ه��ا به لرزه افتادند و ادامه دادم: »س��وخت نداریم رش��دی 
بیك! س��وخت نیست. باور كنید 15 روزه كه داریم همین طور می لرزیم. 
حت��ی مدرس��ه ها به خاطر نبودن س��وخت تعطیل ش��ده. زبونم الل اگه 
مریض بش��ین. از اونجا كه توی بیمارستانها هم به خاطر كمبود سوخت 
سیس��تمهای حرارتی از كار افتاده، مریض قبول نمی كنن. راستی رشدی 
بی��ك، توی آلمان وضع چطوره؟ رش��دی بیك ش��روع كرد به تعریف و 
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توصیف آلمان كه چنین است و چنان است و گل وگلستان و...«
پریدم توی حرفش و گفتم: »قباًل گفته بودید توی »بورس��ا« قوم و 

خویش دارید. تونستین اونجا تشریف ببرین؟«
گفت: »نه، بعد از اینجا یه سری باید برم بورسا.«

گفتم: »افسوس رشدی بیك، افسوس كه نمی تونید! «
گفت: »چرا؟ واسه چی؟«

گفتم: »گازوئیل نیس��ت. گازوئیل كه نباش��ه یعنی اتوبوس و مینی 
بوس و... هیچی.«

گفت: »واقعًا چه گرفتاری واسۀ مردم درست كردن! «
گفتم: »رشدی بیك، توی آلمان وضع چطوره؟«

باز هم حدود نیم س��اعت از ترن و مترو 
و اتوب��وس برق��ی و... تعریف كرد، دوب��اره پریدم 

ت��وی حرفش و گفتم: »ُخب، رش��دی بیك. انش��ااهلل كه ما رو 
ببخشید چون مجبوریم امشب غذای سرد بخوریم. وقتی گاز نباشه چارۀ 
دیگه ای نیس��ت.« وقتی این جمله را می گفتم ادای كسی را درمی آوردم 

ك��ه عنقریب می خواهد گریه كند و بغضش بتركد. رش��دی بیك 
ح��دود 15 دقیقه از آش��پزخانه های مجهز و ش��یك آلمان 
تعری��ف و توصیف كرد و ما هم در همین فاصله س��فره را 

پهن كردیم. 
واقعًا یك هفته ای می ش��د كه به خاطر نداشتن گاز، 

غذای س��رد می خوردیم. كمی زیتون و پنیر و عس��ل 
با یك لیوان گذاش��تم جلوی رش��ید بیك و گفتم: 
»حتمًا توی آلمان كه بودید می گفتید وقتی برسم 
به تركیه چه غذاها كه نوش جان می كنم. اینطور 
نیس��ت؟! با كمال ش��رمندگی باید بگم كه این 
روزها توی كش��ور غذا هم نیس��ت.« رش��دی 
بیك گفت: »اگه می دونستم، از آلمان با خودم 
می آوردم. اونج��ا فت و فراوون ب��ود.« گفتم: 
»انش��ااهلل می بخش��ین. كاش اگه سرد هم بود 
می شد كمی كتلت گوشت یا سوسیس سر سفره 

بیاریم اما گوشت شده كیلویی هفتصد لیره 
و سوس��یس معمولی هم 400 لیره 

اس��ت. اص��اًل آدم نمی تونه 
نزدیكشون بشه.« رشدی 
بیك لقمه اش را به زور 
حال��ی  در  و  داد  ف��رو 

داش��ت  چش��مهایش  كه 
از حدق��ه در می آمد، 

»واقع��ًا  گف��ت: 

اینها رو درس��ت می گ��ی؟ غیر ممكنه! باور كردنی نیس��ت.« گفتم: »به 
خدا رشدی بیك همینه كه می گم. فردا خودتون تشریف ببرید بازار و از 
جلو ببینید.« رش��دی بیك گفت: »خیلی وضع بدی شده. یعنی اینجا یه 
كارمند با حقوق ماهیانه اش فقط می تونه ده كیلو گوش��ت بخره؟« گفتم: 

»بله، همین طوره، توی آلمان چی؟«
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رش��دی بیك ش��روع كرد یكی یكی ش��مرد كه عالوه بر ده كیلو 
گوشت، یك كارمند چه چیزهای دیگری می تواند با حقوق یك ماهش 
بخ��رد. بعد از اینكه غذا تمام ش��د، زنم یك س��ینی ب��ا حواله ای خیس 
كرده آورد و جلوی رش��دی بیك گرفت. رشدی بیك در حالیكه داشت 
دس��تهایش را پاك می كرد، گفت: »ای وای، زحمت شد. خودم می رفتم 

دست و روم رو می شستم.«
گفتم: »نمی تونس��تین. 4 روزه كه آب قطع شده. امروز 

رفتم یك بش��كه آب از مس��جد آوردم. حتمًا توی 
آلم��ان آب فراوونه؟« رش��دی بیك توضیح 

داد: »ت��وی آلمان قطع ش��دن آب معنی 
ن��داره. مگه آب هم قطع می ش��ه؟! آدم 
متم��دن رو با مق��دار آبی ك��ه مصرف 
می كنه می شناس��ن.« درست در همین 
لحظه صدای افنجار شدیدی شنیده شد. 
رشدی بیك یك مرتبه از جا بلند شد و 
دوباره پرید و نشس��ت س��رجایش و در 

حالی كه از ترس می لرزید، گفت: »چی 
بود؟ تو رو به خدا صدای چی بود؟« گفتم: »چیز 

مهمی نیس��ت، حتمًا بازم بمبی چیزی انداختن.« زنم اضافه كرد: 
»حتمًا انداختن توی قهوه خونۀ یونس. دفعۀ پیش همۀ شیشه های خونه 
شكست و اونها رو از نو انداختیم. این دفعه خدا رو شكر فقط شیشه های 
آشپزخونه بود.« رشدی بیك با وحشت به شیشه های شكسته نگاه كرد 

و پرسید: »اورهان بیك! اینجا هر چند روز یكبار این صداها می یاد؟«
گفتم: »وااّل معلوم نمی كنه رشدی بیك. یه وقت هر روزه، یه وقت 

هم می بینی سه ماه خبری نیست.«
زنم از آشپزخانه داد كش��ید: »خیلی ببخشید رشدی بیك. دو ساله 
كه ی��ك ذره قهوه نداریم. ت��وی آلمان وضع قهوه چطوره؟« رش��دی 
بیك گفت: »برزیلی می خوای هست، كنگویی می خوای فراوونه، قهوۀ 

ویتنام دلتون می خواد بو داده باش��ه، پودر باش��ه، درشت باشه، 
همه جورش هست.«

من و زنم آهی از روی حس��رت كش��یدیم 
و در حال��ی كه یك چایی به رش��دی بیك 

تع��ارف می كردم، گفت��م: »روزنامه های 
امروز رو نگاه كردین؟« گفت: 

»ن��ه! خبر مهم��ی داره؟« 
گفتم: »ن��ه! « و روزنامه ها 

را گذاش��تم جلوی رش��دی 
بیك. همین طور كه س��رش 

را انداخت��ه ب��ود روی روزنامه از 

خودش صداهای عجیبی در م��ی آورد: »آخ... آخ... آخ. وای وای وای... 
ه��و... هو... هو.« اینبار صدایش عین صدای ت��ارزان بود: »نگاه كن 8 
نفر رو به قتل رسوندن! « انگار نه انگار كه خبر مهمی رو شنیده باشم، 
گفتم: »8 نفر؟ فقط 8 نفر؟ این كه چیزی نیس��ت.« گفت: »مگه بیشتر 
از اینها می كشن؟« گفتم: »دیروز 15 نفر هم داشتیم.« پسرم وارد اتاق 
شد و با حالتی احترام آمیز و كمی هم خجالت رفت جلو و دست رشدی 
بیك را بوس��ید. رشدی بیك پرسید: »پس��رم كالس چندم هستی؟« 
من و زنم آهی از دل كش��یدیم كه: »عمو رش��دی بیك، اون كه 
نمی تونه مدرسه بره. می گین چرا؟ امنیت جانی نیست.: رشدی 
بی��ك گفت: »منو ببین كه می خواس��تم بچه ه��ام اینجا ادامۀ 
تحصی��ل بدن! « گفتم: »وضع تحصیل توی آلمان چطوره؟! « 
رشدی بیك حرفهای زیادی در رابطه با مدارس آلمان و وضع تحصیل 

در آنجا زد. زنم گفت: »اورهان، خیلی دلم شور می زنه! «
رش��دی بیك ابروهای��ش را باال انداخت و پرس��ید: »چرا؟« گفتم: 
»چیزی نیس��ت. یكی از دختره��ا دیر كرده، خب م��ادره دیگه، نگران 
می ش��ه.« رش��دی بیك یك مرتبه دس��تش رو طرف جیبش برد و در 
حال��ی كه باال و پایین می پرید، فریاد زد: »بیچاره ش��دم، 5 هزار 
ماركم...؟! « گفتم: »چی داری می گی رشدی بیك؟«

گف��ت: »جیب��م رو زدن، لختم كردن.« با 
رش��دی بیك رفتیم كالنتری، شكایتنامۀ 
رشدی بیك را گرفتند و افسر نگهبان 
با عصبانیت س��ر رشدی بیك داد 
كشید كه: »شما ناسالمتی ریش 
س��فیدها و عاقله��ای مایید. آخه 
این قدر بی توجه��ی و بی عقلی؟ 
آدم عاق��ل با 5 ه��زار مارك توی 
جیبش این ور و اون ور می ره؟ این 
هم��ه مارك رو توی جیبتون بذارین 
و بیفتین توی ش��هر، بع��د یه دزد كه 
بهت��ون زد، بدوی��ن و بیاین كالنتری كه 
چی؟ پولهای منو پیدا كنین! مگه پلیس نوكر 

پدر شماست؟ واقعًا كه! «
روز بع��د با ه��زار بدبختی یك مقدار 
پ��ول جور كردم و به رش��دی بیك دادم تا 
جای كرایۀ خان��ه از من قبول كند. بندۀ خدا چنان 
برای سوار شدن به هواپیما عجله داشت كه نگو. قبل 
از س��وار ش��دن به هواپیما آخرین حرفهایش این بود: 
»نه داداش! من از خیر اومدن به تركیه گذشتم. خونه 

مال خودت. بشین توش، فكر كن خونۀ پدرته! «
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طراح جدول: بنيامين اختري

افقی
1- الماس تراش دار- ساختمان چند طبقه

نوعی تك سلولی-  مادرید است-  پایتختش   -2
پایتخت ایتالیا

3- ابزار تراشكاری- راست- بی حس- نامی دخترانه
4- شراب )از آن طرف(- فالبین- سرور زبنورها

5- قافله- از عروسكهای ملی
6- زخم عفونی- نوعی حركت- هواپیمای جنگی)از آن طرف(

7- خانه- اشاره به نزدیك- از ورزشهای نفس گیر
8- تردستی- از قله های بزرگ زاگرس

9- ارزش )از آن طرف(- مشهور- میدان اسب دوانی
10- روستا- از استانهای شمال غربی- از آن كوه می سازند

11- مشكی- از دروس دبیرستان
12- نصف- انبار بی انتها- حرف همراهي

13- مریضی پوستی- خطایی در والیبال- جوش پلك چشم- درجه 
ای در كاراته

14- اثر- توقع- عالم
15- مخترع تلفن- نبودن نور روشنایی

عمودی
1- از شیرینی های ماه رمضان- جانماز- حیوانی درنده

2- قهرمان شاهنامه- گاری- كم یاب
3- از حبوبات- از وسایل ورزشی زورخانه ای- از بالیا

4- حرف انتخاب- گلخانه منزل- نوعی بستنی- حرف افسوس
5- سریع- همان راه راست- هدایتگر

6- غذای مجردها- وحشی-یكدسته ورزشی
7- سالح مؤمن- گلی خوشبو- خرس آسمانی

8- خّباز- وقار
9- ستون بدن- عدد ماه- یادگار
10- شهر شمالی- علم- گیاهان

11- طناب- پهلوان- كشتی جنگی) بهم ریخته(
12- دمای باالی بدن- اززبانهای ایرانی- قطع فیلمبرداری- مقابل 

خیر
13- نیروگاهی در شمال- خوردن زیاد برای دندان مضر است- نوعی 

پخت برنج
14- سوغات یزد- دودكش- محل داد و ستد پول

15- قسمت خارج ساختمان- جهاد كننده- رهبر مبارز هند
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