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امروز
روز تولد
من است

سرمقاله
انسيه موسويان

امروز روز تولد من است .سالها پيش در چنين روزي ،من مثل هزاران
هزار آدم ديگر ،پا به اين کرۀ خاکي نهادم .آن روز ،من براي اولين بار
چشمانم را باز کردم و بوسۀ گرم خورشيد را بر گونههايم احساس کردم.
شايد همين امروز ،درست در همين لحظه ،در گوشه و کنار زمين،
موجودات يا آدمهاي ديگري متولد شده باشند .شايد امروز نوزادي
اولين تنفس خود را گريسته باشد ،گل سرخي در باغچهاي شکفته
باشد و پروانهاي از تاريکي پيله بيرون آمده و پرواز روشنش را
آغاز کرده باشد .شايد تخم کبوتري شکسته و جوجهاي بال
گشوده باشد ،شايد سيبي کال بر درخت ،رسيده باشد ،شايد
دانهاي عمق تاريک خاک را شکافته و سر از خاک بيرون آورده
باشد ،شايد در کهکشاني دوردست ،آنجا که ميليونها سال نوري از ما فاصله دارد ،ستارهاي
زندگي درخشان خود را آغاز کرده باشد ،شايد در اعماق آبي اقيانوس ،ماهي طاليي کوچکي
به زندگي لبخند زده باشد و هزاران شايد ديگر...
اما طور ديگري هم ميشود فکر کرد .شايد همين حاال ،درست در همين لحظه،
گل سرخي در باد پرپر شده باشد .شايد آشيانهاي ويران شده و يا ماهي
نقرهاي کوچکي بر ماسههاي داغ ساحل در حال جان کندن باشد.
نه! نميخواهم به مرگ فکر کنم .هنوز دلخوشيهاي کوچک
اما ارزشمندي وجود دارند که به ما اميد زيستن ميدهند.
يک نفر ديشب مرد /و هنوز ،نان گندم خوب است/
و هنوز ،آب ميريزد پايين /اسبها مينوشند...
«سهراب سپهري»

امروز پر از حس زيستنم .ميخواهم ريههايم را پر
از هواي پاک کنم .ميخواهم زندگي را در تک تک
سلولهاي تنم احساس کنم .ميخواهم با تمام وجودم،
ديوانهوار زندگي کنم و آن وجود مقدسي را سپاس
گويم که زندگاني را به من هديه کرده است.
مي شود هر روز ،تولد ما باشد ،به شرط آنکه
چشمها را بشوييم و جور ديگر ببينيم .آن
وقت ميتوانيم هر روز «صبحها ،وقتي
خورشيد در ميآيد ،متولد بشويم».
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ياد دوست
روز آخر که روز سيزدهم خرداد ماه بود ،دکترها هم ديگر مأيوس شده
بودند .براي اينکه هر چه دارو به کار ميبردند ،فشار خون باال نميآمد .آقايان
دکترها و چند تا از دوستان ،اين طرف و آن طرف با حالت ناراحتي نشسته
بودند و نميتوانستند چيزي بگويند .آقاي دکتر فاضل و آقاي دکتر عارفي
يک جا نشسته بودند ،من رفتم پيششان گفتم« :چه خبر است؟ چرا اينطوري
نشستهايد و زانوي غم بغل کردهايد؟» دکتر فاضل به من گفت« :فالني،
آقا تا يکي دو ساعت ديگر بيشتر نميتوانند حرف بزنند .شما برو هر چه
ميخواهي از آقا بپرس ».گفتم« :خيلي خوب ».و رفتم در اتاق ،ديدم صورت
آقا نوراني شده و چهرۀ ايشان گل انداخته است و دارند نماز ميخوانند .آقا از
شب پيش نماز ميخواندند ،يعني از ساعت  10شب قبل از روز فوتشان نماز
ميخواندند و آن شب ديگر آقاي انصاري ايشان را براي وضو مهيا نکرد.
براي اينکه خودشان ديگر نگفتند که من وضو ميخواهم ،چون از شب تا
صبح بيدار بودند و نماز ميخواندند .آقا هيچ کار ديگري انجام نميدادند ،فقط
نماز ميخواندند .من رفتم داخل اتاق ،ديدم دارند نماز ميخوانند .همان طور
که خوابيده بودند ،با آن فشار سرشان را باال ميآوردند به عنوان رکوع و بعد
دوباره براي سجود .من هر چه کردم با آقا حرف بزنم ،دلم نيامد آن فضاي
معنوي را به هم بزنم .بعد فقط يک کمي بهايشان نگاه کردم و از اتاق آمدم
بيرون .ساعت سه بعد از ظهر حالشان بد شد که دستگاهها شروع کرد به کار
و ساعت  10شب هم ايشان فوت کردند.
نقل يک خاطرۀ ديگر هم خالي از لطف نيست و آن اينکه آقا ،علي
(سيد علي خميني ،نوۀ خردسال امام و فرزند حجتاالسالم حاج سيد احمد
خميني) را خيلي دوست داشتند ،علي هم حضرت امام را خيلي دوست داشت
ا ّما چيزي کهاين روزهاي آخر اتّفاق افتاد و واقع ًا براي همۀ ما تعجبآور بود،
اين بود که آقا ميگفتند« :علي پيش من نيايد ».ما همين طور مانده بوديم
که يعني چه! بعد من ديدم که امام در «چهل حديث» اين مسأله را دارد که
کساني که ميخواهند بميرند ،در آن لحظات آخر ،شيطان آن کسي را که از
همه بيشتر مورد مهر و عالقۀ اوست ،مقابل روي او قرار ميدهد تا مانع از
اين شود که فرد با ياد خدا از دنيا برود .ح ّتي براي بزرگترين اوليا هم -غير
از ائمه -اين معني وجود دارد و امام براي اينکه نکند چنين مسألهاي برايش
اتفاق بيفتد ،علي را که خيلي دوست داشتند ،در آن اتاق راه نميدادند.
سيد احمد خميني
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آقا قبل از رفتن به بيمارستان فرمودند« :نه ،من ديگر
برنميگردم ولي اين را براي شما بگويم ،رفتن خيلي دشوار
است ،رفتن خيلي دشوار است».
من گفتم« :آقا! شما اين حرفها را ميزنيد ،ما خيلي مأيوس
ميشويم .براي اين که تا آنجا که من ديدهام ،اگر چه سنم زياد
نيست ،افرادي که با شما بودهاند نقل ميکنند که شما به تمام
واجبات عمل کردهايد که هيچ ،از محرمات هم چيزي انجام
ندادهايد ،ح ّتي تمام اعمال مستحبي را انجام دادهايد و ح ّتي اکثر
مکروهات را هم انجام ندادهايد .اگر واقع ًا براي شما هم دشوار
باشد ،پس ما چه بگوييم؟ ما خيلي مأيوس ميشويم».
فرمودند« :نه ،از رحمت خدا که نبايد مأيوس باشيد .اين خود
بيشترين گناه است که از رحمت خدا مأيوس باشيد ا ّما اين را
بدانيد که رفتن خيلي دشوار است .من عملي ندارم که بخواهم
به آن عمل خوشحال باشم».

گفتم« :ولي آقا اين حرفها براي ما خيلي سخت است که
شما ميزنيد چون که واقع ًا اگر اينجور باشد ،ما خيلي ميترسيم،
نگرانيم و ناراحت هستيم».
فرمودند« :واقع ًا همين جور است .جايي که حضرت سجاد
السالم گريه ميکردند و ميفرمودند اي خدا ،چه بسا
عليه ّ
حسنات من سيئات باشد ،من ديگر عملي دارم که بخواهم به
آن خوشحال و دلگرم باشم؟ من فقط به فضل خداوند اميد دارم
و خودم هيچ عملي ندارم که بخواهم اميدوار باشم به عمل
خودم و رفتن خيلي دشوار است؛ رفتن خيلي دشوار است».
پزشکان آمدند و امام فرمودند« :موقع رفتن است».
ايشان يک نگاهي به دور اتاقشان کردند ،به صندليشان ،به
تاقچه ،واقع ًا نگاه خداحافظي بود .ح ّتي از در که بيرون رفتند،
يک نگاهي به در کردند و رفتند.
فاطمه طباطبايي

همان شبي که قرار بود فردايش حضرت امام مورد عمل
جراحي قرار گيرد ،براي وضو آب خواستند .ايشان نميتوانستند
حرکت کنند .سرم دستشان بود .ما رفتيم که آب براي ايشان
بياوريم .رفتيم يک پارچ آورديم و يک تشتي هم آورديم که
بگذاريم زير دست ايشان که وقتي وضو ميگيرند ،جايي
خيس نشود .ظرفي که از آن آب ميريختيم ،پارچ استيل
پر از آب بود .حضرت امام گفتند« :نه! يک قوري بياوريد».
چون پارچ خيلي بزرگ بود و وقتي آب ميريختيم ،مقداري
بيش از ح ّد معمول ميريخت ،قوري خواستند .رفتيم يک
قوري آورديم.
خيلي جالب بود که اينقدر مواظب بودند تا اندکي آب
اسراف نشود.
مح ّمد شريفي
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كامپيوتر

کليۀ
کليدهاي
ميانبر در
محيط

مهندس سروش مسعودي

Gmail

يکي از ويژگيهاي جالبي که گوگل براي سرويس ميل خود،Gmail ،
در نظر گرفته است ،امکان استفاده از کليدهاي تک و کليدهاي ترکيبي
ميانبر توسط کيبورد براي سهولت در دسترسي به قسمتهاي مختلف اين
سرويس ميل است .به ويژه پس از آنکه امکان ثبت نام در Gmail
بدون دعوتنامه نيز امکانپذير شد ،کاربران آن بسيار بيشتر شدند .در اين
قسمت قصد داريم ليست کامل کليۀ کليدهاي تکي ميانبر قابل استفاده در
 Gmailرا به شما معرفي کنيم.
کليد C :ايجاد  .Composeدر صورتي که کليد  Shift+Cرا بزنيد،
پنجرۀ  Composeدر پنجرهاي جديد باز ميشود.
کليد K :رفتن به قسمت  Conversationجديد
کليد J :رفتن به قسمت  Conversationقديم
کليد N :ايميل (پيام) بعدي
کليد P :ايميل (پيام) قبلي
کليد  Oيا  :Enterباز کردنConversation
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کليد U :بازگشت به ليست Conversation
کليد Y :آرشيو .آنچه در حال ديدن آن هستيد را به قسمت آرشيو ايميل
شما ميفرستد.
کليد X :انتخاب  Conversationبراي آنکه آن را بخواهيد پاک،
آرشيو و کارهايي از اين نوع کنيد.
کليد S :ستارهدار کردن پيام يا Conversation
کليد!  :گزارش دادن اسپم بودن يک پيام يا Conversation
کليد R :جواب دادن ( )Replyبه پيام .در صورتي که کليد  Shift+Rرا
بزنيد ،پنجرۀ جواب دادن در پنجرهاي جديد باز ميشود.
کليد A :جواب دادن به همه ( )Reply Allدر صورتي که از کليدهاي
 Shift+Aاستفاده کنيد ،پنجره  Reply Allدر پنجرهاي جديد باز
ميشود.
کليد F :فوروارد کردن .در صورتي که از کليدهاي  Shift+Fاستفاده
کنيد ،پنجر ه فوروارد در پنجرهاي جديد باز ميشود.
کليد Esc :خارج شدن

ويندوز 7
 100درصد مجاني

با توجه به مطالب گذشته و اعالم شرکت ماکروسافت در خصوص
قطع پشتيباني ويندوز اکس پي و نيز شايعات در مورد آمدن زودهنگام
ويندوز  ،7انتظار چنين اتفاقي از سوي ماکروسافت دور از ذهن نبود .بله!
باالخره ماکروسافت در طي يک اقدام عجيب ،نسخ ۀ nRelease Ca
 didateيا همان منتخب منتشرشده را روي وبسايت خود معرفي کرد
و آن را جهت دانلود براي تمامي مردم روي کرۀ زمين به صورت 100
درصد رايگان در سايت قرار داد.
اين اقدام که دنياي ديجيتال و  ITرا به کلي دگرگون ساخته ،براي
اولين بار است که توسط اين شرکت انجام ميشود و البته بايد گفت براي
يک سيستم عامل ساز حرفهاي ،يک تبليغ بسيار بزرگ به حساب ميآيد.
نسخۀ  RCهمانطور که گفته شد ،نسخۀ منتخب است و پس از آخرين
نسخۀ بتاي اين ويندوز که در تعداد فراوان معرفي شده بود ،اولين نسخۀ
رسمي آلفا و  95درصد مشابه نسخۀ آخر يعني  RTMاست که پنج درصد
احتمال خطا و وجود باگ را دارد.
اين ويندوز با نام کامل Microsoft Windows 7 Build
 7100 Release Candidate 1ابتدا به صورت يک خبر در اول
 Mayامسال معرفي شد و چند ساعت بعد براي دانلود ،لينکهاي مرتبط
اضافه شد که در دو نسخۀ  32بيتي براي سيستمهاي داراي پردازندۀ
تکهستهاي و  64بيتي براي سيستمهاي داراي پردازندۀ دو يا بيشتر
هستهاي جهت دانلود موجود است.
سيستم مورد نياز اين ويندوز :يک گيگا هرتز براي پردازنده و يک
گيگ رم يا حافظۀ فيزيکي ،دي وي دي رام و  16گيگابايت حافظۀ خالي
بر روي هارد براي نسخۀ  32بيتي و  20گيگابايت براي نسخل  64بيتي و
البته کارت گرافيکي که  DirectX 9. 0cرا به طور کامل حمايت کند.
ارائل چنين نسخۀ کاملي از طرف ماکروسافت و آن هم به صورت
رايگان ،شايد تعجب همه را برانگيخت و حتي شک براي تمامي مخاطبان
ايجاد کرد ولي باور کنيد که ماکروسافت از اين حرفها زرنگتر است و
اعالم کرده است که اين نسخههاي  RC1فقط تا ژانويه يا دي سال
 2010کار ميکند .البته اين به آن معنا نيست که بعد از اين تاريخ کار
نميکند بلکه پس از رسيدن به زمان مذکور ،سيستم نصبشده هر ساعت
يکبار خاموش ميشود و تا آنجا که ممکن است ،اين زمان کوتاهتر ميشود
تا آن جا که شما که آن را نصب کردهايد و البته از سرعت و کارکرد بسيار
خوب آن لذت بردهايد ،به فروشگاههاي مجاز مراجعه کنيد و نسخۀ رسمي
ويندوز  7يعني  RTMرا با قيمتي گزاف ،خريداري و نصب کنيد.
در آخر با توجه به گذشت زمان تا اعالم اين موضوع به مخاطبان

دوست و تستهاي پس داده شده از اين ويندوز توسط کارشناسان و بررسي
توسط تمامي عاملين مجاز ،نصب اين ويندوز بر روي سيستم تمامي
کاربران خسته از ويندوز اکس پي و ويستا پيشنهاد داده ميشود (البته با
مسئوليت کامل توسط شخص نصبکننده و کاربر) .لطف ًا پس از نصب،
نظر خود را از طريق ايميل يا نامه با ما نيز در ميان بگذاريد.
براي دانلود اگر شما مجهز به اينترنت پرسرعت هستيد (اعم از
 ADSLيک يا دو يا  WiFiو غيره) ،به شما پيشنهاد ميکنيم از ترافيک
ماهيانۀ خود استفاده کنيد و نسخۀ رسمي خودتان را از آدرس زير دانلود
کنيد .در غير اين صورت ،با مراجعه به فروشگاههاي کامپيوتري ،نسخۀ
مربوط به خود را با پرداخت وجه دريافت کنيد .اين ويندوز در هنگام دانلود
به شما يک پروداکت کي ميدهد که سريال نصب ويندوز براي اکتيو
کردن آن است و به طور کامل در آدرس زير موجود است:
 http: //www. microsoft. com/windows/widows-7/download. aspx
پس از مراجعه به آدرس سايت باال ،در پايين صفحه نوع ويندور و زبان
آن را مشخص کنيد و بر روي  Goکليک کنيد .پس از آن يکي از آي
ديهاي  WindowsLiveو يا  Hotmailو يا  MSNخود را وارد
کنيد و پس ُوردتان را بزنيد ( در صورتي کهاي دي نداشتيد ،به يکي از اين
سايتها مراجعه کنيد و آي دي بسازيد ).سپس به ايميل خود مراجعه کنيد و
ايميل فرستاده شده توسط ماکروسافت را باز کنيد و روي لينک داخل آن
کليک کنيد .در صفحۀ بازشده ،دکمۀ دانلود و سريال نصب را داريد.
موفق باشيد!
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طنز

معمو ًال آدمهاي بااستعداد از همان بچگي ظرفيتها و تواناييهاي خود را لو داده و بدبخت ميشوند؛ به عنوان مثال
چون نوزادان بيش از حد آرامي هستند و الزم نيست مثل بچههاي غرغرو به زنجير وصل شده و به گردن والدينشان
آويخته شوند ،ممکن است والدينشان آنها را هفتهها تنها گذاشته و به مأموريتهاي کاري بروند.
اين دسته از نوزادان به سرعت حرف زدن را ميآموزند و با استقباالت شديد خانواده مواجه ميشوند؛ به عنوان
مثال ممکن است نوزاد را مجبور به هفتاد بار تکرار و معکوسکردن جمالتي نظير عبارت روبهرو کنند تا اجازة شير
خوردن بيابند« :دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست
نشه دوست شده».
در خردسالي به دليل عاقلتر بودن ،مسئوليت حمل و نگهداري و شست و شو و پرستاري و سرگرمي بچههاي
کل فاميل را عهدهدار ميشوند.
آنها همواره بايد در قبال فرزندان کوچکتر از خود پاسخگو باشند .سؤاالتي از
قبيل اينکه« :چرا بچه (مث ً
ال خواهر کوچکتر) پوشک خود را خيس نموده است؟
چرا بچه تکاليف خود را انجام نداده اس��ت؟ آي��ا در بچه عاليم بيماري رواني
مازوخيسم شاندرمان مشاهده ميشود؟ نح ْو قرارگيري دي .ان .اي سلولهاي
بچه به چه شکل است؟ دريچه ميترال قلب بچه وارونه نصب نشده است؟»
و سؤاالتي از اين قبيل.
در مدرس��ه نيز از تواناييهاي اين عزيزان غاف��ل نبوده و از آنها نهايت
استفاده را خواهند برد؛ به عنوان مثال ممکن است عالوه بر مبصر کالس
بودن ،کار تدريس و کنترل تکاليف و بهداشت
دانش آموزان نيز به آنها واگذار ش��ده و در
امور ثبت نام ،وارد کردن نمرات کارنامه دانش آموزان
کل مدرس��ه ،خواندن و پاسخ دادن و مهر کردن نامههاي اداري و حتي کارهاي
نظافت مدرسه و آبدارخانه را هم به آنها بسپارند( .به جان خودم نباشد به جان
يک نفر ديگر توي مدرس��ه ما يکي از همين دانشآموزان با اس��تعداد بود که
بعد از تعطيل ش��دن ما او را نگه ميداش��تند تا دو شيفته و براي آن نوبت هم
کار کند).

نابغهشناسي
مریم شکرانی
تصویرگر :زهراسادات موسوی محسنی
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آنها بهخاطر استعداد خارقالعادهاي که در تحصيل از خود نشان ميدهند ،در
تمام ميهمانيها و گردشها و تفريحات مجبور ميشوند اشکال درسي کل بچههاي
فاميل را از مهدکودک تا دکترا حل و رفع بکنند و در مواقع غير ميهماني هم به
بچههاي همسايه و محله سرويس بدهند.
موقع کنکور وضع نوابغ داغانتر از همه اس��ت چون مجبورند درسها را
دههزار بار با کل دوس��تان و فاميل و همکالس��يها مرور کنند تا آن عزيزان
آرزو به دل دانشگاه  -زبانش الل -سر بر بالين خاک نگمارند!
در دانش��گاه مجبور اس��ت روي پاياننامه همه بچهه��ا کار کند ،در کارها و
تحقيقات گروهي همه روي تواناييها و استعدادات او حساب ويژهاي باز ميکنند و
با خيال راحت کل کار گروهي را به او ميسپارند و دنبال زندگيشان ميروند.
در زمان فارغالتحصيلي ،عده زيادي جلوي در دانشگاه دستهگل به دست ايستادهاند تا او را
به خانههايشان ببرند و از تواناييها و حاصل سالها تحصيلش استفاه کنند اما قبل از اينکه پرر،...
ببخش��يد ،سوءاستفادهگران موفق بشوند ،از سازمان نظام وظيفه دنبالش ميفرستند و دستش را
ميگيرند و به سربازي ميبرند.
در سربازي آمار هنرهاي وي گرفته ميشود و از بقالي پادگان و نوازندگي در گروه سرود نظامي بگير
تا اسبابکشي و نظافت دستشويي به وي محول ميشود .او در سربازي درس عبرت کليه سربازان ميشود
تا خود را يک بيعرضه به تمام معنا جا بزنند و خيال مبارک خويشتن را راحت بفرمايند.
بعد از سربازي نوبت به محيط کار است؛ به زودي استعداد از سلولهاي اين موجود شريف و زحمتکش،
آن هم در محيط جديد ،فوران ميکند و همه متوجه ميش��وند که با يک نابغه طرف هس��تند .در محيط کار،
او را در کنار ساير همکاران ميبينيد که با توان ششصد اسب بخار در ثانيه کار ميکند و همکاران گيم بازي
ميکنند و يا از سر اوقات فراغت زياد گلولههاي کاغذيشده به مخ هم شليک ميکنند .سيل جمعيت ارباب
رجوع نااميد از ساير کارمندان است که روي سر ايشان خراب ميشوند و سرانجام جسد ايشان از محيط کار،
بازنشسته شده و تا در منزل حمل ميشود اما ديري نميپايد که بعد از بازنشستگي به دليل همان تواناييها
و استعدادات دردسرآفرين دوباره به زور دعوت به کار ميشود.
در محيط خانواده همس��ر و فرزن��دان نيز از تواناييهاي باالي اين موجود گرام��ي نهايت بهرهبرداري را
ميکنند و به خاطر نعمت وجود ايشان زحمت آموختن نحوه بستن پيچ را هم به خود نداده و کليه امور را با
فراغت بال و آسودگي خيال به ايشان ميسپارند و به دنبال زندگي خود ميروند.
او متأسفانه به صورت ناخودآگاه تا سنين باالتر هم تواناييها و قابليتهاي خاص خود را نشان داده و متهم
به اداره و سرپرستي خانوادههاي فرزندان ،نوه ،نتيجه و شش نسل بعد از خود ميشود.
و سرانجام با دعاهاي خيرخواهانه و دلسوزانه ،مرغان آسمان دفتر زندگي ايشان را ميگيرند و مي
بندند و او را به استراحت ابدي اعزام ميفرمايند.
خالصه هر آدمي را ديديد که پيچ و مهرههايش ش��ل ش��ده و سيم و فنرش از سر و کله و پوست
بدنش بيرون زده است و به زور چسبيدن به نردهها و ديواها راه ميرود ،بدانيد که او يک نابغه است.
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داستان دنباله دار
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وشته ي كاير بوليچف /
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ت
صوير گر  :مجيد صالحي
قسمت آخر

دو بليت براي هند

سربازان و غريبه ها

يوليا اولين نامه را از يازنف کوچک دريافت کرد .فرداي روزي که مدرسهها دوباره باز شد ،نامه رسيد.
يوليا آن را پيش فيما برد تا با هم بخوانند .مربي آيندۀ سيرک نوشته بود« :يولياي عزيز ،ما بدون حادثۀ
ناگواري به اُدِس��ا رس��يديم .کشتي ما بزرگ و زيبا بود ولي ببر از بابت مار نگران بود که مبادا در صندوق
حوصله اش سر برود .من از مار مراقبت ميکنم .گر چه او سه ماه را ميتواند بدون غذا خوردن به راحتي
س��ر کن��د .ترتيبي دادهام که آن دو بتوانند همديگر را مالقات کنن��د و در مورد موضوعات علمي با زبان
خودش��ان بحث کنند .البته ورا مراقب بود که کس��ي آنها را نبيند .ببرمان پس از مدتي به هوش آمد اما
خوشبختانه کاري به کار تازهوارد ندارد .من و ورا هنوز نميتوانيم اعتماد پدر را جلب کنيم .هميش��ه
منتظر اس��ت که کلک جديدي سوار کنيم .نميتوانيم تا رسيدن به هند
به او حرفي بزنيم .ميدانيد؟ وضعمان چندان خوب نيس��ت چون ما
هميشه همه چيز را به پدر ميگفتيم .ترنکوري بيشتر اوقات شکايت
ميکند و نميخواهد در صحنه اجراي نقش کند .براي حرف زدن با
پدر و فهماندن به او که پروفسور است ،ميميرد .دلش ميخواهد پدر
با او مثل يک پروفسور رفتار کند ،نه مثل يک ببر .اميدوارم بيش از اين
اصرار نکند .من کمي عجله دارم چون بايد به زودي مسافرت کنيم.
سالم مرا به مادربزرگت برسان .دوستت سيمون يازنف».
فيم��ا گفت« :من ديروز رزي را ديدم .به من گفت آن روز که من و تو
از اردوگاه غيبمان زد ،س��ر و صداي زيادي راه افتاده بود .همان
موقع مادر بزرگت به اردوگاه تلفن زده و همه چيز را گفته بود.
آنها روز بعدش را هم به ش��کار ببر ،باال و پايين جنگل رفته
بودند».
يک م��اه بعد نام��ۀ ديگري آمد و اي��ن بار از
بمبئي .خبر جديد اين بود که آنها هر روز اجرا
داش��تهاند و باالخره ترنکوري با آنها کنار
آمده و به نقشش عادت کرده بود و حتي
از آن لذت ميبرد .ترنکوري ذات ًا هنرپيشه
است و يازنف بزرگ هر روز بيش از پيش
به او عادت ميکند و تأس��فآور است که
روزي بايد از هم جدا ش��وند .گروه بازيگران
باي��د خيلي زود به مدرس��ه بروند چ��ون اجراي
برنامه در آنجا ادامه خواهد داشت.
ده روز ديگر گذش��ت .انتظار ،طاقتفرسا بود .حتي
مادربزرگ بيخواب شده بود .خوشبختانه ورا يازنف تلگرافي
به مس��کو فرستاد« :دوستان جدا شدند .همه خوب .جزئيات با
پست .ورا».
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آن ش��ب يوليا به خانۀ فيما دويد .دو پيام ديگر هم رس��يد .اولي از سيمون بود« :يولياي عزيز ،يک راست
ميروم سر اصل مطلب که بگويم کارها چطور پيش رفت .ما به ايالت «ميور» رسيديم و در شهري به همين
نام نمايش اجرا کرديم .ميداني که آنجا به منطقۀ محافظتش��ده خيلي نزديک اس��ت .سيرک را کنار کوهي
بزرگ برپا کرديم .شبها حيوانات در واگنها بودند و ما به هتل ميرفتيم .آن شب ترنکوري آنچنان اجراي زيبايي
ارائه داد که ما و مردم آن ش��هر به اين زوديها از ياد نخواهيم برد .بعد از نمايش آنها از ما خواس��تند که بروند،
ما هم اجازه داديم و س��ريع به جنگل دويدند تا زمان طلوع خورش��يد به جاي امني برسند .وقت خداحافظي ببر
گريه ميکرد و از من ميخواس��ت که س�لامش را به تو برس��انم .ما ديگر آنها را نديديم .پدر داشت از ناراحتي
منفجر ميشد و ما همۀ جريان را برايش تعريف کرديم .نميدانم که حرفهاي ما را باور کرد يا نه اما اعالميهاي
منتشر کرد که ببر سيرک گم شده است .چه کار ديگري ميتوانست بکند؟ چون ديروزش ما دو تا ببر داشتيم
و آن روز فق��ط ي��ک ببر .البته تو خيلي خوب ميداني که ببر هرگز پيدا نش��د .فضاييه��ا قول دادند که ما را از
خودش��ان بي خبر نگذارند اما نگفتند چطور! خوب ما بايد منتظر ش��ويم .به زودي برخواهيم گش��ت .ورا خيلي
دلتنگ است .سيمون».
نامۀ بعدي همان روز رسيد .پستچي زنگ در را به صدا درآورد و از يوليا خواست که براي رسيد يک پاکت
را که نش��اني فرس��تنده نداشت ،امضا کند .در پاکت دو عکس از ببر و مار بود .پشت يکي نوشته شده بود« :به
دوست عزيزمان يوليا .با تشکر فراوان .از طرف مهمانان پردردسر ».و پشت ديگري همين کلمات را براي فيما
نوش��ته بودند .عکس��هايي هم براي خانوادۀ يازنف فرستاده بودند .همين طور يک لوله
پماد براي پاي مادربزرگ .مادربزرگ که خوب ميدانس��ت چطور از همه چيز س��ر
در بياورد ،از مهر روي پاکت ش��مارۀ دفتر پس��تي که بسته از طريق آن فرستاده
شده بود را پيدا کرد.
معلوم ش��د از روس��تاي کوچکي در ناحيۀ «کاس��تروما» فرس��تاده شده است.
مادربزرگ به آنجا تلفن کرد و پرس��يد که چه کس��ي بس��ته را فرستاده است .زني
جواب داد که داستانش عجيب است .همان شب گلولۀ نوري مثل شهاب به روستا
پرت ش��د .بعد انگار کس��ي بس��ته را روي پلههاي دفتر پس��ت رها کرد ،روي بسته
اس��کناس پنج روبلي بود و روي اسکناس هم سنگي کوچک .در دفتر پست ،ما تمبرهاي
الزم را چس��بانديم و بس��ته را به مسکو فرستاديم .از آن پول سه روبلي باقي ماند و ما خيلي
دلمان ميخواست بدانيم که با پول باقيمانده چه بايد بکنيم».
مادرب��زرگ به آنها نگفت که با پول چه بکنند .به جايش
پرس��يد که چه نوع شهابي به روس��تا پرت شده است.
زن جواب داد« :شهابي بسيار درخشان بود که حتي
چن��د دور در آس��مان چرخيد اما چون ش��ب بود و
فقط يک نفر آن را دي��د ،مردم خيلي حرفم را باور
نميکنند ».مادربزرگ از کارمند پست تشکر کرد و
گوشي را گذاش��ت .يوليا عکس دوستان فضايياش
را قاب کرد و ب��االي تختش آويخت .مادربزرگ آن
عکس را در آلبومش چس��باند و فيما ت��ا به امروز آن
عکس را همه جا با خودش ميبرد .خيلي زود
عکسش��ان خراب خواهد شد ولي آنها
همگي مطمئن هستند که غريبهها
روزي پيدايش��ان خواهد شد .شايد
در شکل ديگري مثل يک گربه و
يا يک شتر .کسي چه ميداند!
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گفت و گو

گف
توگو از محسن وطني

سفر به وادی عشق و عرفان
اشاره:

با شروع فصل تعطيالت ،مسافرتهاي تابستاني آغاز ميشود و بسياري از نوجوانان به عتبات عاليات مشرف ميشوند.

خاصي دارد که نوجوانان زائر بايد آن را فرا بگيرند .در اين رابطه با آقاي حاج کرباليي رضا
زيارت اين اماکن مقدس آداب ّ
فرحبخش رضواني به گفتوگو نشستيم.

ايشان عالوه بر اينکه مدير کاروانهاي زيارتي عتبات عاليات و عمرۀ مفرده هستند ،به خاطر شغل اصلي شان يعني

معلّمي ،ارتباط بسيار نزديکي با نوجوانان دارند و ميتوانند راهنماي بسيار خوبي براي شما در اين سفر باشند:

 Õبهتر اس�ت صحبت را از منظر اهميت زيارت اماکن مقدسۀ
عتبات عاليات شروع کنيم.

بس��م اهلل الرحمن الرحيم و به نس��تعين .همان ط��ور که ميدانيد،
زيارت قبور ائمۀ اطهار عليهمالسالم بسيار تأکيد شده و از نظر مسلمانان
بعد از مدينۀ منوره ،عتبات عاليۀ عراق ،مأمن و جايگاه اهل بيت عصمت
و طهارت اس��ت .از رسول گرامي اس�لام صلّي اهلل عليه و آله نقل است
که« :مدينه حرم من ،کوفه حرم حضرت علي عليه الس�لام ،و کربالي
معلي حرم پارۀ تن من حسين عليه السالم است».
شهر مقدس نجف اش��رف جايگاه و مدفن اولمظلوم عالم ،موالي
متقيان حضرت علي بن ابيطالب با سابقۀ تاريخي کهن و باستاني است.
اين ش��هر همچنين مدف��ن انبياي الهي از جمله حضرت آدم ابوالبش��ر،
حضرت نوح ش��يخاالنبيا ،حضرت ه��ود و صالح علي نبينا و آله و عليهم
السالم است .در ش��هر کوفه نيز يکي از مساجد مقدس جهان اسالم به
نام « مس��جد کوفه» ق��رار دارد که اين مکان از نظر تاريخي بس��يار با
ارزش است و طبق روايات متعدد ،منزل حضرت نوح و اکثر انبياي الهي
است و محل فرود آمدن کشتي نوح بعد از طوفان سهمگين است.
دو رکعت نماز در اين مس��جد به اندازۀ ه��زار رکعت نماز در اماکن
عادي ثواب دارد و محراب مسجد کوفه شاهد ضربتخوردن متقيترين
فرد توسط شقيترين افراد است.
در ش��هر مقدس س��امرا ،مرقد مطهر و منور ابوالحجه امام حس��ن
عس��گري و امام هادي عليهماالس�لام قرار دارد و اين شهر افتخار اين
عجلاهلل
را دارد ک��ه زادگاه قطب عالم امکان ،حضرت بقيه اهلل االعظم ّ
تعالي فرجه الش��ريف است و همچنين سرداب غيبت حضرت ولي عصر
نيز در جوار بارگاه ملکوتي امامين عسگرين عليهماالسالم قرار دارد.
در ش��هر کاظمين که در جوار بغداد ،پايتخت عراق قرار دارد ،مرقد
مطه��ر و منور حضرت موس��ي ابن جعفر باب الحوائ��ج و حضرت جواد
االئمه ابن رضا عليهماالس�لام است که در بين حرمهاي ائمۀ اطهار تنها
بارگاهي است که دو ّقبۀ مطلاّ دارد.
در شهر کربالي معلّي ،حرم پارۀ تن حضرت رسول ،افتخار شهيدان

12

سال پنجم  /شماره  8پياپي  16 /220خرداد 1388

عالم ،س��رور آزادگان حضرت ابا عبداهلل الحس��ين عليه السالم قرار دارد
که چش��م همۀ زائران را به خود معطوف ک��رده و در فاصلۀ  300متري
حرم حضرت در بينالحرمين که به قول عاشقان حضرت ،جادۀ عشق و
طريق رشادت است ،حرم مطهر سقاي کربال ،مظهر جوانمردي و غيرت،
ابوالفضل العباس عليه السالم واقع شده است.
در فضيلت زيارت سيدالش��هدا احادي��ث و روايات متعددي در کتب
اس�لامي وجود دارد که به چند مورد اش��اره ميکنم .از رس��ول گرامي
اسالم نقل شده است« :هر کس حسينم را در کربال زيارت کند ،من نيز
روز قيامت به زيارت او ميروم ».در کتاب عللالش��رايع از رسول گرامي
اس�لام نقل شده اس��ت« :دعا در زير گنبد حرم امام حسين عليه السالم
مستجاب است و خداوند شفاي بيماران را در تربت حسين بن علي قرار
داده اس��ت ».در کتاب جامع احاديث شيعه از امام باقر عليه السالم نقل
ش��ده که ميفرمايد« :زائر حرم حس��ين از گناهان بي��رون ميآيد ،مثل
انساني که تازه متولد شده است».
 Õنوجوان�ان چ�ه کارهاي�ي را بايد انجام بدهند ت�ا بهرههاي
معنوي بيشتري از اين سفر ببرند؟

عزيزان ج��وان و نوجوان که به هم��راه خانوادههاي محترم به اين
س��فر معنوي و زيارتي مشرف ميشوند ،در وهلۀ اول بايد از لحظهلحظۀ
حضورشان در شهرهاي عتبات عاليات استفاده کنند و بهرهبرداري کامل
را انجام دهند .بهدليل کوتاهبودن سفر بايد تابع هماهنگيهاي اعالمشده
توسط کاروان اعزامي خود باشند ،به هيچ وجه از کاروان خود جدا نشوند
و همراه اعضاي کاروان به صورت دستهجمعي عازم شوند تا از توضيحات
مکفي و کامل روحاني محترم بهرهمند شوند.
نوجوانان حتم ًا س��عي کنند که در ش��هر نجف اش��رف از مکانهايي
مانند مس��جد مقدس کوفه ،مسجد مقدس سهله ،قبرستان واديالسالم
و در شهر کربالي معلي از مکانهايي مانند مخيم (خيمهگاه)ّ ،
تل زينبيه،
کفّالعباس (محل قطع شدن دستان مبارک حضرت عباس عليه السالم)
و مقام حضرت صاحبالزمان در کنار نهر علقمه بازديد کنند.
 Õغير از مسائل معنوي ،در جنبههاي اجتماعي و بهداشتي چه

توصيهاي براي زائران نوجوان داريد؟

هم��ان طور که ميدانيد ،کش��ور عراق بعد از س��قوط رژيم بعثي و
ديکتاتوري صدام ملعون دچار آس��يبهاي شديد اجتماعي و سياسي شد.
مردم اين کش��ور در زمان اين خونآش��ام قرن که تمام شيعيان و مردم
بيگناه عراق را قتل عام ميکرد و کشتارهاي دستهجمعي انجام ميداد،
بس��يار در رنج و عذاب بهس��ر ميبردند و از نظر اجتماعي و بينالمللي
هيچگونه پيش��رفتي نداش��تند و س��الها عقب بودند ام��ا بهحمداهلل طي
س��الهاي اخير ب��ا درايت عالمانه و حکيمانۀ آيات عظ��ام و مراجع تقليد
شيعه بهويژه حضرت آيتاهلل العظمي سيد علي سيستاني (حفظه اهلل) و
حمايت مقام معظم رهبري شاهد پيشرفت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
در اين کشور هستيم.
با وجود اين مسايل ،متأسفانه در کشور عراق رعايت نکات بهداشتي
جايگاهي بين مردم ندارد و از همينرو توصيۀ مس��ئوالن محترم هيأت
پزشکي حج و زيارت به مديران راهنما اين است که کليۀ زائران توجيه
ش��وند و حتم ًا به مسائل بهداش��تي اهميت بدهند تا در آن کشور دچار
بيماري نش��وند .عالوه بر اين تأکيد شده که از مصرف و نوشيدن غذا و
آب در خارج از هتلهاي محل استقرار خود جداً خودداري کنند و همواره
بهدليل آلوده بودن هوا ،از ماسک يکبار مصرف استفاده کنند .همچنين
با نظر پزش��ک خانواده قبل از تش��رف ،بايد واکسن مننژيت و آنفوالآنزا
تزريق کنند.

 Õاالن مس�ألۀ امنيت در کشور عراق چگونه است و دوستان
نوجوان ما براي اينکه امنيت خودش�ان و همسفرانشان به خطر
نيفتد چه کارهايي بايد انجام دهند؟

در ابتداي س��ال جاري ش��اهد حوادث ناگواري در شهرهاي عراق
از جمله ش��هر مقدس کاظمين بوديم و با توجه به اين که کش��ور عراق
تحت اشغال ارتش امريکا است ،تمام مسائل حکومتي ،نظامي و سياسي
آنها را آمريکاييها عهدهدار هستند و با وجود افراد بعثي در بين آنها هنوز
ثبات و امنيت اين کشور تأمين نشده است اما مسؤوالن محترم سازمان
حج و زيارت با پيگيريهاي مستمر و رايزني مسؤوالن وزارت امورخارجه
با عراق ،به دنبال ارتقاي امنيت زائران عزيز ايراني هستند.
بن��ده هم به عنوان خدمتگزار زائرين عتبات توصيه ميکنم که اگر
خانوادهها قصد زيارت و تشرف به عتبات را دارند ،حتم ًا و اکيداً در قالب
کاروانهايي که تحت نظارت س��ازمان حج و زيارت با مسؤوليت شرکت
مرکزي کارگزاران « شمس��ا» و دفاتر زيارتي مجاز فعاليت ميکنند ،به
عتبات مش��رف ش��وند و از رفتن به عتبات عاليات به صورت انفرادي،
آزاد يا کاروانهاي غير مجازي که طي تبليغات وس��يع توسط برخي افراد
سودجو و منفعتطلب به خاطر نفع مالي با جان و مال و زندگي زائرين
بازي ميکنند ،جداً خودداري کنند.
جهت اطالع عرض ميکنم که ش��رکت « شمس��ا» طي چند سال
خدمت خالصانه و مخلصانه به عزيزان زائر ،موفق ش��ده اس��ت بهترين
هتلهاي ش��هر نجف و کرب�لا را طي قراردادهايي با ط��رف عراقي در

اختي��ار بگيرد و مهمتر اينکه با
ش��رکتهاي امنيتي و حفاظتي
ع��راق ق��رارداد دارد که کليۀ
کاروانه��اي زائ��ران ايراني را
مورد محافظت قرار دهند.
توصيه ميکنم که عزيزان
در ط��ول مس��ير حرک��ت و
همچنين در شهرهاي عراق،
از محدودههاي حفاظتش��دۀ
اطراف حرم و اطراف هتل خارج
نش��وند و از ت��ردد در مکانهاي دور
جداً خ��ودداري کنند .ع�لاوه بر اين
هيچگون��ه ارتباطي ب��ا اف��راد غريبه و
ناشناس برقرار نکنند.

 Õچه نکت�ۀ مهمي باقي مانده اس�ت که
بنده نپرسيدهام؟

نکتۀ مهمي که بايد متذکر ش��وم اين است که عزيزاني که
س��فر زميني عتبات را برگزيدهان��د ،در بدو ورود به نقطۀ مرزي عراق از
طريق مهران ،با نظاميان اشغالگر آمريکايي مواجه ميشوند که اکثراً افراد
جوان و نوجوان را از کاروان جدا ميکنند و براي مدتي محدود به مکاني
ميبرند و پس از انگش��تنگاري و عکسبرداري از چهرۀشان ،سؤاالتي
ميپرس��ند .توصيۀ اکيد مسؤوالن حج و زيارت و مسؤوالن امنيتي اين
است که به هيچ عنوان هيچگونه واکنشي در مقابل آنها نداشته باشيم،
از پاس��خ دادن به س��ؤاالت آنها خودداري کنيم ،کلم��ۀ «نميدانم» را
بگوييم و حافظ اس��رار و مسائل کش��ور عزيزمان ايران باشيم زيرا تک
تک ما سفيران جمهوري اسالمي ايران در عراق هستيم.
 Õزيباترين خاطرۀ ش�ما در س�فرهايي که ب�ه زيارت عتبات
عاليات داشتهايد بايد شنيدني باشد.

زيباترين خاطرهاي که به ياد ميآورم ،مربوط به بهمنماه سال 87
همزمان با س��الگرد پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي بود که در سفر
به عتبات شاهد پرتاب ماهوارۀ اميد بوديم و رسانههاي کشورهاي عربي
اي��ن اتفاق را به ص��ورت زنده پخش ميکردند .اي��ن امر که توانمندي
ايران اس�لامي را در سال اقتدار ملي و انسجام اسالمي به جهان نشان
ميداد ،باعث غرور زائران ايراني در آن کش��ور ش��د و همگي خوشحال
و شادمان شديم.
از درگاه باريتعال��ي توفيق ،عزت ،اقتدار ،س��ربلندي و صحت براي
معظمله حضرت آيتاهلل ري ش��هري در
رهبر فرزان��ۀ انقالب ،نمايندۀ
ٌ
بعثۀ مقام معظم رهبري ،رياس��ت محترم س��ازمان حج و زيارت جناب
حاج آقا خاکس��ار قهرودي ،کليۀ خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوري
اس�لامي و زائران عزيز را در جوار بارگاه ائمۀ اطهار عليهم الس�لام در
عتبات عاليات مسئلت ميکنم.
و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
خادم زائرين  -رضا فرح بخش رضواني
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ياد دوست

اسماعيل اميني

چه حالي ميشوي اگر بداني که همين امروز همۀ آرزوهايت برآورده ميشود؟
اگر بداني همۀ چيزهايي که در کتابها خواندهاي و از بزرگترها شنيدهاي ،همۀ داستانها و شعرها و حماسهها ،همين امروز جلوي چشمهايت
زنده ميشود و تو ميتواني در ميان اسطورهها و قهرمانها راه بروي و با آنها حرف بزني و حتي اگر همت کني خودت يکي از آنها باشي ،چه حالي
ميشوي؟
روزهايي که منتظر بوديم تا امام به ايران بازگردد ،همين حال را داشتيم .در آن روزها من نوجواني پانزده ساله بودم و برايم همۀ آنچه ميديدم
و ميشنيدم تجسم آرزوهايم بود .ايران که به خيال شاه و حاميان خارجياش جزيرۀ آرامش و در واقع جوالنگاه بيگانگان و فرهنگ بيگانه بود،
ناگهان تبديل شده بود به سرزمين اسطورهها و حماسهها .مردم از هر رنگ و لباس و طبقهاي براي استقالل ،آزادي و حکومت اسالمي به ميدان
آمده بودند.
امام آمد و خواب هزارانسالۀ شاهان را برآشفت .آمد و پيام عدالت و معنويت و برادري را آورد.
من حس ميکردم که تمام تاريخ مثل نوار فيلم از جلوي چشمم رد ميشود .زندگي در هر روزي از روزهاي انقالب برابر  100سال جستوجو
در تاريخ بود .امام آمده بود که دلها و ديدگان ما را دگرگون کند .آمده بود که حال ما را بهترين حال بگرداند .آرزو داشت که ايران ،مستقل ،سربلند
و ديار برادري و معنويت باشد .دلش ميخواست که نداي آسماني اهلل اکبر و الالهاالاهلل در همۀ جهان رساتر از هر صداي ديگري به گوش برسد.
امام منادي توحيد و عدالت بود و همه را به مهرباني و برداري و عدالت دعوت ميکرد.
من يقين دارم هنوز هم با نگاه مهربانش ،حرفها ،فکرها و کارهاي ما را تماشا ميکند و دلش ميخواهد که ما هر روز مهربان تر ،با انصاف تر،
پرتالش تر ،شجاع تر ،عادلتر و در يک کالم مسلمانتر باشيم.
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مص

طفي محدثي خراساني

تشييع دل
آنروز گدازۀ دلم را ديدم
خاکستر تازۀ دلم را ديدم
وقتي که به روي دوش مردم ميرفت
تشييع جنازۀ دلم را ديدم

غوغاي مصل
به آنشب صبح فردا رشک ميبرد

غروب سينهسوز

به سيل اشک ،دريا رشک ميبرد

چه صبح کينهتوزي بود آن روز

اماما ،کعبه هم در آن شب عشق

غروب سينهسوزي بود آن روز

اّ
مصل رشک ميبرد
به غوغاي

تن خورشيد را در خاک کردند
خداوندا چه روزي بود آن روز
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شعر

دريا

قربان وليئي

مثل لبخند صبح زيبا بود

هر نسيمي که ميگذشت از تو

عين هستي -که هر کجا جاريست-

آذرخش مهيب روشنگر

هر شب از عرش ميهماني داشت

غم محوي ميان چشمش داشت

با نگاهي که ميگذشت از سنگ

نام او را از آب پرسيدم

اتفاقي شگرف ،رؤيا بود

منتشر در سطوح و ژرفا بود

گرم اين دست ماجراها بود

رو به آفاق ،در تماشا بود
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زنده ميکرد هر چه هر جا بود

رويدادي بلند باال بود

شايد از کوچ زود زهرا بود

مختصر گفت؛ گفت :دريا بود...

پادشاهيها
محسن وطني
تصویرگر :زهرا
سادات موسوی محسنی

کنار موجها ،برق صدفها ،گوشماهيها

چه ميخواهم دگر از قيل و قال پادشاهيها؟
به دريا حکم ميرانم که با اعجاز امواجش

بشوید خاک را پاک از پليديها ،سياهيها

به تورم ميدهم فرمان که آغوشي شود از مهر
برايم سفره ميچينند ،رنگارنگ ماهيها

به دريا گفتهام قايقسواران را نگه دارد

به طوفان دادهام شمشيرها از دادخواهيها

به ساحل گفتهام همواره تخت موجها باشد

که بيحاصل نريزد آب در جوي تباهيها

به چشمم ابرها چون تلخک دربار ميآيند
سوار خيمۀ شب ،بسته شکلکها فکاهيها

مرا در قعر اقيانوسهايم قصر بشکوهي است
ِ
نگهبان د ِر قصر منند اين کوسهماهيها
خدايا! مردمانم ،اختران آسمانها را

رها کن از مدار بيخوديها ،بيپناهيها
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طنز

كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كند
حيم  -اعصاب نورد

آزمون تابستانه
الف :در استخر چگونه باید اعصاب نوردی کرد؟
 -1باید کلۀ دوستمان را زیر آب بکنیم.
 -2باید جفت پا از روی دایو روی سر رفیقمان بپریم.
 -3باید زیرآبی برویم و لنگ دوستمان را بکشیم تا در آب فرو رود.
 -4باید الکی خودمان را به غرق شدن بزنیم تا گوشت تن ناجی غریق آب شود.
 -5باید حولۀ دوستانمان را که کنار استخر گذاشتهاند درون آب بیاندازیم.
 -6باید دوستمان را تشویق کنیم که اگر دور استخر بدود به او ساندویچ کوکتل
میدهیم.
 -7باید پالک لباس دوستمان را شوخی شوخی از او بگیریم و در قسمت شش
متری استخر بیاندازیم.
 -8باید به تن دوس��تمان شامپو بپاشیم تا وقتی وارد آب شد دورش کف
جمع شود و همه به او بدبین شوند.
 -9باید در حالی که همه دارند در عرض استخر شنا میکنند در طول
استخر شنا کنیم.
 -10باید در جلوی دیدگان ناجی غریق در منطقۀ کم عمق استخر
ژست شیرجه زدن بگیریم.
 -11باید جلوی دوس��تمان که خیلی وسواسی است هی درون آب تف
کنیم.
 -12باید در سونا بلند بلند آواز بخوانیم.
 -13باید در سونای خشک را هی باز و بسته کنیم.
 -14هیچ یک از موارد فوق را انجام ندهیم.
 -15در صورتی که وقت داشته باشیم همۀ موارد فوق را انجام دهیم.
ب :با توجه به اینکه تابستان فصل گرما است و کولر و
پنکه از واجبات آن به شمار میرود باید چه برخوردی
با این پدیده داشت.
 -1وقتی همه خواب هس��تند کول��ر را خاموش کنیم تا به
العطشبیافتند.
 -2درون کولر همسایه سرکه بریزیم.
 -3پمپ آب همسایه مان را قطع کنیم تا کولرش بسوزد.
 -4مقداری آرد یا خاک رس را داخل کانال کولر همسایه مان بپاچیم.
 -5برزنت کولر همسایه را پاره کنیم.
 -6روی پوشال کولر مقداری گچ یا سیمان سفید بپاشیم.
 -7با ش��لنگ کولر از آن قسمتی که به کولر وصل میشود آنقدر بازی
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د اعصاب
ا نبای
ر مورد اینکه کجاه خواهیم با
هد
ی
حاال م 
سال گذشت ت کردیم.
ه اعصاب
رد صحب
ه چقدر ب
نوردی ک
بفهمیم ک
ک آزمون
ی
برگزاری
یی دارید:
گرما آشنا
ردی فصل
نو

بازی کنیم که شروع به چکه کند و منتظر شویم که شب هنگام از جا در برود.
 -8ش��لنگی را که در گزینۀ قبل از جا در رفته اس��ت درون لوله بخاری همس��ایه مان بگذاریم تا از سوراخ دودکش
بخاریش سیالب دود و سیاهی جاری شود و دیوارش رنگ جدیدی به خود بگیرد و فرشهایش چرک مورد شود و هر
چه زودتر به فکر تهیۀ وسایل جدید برای زندگیش بیافتد.
 -9اگر همسایه مان مایه دار است و کولر گازی دارد فیوز واحدشان را با یک فیوز ضعیفتر عوض کنیم تا در هنگامی
که کولر گازیشان روشن میشود هی فیوز بپرد و هوای مطبوع ،کوفتشان شود.
 -10شناور کولر را سرباال کنیم تا یک سره آب بدهد و سقف روی سر همسایه مان خراب شود.
 -11روی کولر همسایه مان یک کاور کولر بکشیم تا کولر نتواند نفس بکشد.
 -12اگر کولر همسایه مان چکه میکند فوراً به اداره آب گزارش دهیم تا بیایند و از بیخ آبشان را قطع کنند.
 -13تکه پارچه درون سبد زیر پمپ آب کولر بیاندازیم تا دور پرههای پمپ بپیچد و پمپ از کار
بیافتد و کولر داغ کند و موتورش بسوزد.
 -14تسمۀ کولر همسایه مان را سمباده بزنیم تا نابهنگام پاره شود و باد قطع شود.
 -15درون ج��ا روغن��ی کولر چند قطره آب لیمو بریزیم تا به زودی زود کولر به صدا بیافتد و
بلبرینگهای آن نابود شود.
 -16همۀ موارد
 -17هیچکدام
 -18از مورد الف تا ح را در روزهای زوج انجام دهیم و باقی
موارد را در روزهای فرد انجام دهیم.
ش��ما میتوانید به سؤاالت باال پاسخ دهید و جوابهای
خود را به ایمیل کلوپ اعصاب نوردی یعنی
 him_asabnavard@yahoo. comارسال
کنید .تا به بهترین پاس��خها جایزهای از طرف کلوپ
تعلق بگیرد.
البته راههای دیگری هم به ش��ما پیش��نهاد میشود مث ً
ال
میتوانید در نیمههای شب کلیۀ شوفاژهای ساختمانتان را روشن
کنید.
در واقع یکی از اصول اعصاب نوردی درتابستان این است که شما محیط
را گرم و داغ کنید تا دیگران نتوانند به راحتی نفس بکشند .همین مسئله باعث
میشودکه اعصاب ملت زیر ساطور برود و تابستانی مزخرف را تجربه کنند.
ش��ما نباید فقط به توصیههای ما عمل کنید بلکه از خالقیت خود بهره ببرید .شاید در
تابستان به مسافرت بروید .مسافرت موقعیت مناسبی برای اعصاب نوردی است و از آنجایی
که دست هیچ کس به جایی بند نیست شما میتوانید حسابی جوالن دهید .البته راههایی هم
هست که چندان به چشم نمیآید مث ً
ال اینکه شما برای سفرتان ده برابر سایر افراد خانواده وسیله
ببرید .خود همین مسئله به خودی خود میتواند اعصاب همسفرانتان را رنده کند زیرا شما که نمیتوانید
به تنهایی ساک بزرگ ،راکتهای بدمینتون ،اسکیت بورد ،تویوب شنا ،دوچرخه ،دستگاه پلی استیشن و کلی
وسیلۀ سرگرم کننده دیگر را حمل کنید پس برادر یا خواهر بزرگترتان باید به کمک شما بیاید و شما را در این
اسباب کشی یاری دهد .یا اینکه میتوانید در سفر بهانۀ خانه را بگیرید و مرتب همه را وادار کنید که هر چه زودتر به
خانه بر گردند ممکن است دفعۀ بعد شما را با خودشان نبرند ولی از آنجایی که یک چیزی به نام موبایل اختراع شده
است شما میتوانید پشت سر هم به آنها زنگ بزنید و بهانه جویی بکنید تا مسافرت بدون شما کوفتشان شود.
یادتان باشد که این چیزها را خوب یاد بگیرید چون ممکن است سال آینده نیز از آنها در کنکور ورودی کلوپ اعصاب
نوردی سؤاالتی مطرح شود.
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درباره سریال

گیلعاد

تلويزيون

قهرمانان
بيهويت و
پهلواناناصيل
سهراب آیینه چی

حسين سهيلي زاده کارگرداني است که در ارائه و ساخت سريالهاي
طوالني تبحر دارد .سريالهاي او معمو ًال مورد توجه و اقبال قرار ميگيرد.
شيوۀ سريالهاي او در واقع روايت يک داستان بلند يا رمان است که تمام
ويژگيه��اي روايي آن را به همراه دارد و همين ويژگيها باعث ميش��ود
که س��ريالهاي او کشش خوبي داشته باش��ند و بينندگان را جذب کنند.
شايد س��ريالهاي سهيلي زاده از همان قس��مت ابتدايي جذابيت خاصي
نداشته باشند ولي کمکم وقتي داستان جديتر ميشود و پايههاي آن در
سريال گذاشته ميش��ود ،بيننده خود به خود جذب فضاسازي و اتفاقات
جاري در داستان ميشود .براي مثال ،سريال «پس از باران» او جذابيت
ويژهاي داش��ت .او دو داستان را در زمان حال و
گذشته روايت ميکرد .اين دو داستان موازي در
نقط��هاي به يکديگر ميرس��يدند که نتيجۀ هر
دو با هم روش��ن شود و تکليف خردهداستانها و
داستان اصلي يکجا مشخص شود ،هر چند کار
بعدي سهيلي زاده به دليل پيچيدگيهاي بيش از
حد داستاني چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
يکي از دغدغههاي عمدۀ س��هيلي زاده در
ساخت سريالهايش مسألۀ قوميتهاي مختلف است .چنانکه تا به حال به
گيلکيها ،لرها و به طور غير مس��تقيم به جنوبيها نيز پرداخته اس��ت که
البته در هر کدام از آنها از صحنهپردازي و فضاسازي کام ً
ال مناسب براي
ارائۀ بستر داستان خود استفاده کرده است.
س��هيلي زاده پ��س از ارائۀ يک داس��تان معاصر در س��ريال «ترانۀ
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مادري» ،اينک همچون حس��ن فتحي س��راغ داس��تاني در مورد يهود و
صهيونيسم رفته است.
«گيلع��اد» ،روايت��ي از تقابل ميان يهوديهاي مؤم��ن و يهوديهاي
متعصب اس��ت؛ چنانکه يهوديهاي مؤمن بنا به گفتۀ پيامبرشان و روايتي
که در کتابشان است ،به يک سرزمين موعود اعتقاد دارند و در عين حال
س��اير اديان الهي را قبول دارند و به مريدان اين اديان احترام ميگذارند
ام��ا يهوديه��اي متعصب که ما آنها را به نام صهيونيس��م ميشناس��يم،
کس��اني هس��تند که در واقع دين درس��تي ندارند اما آيينشان اين است
که براي خود سرزميني مهيا کنند و به بهانۀ اينکه بايد به يک سرزمين
موعود برس��ند ،به خودشان حق ميدهند که به
هر سرزمين و هر ملتي ،هر گونه ستم و ظلمي
را وارد کنند تا بتوانند آنجا را از چنگ صاحبانش
درآورند .آنها موجوداتي نژادپرس��ت هستند که
معتقدند هر کس مانند آنها فکر نميکند و آنها
را تأييد نميکند ،محکوم به نابودي است و بايد
هر چه زودتر از بين برود .چنانکه در قسمتهاي
ابتدايي س��ريال گيلعاد ،آخرين س��اختۀ حسين
سهيلي زاده ،اين مسأله را به وضوح ميبينيم .جايي که عموي بنهور در
مقابل خواس��تههاي غير منطقي و متعصبانۀ او ميايستد و او چون عمو
را مخالف عقايد خود مييابد و او را س��دي در برابر خواستۀ نژاد پرستانۀ
خود ميبيند ،او را خفه ميکند و از پا در ميآورد.
در همين چند قسمت نخست اين سريال که بيشتر مربوط به معرفي

ش��خصيتها و روش��ن کردن
ارتباطات ميان آنها بود ،ميشد
جذابيت داستان را درک کرد.
يک��ي از بارزترين ويژگيهاي کارهاي س��هيلي
زاده در ش��خصيتپردازيهاي اوس��ت .کاراکترهاي
کارهاي او آدمهايي هس��تند که پشتوانۀ تاريخي و
شخصيتي دارند .شايد يکي از داليل طوالني شدن
س��ريالهاي او اين باشد که س��هيلي زاده اصرار دارد
کاراکترهايش گذشته داشته باشند .همين مسأله باعث
ميش��ود که حجم عمدهاي از س��ريال به اين مس��أله
اختصاص پيدا کند تا بيننده بتواند از گذش��تۀ کاراکترها
سر در بياورد.
بايد به خاطر داشته باشيم که فرهنگ داستانپردازي
ما ايرانيها در اصل بر اين اس��اس پايهگذاري ش��ده اس��ت.
مرج��ع و الگ��وي اصلي تم��ام داس��تانهاي ايراني ،ش��اهنامۀ
فردوس��ي است .فردوسي در شاهنامه ،کاراکترها را از ابتداييترين
زمان روايت ميکند .يعني وقتي بحث رس��تم پيش ميآيد ،ما ميدانيم
که او پسر کيس��ت و چگونه زاده شده است و چطور به نقطهاي رسيده
اس��ت که دارد داس��تان روايت ميشود ولي يک ش��يوۀ جديد در ميان
داس��تانگويان باب شده اس��ت که اهميتي نميدهد يک کاراکتر ازکجا
آمده اس��ت و قرار اس��ت چه اتفاقي برايش بيفتد و در نهايت مخاطب
از سرنوش��ت آن اطالعي نخواهد داش��ت .اين ش��يوۀ ب��ه ظاهر مدرن،
در واقع دس��تپخت سينماي هاليوود اس��ت که در فيلمهاي تگزاسي و
کاراکترهاي فيلمهاي وس��ترن با آنها روبهرو هس��تيم .کابويها يا همان
گاوچرانها از س��رزمينهايي نامعلوم و از دل بيابان س��ر و کلۀ ش��ان پيدا
ميشود ،مشکالت همه را حل ميکنند ،با تواناييهاي خاص و منحصر به
فرد خود همه را متعجب ميکنند و پس از حل
و فصل داس��تان باز هم س��وار بر اسب خود در
دل بيابان گم ميش��وند .مخاطب اين داستانها
بايد افرادي باش��ند که صرف ًا براي وقتگذراني
و تفنن سراغ اين داستانها و اين فيلمها بروند و
صرف ًا ب��ه همان مقطع خاص زماني اکتفا کنند.
ش��ايد همين شيوۀ داستانگويي باشد که باعث
ش��ده ابرقهرمانها در دل داستانهاي غربي زاده
ش��وند و بيآنکه کسي کنجکاو باشد که مث ً
ال س��وپرمن از کجا توانايي
پرواز آورده اس��ت يا ديگر قهرمانها چگونه به آن قدرت رسيدهاند ،از اين
داستانها لذت ببرند.
حال پس از مدتها کارگرداني در ميان سريالس��ازها پيدا شده است
که به ش��يوۀ روايت ايراني اهميت ميدهد و کاراکتر و شخصيتپردازي

خود را به چند پالن و س��کانس و حدس��يات بيننده محدود نميکند .او
در طول کار به تدريج گذش��تۀ کاراکترهاي اصلي اش را به رخ ميکشد
ت��ا بينن��ده بتواند هم به خوبي داس��تان را پيگيري بکن��د و هم قضاوت
منصفانهاي نسبت به کاراکترها داشته باشد .البته اين طور چفت و بست
زدن به کاراکترها قدري دس��ت و پاي نويس��نده را ميبن��دد زيرا ديگر
همه چيز بايد بر اساس منطق و اسلوب طراحي شده پيش برود .در اين
طور روايتها ديگر جايي براي اتفاقات تصادفي
و ناگهاني بيمنطق که گاه گرهگشاي بسياري
از داستانها و روايتها است ،جايگاهي ندارد زيرا
بينن��ده مانند يک داناي کل همه چيز را تحت
نظر دارد و در واقع انتظار اتفاقات منطقي اي را
ميکشد که بايد پيش بيايد.
سهيلي زاده با وسواس فراوان بازيگرانش
را انتخ��اب کرده اس��ت و تا اينج��اي کار نيز
کاراکترهاي��ي که حس��ين ياري ،ش��هرام عبدلي ،اکبر زنجانپور ،ش��هرۀ
س��لطاني و ديگ��ر بازيگران خلق کردهاند ،نش��ان ميدهد که انتخاب او
دقيق و حس��اب شده اس��ت .حال بايد ببينيم اين روايت جديد از سهيلي
زاده ب��ه کجا ميانجامد و قض��اوت و موضعگيري مخاطبان در برابر آن
چگونه خواهد بود.
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چگونه
با شخصیت
باشيم

طنز

لیال بیگلری

قسمت چهارم

زبالههاي
شخصيت ساز

ما هنوز هم اصرار داريم که شما باشخصيت بشويد و در اين راه هر کاري را که
امکان داشته باشد ،انجام ميدهيم .حتي شده باشد چلوکباب بدهيم تا شما باشخصيت
شويد ،اين کار را ميکنيم .حتي حاضريم شما را به سينما ببريم و برايتان پاپکورن يا
همان ذرت بو داده بخريم ،هر چند که پاپکورن خوردن در سينما کمي دور از شخصيت
افراد است.
فصل امتحانات است و در اين فصل شما مجبوريد ،تأکيد ميکنم مجبوريد،
باشخصيت باشيد البته اگر ميخواهيد باشخصيت باشيد ،بايد از خير نمرات خوب
بگذريد زيرا شخصيت حکم ميکند که شما تقلب نکنيد ،جزوۀ کسي را شب امتحان
ندزديد ،کتاب دوستتان از دستتان توي جوب نيفتد ،قدري درس بخوانيد ،سريال نگاه
نکنيد و خالصه هر کاري را که اين بزرگترها ميگويند انجام ندهيد ،انجام ندهيد.
واقع ًا دشوار است زيرا يک امتحان موفق در يک کالس موفق در يک مدرسۀ
موفق وقتي صورت ميگيرد که همفکري وجود داشته باشد؛ براي مثال
شما و دو نفري که بغل دست شما هستند با هماهنگي هم قرار
بگذاريد که هر کدامتان يک سوم از کتاب را بخوانيد .اينطوري
هم دقيقتر خوانده ميشود ،هم نتيجۀ بهتري در بر دارد و هم
زحمت کمتري بر عهدۀ شماست ولي باور کنيد وقتي ورقۀتان
را بگيرند و رويش عالمت تقلب بزنند ،يا وقتي که کارنامۀتان
را بگيريد و درون آن يک نمرۀ صفر به چشم بخورد و
وقتي همۀ فاميل حداقل معدل باالي شانزده داشته باشند
ولي شما به خاطر آن صفري که در کارنامه داريد معدلتان
سقوط کند ،واقع ًا شخصيتتان زير سؤال ميرود و گويي
پرچم اعتبارتان درون سفيدکننده فرو رفته است.
اينطوري ميشود که شما در فصل نحس امتحانات،
ناگهان بيشخصيت ميشويد پس جان مادرتان و جان
هر کسي که دوست داريد ،آن پلي استيشن بيشخصيت
را کنار بگذاريد و يک کمي هم درس بخوانيد چون درون
کارنامۀ شما نمرات کالسيتان را ميزنند ،نه رکوردهاي
پلي استيشنتان را!

شخصيت عمومي

هر کسي که حداقل يک نوک سوزن براي خودش
شخصيت قائل باشد ،زبالۀ لعنتي خود را درون جوي آب
نمياندازد چون اگر  4تا آدم بيشخصيت اينطوري پيدا شود،
جوي ميگيرد و آب آن سراسر کوچه و خيابان را فرا ميگيرد و
شما به جاي آنکه سوار تاکسي شويد ،مجبوريد با قايق موتوري
به منزل برويد .حتي ممکن است مجبور باشيد پاچههايتان را باال
بزنيد و کفشهايتان را دور گردنتان بيندازيد و جورابتان را گلوله کنيد
و درون جيبتان بگذاريد تا بتوانيد بيدردسر از آن خيابان رودخانهاي
رد شويد .وقتي که با انداختن آن پوست بيسکويت درون سطل زباله
هيچکدام از اين مشکالت پيش نميآيد ،مگر آزار داريد که آشغالتان را
درون سطل مکانيزه نمياندازيد؟!
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تفکيک از مبدأ

از اين حرفها اگر بگذريد ،چند راه زبالهاي براي باشخصيت شدن وجود دارد؛ يکي از
اين راهها اين است که زبالههايتان را تفکيک کنيد يعني زبالههاي خيس مانند دستمال
کاغذي خيس ،کاغذ خيس ،شيشه نوشابۀ خيس ،مشمع خيس و لباسهاي خيس خود
را درون يک کيسه بيندازيد .زبالههاي خشک خود مانند پوست پرتقال خشک ،پوست
هندوانۀ خشک ،پوست موز خشک ،چاي خشک ،برنج پختهشدۀ خشک ،مرغ سرخشدۀ
خشک ،قرمهسبزي خشک و خالصه همۀ خشکبار خود را درون يک کيسه مجزا بگذاريد
و به دم در منتقل کنيد .اگر از اين ماشينهاي شهرداري که آهنگ ميزند دم خانۀ شما
هم ميآيد ،حتم ًا دنبالشان بدويد و زبالههاي تفکيکي خود را به آنها تحويل دهيد؛ اين
کار براي شخصيتتان خيلي مفيد است .يادتان باشد حتم ًا از آنها کيسۀ تفکيک زباله هم
تحويل بگيريد وگرنه تفکيک هيچ سودي به حالتان نخواهد داشت.
حتم ًا سعي کنيد با سر و صداي زياد به دنبال ماشين حمل زباله بدويد تا همسايهها
متوجه اين همه شخصيت شما بشوند و به قول معروف تالشتان را توي جوي آب نريخته
باشید.

شخصيت زبالهاي

يک راه ديگري هم براي کسب شخصيت با زبالهها وجود دارد .يادتان باشد که
زبالهها خيلي مهم هستند و از آنها بايد کمال استفاده را برد .زبالههايي که
شما توليد ميکنيد ،نشانۀ موادي است که مصرف کردهايد و مواد
مصرفي شما هم که نشانۀ شخصيت شماست و زبالههاي
خود را جوري درون سطل بگذاريد و حتيالمقدور درون
کيسههاي شفاف بريزيد تا همۀ همسايهها متوجه
وسايلي که شما مصرف ميکنيد و زبالۀشان را
دور ميريزيد ،بشوند .مث ً
ال شما اگر يک تک ه
پوست هندوانه درون زبالههاي زمستانيتان
داشته باشيد و در فصل بهار چند تکه
توتفرنگي درون زباله شما به چشم بخورد
يا سر و دم ماهي سفيد درون کيسه زبالۀتان
باشد يا يک کارتون ال سي دي جلوي در
خانه بگذاريد يا فيلتر يخچال سايدباي سايد
کنار زبالههايتان قرار بگيرد يا مقواهاي
بستهبندي تردميل جلوي در خانۀتان باشد،
به نظر خودتان نشانۀ چيست؟
آفرين! نشانۀ شخصيتتان يعني شما
کارتان چه قدر درست است که اينهمه
چيزهاي خوب مصرف ميکنيد و چقدر
شعورتان باال است که از اين چيزها ميخوريد،
پس يادتان باشد که اگر ميخواهيد باشخصيت
باشيد ،حتم ًا بايد کيسه زبالۀ خود را به دقت بچينيد
و در گذاشتن آن دم در ،دقت فراوانی داشته باشيد.
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سينما
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ماه عسل؛ فيلمی روان
شهاب عباسي را به عنوان يک بازيگر طنز تلويزيوني ميشناسيم .او حتي مجريگري در مسابقات تلويزيوني را تجربه کرده
است .چهرۀ با نمکي دارد و وقتي نگاه خود را مانند افراد کودن ميکند ،با توجه به قد و قوارۀ درشتش کاراکتر ويژهاي را ميسازد.
شهاب عباسي ،کارگردانی را نيز با ساخت فيلم ويدئويي ماه عسل تجربه کرده است که البته تجربۀ قابل تأملي است .فيلم ماه
عسل در شبکۀ ويدئوی خانگي توزيع شده است که البته توانسته مخاطبان بسياري را در همۀ اقشار جامعه و گروههاي سني جذب
کند .فيلم ماه عسل ساختۀ شهاب عباسي ،ساختار سادهاي دارد .داستان از يک نقطه شروع ميشود ،يک دور روي خط دايرهشکل
وقايع ميزند و باز هم به همان نقطه باز ميگردد ،البته اين بار با کولهباري از تجربه! عباسي در اين فيلم ،داستان نهچندان تازهاي
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و کمدغدغه

را به دست گرفته است که در دل آن موضوعات اجتماعي مهمي را به
ظرافت و با زبان طنز مطرح ميکند .او براي تضمين کار خود از بازيگران
طنز تلويزيون مانند ارژنگ اميرفضلي ،هادي کاظمي و بسياري ديگر بهره
ميبرد .ارژنگ اميرفضلي به همراه تازهعروس خود براي گذراندن ايام
ماه عسل ،خودروي يکي از همواليتيها را قرض ميکند و راهي تهران
ميشود .پسر عمۀ عروس که خواستگار قبلي اوست ،در رقابتي شديد
که با اميرفضلي دارد براي او مشکالتي ايجاد ميکند .همين مشکالت
باعث ميشود که او نگاهي جديد به زندگي و از آن بيشتر به تهران
پيدا کند که اگر حتي ذرهاي هم در دلش اين اميد را داشت که به اين
شهر د ّرندشت بيايد و ساکن شود ،پشيمان شود.
زبان طنز عباسي در اين فيلم ،چيز بديعي است
و آدم را به ياد کمديهاي ايتاليايي مياندازد که
بيننده را قدري ميان کابوس و کمدي سرگردان
ميکند .يعني بيننده پس از گذشت لحظاتي از
فيلم با ترديد به طنز فيلم ميخندد و اين احتمال
را ميدهد که فاجعهاي در راه باشد که او را از
خنديدن پشيمان کند .نشانۀ بارز اين نظر ،تصادف
زودهنگام اميرفضلي در فيلم است که مسير
داستان فيلم را تغيير ميدهد يا روستايي که در
آن اسم همۀ زنها بيبي است .همين تکرار نام
ميتواند آن حس نگراني را در بيننده تقويت کند.
با اينکه عباسي در اين فيلم چهرهاي مقبول
از پليس ارائه داده است ولي در عمل ميبينيم که
پليس نميتواند کار چندان مهمي صورت دهد و با
اينکه پليس اين فيلم که سياوش مفيدي نقش آن
را بازي ميکند ،بسيار خوشقلب و دلسوز است
اما به دليل سوءتفاهمهاي کوچکي که چندان به چشم نميآيد ،زوج فيلم
در دام دردسر بزرگتري میافتند،
عباسي براي پرهيز و دوري از تکرار ،تدبيري انديشيده است که طنز
فيلم همچنان نو بماند و بيننده را با خود همراه سازد .او با ورود هر کاراکتر
جديد به فيلم ،باري از طنز را به عهدۀ او ميگذارد تا بيننده با همراهي
کردن با آن شخصيت ،فضاي جديدی از طنز را درک کند .براي مثال،
حضور و ورود هادي کاظمي به فيلم ،فضاي فيلم را قدري دگرگون ميکند
و مرور خاطرات آشنايي او با همسرش خود لحظات زيبايي از طنز را به
همراه دارد .عباسي در سکانسي که خودش نيز بازي کرده است ،فضايي
زيبا خلق ميکند .اينکه او تنها بيمار کانکس امداد است و به هيچ عنوان
حاضر نيست آنجا را ترک کند ،خود موضوع طنزآميزي است.

شهريار زنجاني

به طور کلي کاراکترهاي اين فيلم تنها هستند و فضاي تصويرشده
از تهران در اين فيلم به اين تنهايي بيش از پيش دامن ميزند .بيننده
احساس ميکند که اين زوج جوان در خطر هستند و عامل اصلي اين
خطر را ميتوان تنهايي آنها دانست .غريبي آنها در فيلم به خوبي به تصوير
کشيده شده است و در بيننده ايجاد همزاد پنداري ميکند.
از ديگر نکات مثبت فيلم ،طراحي لباس آن است و طراحي گريم
که هر دوي اينها دست به دست هم داده است تا به بيننده بقبوالند که
کاراکترهاي فيلم اهل روستا هستند و بهترين لباسهايشان را پوشيده اندکه
براي مسافرت مهمي همچون ماه عسل بروند .بيننده در اين فيلم ميتواند
اليههاي زيرين اجتماع تهران را ببيند که البته
کليد ورود به اين اليه در واقع حس مجرم بودن
است زيرا امير فضلي و فرجاد به دليل اينکه
تصور ميکنند کسي را به قتل رساندهاند ،وارد
اليۀ زيرزميني شهر ميشوند که البته آشي هم
که پسرعمۀ فرجاد برايشان ميپزد ،در رسيدن
به اين حس بيتأثير نيست.
اينکه آنان شاهد جرم ديگران نيز هستند،
خود در حسشان تأثير مضاعفي دارد ،البته آنها
در تمام اين مدت حس سادگي درونشان را حفظ
ميکنند و شايد همين حس سادهدلي باشد که
آنها را نجات ميدهد.
حکايت برات نيز خود داستان مفصلي
است از مهاجراني که به اميد آباداني واليت و
روستاي خود به تهران ميآيند و نهتنها آنجا را
آباد نميکنند که خودشان نيز ويران ميشوند.
البته کارگردان تالش کرده است تا به بيننده
نشان دهد که همچنان سادهدلي اين مهاجران است که آنها را نجات
خواهد داد.
بازيگردان اين فيلم از آنجايي که همگي کارآزمودۀ تئاتر هستند و
تجربههاي تلويزيوني زيادي دارند ،به خوبي و روان در نقشهايشان حرکت
ميکنند و ساير عوامل نيز از جمله عوامل تکنيکي در اين فيلم سر جاي
خود قرار گرفته است .همين مسئله باعث ميشود که بيننده با فيلمي
روان مواجه باشد؛ فيلمي که به دور از شعارهاي کليشهاي ،يک مضمون و
مفهوم قديمي را به بيننده گوشزد ميکند .در حقيقت ميتوان اين فيلم را
اين گونه در نظر گرفت که ماه عسل کاراکترهاي آن وقتي آغاز ميشود
که به منزل بر ميگردند.
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ف مثل شهروند

قاسم رفیعا

آموزش قوانين شهروندي
براي ساكنان كرهي ماه

تصویرگر :فریبا رهدار

رعایت حقوق

شهروندی

من معتقدم ش��ما با همۀ عقبماندگیتان این موضوع را درک میکنید و حداقل
میفهمی��د ک��ه احترام به حقوق دیگ��ران یعنی چه! من االن دارم با توهین به ش��ما
حقوقتان را ضایع میکنم (نس��بت عقب ماندگی) .حتی اگر حق داش��ته باشم ،شما با
سکوت خود در برابر من ،به خودتان ظلم میکنید حتی اگر حق نداشته باشید اعتراض
کنید .بنابراین موضوع رعایت حقوق دیگران بسیار مهم و اساسی است.
شما در یک جامعه ،مسلم ًا نه میتوانید گوسفند باشید و نه کرگدن .شما باید لک
لک یا یک چیزی در این مایهها باش��ید .گوس��فندها که به جز بع بع کردن کاری بلد
نیستند و هر کس جلو بیفتد و کاری را انجام دهد ،بدون تأمل دنبالش راه میافتند .من
خودم یک مدتی گوسفند ...منظورم این است که یک مدتی چوپان بودم و میدانم که
گوسفندان تابع نفر جلو هستند .اگر او خودش را به چاه بیندازد ،همه این کار را میکنند.
البته پوشیده نماندکه علت ورشکستگی من همین رویحۀ خاص گوسفندان بود!!!
آنها کاری به جز بع بع کردن ندارند .فقط میخورند و حتی به این فکر نمیکنند
که اگر زودتر چاق ش��وند ،زودتر کشته میش��وند .در صورتی که جامعۀ آدمها مملو از
انگیزههای نو برای زندگی است ،آنها امروزشان با دیروزشان از زمین تا ماه فرق میکند
و هیچ آدمی نمیگوید چون دیگران این کار را میکنند پس حتم ًا این کار کام ً
ال درست
است .پس تشبیه جامعۀ آدمها به جامعۀ گوسفندان ،ظلمی بسیار اساسی به آنهاست.
آدمها به س��بک کرگدنها هم زندگی نمیکنند .آنها هرگز ب��ا قلدری و زور جای
دیگران را نمیگیرند .زور در دس��ت هیچ آدمی این قدر جمع نش��ده که بتواند حقوق
دیگ��ران را ضایع کند ،حق را ناحق و ناح��ق را حق جلوه دهد .خواهش میکنم مثل
عقبماندهه��ای ذهنی بازوهایتان را به هم نش��ان ندهید! در ادبیات ما کلمات ،معانی
متعددی دارند .وقتی میگوییم زور ،منظور هر زوری اس��ت که برخالف حقایق واقعی
جامعه باش��د (س��جع حرف «ز» را حال کردید؟ من از این هنرها بسیار دارم! ) .زور که
تنها توی بازو جمع نمیش��ود .بعضی مواقع ممکن اس��ت این توانایی در روح خالق و
شیطانی یک موجود ضعیفشده وجود داشته باشد.
حاال آن کاری که آدمها با توافق هم انجام دادهاند ،این بوده است که بیایند جامعه
را با الگوبرداری از روی رفتار لک لکها و یا پرندگان دیگر برنامهریزی کنند .در میان
پرندگان قرار نیس��ت یک نفر بهطور دائم در رأس حرکت گروه باشد .هر گاه احساس
کرد خسته شده یا توانایی ایستادن در رأس را ندارد ،خیلی آرام جای خود را به نفر بعدی
میده��د .هرگز در موقع پرواز ،پرندهای به زور رأس حرکت را از پرندۀ دیگر نمیگیرد
چون آنجا حلوا قسمت نمیکنند و به همین خاطر لک لکها مسافتهای طوالنی را بدون
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خستگی طی میکنند .همانطور که ما انسانها درمدت کوتاهی چنان پیشرفت کردیم
که فضاییها انگشت به دهان ماندند .پس بیایید برای پیشرفت ،پرنده باشیم تا چرنده!
(دیدید من شعر گفتم؟)
یا مث ً
ال ما یک اصطالح متروکی داریم که سالهاست توی ادبیاتمان خاک میخورد
و درست مثل دایناسورها منقرض شده است و االن حتی بعضی از آدمها معنای آن را
هم نمیفهمند ولی خب چون من تأمل عمیقی در تاریخ داشتهام میدانم یک زمانی
این عمل توسط آدمها انجام میشده و من نمونۀ آن را در کرۀ ماه به کرات مشاهده
کردهام ولی آنجا اس��مش چیز دیگری بود .مگر اس��م مهم است؟ این رفتار است که
مهم اس��ت .حاال هر اسمی خواس��تید رویش بگذارید .ما در ادبیاتمان به این موضوع
میگوییم «پارتی بازی» و ش��ما میگویید کشف تواناییها! مث ً
ال همین اعزام شما به
کرۀ زمین واقع ًا بر اس��اس تواناییهای شما بوده است؟ یعنی عاقلتر از شما توی تمام
کرۀ ماه نیست؟ یعنی تو پسرخالۀ ملکه و بقیه پسر عموهای نخست وزیر نیستند؟ بر
ذات دروغگوی فضایی لعنت! پارتی بازی به طور کلی با اصول دموکراس��ی و مسائل
اخالقی تناقض دارد .حاال هی فرت و فرت اسمش را عوض کنید و اسمهای قشنگ
رویش بگذارید .در اصل موضوع که فرقی نمیکند .میدانید ایراد ش��ما چیس��ت؟ نه،
ش��ما که ایرادی ندارید! ایراد من این است که قانون اساسی برای کرۀ ماه ننوشتهام!
اگر من قانون اساس��ی کرۀ ماه را مینوش��تم و ماهیها س��عی میکردند آن را رعایت
کنند ،این مشکالت را نداشتند .میدانید؟ عیب شما این است که منتظرید یک نفر از
یک کرۀ دیگر بیاید ،قانون اساس��ی شما را بنویسد .قانون اساسی دیگران به چه درد
ش��ما میخورد؟ اگر در یک جامعهای قانون اساس��ی حاکم باشد ،هیچ کس نمیتواند
بنا به س��لیقۀ خودش عمل کند و هر چیزی را که صالح دانست ،انجام دهد و به هر
کس هر برچسبی را که حال کرد ،بزند .همین کلمۀ برچسب! ما روی زمین برچسب
را معم��و ًال روی میوههایمان میزنیم ،در صورتی که توی کرۀ ماه برچس��بها را روی
فضاییجماعت میزنند .این چه معنایی دارد که صبح تا ش��ب بنشینید عین ونوسیها
پشت سر همدیگر حرف در بیاورید؟ اگر یک نفر روی کرۀ زمین به جایی برسد ،آدمها
در پوست خود نمیگنجند و از خوشحالی بال در میآورند.
(ببخش��ید ،من متوجه نبودم که شما متوجه در پوست نگنجیدن و بال درآوردن
آدمها نمیشوید .ببینید ،اینها دو صنعت ادبی ...خدای من! این صدای انفجار مغز کدام
ال بیخیال صنعت! موضوع صنعت را ک ً
یک از شما بود؟ اص ً
ال فراموش کنید).
در صورتی که شما متأسفانه تا با خبر میشوید یک فضایی به نان و نوایی رسیده،
تم��ام س��عیتان را معطوف این ماجرا میکنید که ن��ان او را آجر کنید حتی اگر آجر از
نان هم گرانتر باشد .او که نمیتواند آجر بخورد ...شما! بله .شما خر را هم با پوست
میخورید و به همین خاطر نس��ل خر در زمین دارد منقرض میشود .شما اگر قانونی
را تابع باشید ،به هر کس حتی شخص ملکه هم میتوانید اعتراض کنید و او را به نقد
بکش��ید .نه ،موضوع سیاسی نشد .من خواستم یک چیزی بگویم که برای شما قابل
لمس باشد.
اص ً
ال بیخیال .من فکر میکنم مغز شما بیشتر از این کشش ندارد و ممکن است
مثل مغز دوس��تتان منفجر شود و جلس��ۀ امروز تمام است اما حقوق شهروندی هنوز
مانده اس��ت .اگر بیش از این ادامه بدهم حتی به من هم برچس��ب میزنید .به جای
این کارها لطف کنید کاردکی پیدا کنید و مغز دوستتان را از روی دیوارها جمع کنید.
موجودات بیظرفیت!
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ورزشي

علي کفاشيان:

به صعود
تيم ملي
اميدوارم
افسون حضرتی

بعد از فروکش کردن جار و جنجالها و حاشيههاي اخير تيم ملي فوتبال کشورمان ،همه چيز فع ً
ال در سکوت

و آرامش برگزار ميشود و دوستداران فوتبال ايران اميدوارند که اين ج ّو حاکم همچنان تا بعد از رقابتهاي تيم

ملي پا بر جا بماند .براي آگاهشدن از چند و چون وضعيت تيم کشورمان به سراغ علي کفاشيان رئيس فدراسيون
فوتبال رفتيم؛ مردي که هميشه و در همه حال جوابگوي سؤاالت است و از واقعيتها فرار نميکند اما او براي

پاسخ دادن به سؤاالت ما شرطي ميگذارد و ميگويد خواهش ميکنم از گذشته سؤال نکنيد.

 Õشما به صعود تيم ملي اميدوار هستيد؟

بله ،چرا نباشم؟

Õ

است؟

مشکالت چند ماه گذشته تأثيري بر روند تيم نداشته

خواهند بود؟

بهتر است که به مسايل خوب فکر کنيم.

 Õبا فکر کردن به مسايل خوب ،مشکالت حل ميشود؟ حتماً

ميدانيد که ايران در جدول چندم است!

من هم مثل همل دوستداران فوتبال ميدانم که در شرايط خيلي
همۀ ما تالش ميکنيم که در حال حاضر حاشيهها را از تيم ملي دور
کنيم و دوباره اميد را به تيم برگردانيم تا به اميد خدا به جام جهاني صعود ايدهآلي به سر نميبريم ولي نقب زدن به گذشته هم که کاري از پيش
نميبرد و فقط انرژي هدر دادن است .به نظرم بهتر است که به جاي
کنيم.
 Õاگر نتوانستيم صعود کنيم ،باز هم آقاي قطبي مربي تيم پرداختن به اين مسايل ،به برنامههايي فکر کنيم که باعث ميشود موفق
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باشيم.

 Õتمام ارزيابي منتقدان و هواداران فوتبال از فدراسيون در
صعود تيم ملي به جام جهاني خالصه ميشود .نظر شما چيست؟

فوتبال خيلي براي مردم مهم است و به نوعي با زندگي مردم عجين
شده است .اگر مث ً
ال خداي ناکرده تيم ملي به جام جهاني صعود نکند،
سرخوردگي زيادي به همراه دارد .به همين دليل هم هست که همه فقط
به نتايج تيم بزرگساالن نگاه ميکنند و حتي اگر در همۀ ردههاي سني
در دنيا قهرمان شويم ،باز هم به اندازۀ موفقيت تيم بزرگساالن براي مردم
باارزش نيست.

 Õرسانهها هم در دامن زدن به اين حساسيت
نقش دارند؟

درست نيست که از دوستان مطبوعاتي گله کنم ولي
آنها هم عمدۀ تمرکزشان روي بازيهاي بزرگساالن است و
فقط به مصاحبه و تهيۀ خبر بازيکنان اين رده ميپردازند.
Õ

داريد؟

براي تيم ملي اميد چه برنامههايي در نظر

برنامههاي تيم ملي اميد مشخص شده است و به
زودي اردوهاي آمادهسازي را برگزار ميکنند .بازيهاي

تدارکاتي هم برايشان در نظر گرفتهايم که بهموقع
اعالم ميکنيم.
Õتيم ملي اميد هم يکي از «پاشنههاي
آشيل» فوتبال ماست!

بله ،قبول دارم چون تيم ملي اميد هم خيلي در
رسيدن به بازيهاي المپيک ناکام بوده است .مردم
روي اين قضيه هم حساسيت دارند .اميدوارم که
امسال ،سال خوبي براي فوتبال کشورمان باشد.

در بخش بازيهاي جام قهرمانان آسيا که
اين چنين نبود.

بايد بررسي کنيم که چرا تيمهاي باشگاهي ما
نتوانستند نزديک به  20سال در سطح باشگاههاي
آسيا موفق باشند .براي ما هم جاي سؤال است که استقالل که قهرمان
ليگ است ،مقابل تيمي از قطر حرفي براي گفتن ندارد .اين در شأن و
منزلت فوتبال ايران نيست.
Õچرا اين موضوع طي سالهاي گذشته بررسي نشده است؟

به هر حال مشکالتي بوده که مانع بررسي اين مسايل شده است ولي
ما در فدراسيون حتم ًا اين مسأله را بررسي و موشکافي ميکنيم تا داليل
اين ناکامي مشخص شود.
 Õهميشه نوشدارو پس از مرگ سهراب است...

اميدوارم با موفقيت تيم ملي و تيم اميد چنين مسايلي تکرار نشود.

 Õشما يکي از مديران هميشه پاسخگو هستيد .چه دليلي براي
اين کار داريد؟

ج :من به رابطۀ دوسويه با رسانهها اعتقاد دارم و فکر ميکنم که همه
چيز بايد خيلي شفاف بيان شود ،بنابراين دليلي نميبينم که با دوستان در
رسانهها همکالم نشوم .حتي اگر انتقاد هم کنند ،ميپذيرم و گاهي اوقات
از نظراتشان استفاده ميکنم.
 Õپس همۀ روزنامهها را ميخوانيد.

تقريب ًا ميتوانم بگويم که  95درصد مطالب روزنامهها را ميخوانم.

Õدوست داشتيد به جاي مدير ورزشي بودن ،يک روزنامهنگار
بوديد؟

کار جذاب اما سختي است .به نظرم نوعي امانتداري است.
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ياد دوست

حامد قاموس مقدم

مانند
او را
نمييابيم
من امام را دوست داشتم ،مثل پدربزرگ .مثل کسي که هرگز نداشتم.
مثل کسي که م ّدتها پيش پر کشيده بود و رفته بود.
هر وقت از تلويزيون او را ميديدم ،ساکت و مؤدب جلوي آن پنجره
مينشستم تا پدربزرگم را ببينم .تلويزيون براي من پنجرهاي بود رو به
پدربزرگ.
پدربزرگ براي همه مهم بود ،پدر گوش به فرمان پدربزرگ بود و مادر
با د ّقت به حرفهاي او گوش ميداد.
آن وقتها غصه و فشار زياد بود .جنگ ،امان همه را بريده بود .صدام
در خانۀ خودش نشسته بود و با موشک خانههاي ما را ويران ميکرد .هر
لحظه بيم آن ميرفت که نزديکترين قوم و خويش يا صميميترين
دوست خود را از دست بدهيم .هر لحظه منتظر بوديم که تلفن زنگ بزند و
خبر پر پر شدن عزيزي را بدهد؛ سالهاي آژير قرمز و زوزۀ مداوم کفتارها.
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نگراني در چشمان مردم موج ميزد و عقاب هراس بر سر آنها پرواز
ميکرد ولي همين که پدربزرگ با نگاه مهربانش براي مردم صحبت
ميکرد و تمام حقايق موجود را برخالف همۀ سياستمداران جهان به
سادهترين زبان ممکن براي همه تجزيه و تحليل ميکرد ،جوانههاي اميد
در دل همه سبز ميشد و شور زندگي در رگها فوران ميکرد.
هر بار که پدربزرگ در قاب پنجره ميآمد ،زندگي جاري ميشد.
اينگونه بود که خانۀمان را پس گرفتيم.
***
يک روز ،يک روز تلخ ،يک روز که روز امتحان بود ،پدربزرگ پر کشيد
و رفت .آن روز ،سياه بود ،از شبش سياهتر .شبش را تا صبح دعا کرديم که
پدربزرگ بماند ولي او رفت.
ما دلشکسته شديم ،بغض کرديم و اشک ريختيم .بزرگترها از هوش

ميرفتند ،زنان صورت خود را ميخراشيدند و داغداران مويه ميکردند.
او به تنهايي در آن سوي پنجره بود و ما همگي در اين سو گريه
ميکرديم .او همه کس ما بود و ما همگي با رفتن او تنهاي تنها شده
بوديم.
مصلاّ در آن روزها محشر کبري بود.
در آنجا شام غريبان گرفتيم و شمع روشن کرديم و همپاي شمعها تا
صبح سوختيم و اشک ريختيم.
در آن روزهاي عجيب ،هنرمندان آثاري به جا گذاشتند که جاودانه
شد.
زمان ،ايستاده بود و لحظه لحظۀ وداع با پيکر پدربزرگ غنيمت بود.
همگي بر آن تپهها نشسته بوديم و با چشماني که چشمۀ اشکهايش
خشک شده بود ،ناباورانه خود را لبريز از نگاه او ميکرديم.
***
روز تشييع پيکر پدربزرگ ،رودي خروشان روان شد ،رودي که لبريز
بود از دلهاي به شور آمده و چشمان خونفشان .رفتن پدربزرگ دردي بود
که در باور هيچکس نميگنجيد.
در آن رود جاري ،گلهاي بسياري شناور بودند .حتي مريم که خيلي
کوچک بود اين درد را حس ميکرد .او تحمل جاي خالي پدربزرگ را
نداشت .دل کوچکش ترکيد و آن قدر گريست که پيکر نحيفش از حال
رفت .در آن روز همۀ مريمهاي کوچک ،دوري پدربزرگ را تاب نياوردند
و از هوش رفتند.
پيرزني که معلوم بود از راه خيلي دوري خودش را به اين سيل جمعيت

رسانده ،پيرمردي که ح ّتي شهادت چهار پسرش نتوانسته کمر او را خم
کند ،مادري که بار زندگي را استوار بدون حضور شوهرش به دوش کشيده
است ،همگي در اين عزا کمر خم کردهاند و فرو افتادهاند.
***
غصهها بار ديگر سر باز کرد .دلها
در روز هفتم امام ،داغها تازهتر شدّ .
ترکيد و دوباره همۀ آن دلسوختگان بر سر مزار پدربزرگ حاضر شدند .انگار
که هر چه ميگذشت ،مردم بيشتر حجم فاجعه را درک ميکردند.
در چهلم پدربزرگ نيز همينگونه بود .در آن دوران ،هر شب به هر
بهانهاي سمت مرقد او راهي ميشديم .آنجا مکان آرامش بود .وادي امن.
ديگر هيچکس غريب نبود .هر کسي که وارد شهر ميشد ،ميدانست که
مأمني برايش وجود دارد که درد غربت را حس نکند.
***
سالها از آن روزگار ميگذرد ولي هنوز آن داغ ،تازه است و جاي
زخمش هرگز خوب نشده است .هنوز هم شروع اخبار برايمان دلهرهآور
است ،مانند روزهاي فراق پدر بزرگ .هر چه گذشت و ما بزرگتر شديم،
بيشتر فهميديم که آن پدربزرگي که در پنجرۀ تلويزيون ميآمد و ما را آرام
ميکرد ،چه گوهر گرانقدر و چه اقيانوس عميقي بود که تنها سطح آن
براي ما قابل مشاهده و لمس بود.
پدر بزرگ ،مرد بزرگي بود؛ او ،هم َمرد بود و هم بزرگ بود و امروز هر
چه در اين جهان بزرگ نگاه ميکنيم و ميگرديم ،مانند او را نمييابيم.
با نبودن پدربزرگ تازه ميفهميم که تنهايي امروز ،بسيار دردناکتر از
غصۀ پرواز او در آن روزهاست.
ّ
بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

هفته نامه نوجوانان ايران

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

اگر تمايل داريد براي دوستانتان در خارج از كشور اشتراك مجله بگيريد ،فقط كافي است كه با واحد اشتراك و توزيع
مجله دوست تماس بگيريد.
نشاني :تهران  -صندوق پستي  14155 - 3563توزيع و امور مشتركين :محمد رضا مال زاده
فكس 66712211 :تلفن66706833:
واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

فرم اشتراك :
			
نام خانوادگي:

			
نام :

تاريخ تولد:

13 / /

ميزان تحصيالت:

نشاني :

			
كد پستي :

			
تلفن :

		
شروع اشتراك از شماره :

					
تا شماره :

امضاء
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طراح

220
جدول مسعود اختري

افقی

 -1اهل بيت حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله -سالح ضد تانک
 -2ميوۀ بهشتي -باقيماندۀ آتش -از اقوام ايراني
 -3مرکبدان -ميوۀ آفتزده -زبان مادري
 -4از ورزشهاي زمستاني -از حروف ندا -از وسايل بنايي
 -5واحدي در وزن -واحد پول چين -بس – ضمير سومشخص
مفرد
 -6شهر کوچک -نماد پاريس -لباس ميت
 -7درخت هميشهسبز -راه شني -عدسي دوربين
 -8آرزوها -مادر عرب -خطايي در تنيس -اسمش را بياوري
ميشکند
 -9وحشت -استان با مرکزيت شيراز -مادر آذري
 -10انباشتهکردن خوشۀ گندم -ميوۀ گلبهسر -آهستۀ خودماني
-11محبت -قاضي -استوار و پابرجا -دو تايش نوعي سنگ است
-12ميلۀ آهني قوي جهت اهرم کردن -نمايش فرنگي -نوعي
پارچه
 -13بخشي از تخم مرغ -پشيمان -داستان
 -14اشاره به دور -از بلندترين قلههاي زاگرس -نوعي لباس
 -15عکسبرداري پزشکي -فراموشي
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عمودی

 -1شير عرب -بالش -سرزمين پر از کوه
 -2وسيلۀ آبخوري -نام ديگر گالبي -نابود شدن
 -3علمدار امام حسين عليه السالم -دليري -ماه سرد
 -4محل عزاداري -از اجزاي صورت -تماشايي
 -5عکسالعمل درد -حمله -خواهر مادر
 -6ويتامين انعقاد خون ( برعکس) -درياي مصنوعي -نرم و سست
 -7نمايش فيلم -زهر -واحد سطح -جديد فرنگي
 -8قانوني و مستند -گاه از نهاد بر ميآيد -تنور اجاق گاز -پر کردن
باطري
 -9رو انداز -چه وقت؟  -بوي نم -اولين شاعر پارسيگوي
 -10برابر -قهوهخانۀ مدرن -درخت انگور
 -11از چاشنيها -از حشرات خانگي -صداي نفسزدن
 -12بُردش معروف است -نوعي بيماري (بر عکس) -کوکب
 -13جوي خون -جستوجو -دستوري
 -14پولک ماهي -زيادي -ندا دهنده
 -15جايگاه سخنراني -بازرگان -غذاي اصلي

