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سرمقاله

گریه  نم نم  ابرها 
می کنند. بوی خاک باران خورده 
است. سرت  پیچیده  جا  در همه 
ببینی.  را  آسمان  تا  می کنی  بلند  را 
آن  از  ابر،  خاکستری  پردۀ  پشت  از 
پیداست.  خورشید  طالیی  موهای  گوشه، 
از  و  درخشان خورشید می آید  و  اشعۀ  گرم 
پشت بلورهای باران رد می شود. لحظه ای بعد، 
در وسط آسمان منظرۀ زیبایی می بینی. هم نشینی 
رنگها، کمان هفت رنگ زیبایی ساخته است که بین 

دستهای آسمان پل زده است و به تو لبخند می زند. 
اگر  است.  شگفت انگیزی  دنیای  رنگها،  دنیای  راستی 
و  دوستی  گاهی  اما  زیباست  همیشه  سادگی  و  یک رنگی  چه 

هم نشینی رنگها در کنار هم زیباتر است. 
هیچ فکر کرده ای اگر طیف رنگها نبود، دنیا چه قدر سرد و بی روح 
بودند.  هم  شبیه  هم  آدمها  و  زمین  آسمان،  یک رنگ،  همه  می شد؟ 
آن وقت، رنگ سرخ گلها در میان سبزی چمن چشمت را نوازش 
می دوختی،  چشم  آسمان  به  ناامید  و  خسته  وقتی  یا  و  نمی داد 
آبی آرامش بخش آن را احساس نمی کردی. دیگر در فصل پاییز، 
غوغای شورانگیز رنگها تو را به تماشا نمی خواند. فصلها هم شبیه 

هم بودند، هر چه می دیدی خاکستری بود و تکرار و تکرار... 
نه! حتی تصور چنین دنیایی هم وحشتناک است. اگر رنگها نباشند، 
این همه تفاوت و زیبایی هم نیست. حتی اگر همین رنگ سیاه نبود، 
سپیدی هم معنا نمی یافت. مگر همین ابرهای سیاه نیستند که باران 

را به ما هدیه می کنند؟ 
چه ذوق و سلیقه ای داشته آن نقاشی که با قلم موی هزار رنگ و 
سحرآمیزش این تابلوی زیبا را رنگ آمیزی کرده و ما چه بی ذوقیم 
اگر این همه زیبایی و شگفتی را نبینیم. بیا رنگها را ببینیم اما یادمان 

باشد که آفتاب پرست نباشیم که هر لحظه به رنگی درمی آید! 

غوغای رنگها
انسيه موسويان
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ياد دوست

هر کودکی به طور طبیعی عالقه و گرایش به بازی و سرگرمیهای 
و جسمی هر شخص،  فکری  رشد  لوازم  از  یکی  اصواًل  و  دارد  متنوع 
پرداختن به این امور است. آب و هوای خوب خمین و زیبائیهای خاص 
تو در توی پدری و وجود  به عالوه خانه بزرگ و  فصلهای چهارگانه، 
رودخانه، کوه، صحرا و باغ در نزدیکی آن خانه، امکانی استثنایی برای 
پرورش جسم و فکر روح اهلل فراهم آورده بود و او نیز به نیکوترین وجه 

از آن امتیازات و امکانات بهره جست.
بازیها از خانه شروع شد، او عالقه زیادی به پرش ارتفاع داشت به 
همین دلیل یکی از سرگرمی هایش پریدن از ایوان باالخانه به پایین بود. 
روح اهلل با بچه های هم سال فامیل و هم محله ای در این کار، مسابقه 
می گذاشت. اول از ایوانهای کوتاه تر شروع کرد و سپس از باالترین 
ایوان که نزدیک دو متر ارتفاع دارد . پرش از مانع، یکی دیگر از بازیها 
بود؛ بدین صورت که طنابی بین دو چوب عمودی محکم شده در زمین، 
بسته و از روی طناب می پریدند.یک بار به هنگام پرش از روی طناب، 
پای روح اهلل به آن گیر کرد و یکی از چوبها محکم بر روی استخوان 

ساعد دست راستش سقوط کرد و دستش شکست .
مسیح بروجردی نوه امام نقل می کند که روزی همراه امام در حیاط 
خانه شان در جماران قدم می زدم و امام از خاطرات کودکی خود سخن 
می گفت. صحبت امام درباره چاالکی و زرنگی آن دورهء زندگی خود 
بود که در این بین بین سیدحسن فرزند حاج احمدآقا )که حدودا ده ساله 
بود( وارد شد. امام در حالی که به طرف سیدحسن اشاره می کرد گفت: 
من به اندازه ایشان بودم، با همین قامت و هیکل، که مثل باد از روی 

دیوارهای خانه و باغمان می دویدم.
کوه نوردی یک ورزش و سرگرمی بسیار ارزشمند برای روح اهلل بود و 
او از زمانی که قدرت باال رفتن از کوه را پیدا کرد تا زمانی که در خمین 
اقامت داشت، این ورزش خوب و روح نواز را ترک نگفت. در خمین کوه 
کوچک و نسبتا کوتاهی وجود دارد که به نام "بوجه" بر وزن "گوجه" 
معروف است. فاصله این کوه تا بیت پدری روح اهلل از 1500 متر تجاوز 
نمی کند و از قدیم االیام تفریحگاه مردم خمین به ویژه در روز سیزده 
به در بوده است. روح اهلل در بیشتر ایام سال، همراه با برخی دوستان به 
قله این کوه صعود می کرد و از آنجا دشت وسیع کمره و شهر کوچک 

خمین را به تماشا می نشست.

قصد  مستوفی(  )حسن  پسرخاله اش  همراه  به  اهلل  روح  که  بار  یک 
صعود به قله بوجه را داشتند، حسن از راه شناخته شده و همیشگی باال 
رفت و روح اهلل تصمیم گرفت از بیراه و از مسیری که پرتگاهی در کنار 
آن قرار داشت حرکت کند. حسن چون از راه اصلی رفته بود زودتر به 
قله رسید و بر روی صفه یا ایوانی که در سمت جنوب شرقی قله قرار 
دارد به استراحت نشست. روح اهلل نیز از سمت پرتگاه خود را به صفه 
رساند و دستش را به لبه آنجا گرفت، تالش کرد تا باال بیاید، اما ناگهان 
سنگی که زیر پایش بود در رفت و او فریاد زد. حسن فورا به سینه روی 
صفه دراز کشید، دستهایش را دراز کرد، دستهای روح اهلل را گرفت و به 

او کمک کرد تا به زحمت خود را باال بکشد. 
روح اهلل بعدا که بزرگ تر شد به کوههای دورتر و بلندتری که در 
اطراف خمین واقع شده اند می رفت یکی از آن کوهها "الوند" و دیگری 
"انگشت لیس" بود. کوه الوند در جنوب شرقی خمین قرار دارد و 3111 
متر از سطح دریا ارتفاع دارد. کوه انگشت لیس نیز در غرب الوند واقع 
شده و غار طوالنی و زیبایی در جبهه غربی آن قرار دارد. راه قدیمی 
خمین به گلپایگان از میان ان دو کوه می گذشته است. فاصله این دو 
کوه تا شهر خمین حدود 15 کیلومتر است و در آن روح اهلل پیاده و یا 
احتماال با اسب به آنجا می رفته است. در دامنه کوه الوند، قلعهء زیبایی 
به نام "حسن فلک" قرار دارد که امام در یکی از سخنرانیهای خود پس 
از پیروزی انقالب از آن چنین یاد کرد: "قلعه حسن فلک را من می دانم 
است یک  نزدیک یک کوهی  و  است  در کمره  نزدیک  این  کجاست، 
قلعه ای است شاید ده خانوار در آن باشد، بعد این طرف و آن طرفش هم 

آن وقتها که دیدیم هیچی نبود. من رفتم آنجا"
این رشته  در  و  بود  اهلل  روح  مورد عالقه  ورزشهای  دیگر  از  کشتی 
بدون آنکه آموزش خاصی ببیند صرفا به دلیل برخورداری از هوش و 
ذکاوت خوب و نیز توانایی جسمانی باال در میان همساالن خویش حرف 
اول را می زد. "روح اهلل هنگامی که کودکی 9-8 ساله بیشتر نبود و به 
بقیه  با  می رفت،  ابوالقاسم"  "مال  همراه دیگر بچه ها به مکتب خانه 
آنان را مغلوب می کرد. مالابوالقاسم  هم کالسیها کشتی می گرفت و 
در میان ساعت درس برای رفع خستگی بچه ها از آنان می خواست که 
یکدیگر کشتی بگیرند. در آن کالس پسر بچه ای بود از اهالی روستای 
آشمسیان به نام آقا هاشم عبداللهی که از قدرت بدنی باالیی برخوردار 
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مغلوب  را  همه  کشتی  موقع  به  وی  بود. 
آقا  می شد  موفق  نفر  یک  فقط  می کرد 

هاشم را به زمین بزند و آن هم روح اهلل 
بود ."

 1364 فروردین  در  خمینی  امام 
بود  بستری  بیمارستان  در  که  ش، 
)مسیح  نوه اش  برای  را  خاطره  این 

بروجردی( نقل کرد:
ما خمین که بودیم روز سیزده به در 

به باالی  از شهر خارج می شدیم و  را 
)بوجه(  بود  خمین  نزدیک  که  کوهی 

بازی  که  بود  جایی  کوه  باالی  می رفتیم. 
می کردیم. یک بار یک یلی )پهلوانی( به خمین 

آمده بود و من در باالی آن کوه با او کشتی گرفتم 
و مغلوب او شدم."

و  کودکان  مفرح  ورزشهای  از  هم  معلقی"  "کوچک  بازی 
نوجوانان خمین بود. بازی بدین صورت است که دو نفر  خم شده و 

به یکدیگر پشت می کنند به نحوی که از ماندن آنها شکل T به وجود 
می آید. نفر سوم دورخیز گرفته و هنگامی که به آنان می رسد، دستش 
را بر پشت آنها زده و در هوا معلق می زند. این بازی نوع دیگری هم 
دارد که در آن یک نفر خم می شود و نفر بعدی، دستش را بر پشت او 
زده از رویش می پرد و پس از آنکه پرید خم می شود تا نفر بعدی این 
کار را تکرار کند. به گفته "حاج هانی افسریان" و "محمدنبی مکرمی" 
از همساالن امام، روح اهلل به همراه سایر هم بازیها در کاروانسرایی که 
به پدر وی تعلق داشت و در همان محله رازی واقع بود اوقات زیادی به 

بازی معلقی سرگرم بود.
"لنگو مشته" نیز بازی دیگری بود که به صورت جمعی انجام می شد و 

روح اهلل از طرفداران پر و پا قرص این بازی بود. در این بازی، حاضران به دو 
گروه تقسیم شده، محوطه مربع بزرگی روی زمین رسم کرده و یک گروه داخل 
آن می روند. گروه دوم، نفراتش را یکی یکی به داخل مربع می فرستد تا در 
حالی که روی یک پا می دود، با دست به نفرات گروه رقیب زده و آنان را از 

بازی خارج کند. اگر نفرات گروه دوم موفق به خارج کردن اعضای گروه 
اول از زمین می شدند در دور بعدی خود داخل زمین جای می گرفتند 

و بازی تکرار می شد. در این بازی معموال هر گروه یک سرگروه 
داشت که قبل از شروع بازی، اقدام به یارگیری می کردند. به 

در  اوقات  بیشتر  در  روح اهلل  افسریان،  گفته حاج هانی 
این بازی سرگروه بود و به علت قدرت بدنی زیاد، 

بچه ها عالقه داشتند با او هم گروه شوند تا زود 
بر گروه دیگر غلبه کنند.

www.irdc.ir: منبع
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سایت یاهو امکان بسیار جالبی برای کاربرانش در نظر گرفته است. این امکان به این صورت است که کسانی که 
 Creat Profile دیگری نیز داشته باشند، با استفاده از امکان ID که در سایت یاهو دارند ID می خواهند عالوه بر یک
یاهو تا ID 6 مجازی برای خود بسازند و می توانند حتی با هر ID 6 همزمان در یاهو مسنجر لوگین کنند. برای یادگیری 

این موضوع با ما همراه باشید. 

برای این کار: 
از منوی یاهو مسنجر، login را بزنید و My profile را باز کنید. سپس Create/edit my profile را بزنید. 
احتمااًل از شما ID و Password خواسته خواهد شد. بعد از تایپ یوزر و پسوردتان وارد صفحۀ ساخت آی 

دی خواهید شد. حال روی Create new public profile کلیک کنید. 
در اینجا شما می توانید ID مجازی خود را بسازید. بعد از اینکه ID شما قبول شد، 

وارد My yahoo می شوید. این یعنی ID شما مورد تأیید قرار گرفته است. 
دوباره به صفحۀ اول بازگردید. این بار خواهید دید که دو ID دارید. اگر این 
طور نیست، Refresh را بزنید. به این ترتیب شما می توانید تا id 6 برای خود 

بسازید. 
دقت کنید جلوی ID اصلی شما Default* نوشته شده باشد. می توانید 
یک ID دیگر از بین ID ها را به عنوان آی دی اصلی انتخاب کنید؛ برای این کار 
 Finish است، بزنید. پس از پایان کار روی ID را که جلوی Make Default

editing کلیک کنید. 
اکنون شما می توانید با تمام این آی دی ها وارد رومها شوید یا در یک لحظه با چند تا از آنها 

با فرد مورد نظرتان چت کنید. 

كامپيوتر

مجازی در دنيای مجازی!

ي
ود

سع
ش م

رو
 س

س
ند

مه

6
سال پنجم  / شماره 10 پياپي 222/  30  خرداد 1388 



قدیمیترین  از  یکی   Winamp نرمافزار  بی شک 
که  است  تصویری  و  صوتی  فایلهای  پخشکنندههای 
کاربران زیادی از آن بهره میبرند. این نرمافزار نیز همانند 
و  میانبر  کلیدهای  دارای  ویندوز  در  دیگر  نرمافزارهای 
ترکیبی مختلف جهت تسریع در کار است که به کاربر 
اجازه می دهد با آن حرفه ایتر کار کند. در ادامه به معرفی 
این کلیدها میپردازیم، مانند گذشته کلیدهای ترکیبی با 
عالمت + نشان داده میشود که نمایانگر فشردن 2 یا 3 

کلید با هم است. 
L:  باز کردن پنجرۀ Open Files برای اجرای یک 

فایل صوتی یا تصویری
Z: مراجعه به آهنگ قبلی
B: مراجعه به آهنگ بعدی

X: پخش آهنگ
Pause توقف کوتاه آهنگ یا :C

X: ادامۀ پخش آهنگ متوقف شده
Stop توقف کامل آهنگ یا :V

برای   Open Folder پنجرۀ  کردن  باز   :Shift+L
اجرای فایلهای موجود در فولدر ) ترفندستان(

Ctrl+P: باز کردن Preferences )بخش تنظیمات(
Alt+3: مشاهدۀ مشخصات آهنگ )نام خواننده، آلبوم، 

ژانر و...(
 Always Top قرار گرفتن برنامه در حالت :Ctrl+A

و یا همیشه در دسترس
Ctrl+S: ذخیره کردن آهنگ در لیست سمت راست
Alt+S: مراجعۀ سریع به بخش Skins )پوسته ها(

Ctrl+Z: مراجعۀ سریع به ابتدای لیست
Ctrl+B: مراجعۀ سریع به انتهای لیست

Ctrl+J: مراجعۀ سریع به زمان دلخواه )دقیقه و ثانیۀ 
دلخواه(

 Winamp
حرفه ای تر

ويندوز 7 می لرزد

مطمئناً پس از معرفی اختصاصی ویندوز 7، خیلی از کاربران قدیمی از جمله خود شما به فکر نصب کردن افتادهاید و اگر تردید دارید باید بگوییم 

این نسخۀ ویندوز یقیناً محبوبترین نوع خود خواهد شد. به هرحال آمدن یک سیستم عامل جدید آن هم از سوی ماکروسافت همیشه با رمز و 

رازهایی همراه است که بهتر است از یکی از کاربردیترینها و جالبترین آنها شروع کنیم. 

Aero shake امکان ویژهای است که پس از نصب ویندوز 7 به طور انحصاری شما را متعجب میکند، این سرویس باعث میشود پس از باز 

شدن صفحات متعدد و مختلف روی ویندوز مانند چند صفحۀ Computer و چند صفحۀ IE و غیره بتوانید از شلوغی صفحۀ کار خود با یک 

لرزش بکاهید. روش کار بسیار ساده است؛ در باالی نوار ابزار یکی از صفحات کلیک چپ کنید و کلید ماوس را نگه دارید. در همین موقع با حرکت 

دادن ماوس، پنجرۀ انتخاب داده شده را حرکت دهید و به نوعی پنجره را بلرزانید. خواهید دید که تمامی پنجرهها به نوار ابزار ویندوز میروند و تنها 

پنجرۀ باز قابل مشاهده، پنجرۀ منتخب شماست. 

برای بازگرداندن باقی پنجرهها به وضعیت قبل کافی است دوباره عملیات فوق را انجام دهید. 

خواهید دید که تمامی پنجرهها به وضعیت اولیه خود بازگشتهاند. 
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دل نوشته های طنز
يک گوسفند! 

مريم شکرانی
تصويرگر: عاطفه ابراهيم نيا

مقدمه: سالم علیکم! حال شما خوب است؟! اگر از احواالت 
ما پرسیده باشید، بد نیستیم و ماللی جز دوری... حاال ولش کن این حرفها 
را. ببین من امروز آمدم توی صفحۀ طنز نویس ش��ما تا مس��ایل مهمی را 
خدمتتان عرض کنم. این دختر یک آدم بی اخالق و بدجنس��ی است که 

حد ندارد. این طنز نویس ش��ما 
یک آدم... ح��اال ولش کن این 
حرفها را. چون من مطمئنم  اگر 
بیشتر از این واقعیت ها را بگویم 
همکارهایش چ��اپ نمی کنند 
که! چه فای��ده؟ پس بگذارید 
از خ��ودم بگوی��م. عارضم به 
حض��ور انورتان ک��ه ما یک 
غلطی کردیم و گفتیم بگذار 
برای رف��ع تنهایی و دلتنگی 
با یک آدم دوس��ت بشویم و 
از ش��انس و اقبال بد، صاف 
این طنزنویس ش��ما آمد و 
به پست ما خورد. از آن روز 
به بعد من احس��اس خیلی 
بدی دارم. احساس کمبود 
اعتماد به نفس، احس��اس 

تنفر، احساس تنهایی و... بس که این بچه 
به من گفت: گوسفند، خجالت هم نکشید! 

این انصاف اس��ت که آدم... نه ببخش��ید جانور... ن��ه این بار از خودم 
عذرخواهی می کنم... این انصاف است که موجود زنده ای اسمش پشمک 
باشد و یک نفر پیدا بشود و چپ و راست به او بگوید گوسفند؟! مگر من چه 
گناهی کردم جز اینکه آمدم و با این طنزنویس نسبتاً محترم دوست شدم؟!  
آرزو می کنم آن مانتویی را که خیلی دوس��ت دارد با اتو بسوزاند تا دل من 
خنک بشود. ببین این آدم اصاًل دوست خوبی نیست و باعث شد من یک 
مدت افسردگی ساخارین! بگیرم که یک مدل افسردگی فجیع است. برای 

اینکه بفهمید من چی کشیدم چند تا از خاطرات دوران افسردگی ساخارینم 
را برایتان می نویسم: 

سه شنبه
 يک کتاب راجع به دوس�تی: دوس��ت چیست؟! دوست یک چمنزار 
است، یک چیز خیلی خوب است، 
دوست در کل خوب است و باید 
به درد زمانهای تنهایی آدم بخورد. 
بروم به این طنز نویسه یک زنگ 

بزنم تا حرف بزنیم. 
پن��ج دقیق��ۀ بعد، همان س��ه 
شنبه: واااااااای چه بی تربیت است! 
آه ای خدا، من خیلی حالم بد است؟! 
آخر این چه دوس��تی است که توی 
سرنوش��ت من پرت ک��ردی؟! آخر 
دوس��ت موج��ود زن��ده بای��د اینقدر 
بی تربیت باشد که به جای حرف زدن 
با دوستش، به جای محرم، نه ببخشید 
مرهم تنهایی گشتن دوستش گوشی 
تلفن را محکم س��ر جای��ش بکوبد و 
قطع کند؟ من که شانس ندارم. کاش 
ادعا نمی کرد که در مجلۀ دوس��ت کار 

خواب آلود بود. نکند مش��کل اعتیاد...؟! می کن��د! چق��در ه��م 
وای خدا! حاال چه خاکی به سرم بریزم که دوست ناباب دار شدم؟ دیگر از 
فردا محلش نمی گذارم. وای، االن ساعت سه نصفه شب است و من خیلی 
حالم بد اس��ت. خودم یک بار از کتاب عالیم اعتیاد خواندم که فرد مذکور 
به طرز وحش��تناکی خواب آلود است. شما شاهد باشید که من از االن دور 
این رفیق ناباب را خط می کشم و اگر به دست و پایم هم بیفتد و التماس 

هم بکند، محلش نمی گذارم. خجالت نمی کشد خواب آلود است! 
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چهارشنبه
 این دختر طنزنویس��ه سی بار بهم زنگ زد تا 

التماس کند دوستی ام را باهاش قطع نکنم ولی 
مگر من گولش را می خورم؟! 

و  اس��ت  زده  پیام��ک 
می گوید چرا نصفه شب 

زن��گ زدی خانۀمان و همه 
را از خواب پراندی؟! فکر کرده اس��ت 

من بالنسبت خرم و نمی فهمم که می خواهد 
خواب آلودگی اش را توجیه کند. خالصه از صبح تا 

حاال هی پیامک می زند و عذرخواهی می کند. فکر 
می کند به خاطر اینکه دیشب تلفن را قطع کرده است، 

از دس��تش ناراحت هس��تم و زنگهایش را جواب نمی دهم. 
دیگر خبر ندارد که این خواب آلودگی اش عالیمی! نیس��ت که 
من به سادگی از کنارش بگذرم. وای چقدر پیامک عذرخواهی 

می زن��د! نهصد و نود و نه دفعه هم زنگ زده اس��ت و من جواب 
نداده ام. معلوم اس��ت در دوران کودکی اش خیلی مشکل داشته است که 

این همه منت مرا می کش��د و به زور می خواهد دوس��ت من باشد. االن 
افسردگی س��اخارینم خیلی خوب تر شده است چون خیلی کیف دارد که 

دوست آدم این همه منتش را بکشد! 

همان چهارشنبه، عصرش
م��ن باید ی��ک نامه به س��ردبیر مجل��ه اش بنویس��م و بگویم این 
طنزنویسش��ان خیلی خش��ن و عصبی و بداخالق است! فکر کن ساعت 
ش��ش بعدازظهر در حالی که من افسردگی ساخارینم خوب تر شده بود و 
داش��تم یک عدد بازی باحال رایانه ای می کردم و هفت مرحله هم برنده 

ش��ده بودم، این طنزنویس مجلۀ دوست دم در خانۀمان 
آمد و دس��ت گذاش��ت روی زنگ خانه و حاال زنگ نزن 
کی زنگ بزن. به جان خودم می خواستم این زنگهایش 
را ه��م جواب ندهم و بگذارم ت��وی حال ناباب خودش 
بماند ها! ولی داداش کوچیکه ام س��ریع دوید و در خانه 
را ب��از کرد. این طنزنویس��ه هم آمد باالی س��رم و هر 
چ��ی از دهنش در آمد گفت و جی��غ و هوار کرد. حاال 
زورش آم��ده بود که من محل��ش نمی گذارم ها! الکی 
می گف��ت به خاطر اینکه ج��واب زنگهایش را نداده ام 
داش��ته از دل ش��وره و نگرانی می مرده است. خالصه 
خیلی منت من را می کشد و می خواهد بگوید نگرانم 
بوده تا خودش را برای من لوس کند ولی کور خوانده 

است. 

پنج 
شنبه

 امروز توی مدرسۀمان یک 
مسابقۀ نقاش��ی برگزار کردند، جایزه اش هم بلیت کلیۀ وسایل شهربازی 
است. دارم از هیجان غش می کنم. من از یک کتاب خواندم که دوست باید 
باعث خوش��حالی دوستش بشود. بروم زنگ بزنم به این دختر طنزنویسه 
تا باعث خوش��حالی من بش��ود! من یک بار توی خانۀشان کلی قلم مو و 
آبرنگ و مدادرنگی و تابلوی نقاشی دیدم. خودش هم یک بار بهم گفت 

نقاشی کار می کند. 
ده دقیق��ۀ بعد، همان پنج ش��نبه( االن 
یک وصیت نامه می نویسم که اگر افسردگی 
س��اخارین من ش��دید ش��د و مردم، خونم به 
گ��ردن طنزنویس مجل��ۀ دوس��ت نوجوانان 
اس��ت! خانم می خواهد من را خوشحال نکند، 
می گوید: برای مسابقه باید کار خودم باشد. من 
اگر نقاش��ی بلد بودم که سی سال نمی آمدم به 
او زن��گ بزنم که برایم قیاف��ه بگیرد! می بینید 
چه قدر بی جنبه است؟ حقش بود باز هم محلش 
نمی گذاش��تم تا منتم را بکشد. اصاًل شاید دروغ 
می گوید و نقاش��ی بلد نیس��ت، می خواهد ضایع 
نش��ود اینجوری می گوید. ی��ک دختر بی هنری 
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هس��تند ایشان! این طنزها را هم از یک جایی تقلب می کند و برای مجله 
می آورد. تعجب می کنم که چرا تا به حال نویس��نده اش نفهمیده اس��ت تا 
برود ش��کایتش را کند. آخر یک روز دو روز که نیس��ت، چند س��ال است 
دارد طنز می نویس��د. یعنی می ش��ود آدم این همه مدت ل��و نرود؟! کاش 
نویسنده ای را که ازش طنز سرقت می کند، می شناختم و بهش می گفتم تا 
برود شکایتش را بکند و دل من خنک بشود. بگذار به مجلۀشان یک زنگ 

بزنم و بگویم این دختر در کار سرقت طنز و ادبیات و اینهاست. 

جمعه
 دیروز به مجلۀش��ان زنگ زدم و راپورتش را دادم ولی سردبیرش��ان 
گفت که مطمئن است ایشان طنزهایشان را خودشان می نویسند و من هم 
حرف الکی نزنم! خدا شانس بدهد. چقدر هم طرفدار دارد! ولی در کل دلم 
برایش خیلی تنگ شده است. بهتر است بروم خانۀشان و همۀ شیرینیها و 
خوراکیهای خوشمزۀشان را بخورم. االن مامانم خانه نیست و هیچ چیزی 
هم برای خوردن نداریم. بلند بشوم که وقتش است، وقت دیدار دوستان! 

 عصر همان جمعه( وییییییییییششششش! عجب دوست نازک نارنجی 
و لوس��ی! رفتم خانۀشان و مشت مشت خوراکیهایشان را برداشتم و توی 
مش��ّما ریختم و همین که پذیرایی اش تمام شد، بلند شدم که بیایم خانۀ 
خودمان ولی به خانم بر خورد و ناراحت ش��د. درس��ت اس��ت که آدم... نه 
ببخش��ید، موجود زنده برای ش��کمش میهمانی نم��ی رود ولی خب من با 
ایش��ان قهر بودم. یادتان که هس��ت؟! حاال قهر کند. فکر کرده است من 
م��ی روم عذرخواهی می کنم! اص��اًل محلش نمی گذارم ت��ا خودش بیاید 

منت کشی. 

شنبه
 دوست، کسی است که همیشه در کنارت باشد. آه چه جملۀ زیبایی! 
من االن حوصله ام س��ر رفته است و احتیاج مبرمی دارم که یک نفر بیاید 
من را با خودش ببرد یک جای دیدنی. برای همین من افسردگی ساخارین 
گرفتم دیگر، چون دوستم همیشه کنارم نبوده است که این نیازهای روحی 
من را فوری درک کند و بفهمد. از صبح تا حاال هم بیس��ت بار زنگ زدم 
به این دختر طنزنویسه، یا همه اش می گوید سر کار هستم یا دانشگاه! این 
دوس��تی که همیشه کنار من نیس��ت، به چه دردی می خورد؟! به من چه 
مربوط اس��ت که ایشان امتحان دارد، دانش��گاه دارد یا باید سر کار برود؟! 
کس��ی که امتحان دارد، دانش��گاه دارد و س��ر کار می رود برای چه می آید 
با دیگران دوس��ت می شود که نتواند همیش��ه در کنارشان باشد؟ حاال که 
اینطور ش��د، من هم سی دی ویندوزش را خرد و خاکشیر می کنم تا دفعۀ 

دیگر اینقدر بی مسئولیت نباشد و الکی با بچۀ مردم دوست نشود. 

یکشنبه
 واااااااااایییییی، این دختر چقدر خسیس است! اگر بدانید سر یک سی 
دی ناقابل ویندوز چه ش��ر و قهری راه انداخت؟! من هم پولش را کوبیدم 
توی صورتش ها! ولی می گوید: قضیه امانت داری اس��ت و از این حرفها. 
حاال الکی می گوید ها! رویش نمی شود بگوید من خسیسم، این حرفهای 
قلمبه سلمبه را می زند. من هم دیگر محلش نمی گذارم. یعنی دوستی اش 
با من به اندازۀ یک سی دی قراضه هم ارزش نداشت که این کارها را کرد؟ 

خیلی زشت است! خیلیییییی... 

دوشنبه
 امروز عصر قرار گذاشته است تا با هم برویم پارک ولی من که قبول 
نمی کنم. مزه اش همان وقتی بود که ایشان گفتند سر کالس دانشگاهشان 
هس��تند. حاال تازه متوجه اشتباهش شده اس��ت که چرا همیشه در کنار 
دوس��تش نیست، می خواهد منت کشی کند ولی من محلش نمی گذارم تا 
تنبیه بشود و بفهمد چه دوست بدی است. تازه من یک دوست جدید پیدا 
کرده ام که می خواهم با او بروم س��ینما. دیگر هم نمی خواهم با این دختر 

طنزنویس لوس دوست باشم. 
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سه شنبه
 آخ جون! شنیدم امروز تولدش است و کلی کیک و شیرینی و جشن 
و شادی.... هورااااااا! فعاًل تصمیم گرفتم دوستی ام را باهاش ادامه  بدهم تا 
فردا که دیگر تولدش نیست، دوستی ام را به هم بزنم. شما که نمی دانید من 
چقدر تولد و میهمانی و جشن و اینها را دوست دارم... الال الالی مبارکش 
باد / امشب چه شبی است؟! ... نه ببخشید، این آهنگ که برای تولد نیست. 
از خوشحالی قاتی کردم! آخ جون توللللللللللللد! یک نفر به من گفت تولد 

برای افسردگی ساخارینت خیلی خوب و مفید است. شش تا بسته ترقه و 
دو تا نارنجک هم با خودم می برم که تولدش هیجان برانگیزتر بشود. یک 
سنجاق قفلی هم توی جیبم بگذارم که بادکنکهایش را یکی کی بترکانم 

و هیجانمان بیشتر بشود. آخ جون، آخ جون! 

چهارشنبه
 امروز دیگر صد در صد دوستی ام را باهاش قطع می کنم چون دیروز 
توی تولدش هم حرفمان ش��د. س��ر همین قضیۀ هیجان و اینها! خودش 
می گفت به خاطر آتش بازیهای من کوله پش��تی اش و گوش��ۀ فرشش��ان 
سوخته است و س��ر آن هیجانها هم همسایه ها زنگ زدند به پلیس. البته 
اینها همه اش بهانه است که حال من را بگیرد و دوستی اش را با من به هم 
بزند. می گوید رفتارهای من مثل گوسفند می ماند و به درد دوستی با آدمها 
نمی خورم! به جهنم... خودش هی منت من را می کش��ید. حداقلش ش��ما 
که خاطرات من را خواندید، ش��اهدید که! من می روم با یکی دیگر دوست 

می شوم. چیزی که زیاد است، دوست است! 

مالحظه فرمودید چه طنزنویس ضایعی دارید؟! االن من مستقیم آمدم 
مجلۀ شما و توی صفحۀ خودش که آبرویش را جلوی شما ببرم. اگر دیگر 
کاری ندارید، بروم. فقط باز هم تأکید می کنم که طنزنویستان خیلی ضایع 

است... 
امضاء: پشمک

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

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

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

قابل توجه متقاضيان خارج از كشور

بهاي اشتراك تا پايان سال 1388

واحد اشتراك مجله دوست آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات شما است .

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

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

فرم اشتراك :

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

نشاني : 

تلفن :      كد پستي :   

امضاء تا شماره :      شروع اشتراك از شماره :  
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شعر

مثل پروانه در طواف بهار
خوش به حال کسی که زائر توست

خوش به حال کسی که وقت غروب
یاکریم دلش مسافر توست



خوش به حال پرنده ای که پرش
روی گلدستۀ تو وا بشود

خوش به حال غریبه ای که دلش
با نگاه تو آشنا بشود



خوش به حال کسی که عشق تو را
بر دل و دیده تا ابد بکشد

زیر آن آسمان روشن و گرم
گل کند زیر نور قد بکشد

مريم اسالمی

مسافر تو
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اسماعيل اميني

پدر اون پهلوون تو قصه هاس
پدر اون پهلوون تو قصه هاس
بار دنيا روي دوش خسته شه

خستگي شو پشت در جا مي ذاره
گل خنده رو لباي بسته شه



غصه هاشو تو دلش زندوني کرد
پيش هيچ طبيبي درداشو نبرد

زیر بار سختي هاي روزگار
خم شد اما خم به ابرو نياورد

باز پدر با دستاي پر اومده
نون تازه ميوه شيریني و گل

واسه من یه توپ خوشگل خریده
واسه آبجي یه عروسک تپل



اي خدا یه کاري کن تو خونه مون
هميشه خنده و خوشحالي باشه

نکنه یه روز بياد تنگ غروب
دستاي گرم پدر خالي باشه
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كلوپ اعصاب نوردي تقديم مي كندطنز

باور بفرمایید که اعصاب نوردی کار شایس��ته ای است که خیلی خوبی ها را به دنبال دارد 
ولی بعضی از عزیزان، تاب نمی آورند و مدام قصد دارند پنبۀ اعضای کلوپ را بزنند و از 

آن نمد کالهی هم برای خودشان تهیه کنند!
ما هم قبول داریم که ضعفهایی داریم و هنوز تا روزهای اوج خود راه زیادی باقیست اما 
تک و تنها بودن در یک  عرصۀ وسیع مانند اعصاب نوردی باعث می شود که نوک نیزه ها 

و پیکانهای انتقاد به سمت ما باشد و در قلب ما فرو برود.
چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد تابس��تان شده ایم و همین گرمای هوا، بیش از هر چیز 
روی اعصابمان است. ما می توانیم تسلیم شویم و بگذاریم هوای گرم هر کاری که دلش 
می خواهد با اعصاب ما بکند ولی ما اعضای کلوپ اعصاب نوردی هستیم و نمی توانیم 
منتظر باشیم تا اعصابمان نوردیده شود پس به جنگ عواملی می رویم که قرار است ما را 

نابود کند و در این راه از چیزهایی استفاده می کنیم که قرار بوده علیه ما به کار برود. 
در یک ظهر تابس��تان که هوا بسیار گرم اس��ت و همه دارند چرت می زنند خرج کردن 

مقداری از بازماندگان مهمات چارشنبه سوری می تواند مؤثر باشد. 
استخرها از جمله جاهایی هستند که در تابستانها مشتریهای زیادی دارند. شما می توانید 
با بردن و ریختن مقداری شامپو در جکوزی باعث شوید که منظرۀ زیبایی از قل قل آب 
و حباب صابون در جکوزی شکل بگیرد یا اینکه همان شامپو را درون آب استخر بریزید 

تا روی آب کف کند. 
یکی از مواردی که روی اعصاب مردم می رود میوه های تابستانی است. اصاًل اگر راستش 
را بخواهید تابس��تان، فصل اعصاب نوردی است زیرا موقعیتهای بسیار مناسب و بکری 
برای انجام این فعالیت قشنگ و مفرح وجود دارد. مثاًل همین هندوانه! خریدن هندوانه 
و باز کردن آن همیش��ه هیجان دارد زیرا هر چقدر هم که خبرۀ این کار باش��ید باز هم 
باید برای خرید مقداری هندوانه حجم زیادی از شانس را به همراه داشته باشید تا وقتی 
ش��باهنگام کارد خود را در آن فرو می کنید کارد روی اعصابتان نرود و هندوانه باز ش��ده 

مانند یخچال منزلتان سفید نباشد. 
همانطور که می دانید همۀ میوه  های تابستانی جزو سردیجات هستند راستش را بخواهید 

حيم - اعصاب نورد تابستان؛
فصل آرمانی

14
سال پنجم  / شماره 10 پياپي 222/  30  خرداد 1388 



دل پیچه یکی از بدترین انتقامهای طبیعت از آدمی است که نه تنها جسم او را از کار می اندازد 
بلکه روح و روان او را هم تحت تأثیر قرار می دهد. زیرا آدمی که دلش دارد پیچ می خورد هرگز 
نمی تواند تصمیم گیری درستی داشته باشد و به تنها چیزی که فکر می کند، یک نقطۀ امن و 

انفرادی برای رهایی از دیو دل پیچه است. 
بعضی ه��ا با وجود تم��ام اعصاب نوردیهای فصل گرما و عرق چکان خودش��ان روی اعصاب 
خودشان یورتمه می روند؛ این عزیزان به جای آنکه بنشینند و در طول نه ماه سال تحصیلی 
هر روز درس بخوانند زحمت می کشند و در تابستان تجدید می شوند. همین تجدیدی باعث 
می شود که آنها مجبور باشند تابستان را نیز مانند نه ماه دیگر سال در مدرسه بگذرانند و کاری 
کنند که همۀ خانواده از ریز تا درشت روی اعصابشان بروند و آنها را نصیحت کنند که چرا به 
موقع درس نخوانده اند هر چند که این توصیه ها هیچ اثر عملی بر روی درس خواندن افراد ندارد 
ولی می تواند عامل بسیار مفیدی برای اعصاب نوردی این عزیزان به شمار برود در ضمن این 
بیچاره ها مجبورند هر جایی که رفتند یک کوه کتاب به همراه خود حمل کنند تا مثاًل در مقصد 
به جای اینکه نخ توی گوش و دماغ افراد فرو کنند یا درون کفششان آدامس جویده بیاندازند یا 
آستینهای کتشان را که به چوب رختی آویزان است به هم گره بزنند یا درون جیب شلوار آنانی 
که  پیژامه به پا کرده اند و شلوار خود را به چوب رختی آویخته اند سوزن ته گرد و پونز بریزند 
یا شوخی شوخی دکمه های پیراهن یکی از حاضران مهمانی را دانه دانه بکنند یا  وقتی همه 
جذب یک برنامۀ تلویزیونی شده اند و روی آن تمرکز عجیب و غریب کرده اند کانال تلویزیون 
را با دستگاه کنترل از راه دور عوض کنند، باید بنشینند و مثل یک موجود نازنین درس بخوانند 
تا در شهریور ماه قبول شوند و باز هم پس از راه یابی به کالس باالتر روز از نو و روزی از نو . 
این عزیزان واقعاً دچار نوعی بیماری حاد اعصاب و روان هستند که به دلیل سخت بودن اسم 

آن بیماری از معرفی آن جداً خودمان را داری می کنیم. 
یکی از س��اده ترین راههای اعصاب نوردی در تابس��تان کنار آمدن با ابر اعصاب نورد تابستانی 
اس��ت. منظورمان از ابراعصاب نورد همانا خورش��ید خانم مهربان است که در فصل تابستان 

آنچنان برای تابیدن از خودش مایه می گذارد که می تواند حتی مخ مردم را بخار کند.
در چنین ش��رایطی ش��ما می توانید دمپایی ها و کفش��های اهالی خانه و مهمانها را جلوی نور 
مستقیم خورشید قرار دهید، نتیجۀ این اعصاب نوردی خیلی با مزه است زیرا دمپایی ها و کفشها 
به شدت داغ می شوند و چه بسا موفق شوند که پوست پای کسی را هم که بی توجه، پایش 
را درون کفشش فرو کرده، قلفتی بکنند تا برایش درس عبرتی شود که پایش را همین جوری 

یلخی توی کفش نچپاند.
به هر حال یادتان باش��د که تابستان خیلی فصل زیبایی برای اعصاب نوردی  است. البته باید 
این استعدادها را در تابستان کشف کنید و از آنها بهره ببرید. لطفاً تجربیات جدید خود را نیز با 

ما در میان بگذارید.
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حرفهای خودمانی

کتابها با ما حرف می زنند البته اگر شعور و 
به  اگر  پیش  چندی  باشیم.  داشته  را  درکش 
کتابها  که  می دیدید  می رفتید  کتاب  نمایشگاه 
نه تنها حرف می زنند بلکه بعضی از آنها فریاد 
هم می زنند. در واقع هر کتابی یک صدایی دارد 
و با زبانی خاّص خودش با ما صحبت می کند. 
مثاًل از کتابهای کنکور صدایی شبیه تیک تاک 
بمب ساعتی به گوش می رسد و وقتی آنها را 
آنها  از  یک صدایی  ازگاهی  هر  می زنیم  ورق 
بلند می شود که می گوید: »مراقبین! اجرای بند 

پنج! « 
با داد و فریاد  بعضی کتابها جیغ می زنند و 
می خواهند خودشان را به آدم تحمیل کنند. این 
کتابها معمواًل جلدهای قرمز دارند با نوشته های 
زرد یا جلدهای زرد با نوشته های قرمز خالصه 
طراح آنها اینطوری فکر کرده است که کتابش 

هر چه بیشتر درون چشم باشد بهتر است. 
هستند.  خوشمزه  خیلی  کتابها  از  بعضی 
این کتابها که به قصد آموزش آشپزی به تازه 
عروسهایی نوشته می شود که می خواهند خودی 
فامیل جدید  رخ  به  را  هنرشان  و  دهند  نشان 

قدرتمندی  شکل  به  را  آدم  اشتهای  بکشانند، 
تحریک می کنند. حتی گاهی اوقات آدم دوست 

دارد که تّکه ای از کتاب را گاز بزند و بجود. 
اتومبیل،  منزل،  لوازم  »تعمیرکار  کتابهای  
آبگرمکن،  گیری،  آبمیوه  تلویزیون،  موبایل، 
باشید”،  خود  و...  جاروبرقی  فریزر،  یخچال، 
برخالف آنچه که تصور می شود در واقع منبع 
درآمد مطمئنی برای تعمیرکاران و تکنسینهای 
صنعتی است. زیرا عمراً هیچکس به وسیلۀ این 
در  کند  تعمیر  را  چیزی  است  نتوانسته  کتابها 
این کتابها باعث شده است  از  عوض استفاده 
که به دلیل دخالت کردن در کاری که به آدم 
هیچ ربطی ندارد آن وسیله را خراب تر کرده اند 
و در نتیجه مجبور شده اند برای جبران مافات 
مبلغی را به تعمیرکار واقعی بپردازند و خودشان 

را خالص کنند. 
کتابهای جدول هم خوب هستند. چون سر 
می شوند  باعث  حتی  و  می کنند  گرم  را  آدمها 
کردن،  غیبت  مانند  گناهانی  سراغ  آدمها  که 
با  را  آدم  که  گناهانی  خالصه  و  زدن  تهمت 
تصور  اگر  البته  نروند.  می کند  درگیر  دیگران 

کنیم که جدول حل کردن اطالعات شما را باال 
می برد باید بگوییم که در اشتباه هستید چون 
اختیار  در  را  اطالعاتتان  که  هستید  شما  این 
تا شما چیزی درون  و  قرار می دهید  جدولتان 
جدول نریزید جدولتان پر نمی شود. البته جدیداً 
جدولها یک خواهر چشم بادامی  پیدا کرده اند 
به نام سوداکو که بدجوری فکر آدم را به کار 
ریاضی  ذخیرۀ  تمام  سوداکوها  این  می اندازد. 
آدم را بیرون می کشند تا خودشان را پر کنند 
البته به همین ترتیب است که موتورهای  که 
مغز آدم به کار می افتد و سلولهای خاکستری از 

خودشان یک مفید بودنی نشان می دهند. 
این  هستند.  شیک  فقط  کتابها  بعضی 
را  ظاهرشان  گول  هم  خودشان  طفلکیها 
و  نمی شوند.  باز  هیچگاه  بنابراین  می خورند 
هیچگاه هم خوانده نمی شوند. آنها همیشه بی 
صدا در قفسه ها مجبورند بنشینند و بار گرد و 

غبار را روی خودشان تحمل کنند. 
دارند.  صدا  خیلی  هم  تاریخی  کتابهای 
از جیغ و شمشیر و صدای سم  پر  آنها  درون 
ضربه و شیهه اسب و فریاد فرماندهان و ضجۀ 
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ستمدیدگان و خالصه کلی از این صداهاست. 
کتابهای  که  می شود  باعث  صداها  همین 
چون  نبینیم  غبار  زیر  هیچگاه  را  تاریخی 
آدمهایی هستند که به این صداها عالقمندند و 

دوست دارند از گذشتگان پند بگیرند. 
برخی کتابها آنچنان جثه ای دارند که آدم را 
می ترساند و هر کسی جرأت نمی کند سراغشان 
دانشگاهی  مدرک  یک  که  کسانی  فقط  برود 
معتبر داشته باشند به خودشان جرأت می دهند 
که آن کتابها را در دست بگیرند و ورق بزنند. 
مثل  یعنی  هستند  انسانها  مانند  هم  کتابها 
انسانها متولد می شوند بالغ می شوند و می میرند. 
فرق کتابها با انسانها این است که برخی کتابها 
در دورۀ کودکی باقی می مانند و خود را موظف 
و  کودکان  کردن  سرگرم  به  که  می دانند 
آموزش به آنها بپردازند. مثل معلمهای کالس 
اول که عشقشان این است که یکسری شکوفۀ 
نورسیده را جلوی خودشان بگذارند، به آنها آب 
بدهند، نور بدهند و آنها را در دامن خود بپرورند 
تا به شکوفایی برسند. این معلمها همیشه در 
کالس اول می مانند مثل کتاب »حسنی نگو 
بال بگو«. این کتاب کودکانه سالها، نسلهای 
همۀ  برای  و  است  داده  پرورش  را  مختلفی 
کودکان ایران زمین خاطره انگیز شده است. 

ببرید  گوشتان  نزدیک  اگر  را  کتابها  برخی 
یا  کتابها  این  می شنوید  آن  از  زیبا  زمزمه ای 
برای ما شعر می گویند یا ترانه های عاشقانه را 

زمزمه می کنند. 
برای  هستند.  چیزها  خیلی  مثل  کتابها 
تنهایی هستند  غار  مانند یک  کتابها  بعضی ها 
که آدمها به آن پناه می برند و در آنجا آسایش 
خود را می جویند. خواندن آن کتابها برای آن 
آدمها مانند یک خلوت زیباست؛ خلوتی که در 
آن به خودسازی مشغول می شوند و روح خود 

را به آرامش می رسانند. 
بعضی کتابها روح آدمها را می شویند. آدمها با 
خواندن این کتابها یاد چیزهای خوب می افتند. 
گاهی اوقات هم بلور دلشان ترک برمی دارد و 
اشک از چشمان آنها جاری می شود و دلشان 

را می شوید. 
کتابهای داستان بهترین سرگرمی ها هستند 
و مانند مادربزرگهای قصه گو با حوصلۀ تمام 
می نشینند و روایتی زیبا را شمرده شمرده برای 

ما تعریف می کنند.  این مادربزرگهای کاغذی، 
خیلی  و  می دهند  زندگی  درس  آدمها  ما  به 
چیزها را که ما دوست نداریم به طور مستقیم 
بشنویم درون پوششی زیبا از داستان می پیچند 

و به ما هدیه می کنند. 
هم  نماهایی  کتاب  کتابها،  این  مقابل  در 
وجود دارند که مانند جادوگرانی سیاه سرشت 
و روح و جان آدمها را تسخیر می کنند و آنهار 
را مسخ خود می کنند و کم کم کاری می کنند 
که آدمها، روحشان را بفروشند و لحظه ای به 
خود بیایند که در سراشیبی سقوط به تاریکی 

باشند. 
است.  معجزه  که  است  کتاب  یک  تنها  اما 
معجزه ای برای رستگاری انسانها. صدای این 
کتاب آنقدر روحانی ست که حتی اگر دستتان 
را بر روی جلد آن بگذارید نوای آرام بخشش 
را خواهید شنید و گویی به منبع هستی وصل 

شده اید.

حامد قاموس مقدم
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با شخصیت شدن دیگر یک انتخاب نیست بلکه تنها انتخاب 

اینکه  نداریم جز  بیست و یک چاره ای  آغاز قرن  در  ما  و  است 

با شخصیت بشویم. با شخصیتی چیزی نیست که ژنتیک باشد 

اکتسابی  بلکه یک مسئلۀ کاماًل  بزند  یا درون خون کسی موج 

است. اکتسابی یعنی اینکه باید خودمان دست به کار شویم و برای 

خودمان کسب شخصیت کنیم وگرنه همه دنیا دلشان می خواهد 

توی سر ما بزنند و ما را بی شخصیت کنند از معلم و مدیر و ناظم 

بگیر تا ریئس و مدیر و وزیر. 

ما فکر می کردیم که اگر پولدار باشیم دیگر نان شخصیتمان 

در روغن است ولی اشتباه کردیم یا اگر بهتر بگوییم غلط کردیم 

زیرا یک عده از دوستان در راه کسب شخصیت در اتوبوسهای 

و  گذراندند  در کالنتری  را  و چند شبی  افتاده اند  گیر  تی  آر  بی 

امروز هم روز دادگاهشان است. این عزیزان سعی کرده بودند که 

نوشابه های درون دستگیره های اتوبوس بی آر تی را بلند کنند ولی 

از آنجایی که ابزار الزم را برای این کار نداشتند از راننده اتوبوس 

تقاضا کردند و عاقبت کار هم که معلوم است. با توجه به این اتفاق 

ما به این نتیجه رسیدیم که با شخصیت شدن تنها به پول نیست 

و آدمیزاده باید یک جو عقل توی کله اش باشد. آخر مگر آدم با 

شخصیت می رود و نوشابه های تبلیغاتی را که تویش را پر از هوا 

کرده اند می دزد؟! اصاًل این عزیزان حقشان بود تا رسوا شوند. ما 

خودمان برای با شخصیت شدن ساعتها مردم را تعقیب می کردیم 

تا در یک فرصت مناسب کیف با شخصیتشان را که مملو از تراول 

چک بود از آنها بزنیم. آن وقت این عزیزان بی عقل رفته اند یک 

کار مزخرف انجام داده اند اینان اگر قدری مطالعه داشتند و حداقل 

همین دوست نوجوانان را می خواندند می دانستند که چه چیزی را 

باید بدزدند و چه چیزی را نباید بدزدند. مثاًل در یک وقتی افراد 

این  در  ولی  می دزدیدند  ماشین  قالپاق  با شخصیت شدن  برای 

روزگار دیگر این کار به درد نمی خورد چون کسی نیست که از 

آنها قالپاق ماشین بخرد در نتیجه آنها فقط در سطح یک اعصاب 

نورد عادی باقی می مانند و هرگز با شخصیت نمی شوند. البته ما 

نمی خواهیم ارزشهای اعصاب نوردی را زیر سؤال ببریم ولی ما هم 

اکنون هدفی واالتر داریم و آن هم با شخصیت شدن است. 

مطالعه

و  می دهد  افزایش  را  شما  اطالعات  خواندن  کتاب  تنها  نه 

همین مسئله به خودی خود می تواند شما را با شخصیت و حتی با 

شعور کند، اصاًل کتاب دست گرفتن نشانۀ شخصیت است. مثاًل 

وقتی شما درون اتوبوس هستید و به جای اینکه به در و دیوار و 

به  تابلوی مغازه ها نگاه کنید یک کتاب  تبلیغات توی خیابان و 

دست بگیرید و بخوانید می دانید چقدر شما را جلوی دیگران با 

شخصیت نشان می دهد. حاال هر چقدر کتابهایتان کلفت تر باشد 

شخصیت شما ارزنده تر به نظر می رسد. 

اگر هم کتاب نمی خوانید روزنامه بگیرید و با خود حمل کنید. 

البته روزنامه یک عیب بدی دارد و آن هم این است که دیگران 

روز  مطالب  از  سر  می خواهند  و  می کشند  آن سرک  درون  هی 

دربیاورند ولی پول خرید روزنامه ندهند. اّما به هر حال همین که 

شما یک چیزی در مکانهای عمومی بخوانید خوب است و می تواند 

شما را با شخصیت نشان دهد. چون ممکن است شما نتوانید کفش 

طالیی رنگ مارکدار بپوشید و با لباس شب رنگ دار ورزشی با 

دوستانتان به پیاده روی بروید ولی می توانید با در دست داشتن 

یک روزنامه، کتاب یا مجله و حتی یک مجلۀ دوست نوجوانان که 

ترجیحاً چاپ سال گذشته باشد شخصیت خود را تضمین کنید. 

لپ تاپ

داشتن کامپیوتر دیگر از یک مورد با شخصیتی خارج شده 

را  شما  شخصیت  که  هستند  تاپها  لپ  این  روز  امروزه  و  است 

استاندارد خارج  از حالت  تاپ هرچقدر که  لپ  تضمین می کنند. 

نظر  در  ما  اگر  مثاًل  می کند.  تضمین تر  را  شما  شخصیت  باشد 

طنز

چگونه
 با شخصيت

باشيم

از راههای فرهنگی                         با شخصيت شويم
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بگیریم یک لپ تاپ 14 تا 16 اینچی یک لپ تاپ استاندارد باشد باید 

در نظر داشت که لپ تاپ 17، 19 و باالتر اینچ می تواند خیلی خیلی با 

شخصیت تر باشد. از آن طرف نیز اگر به مسئله نگاه کنیم باید بدانیم که 

لپ تاپهای زیر 14 اینچ نیز نشانۀ پرفشنال بودن و در نتیجه با شخصیت 

بودن شماست. 

شما هر جایی که می روید لپ تاپتان را با خودتان ببرید. درست است 

که لپ تاپها یک تاچپد دارند و نیازی به موس نیست ولی شما رضایت 

ندهید. اگر می خواهید با شخصیت باشید حتماً موس و موس پد خود را 

همراه ببرید و تشکیالتتان را روی میز وسط اتاق پهن کنید و سیم تلفن 

را به مودم لپ تاپتان وصل کنید و ایمیلهایتان را چک کنید. 

الزم نیست که از کارت اینترنت استفاده کنید زیرا مخابرات برای 

آدمهای با شخصیتی که می خواهند در خانۀ مردم به اینترنت وصل شوند 

امکاناتی را فراهم آورده است تا بدون یوزرنیم و پسورد بتوانند به شبکۀ 

جهانی اینترنت راه یابند. 

قبض  روی  بعداً  هزینه اش  و  می شود  آغاز   909 با  شماره ها  این 

صاحبخانه می آید و آن وقت است که می فهمند شما چقدر با شخصیت 

هستید که هیچگاه از ایمیلهایتان غافل نمی شوید. 

پی سی 

آنهایی که به هر دلیلی لپ تاپ ندارند و هنوز در خانه شان از پی سی 

استفاده می کنند نیز راههایی دارند تا خودشان را با شخصیت کنند. برای 

شروع لوازم و ادوات کامپیوترشان باید کامل باشد یعنی به جز کیس و 

مانیتور و موس و کیبورد، باید از این دستگاههای چهارکارۀ فکس، پرینتر، 

اسکنر و کپی داشته باشند. به جای مانیتور اگر بتوانند از ال سی دی های 

باالی 17 اینچ استفاده کنند بهتر است 

چون به ازای هر اینچ چند صد کیلو 

مثبت  تأثیر  شخصیتشان  روی 

می گذارد. 

معلوم  کجا  از  حاال 

چیزها  این  اینها  که 

رفع  برای  دارند؟!  را 

چنین ابهامی باید همۀ 

به  را  خود  تشکیالت 

پذیرایی  اتاق  گوشۀ 

منتقل کنند تا هر کسی 

بداند  شد  وارد  در  از  که 

بقیه  برای  برود  و  بفهمد  و 

تعریف کند که با چه موجود 

نشر  و  حشر  شخصیتی  با 

داشته است. 

ليال بيگلری از راههای فرهنگی                         با شخصيت شويم
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پس از اینکه ش��ما را برده ام و همه ج��ا گردانده ام، 
به یک واقعیت تلخ رس��یده ام. دوس��ت دارید بدانید؟ چه 
عالقه اي هم نش��ان مي دهی��د! تو را خدا دس��تهایتان را 
بیندازید. حتي یک نفر ب��ه واقعیتها عالقه اي ندارد؟ از بس 

غیر واقعي زندگي کرده اید نمي توانید واقعیت را درک کنید. 
اینکه یک بند دهانتان بجنبد، اینکه توي کرۀ ماه بیش��تر از 
درختها تابلوهاي تبلیغاتي است، اینکه شما سوسک را رنگ مي کنید 
و به جاي فولکس مي فروشید، اینکه چون عمۀ مادرتان سفینۀ نو 
خریده شما هم باید بخرید، اینکه رنگهاي زشت و زننده را به عنوان 
مد سال و روز و ساعت مي پوشید و کلي پول برایش به چاه مي ریزید، 
اینکه بیش��تر از توي باک سفینه هایتان روي زمین را پر از سوخت 
مي کنید و... اینها را مصرف گرایي مي گویند. فهمیدید؟ فولکسش را 
نفهمیدید؟ اشکالي ندارد. آمارها نشان مي دهد که 99 درصد واشر 
شیرهاي کرۀ ماه خراب است. آمارها نشان مي دهد مصرف سوخت 
ش��ما دو برابر میانگین سوخت مردم کرۀ زمین است. آمارها نشان 
مي دهد شما مرده اید و خودتان خبر ندارید. داغید، نمي فهمید. تنها 
کساني که مي توانند این موجود مرده و یا در حال مرگ را به زندگي 
برگردانند، خود ش��مایید و بس! ش��ما در کرۀ ماه، مصرف گرایي را 
تبدیل به فرهنگ کرده اید. خاندان سلطنتي که براي تنوع، مصرف 
مي کنند، طبقۀ متوسط که براي رسیدن به خاندان سلطنتي و طبقۀ 
متوس��ط به پایین هم براي زنده ماندن اسراف مي کنند! اینکه تنها 
تفریح ش��ما خرید کردن اس��ت، اینکه خجالت نمي کشید قرض 
بگیرید و اینکه فکر مي کنید هر چه تبلیغات مي گوید درست است، 
نشان مي دهد شما حسابي مصرف گرا شده اید و ما خوشحالیم که 
بعد از مدتها توانسته ایم جلوي مدهاي عجیب و غریب را بگیریم. 

مد: در حد متعارفش بد نیس��ت ولي انصافاً این روش زندگي 
ش��ما و این نوع لباس پوشیدن و مدل مو و شاخک، خجالت آور و 
بلکه شرم آور است. شلواري که فاق نداشته باشد ولي پاچه اش روي 
زمین کشیده شود، شلواري که مثل جگر زلیخا باشد، پیراهني که 
قوطي رنگ رویش چپه شده باشد، دکمه هاي پیراهن اندازۀ سیني 
مس��ي، گردنبندهاي 63 کیلویي که باعث مي ش��ود دماغ شما به 
زمین کش��یده ش��ود و... تصاویر متعارف و هر روزۀ زندگي در کرۀ 

ماه است. 
اگر بر فرض غیر محال یک روز آقایي ماه پیش��وني فراموش 
کند که پاچۀ ش��لوارش را توي جورابش کند )در ماه، همیشه پاچۀ 
ش��لوار را توي جوراب مي کنند چون  ماه پر از گل اس��ت(، از فردا 
همه از این کار به عنوان یک مد پیروي مي کنند. این است که شما 

پیشرفت نمي کنید. 
تبليغ�ات: در زمین تبلیغات به معناي یادآوري نکات مثبت و 
منفي کاالس��ت. یعني اینکه به ش��ما یادآور مي شوند که این کاال 
داراي مزای��اي زیر اس��ت اما کاالي مورد نظر نمي تواند خواس��تۀ 
شما را در فالن زمینه برآورده کند. این نوع تبلیغات باعث مي شود 
ک��ه بین مصرف کننده و تولیدکننده اعتماد متقابل ایجاد ش��ود اما 
متأس��فانه در کرۀ ماه براي یک کاال تبلیغات متناقضي مش��اهده 
مي شود که شما به راحتي متوجه مي شوید دارند دروغ تحویل شما 
مي دهند. به عنوان مثال تبلیغ زیر یک نمونه از آگهیهاي تبلیغاتي 

در کرۀ ماه است که من یادم مانده: 
اگر مي خواهید بچه هاي شما به اشتها بیایند، از کاالي تلخکام 
استفاده کنید )همانقدر که ما به شیریني عالقه داریم، فضاییها به 
تلخي عالقه مند هستند.( تلخکام جلوي پرخوري بچه هاي شما را 

مي گیرد. 
-هي! چرا مي خواهي خودتو بکشي؟ 

-دیگه از دس��ت این زندگي خسته شدم. مي خوام خودمو دار 
بزنم. 

-چرا خودتو دار بزني؟ با تلخکام، مرگ بي صدا به س��راغ شما 
مي آید. 

یعني حتي براي آنهایي هم که قصد خودکشي داشته اند، تلخکام 
برنامه ریزي کرده بود. نه، من براي تلخکام تبلیغات نمي کنم. دارم 
درس مي دهم. خب، شما بروید بگویید توي کالس تبلیغات کرده. 
انگار من از ملکه مي ترسم. اینجا زمین است و سرزمین مادري من 
و هر چه دلم بخواهد مي گویم. من چه کار کنم که ملکه سهام دار 
و مدیر عامل ش��رکت تلخکماه است؟ تازه علیه تلخکام صحبت 
کردم نه به نفعش. چي؟ اون مال نخس��ت وزیره؟ خب، من این را 
نمي دانستم، بگذریم. شما آخر کالس بمان تا از دلت در بیاورم. به 

قاسم رفيعا

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

مصرف گرايي  چيز خوبي نيست
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هر حال با هم کنار مي آییم.
 یک��ي از مهم تری��ن دالی��ل موفقیت بنگاهه��اي تبلیغاتي، روحیۀ خاص ش��ما 
فضاییهاست. چشم و هم چشمي مي تواند پدر خانواده هایتان درآورد، شما را به کام مرگ 

بکشد و آیندۀ این گوي بلورین با لکه هاي سیاه را به مخاطره بیندازد. 
کالم آخر: صرفه جویي یکي از مهم ترین وظایف جوامع مصرف گراست. جامعه اي 

که همه چیزش را باید از کرات دیگر وارد کند، چرا باید اینقدر مصرف گرا باشد؟ 
ش��ما که آب و بنزین و گاز و برقتان را از زمین سیم کش��ي و لوله کشي کرده اید و 
دارید مي برید، چرا اینقدر بي رویه مصرف مي کنید؟ به عقیدۀ من صرفه جویي، کم مصرف 
کردن نیست، درست مصرف کردن است. این شعر نیست، این واقعیت روزمره و حقیقت 
زندگي است. بروید خدا را شکر کنید که من حوصله ندارم با شما گالویز بشوم وگرنه 
همین آش��غالهایي که بین درس دادن من از پوس��ت تخمه و پالستیک بیسکوییت و 
تلخکام تولید کردید، مي توانست باعث افتادن شما از درس زندگي در زمین بشود. نه، 
من تبلیغات نکردم. من گفتم تلخکام نخورید. لطف کنید با مصرف تلخکماه و تلخکام 

به میزان مناسب جلوي ممنوع الورود شدن من به کرۀ ماه را بگیرید. حاال خوب شد.
پا نوشت: )فضاییها عاشق تلخي هستند. در کرۀ ماه دو شرکت بزرگ لواشک تلخ 

است که یکي از آنها مال ملکه و دیگري متعلق به نخست وزیر است. مترجم(
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چوپان کنار چش��مه، به تخته سنگي تکیه داده بود و به خوابي 
ش��یرین فرو رفته بود. گوس��فندان کمي جلوتر در چراگاه زیبایي با 
خیال آس��وده مش��غول خوردن علفهاي تازه بودند. سگ گله بیدار 
بود، ب��اال و پایین مي پرید و بازیگوش��ي مي ک��رد. چوپان یک بار 
چش��مهایش را باز کرد، سرش را بلند کرد و نگاهي به گله انداخت 
و وقتي که مطمئن شد خطري براي گوسفندان وجود ندارد، دوباره 

دراز کشید و با خیال راحت مشغول چرت زدن شد. 
سگ گله، دنبال ش��اپرکي مي دوید. شاپرک از روي بوتۀ گلي 
مي پرید و بر روي بوتۀ دیگري مي نشس��ت. سگ جست مي زد که 
او را بگی��رد اما هر بار ج��اي خالي ش��اپرک را مي گرفت و دوباره 
با خوش��حالي، جس��ت و خی��ز مي کرد و به طرف ش��اپرک خیز بر 

مي داشت. 
سگ این بار که به طرف شاپرک پرید، از دور نقطۀ سیاهي را 
دید. س��یاهي، آرام آرام به گله نزدیک مي ش��د. سگ ایستاد و خیره 
خیره به سیاهي نگاه کرد و بو کشید. گوسفندان هم که متوجه شده 
بودند، در گوشه اي از دش��ت، وحشت زده دور هم جمع شده بودند. 
س��گ گله اشتباه نمي کرد. این گرگ بود که بي سر و صدا، خودش 

را به گلّه نزدیک مي کرد. 
سگ که به موقع متوجه خطر شده بود، سر و صدا به راه انداخت 
و به طرف چوپان دوید. چرخي به دور چوپان که خوابیده بود، زد و 
پارس کنان، فریاد کشید: چوپان، بیدار شو. گرگ آمد! چوپان، بیدار 
ش��و! گرگ گرس��نه دارد به گلّه نزدیک مي ش��ود. گرگ مي خواهد 

گوسفندان را ببرد. 
سگ، دیگر منتظر نماند و پارس کنان به طرف گرگ حمله کرد. 
چوپان که با سر و صداي سگ از خواب بیدار شده بود، وحشت زده 
از جایش پرید، چوب دستي اش  را برداشت و به طرف گرگ حمله 
کرد. او فریاد مي زد: گرگ! آهاي گرگ بدجنس! صبر کن که االن 
خدمتت مي رسم. آهاي سگ گلّه! بگیرش. امان نده. مگر نمي داني 
که کدخدا به جز مزد، س��همي از ش��یر و پشم گوسفندان را هم به 

من داده اس��ت؟ بگیرش! این گرگ خون خوار مي خواهد گوسفندان 
مرا بخورد. مي خواهد سهم شیر و پشم مرا از بین ببرد. 

سگ گلّه و چوپان، گرگ را محاصره کرده بودند. چوپان، چوب 
دس��تي اش  را باال برد و به طرف گرگ پرتاب کرد. گرگ که دید 
حریف س��گ و چوپان نمي ش��ود، پا به فرار گذاشت و به سرعت در 
دشتهاي دوردست ناپدید شد. چوپان، نفس راحتي کشید. گلّه را که 
وحش��ت زده در دشت پراکنده شده بود، جمع کرد و به چراگاه آورد. 
گوسفندان که دیدند چوپان بیدار است و مواظب آنهاست، با آرامش 

مشغول خوردن علف شدند. 
س��گ که مي دانس��ت گرگ دس��ت از س��ر گلّه بر نمي دارد و 
به دنبال فرصت است، دیگر بازیگوشي نمي کرد. روي سنگ بلندي 
نشسته بود و با دّقت، تمام صحرا را زیر نظر داشت. باد که مي آمد، 
خوب بو مي کش��ید. هوا بوي گرگ مي داد و س��گ گلّه، چش��م از 

دشت بر نمي داشت. 
هیچ چیزي از چش��مهاي تیزبین سگ، دور نمي ماند. سیاهیها 
از دو ط��رف، آرام ب��ر زمین مي خزیدند و آهسته آهس��ته خود را به 
گلّه نزدیک مي کردند. س��گ دیگر منتظر نمان��د، به طرف گرگها 
حمله کرد و فریاد کشید: آهاي گرگ! گرگهاي بدجنس! سگ گلّه 
هوش��یار است. سگ گلّه بیدار اس��ت. کدخدا سهمي از شیر و پشم 
گوسفندان را به چوپان بخشیده است. شما مي خواهید سهم چوپان 

را از بین ببرید؟ من نمي گذارم. 
س��گ همانطور که به طرف گرگه��ا مي دوید و پارس مي کرد، 
چوپان را صدا کرد: آهاي چوپان که سهمي از شیر و پشم گوسفندان 

مال تو است! گرگها نزدیک مي شوند، بیدار شو. 
چوپان که حواس��ش جمع بود و گوس��فندان خود را مي پایید، 
ب��ا عجله چوب دس��تي اش را برداش��ت. او همانط��ور که به طرف 
گرگها مي دوید، فریاد مي زد: گرگهاي خونخوار! گرگهاي بدجنس! 
فراموش کرده اید که من از شیر و پشم گوسفندانم سهم دارم؟ فکر 
کرده اید که من به این راحتي مي گذارم که حق مرا از بین ببرید؟ 

خسرو آقاياريداستان

تصويرگر: ارمغان رحمان پور

سگ گله و چوپان
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گرگها که چوپان عصباني و چوب دستي بزرگش را از یک طرف و سگ قوي گله 
و دندانه��اي تی��زش را از طرف دیگر دیدند، پا به فرار گذاش��تند و خود را در دش��تهاي 

دوردست مخفي کردند. 
روزها مي گذش��ت و گرگها دیگر امیدش��ان از گلّه قطع ش��ده بود. آنها مي دانستند 
از گلّه اي که س��گ پاس��بان و چوپان آن بیدار است و از گوس��فندان مراقبت مي کنند، 
نمي توانند ش��کار کنند. اما گرگ بزرگ، هنوز ناامید نشده بود. او هر روز، از دور مواظب 
گله بود و گوس��فندها را مي پایید. گرگ بدجنس فکر مي کرد که ش��اید روزي بیاید که 

چوپان خوابیده باشد و سگ گلّه، غافل باشد و او بتواند به خواسته اش برسد. 
چند روزي بودکه چوپان دیگر توجهي به گلّه اش نداش��ت. هر روز کنار تخته سنگ 

مي رفت، ني اش را کنار دستش مي گذاشت و به خواب عمیقي فرو مي رفت. 
س��گ با تعجب به او نگاه مي کرد و از خودش مي پرسید: مگر او نمي داند که گرگ 

همین نزدیکیهاست؟ پس چرا مي خوابد؟ 
س��گ س��ر و صدا کرد تا چوپان را از خواب بیدار کند اما چوپان کلوخي را به طرف 
او پرتاب کرد و گفت: س��اکت باش س��گ مزاحم! چرا اینقدر س��ر و صدا مي کني؟ آرام 

بگیر، بگذار بخوابم. 
یک بار که سگ خیلي سر و صدا کرد، چوپان که حسابي عصباني شده بود، چوب 
دس��تي اش را برداش��ت و محکم به طرف سگ پرتاب کرد 
و گفت: صدایت را بُبر! کدخدا س��هم مرا از ش��یر و پش��م 
گوسفندان قطع کرده است. من دیگر از گلّه سهمي ندارم. 

تو هم آرام باش و بگذار بخوابم! 
س��گ با ناراحتي در گوش��ه اي نشست و سرش را 
به روي دس��تهایش گذاش��ت و چشمهایش را به 
صحرا دوخت. گرگ، گوشهایش را تیز کرده بود 
که حرفهاي س��گ و چوپان را بش��نود اما از سر 
و صداه��اي آنها چی��زي نفهمید. گرگ که مي دید 
چوپان دیگر آن چوپان قبلي نیس��ت و س��گ را با چوب دس��تي کتک مي زند، مطمئن 
شده بود که اتفاق جدیدي افتاده است. براي همین تصمیم گرفته بود که یک بار دیگر 

شانسش را امتحان کند. 
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هوا بوي گرگ مي داد. س��گ گله همانطور که سرش را روي دستهایش 
گذاش��ته بود و به دوردس��تها نگاه مي کرد، هوا را بو مي کشید. ناگهان سگ، 
روي پاهایش بلند ش��د، گوش��هایش را تیز کرد و چش��مهاي ریزبینش را به 
اطراف انداخت. گرگ داش��ت به گله مي رسید. سگ باید پارس مي کرد و سر 
و ص��دا به راه مي انداخت. چوپان را صدا کرد و به دور خود چرخید اما چوپان 
همچنان در خواب بود. س��گ به چوپان نزدیک ش��د و ب��ه دور او چرخید و 

صدایش کرد اما چوپان از خواب بیدار نشد. 
س��گ پارس کنان به طرف گرگ حمله کرد. گله در دشت، پراکنده شده 
بود. گوس��فندها ترس��یده بودند، هر کدام از یک طرف مي دویدند. س��گ به 

گرگ حمله کرد اما گرگ با دندانهاي تیزش پهلوي او را زخمي کرد. 
گرگ گرس��نه، به جان گلّه افتاد. چند گوس��فند را زخمي کرد،. چند تا از 

آنها را خفه کرد و یک گوسفند را به پشتش انداخت و با خود برد. 
س��گ زخمي، پارس مي کرد، ناله مي کرد و مرد چوپان را صدا مي زد. او 
با خودش مي گفت: چوپان حتي اگر سهمي از شیر و پشم گوسفندان نداشته 
باش��د، باز هم چوپان اس��ت و باید مراقب گله باشد. چوپان اگر خواب باشد، 
مي شود او را از خواب بیدار کرد اما چوپاني که خودش را به خواب زده است، 

هرگز از خواب بیدار نمي شود! 

26
سال پنجم  / شماره 10 پياپي 222/  30  خرداد 1388 



سرگرمي

سو دو كو

به اين دو تصوير با 8 قدم فاصله نگاه كنيد!اين فيل چند پا دارد؟

اينجوري هم ميشه !
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ورزشي

که ما به آن ثلث سوم مي گفتيم ولي امروز حتي سيستم مدرسه ها نيز تغيير کرده است ـ نقشه ها و برنامه هاي  با پایان یافتن امتحانات پایان ترمـ 
زیادي براي روزهاي طوالني تابستان ردیف مي کردیم؛ از استراحت گرفته تا رفتن به کالسهاي مختلف خط و نقاشي و بعضي وقتها هم ورزشي تا 
براي اولين انشاي سال تحصيلي موضوعي براي نوشتن داشته باشيم که تعطيالت خود را چگونه گذراندید؟ البته در این برنامه اگر سفري هم گنجانده 

مي شد از همۀ قسمتهاي برنامه تابستان لذت بخش تر بود. یادش به خير که چه روزهایي بود.
به نظر شما ورزشکارها وقتی مثل شما نوجوان بودند در تعطيالت تابستان چه کار می کردند؟ 

در تعطيالت تابستان               چه كار مي كرديد؟ 

مجيد جاللي کارشناس و یکي از مربيان با دانش فوتبال کشورمان مي گوید: زمان 
ما با االن خیلي فرق مي کرد. وقتي ما مدرسه مي رفتیم، زماني که امتحانات تمام مي شد باید 
به پدر و مادرمان کمک مي کردیم. مثاًل باید صبحها مي رفتیم و نان مي گرفتیم و این وظیفۀ ما 
بود یا اگر در خانه کاري بود ما هم باید مثل دیگران کمک مي کردیم ولي االن دنیا عوض شده 
و بچه ها بیشتر به وسایل ارتباطي مدرن عالقه دارند که اگر به خوبي استفاده شود، خیلي هم 
خوب است ولي متأسفانه افراط در استفاده از آنها نه تنها بي فایده است بلکه مي تواند مشکالت 

جسمي هم به همراه داشته باشد. 

حسين رضا زاده مي گوید: همیشه با شروع 
تابستان خیلي احساس خوبي داشتم. به هر حال 
خبري از مدرسه نبود و با خیال راحت مي توانستیم 
با بچه ها بازي کنیم. وي دربارۀ کالسهایي که در 
که  نبود  االن  مثل  مي گوید:  مي رفته،  مدت  این 
بچه ها امکانات الزم را داشته باشند. االن در هر 
خانه اي حداقل یک کامپیوتر وجود دارد و همین 
بازیهاي کامپیوتري براي پر کردن اوقات فراغت 
نگاه مي کنیم،  بچه ها کافي است ولي وقتي که 
کالس هاي  فوتبال،  مدرسه هاي  که  مي بینیم 
آموزش موسیقي و غیره هم چقدر در چند سال 
اخیر متداول شده و قدرت انتخاب پدر و مادرها را 

افزایش داده است. 

     صمد نيکخواه بهرامي بسکتباليست تيم ملي کشورمان مي گوید: تمام زندگي 
من با آیدین، برادر ناکامم مي گذشت حتي زماني که مدرسه ها تعطیل مي شدند ما با هم 
تابستان را شروع مي کردیم و نقشه هاي زیادي براي تابستان مي کشیدیم. واقعاً یاد آن روزها 

به خیر که چه زود گذشتند و برادر عزیزم را از من گرفتند. 
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در تعطيالت تابستان               چه كار مي كرديد؟ 
افسون حضرتی

مي گوید:  استقالل  مدافع  قرباني  پيروز 
فرط  از  مي دادم،  را  امتحان  آخرین  وقتي  همیشه 
خوشحالي راه مدرسه تا خانه را پیاده مي آمدم و یکي 
دو ساعتي در راه بودم. از فرداي آن روز هم با خیال 

راحت با بچه هاي محل فوتبال بازي مي کردیم. 

کریم باقري کاپيتان پرسپوليس مي گوید: خدا پدرم را رحمت کند. اجازه نمي داد وقتي که 
امتحان داریم، از خانه خارج شویم چون معتقد بود که باید درس بخوانیم ولي امتحانات که تمام 
مي شد، سه ماه تمام حسابي بازي مي کردیم که روزهاي آخر شهریور واقعاً خسته و کوفته مي شدیم. 

آن زمان کالسهاي مختلفي که االن هست، وجود نداشت بنابراین تفریح ما فوتبال بود. 

استقالل  تيم  مهاجم  اکبرپور  سياوش 
در بارۀ اولين روز شروع تابستان مي گوید: 
تمام  در  چون  نمي کرد  فرقي  من  براي  خیلي 
بازي مي کردم حتي در زمان  فوتبال  ایام سال 
امتحانات هم این مسأله به قوت خود باقي بود، 
بنابراین براي من تابستان و غیر تابستان خیلي 

فرقي نمي کرد. 

تابستان  تعطيالت  شروع  دربارۀ  کریمي  علي 
بازي کردن مي گرفت.  فوتبال  را  ما  بیشتر وقت  مي گوید: 
گاهي اوقات هم پدر و مادرمان تصمیم مي گرفتند که سفر 
برویم. باز هم اولین وسیله اي که با خودمان مي بردیم، توپ 
فوتبال بود. زمان ما با این که خیلي هم مربوط به گذشته ها 
نمي شود، خبري از کالسهاي موسیقي و زبان و کامپیوتر نبود 
بنابراین گاهي اوقات به پدر و مادرمان هم کمک مي کردیم. 

سال پنجم  / شماره 10 پياپي 222/  30  خرداد 1388 
29



نوشته های شما
حدیث دستواره:

روزهای  اکنون ک��ه  موضوع: 
پای��ان س��ال تحصیلی را س��پری 

میکنیم، دوست دارم... 
تم��ام بچههایی که ب��ا هم به 
دلیلهای��ی قهر بودند، با هم آش��تی 
کنند، کینهها را دور بریزند و مثل یک 
هم کالسی روابط خود را ادامه دهند و 
در ادامه تمام بچههای س��ال سوم که 
راهی دبیرس��تان هس��تند، در امتحانات 
پیروز ش��وند و بتوانند پرچم سفیدی که در 
وسط آن عدد 7 است را باال ببرند و تابستان 
خوب و خوش��ی مثل تابستان پارسال را دوباره 

تجربه کنند. 

نیره سلطان مردای:
اکنون که روزهای پایانی سال تحصیلی را سپری میکنیم، 
دوست دارم که هیچگاه این روزهای خوب از خاطرم پاک نشود. هم 

آخرین 
انشا

آخریـن جلسـۀ درس انشـا و آیيـن نگارش بـود. از دانـش آموزان 
کالس خواسـتم تا مطلبی دربارۀ روزهای پایانی سـال تحصيلی بنویسند 
و آنها هم احسـاس خود را روی کاغذ نوشتند. برخی نظرها و احساسات 
مشـترک بود. بعضيها هم چيزهای جالبی نوشتند و من هم به سليقۀ خود 
چند مطلب را انتخاب کردم و برای مجلۀ دوست فرستادم تا نوشتههای 
آخرین روز سال تحصيلی دانش آموزانی را که از سال آینده به دبيرستان 

ميروند، دوستان دیگرشان در سراسر کشور بخوانند. 
شهال پور مصطفی دبير ادبيات فارسی مدرسۀ راهنمايی گشتاسب
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اکنون میخواهم بهترین و برترین باش��م، درس��ت است که 
کمی دیر شده ولی »ماهی را هر وقت از آب بگیریم، تازه است.« یعنی 
هر وقت دس��ت به انجام کاری بزنیم، دیر نیست و میتوان جبران کرد، 

همانطور که خداوند تا چهل بار توبه را میپذیرد. 
ه��ر وقت از من میپرس��ند که به چه دبیرس��تانی میخواهی بروی، 
دهانم باز میماند و متعجب میشوم که آیا من بزرگ شدهام و حال باید 

تعیین رشته کنم و به دورۀ نظری بروم؟ 
گاهی وقتها به گریه میافتم وقتی میبینم همۀ دوستانم در طول سه 
س��ال تحصیلی را که با من بودهان��د، باید یکباره رها کنم... ولی دوری 

و دوستی. 
پس باید قدر این روزها را بدانم تا بعدها حسرت این ایام را نخورم. 
باالخره امس��ال هم مانند س��الهای دیگر میگذرد ولی ای کاش میش��د 
به دنیا بگویند بایس��تد و اینقدر تند تند جلو نرود. لطفًا به او بگویید که 

ترمزش را درست کند. 

مهبانو رستمی:
اکنون که روزهای پایانی س��ال تحصیلی را سپری میکنیم، دوست 
دارم که در درس��هایم موفق شوم و با کمک خدا بهترین امتیاز را بگیرم 
و از هر کس خاطرۀ خوبی به یاد داش��ته باش��م و آنها هم از من راضی 
باشند و من را فراموش نکنند. آرزو میکنم تا دوستانم نیز در درسهایشان 
موفق شوند و شاداب و موفق باشند. وقتی فکر میکنم دیگر ممکن است 
دوس��تانم را نبینم، بسیار ناراحت میش��وم ولی برای کسب موفقیت 

باید دشواریهای زیادی را پشت سر بگذارم! 

طهورا عابدی:
اکنون که روزهای پایانی سال تحصیلی را سپری میکنیم، 
دوست دارم به دنیا بگم وایسا تا من از اول شروع کنم و برگردم 
به اول سال یعنی همون روزهایی که معلمهای جدید به بچهها 
میگن بلند ش��و و خودتو معرفی ک��ن، بعدش هم که روز 13 
آبانه و...! دوس��ت دارم برگردم همون نقطۀ اول! ولی 
این واقعًا غیر ممکنه! دوس��ت دارم حداقل برای 
یک روز هم که ش��ده، اینقدر خوب بش��م که 
همه بگن به به به، چه چه چه! دوباره دس��ته 
گل به آب دادی؟ ولی نه، میخوام برای یه روز، 
تمام سعیم رو بکنم که همه از دستم راضی بشن، 
مثل این فیلمها. اما آخه فیلمها داس��تان کسیه که یه 

روز زندگ��ی کنه. آخرش میمی��ره. پس نمیخوام 
خوب باش��م و میخوام همون طهورای همیش��گی 

باقی بمونم و درس بخونم و روزها رو واس��ه تابستون 
بش��مارم! سال تحصیلی دیر یا زود تموم میشه و بعدش 

فصل تابس��تونه و بعدش دوباره پاییز و دوباره اول مهر و 
دوباره کیف و کفش و مانتو و کتاب و خالصه همه چیز از 

نو شروع میشه و من همون طهورای همیشگی هستم و تنها 
من همون طهورا هستم و همه چیز عوض میشه، همه چیز از 

کیف و کفش و... گرفته تا مدرسه و معلمها. 

نازنین خادمی:
اکنون ک��ه روزهای پایانی س��ال تحصیلی را س��پری میکنیم، 

دوست دارم روزهای پر خاطرهای را در ذهن دوستانم به ارمغان بگذارم 
و تمام خاطرات بدی را که در ذهنش��ان هس��ت، پاکسازی کنم، دوست 

ندارم در دورۀ راهنمایی، دوستی با خاطرات بد در ذهنم باشم. 
حال هر گاه در فکر فرو میروم، به یاد این موضوع میافتم که شاید 
دیگر دوستانم را نبینم و در دبیرستان از آنها جدا شوم. همۀ روزهای بد 

و خوب برای همه گذشت و من حال برای گذشت زود آن دلگیرم. 
خندهه��ای بی دلیل، لحظهه��ای دلتنگی و لحظههای در کنار هم 
بودن در غمها همه س��اده ولی برای ما بّچهها هر ثانیهاش خاطره انگیز 

بوده است. 
ای کاش خاطراتی که با دوس��تانم داشتم، دوباره مانند بهار تجدید 

شود. 

سحر الماسی:
دوست دارم از خوبیهای شما گرفته تا بدترین بدیهایتان را هیچ وقت 
فراموش نکنم. اصاًل معلوم نیست که بعداً دوباره همۀ شماها را یکجا و با 
هم مثل همین االن ببینم یا نه، پس دوست ندارم هیچ کینه و دلخوری 

از تک تک شماها به دل داشته باشم. دوست دارم همیشه با وجود 
اینکه خیلی اذیتتان کردم، از من خاطرههای خوب خوب 

داشته باشید. 
بیش��تر از این اش��ک م��ن را در نیاورید 

چون دونه به دونۀ ش��ماها را دوس��ت دارم 
و خصوصًا...
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شهريار زنجانیسينما

فیلم دلشکسته در سینماها موفقیت چندانی کسب نکرد. این فیلم اثر 
علی رویین تن است. رویین تن دانش آموختۀ سینماست و سالهاست تجربۀ 
بازیگری و کارگردانی تئاتر دارد. دلشکسته اولین اثر سینمایی اوست. که 
دارای نقاط ضعف و قدرت فراوانی است. فیلم در فضایی دانشجویی آغاز 

می شود. این فضا پس از سریال در پناه تو یکی از 
جذابترین مکانها برای ارائۀ داستانهای مختلف شده 
و  قسمتهای سنگین  نیز  فتحی  است حتی حسن 
مباحث علمی مدار صفردرجه را در این فضا ارائه 

کرد تا برای بیننده کشش و جاذبه داشته باشد.
امیر علی و نفس نماینده دو تفکر در اجتماع 
هستند که استادشان آنها را به عنوان همگروهی 
برای ارائۀ یک نظریۀ اجتماعی انتخاب می کند. 
همانقدر که برای بیننده این انتخاب دور از ذهن 
می نماید برای خود کاراکترها نیز دور از واقعیت 
فعالیت  هم  با  سقف  یک  زیر  بتوانند  که  است 

علمی داشته باشند. 
در طول فیلم بنابر پیشنهادات استاد راهنما 
نفس و امیرعلی به تحقیق و بررسی در اجتماع 
می پردازند و سعی می کنند هر کدام  با جامعه ای 
که با آن بیگانه هستند آشنا شوند و حتی ارتباط 

برقرار کنند. امیرعلی فرزند شهید است ولی به گفتۀ خودش هیچگاه از 
این عنوان نه خودش و نه مادرش هیچ استفاده ای نکرده اند به جز نوبت 
ما  اجتماع  این قشر مظلوم در  اّما همانطور که  امام  با حضرت  مالقات 
همواره چوب برخی سودجویی ها و فرصت طلبی ها را می خورند در این 
وجود  همه  برای  فرض  پیش  این  نیز  فیلم 
موقعیت  از  استفاده  آنها قصد سوء  که  دارد 

خود را دارند. 
قرار  که  می داند  بیننده  فیلم  ابتدای  در 
است بین این دو قطب کاماًل مخالف جاذبه ای 
ایجاد شود ولی اینکه این اتفاق چگونه خواهد 
افتاد مسیری را می طلبد که بیننده باید آن را 
اثر خود کتاب  دنبال کند. رویین تن در خلق 
لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی را دستمایۀ 
برای  ابتدا  در  داده است و حتی  قرار  کار خود 
اینکه تأکید بیشتری بر  این مسئله کند و بیننده 
بدست  را  کتاب  این  سازد  آن  متوجه  بیشتر  را 
امیرعلی می دهد تا آن را صحافی کند و ما در 
می بینیم  نفس  دست  در  را  آن  داستان  انتهای 
این  و  می رود  راه  خیابان  در  حال  مجنون  که 
کتاب را می خواند از طراحی فضای این صحنه ها 

نگاهی به فيلم دلشکسته

ليلی و مجنون در قرن بيست و يکم
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می توان دریافت که نفس حال بسیار خوبی دارد و بیت بیت کتاب را درک 
می کند. 

به حساب  آن  قوت  نقطۀ  مهمترین  واقع  در  فیلم  شیرین  مضمون 
الگو و پشتوانۀ خود  می آید این است که ما اهل بیت علیهم السالم را 
بدانیم و به آنها نه از سر ریا که از صمیم قلب عشق بورزیم می تواند جامعۀ 
بحران زده ما را نجات دهد آنوقت می توان مانند مادر امیرعلی مطمئن 
بود که اگر کسی امام حسین را ساالر خود بداند حتی در عشق زمینی نیز 
موفق می شود و همانطور که پدر نفس، امیرعلی را در منگنه قرار می دهد 
امام حسین علیه السالم دستۀ عزاداران خود را مانند نمایندگانی از طرف او 

برای خواستگاری دم در منزل نفس می فرستد. 
افتاده است و هر لحظه  انگار سایۀ اهل بیت بر روی سراسر فیلم 

می توان حضور آنها را احساس کرد. 
با توجه به سابقه ای که رویین تن در تئاتر دارد در طول فیلم بیننده 
را با دیالوگها و صحنه هایی زیبا روبرو می کند این صحنه های زیبا در واقع 
به  را  اوقات دوربین خود  اجرا می شود که گاهی  تئاتری  با میزانسنهای 
آنها تحمیل می کند ولی ارائۀ صحنه های شاعرانه و عاشقانۀ فیلم چیزی 
جز این را نمی طلبد و شاید هر 
کارگردان دیگری هم جای 

رویین تن بود در دکوپاژ فیلم خود از تکنیکهای تئاتری استفاده می کرد. 
این فیلم سفری درون اجتماع است. ما لحظه به لحظه با شخصیتهایی 
مواجه می شویم که هر کدام خوی و خصلتی دارند اّما در کل می توان گفت 
رویین تن کفۀ ترازوی امیرعلی را کمی سنگین تر گرفته است و نتوانسته 
جانبداری خود را از او پنهان کند. زیرا ما بیش از آنکه با جامعۀ نفس در 
ارتباط باشیم با افرادی روبه رو می شویم که طرف حساب امیرعلی هستند. 
با ترفندی سینمایی آن فصل  البته  با جسارت و  رویین تن شجاعانه و 
طالقی بین افکار امیرعلی و نفس را که باعث جدایی جامعه های آرمانی 
آن دو از یکدیگر می شود به خوبی در سکانس باغ به تصویر می کشد و به 

بیننده نشان می دهد که اشکال اصلی در این ارتباط چیست. 
به گفتۀ رویین تن حضور فریبا کوثری به عنوان مادر امیرعلی تنها از 
این جهت الزم به نظر می رسد که امیرعلی را پرورش یافتۀ کانون خانواده 
نشان دهد و در جاهایی دیگر نیز سعی می کند استفاده های دیگری از او در 
روند حرکت درام انجام دهد اّما با تمام اینها حضور او چندان مفید و الزم 

به نظر نمی رسد و حذف او از فیلم ضربه ای به فیلم نمی زند. 
رویین تن در ابتدای فیلم شخصیتهای زیادی را به ما معرفی می کند 
آنها  انجام می دهد  را  آنها  اینکه استاد راهنما گروه بندی  اما به محض 
فراموش می شوند. تداوم حضور این افراد در فیلم می توانست کمک شایانی 

به شکل درام فیلم داشته باشد.  
یکی از مسائلی که باعث برجسته شدن فیلم می شود بحث بازیگری 
در آن است؛ مرحوم خسرو شکیبایی با اینکه حضور چندانی در فیلم ندارد 
ولی با بازی خیره کننده خود در فیلم کاماًل به بیننده می قبوالند که پدری 
است که قصد تعامل فکری با دخترش را دارد ولی به طور کلی در قید و 

بند مذهب نیست. 
شهاب حسینی نیز به خوبی بر روی مسیر کاراکتر خود حرکت می کند 
و سعی می کند نه چیزی به متن بیافزاید و نه از آن کم بگذارد ولی پدیدۀ 
بازیگری در این فیلم بازی زیبای بیتا بادران است. بادران را از فیلم آژانس 
شیشه ای به خاطر داریم. در آن فیلم نیز بازی او بسیار زیبا بود و همین 

بازی زیبا باعث شد که او سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل را با خود به منزل ببرد. حاال پس از سالها دوباره جلوی دوربین قرار 
این فیلم به جشنوارۀ فجر می رسید می توانست جوایز  اگر  گرفته است. 

بسیاری را از آن خود کند. 
به هر حال فیلمی که با نیت خالص و استعانت به حضرت سید الشهدا 
و فاطمۀ زهرا سالم اهلل علیها ساخته می شود جذابیتهایی پنهان در خود 
تأثیر  فرو می برد و همین  به فکری عمیق  را  بیننده  ناخودآگاه  دارد که 

گذاری آن است که فیلم را ماندگار می کند. 
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طراح جدول مسعود اختري

افقی
1-رود معروف اصفهان- دین پیامبر امین

2-مادر عرب- وسیلۀ صیاد- تقویت کنندۀ گیاهان- تفریق
3-بي زبان- وسیلۀ درو- سرگروه تیم ورزشي

4-سمت- ترکیب شده با اکسیژن- ساز شاکي- بي پرده
5-واحد نظامي یک کشور- نام رهبر کبیر انقالب اسالمي ایران

6-حشره اي با نیش زهرآگین- ام- دومین سورۀ قرآن کریم
انعقاد  ویتامین  ترشي-  بزرگ  پالستیکي  پارچه- ظرف  7-نوعي 

خون- شمشیر عرب
8-از دوتاي آن بچه ها مي ترسند- بیماري سگي- تکیه گاه – عدد 

ماه
9-گلي خوشبو- فلز سرخ- رفیق- صورت

10- بازي با کمربند به طور دسته جمعي- شراب- جمع طبیب
11- غسل فرو رفتن در آب- نامي پسرانه

لو دادن کسي-  )از آن طرف(-  12- بگو )عربي(- پرنده اي زیبا 
نفس کشیدن

13- خارج کردن ماده اي از طبیعت- خالص- نیروگاه برق شمالي
14- نوعي خروس جنگي- از اقوام ایران باستان- تمیز- خیر

15- از دروس ریاضي- از فروع دین است

عمودی
خط کش  نوعي  اتومبیل راني-  مسابقۀ  خون-  مکندۀ  1-کرم 

هندسي
2-از همسایگان کشور ایران )عرب(- واحد توان الکتریکي- زبان 

عرب
3-راه قطار- خانه- شکننده

4-خطایي در تنیس- محل چاپ عکس- مذکر- تر
5-راه خروج دود- غیر حرفه اي

6-ترس و وحشت- روحاني مبارز دوران رضاخان- رتبه و جایگاه
7-شکنبۀ گوسفند- از اسم، صفت مي سازد- حیات

8-قورباغه- از سوختن ناقص به دست مي آید- اولین شهید اسالم- 
روستا

9-قرقرۀ بزرگ- آزاد- اسب ماده
10- عالم- از اعراب است - پدر سوسولي

11- نگهدارندۀ فیل- فدایي وطن
12- زهري- سست و بي پایه- دانش- اندک

13- وسیلۀ ترمز خودرو- عملي در کشاورزي- میهن
14- ماده اي جهت حالت دادن گل مصنوعي- سکوت بیمارستان- 

اسباب بازي بادي کودکان
15- مجسمۀ لباس- فدراسیون جهاني فوتبال- حرفه اي
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تصويرگر: ارمغان رحمان پور

سگ گله و چوپان

چوپان كنار چش��مه، به تخته سنگي تكيه داده بود و 
به خوابي ش��يرين فرو رفته بود. گوسفندان كمي جلوتر 
در چراگاه زيبايي با خيال آسوده مشغول خوردن علفهاي 
تازه بودند. س��گ گله بيدار بود، ب��اال و پايين مي پريد و 
بازيگوش��ي مي كرد. چوپان يك بار چشمهايش را باز كرد، 
س��رش را بلند كرد و نگاه��ي به گله انداخت و وقتي كه 
مطمئن ش��د خطري براي گوسفندان وجود ندارد، دوباره 

دراز كشيد و با خيال راحت مشغول چرت زدن شد. 
س��گ گله، دنبال ش��اپركي مي دويد. شاپرك از روي 
بوتۀ گلي مي پريد و بر روي بوتۀ ديگري مي نشست. سگ 
جس��ت مي زد كه او را بگيرد اما هر بار جاي خالي شاپرك 
را مي گرفت و دوباره با خوشحالي، جست و خيز مي كرد و 

به طرف شاپرك خيز بر مي داشت... 

اين داستان را
 در صفحه 24 بخوانيد


