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سرمقاله

نوجوانی دنیای شور وحرارت است . آغاز روز هایی 
اس��ت که در آن ارتباط با دنی��ا از منظری جدید باعث 
می   ش��ود تا دنیا گاه کمی بزرگتر از آنچه هست خود را 
ب��ه ما بنمایان��د. نوجوانی یعنی قرار گرفتن در آس��تانه 

بزرگسالی ودور شدن از کودکی. 
دوس��ت خوبم کودکی را باید پش��ت س��ر گذاشت 
ام��ا یادمان باش��د کودکانگ��ی را نه! بزرگ ش��و! ولی 
کودکانگی  ات را حفظ کن. بگذار همیشه  تو را معصوم 

ببینند مانند طفلی که تازه به این دنیا پا نهاده است. 

دنياي 
نوجواني
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داستان

اولین باري بود که پا به آن فروشگاه بزرگ مي گذاشتم. فروشگاهي که 
آدم توي آن احس��اس گمشدگي مي کرد. فروشگاهي که همه چیز داشت. 
به قول بابا از ش��یر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد. جان آدمیزاد را مي دانس��تم 
چیس��ت ولي هرچه فكر کردم نتوانستم بفهمم شیر مرغ چه طعم و  رنگ 

و بویي دارد.
همه چیز دم دست بود. درست برعكس بقالي آقا جواد که با یك یخچال 
گنده و ویترین دکوري جلویت سد ساخته بود، اینجا مي توانستي هرچیزي 
را لمس کني و بعد انتخاب. اگر هم نمي خواستي، مي گذاشتي سر جایش، 
بدون اینكه یكي مثل آقاجواد غر بزند و بگوید: »تو که مش��تري نیس��تي، 

چرا وقت ما را تلف مي کني! «
بابا که انگار مرا به فروشگاه پدرش آورده باشد، گفت: » کیف مي کني؟ 

دریاي نعمت اینجاست، دریاي نعمت!! از شیر مرغ تا... «
بقی��ه اش را نگفت. نمي دانم یادش رفت یا اش��كال دیگري پیش آمد. 

ادامه دادم: »جان آدمیزاد.«
گفت: » احسنت! جان آدمیزاد. چیزي توي دنیا نیست که این جا نداشته 

باشه. «
جمعه بود و فروشگاه شلوغ. هر جا که نگاه مي کردي چندنفري مشغول 
خری��د بودند. چند نفري هم توي صف صندوق ها پول مي دادند و رس��ید 

مي گرفتند و جنس ها را توي کیسه هاي پالستیكي مي گذاشتند.
باب��ا همچین ب��ادي به غبغبش انداخت و گفت: » اینارو! جهان س��ومي 
هاي عقب مونده! زرت و زرت پول مي شمارند. دنیا پیشرفت کرده. کارت 
اعتباري جاي پول رو گرفته ، اون وقت این بورکینافاسویي ها دستشون را 

مي زنن به این پول هاي آلوده وچندش آور. «
گفتم: » ولي خودمونیم، پول یه چیز دیگه اس.«

گف��ت: »زکي! تو هم که مثل اینا فكر مي کني! ما ایراني ها هم از نظر 
اقتصادي مش��كل داریم هم از نظر فرهنگي. کارت اعتباري کار صد بسته 

اسكناس رو مي کنه، اون وقت ما دیوونه ي پول شمردنیم. «

فرهاد حسن زاده
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باید تمامش مي کردم، وگرنه تا شب مي خواست از مزایاي فرهنگي،  
اقتصادي، هنري، سیاس��ي کارت اعتباري حرف بزند. چش��مكي زدم و 

گفتم: »اعتبار ما! کارت اعتباري ما!«
خندید و زد پش��ت ش��انه ام و گفت: »بار یك اهلل، خوش��م مي آد که 
مدرنیزه اي، لنگة خودمي.« از اینكه لنگة خودش بودم ، زیاد راضي نبودم 

دلم مي خواست او لنگة من مي شد.
� خب حاضري!

� چه جورم!
� یه چرخ دس��تي بیار و هرچي دوس��ت داري بریز توش. از شیرمرغ 

تا ...
� کجاست؟

� چي؟ شیرمرغ؟
� نه. چرخ دستي.

با نگاهش چرخي آن طرف ها زد و به گوش��ه اي اش��اره کرد. رفتم 
همان طرف. از دیدن این همه چرخ دستي خوشگل ماتم برد. از بچگي 
عاش��ق هل دادن کالسكه و چرخ دستي و گاري بودم. مامانم مي گفت: 
»تو آخرش لبو فروش مي ش��ي.« البته من بدم نمي آمد  لبو فروش یا 
حتي نفتي یا آب زرشكي شوم. مهم هل دادن چرخ دستي بود. کاري که 
خیلي دوس��تش داشتم. یكي از چرخ ها را برداشتم و رفتم طرف بابا، بابا 
رفته بود ته فروشگاه که چیزي را از قلم نیاندازیم. نزدیكي بابا، چرخي را 

دیدیم پر از جنس هاي جورواجور که صاحب نداشت. پرسیدم از بابا: 
� این مال کیه؟

� چه عرض کنم واهلل!
� کسي چیزاش رو بر نمي داره؟

� هه! به چه دردي مي خوره؟ تمام قفسه ها پر از جنسه. هرکي بخواد 
از توي قفسه بر مي داره.

� یعني کسي این چیزا رو نمي دزده!
�  بدزده؟ فایده اش چیه! آخرش باید جلوي صندوق پول اینا حس��اب 

بشه یا نه؟
س��ر در نمي آوردم. مال چه آدم خوش س��لیقه اي هم بود. پر بود از 

ماکاروني و قهوه و ژله و آجیل و چیزاي کالس باال.
بابا گفت: »بیا دیگه! به چي زل زدي؟ از این چیزا توي این قفسه ها 

هم هست.« 
خودم را رس��اندم به بابا. داش��ت پودر لباسشویي بر مي داشت. گفت: 

»ببین من چه قدر به فكر مامانتم! ده تا پودر برداشتم واسه اش. «
گفتم: »اگه راست مي گي ماشین لباسشویي بخر واسه اش! «

سري تكان داد و گفت: »اگه مي شد با این کارت ها خرید که خوب بود. 
یه ماشین ظرف شویي هم مي خریدم. حیف که قیمتشون باالست.  «

بعد ده تایي دس��تمال کاغذي برداشت و گفت: »اینم دستمال، از این 
به بعد نبینم کسي توي خونه دماغش رو با آستینش پاك کنه.«

گفتم: » بابا !!ِ « و اش��اره کردم ب��ه خانم و آقایي که از حرفش خنده 
افتاده بود رو لبهایشان. 

راه افتادی��م. بابا مثل آدم هاي از قحط��ي درآمده هرچه که مي دید، 
چندتا چندتا برمي داش��ت و توي چرخ مي گذاشت و تازه تفسیرشان هم 
مي کرد و از خواصش��ان کلي حرف مي زد. من هم از فرصت اس��تفاده 
کردم و تا آنجا که مي ش��د چیپس و پفك ش��كالت ه��اي کاکائویي بر 
مي داشتم. چیزي نگذشت که چرخ دستي پر شد. بابا امر کرد: » منوچهر! 

یه چرخ دیگه! « 
� بسه بابا، ما که این همه چیز میز مصرف نمي کنیم!

� حرف نباش��ه،  اینا برا ش��یش ماهه، خیال کردي یه روزه باید هپولي 
هپو بشه! حاال کو تا اداره دوباره به ما از این کارت هاي اعتباري بده!

� مي گم...کم نیاریم یه موقع...
� نت��رس، پنجاه هزار تومن اعتب��ار داره. چي خیال کردي؟ از هیچي 

نترس. اگه بابا ساربونه مي دونه شترها رو کجا بخوابونه.
وقتي ب��ه طرف پارکینگ چرخ ها مي رفتم، زن ها و مردهاي زیادي 
را دیدم که از قحطي در نیامده بودند. با خیال راحت جنس برمي داش��تند 
و توي چرخ هایشان مي گذاشتند. حالت هایشان خیلي با ما فرق داشت. 
دوباره همان چ��رخ بي صاحب را دیدم. رفتم طرفش و به جنس هایش 
نگاه کردم. دلم مي خواست بدانم که صاحبش کیست. کمي هلش دادم. 
دلم مي خواس��ت صاحبش بگوید: »آقا دس��ت نزن! اینایي که مي بیني 

سال پنجم  / شماره 11 پياپي 223/  6  تير 1388 
5



صاحب داره.« ولي اصاًل کس��ي به کس��ي نبود. هر کس سرش به کار 
خودش بود. یكهو دست یكي خورد به شانه ام.

� چي کار مي کني؟
ترس��یدم و قلبم به تاپ تاپ افتاد. وقتي برگشتم دیدم باباست. گفت: 

»چي شده؟ چرا رنگت پریده؟«
چیزي نگفتم و سرم را پایین انداختم. ول کن نبود.

� تو چیكار داري به چرخ مردم؟
� همین طوري، دلم مي خواست بدونم صاحبش کیه.

� حاال هر کي هس��ت. به من و تو چه. کاشكي این کنجكاوي ها رو 
توي درس هات داش��تي و تا ته اش مي رفتي. حاال بزن بریم قس��مت 

یخچالي.
� یخچالي؟

دنبال��ش راه افتادم. قس��مت یخچالي جایي بود ک��ه دیوارهایش، از 
یخچال هاي ویتریني بود و پر از مواد غذایي مثل سس و کره و ماست 
و خام��ه و این جور چیزها. بابا که تعجب مرا  دید، طوري لبخند زد که 
انگار خودش صاحب آن فروش��گاه است: »به نمایندگي از طرف مامان 

و خواهرت هرچي دوست داري بردار! «
از ای��ن ک��ه نمایندگي مهمي را به من واگذار کرده توي دلم تش��كر 
ک��ردم و هاج و واج خیره ش��دم ب��ه خوراکي هاي پ��ر زرق وبرقي که 
بدجوري چشمك مي زدند: پنیر پاستوریزه با طعم گردو، پنیر پاستوریزه 
با طعم خیار، پنیر پاستوریزه با طعم گوجه فرنگي... آب دهانم را جمع و 
جور کردم که آبروریزي نشود. این طرف تر انواع شیر پاستوریزه، ماست 
پاس��توریزه، دوغ پاستوریزه، کشك پاس��توریزه، و انواع پاستوریزه هاي 
دیگر.  بیچاره پاس��تور! اگر مي فهمید اسمش کجاها رفته از خیر کشف 

و کاشفي مي گذشت.
در یك چش��م بره��م زدن این یكي چ��رخ هم پر ش��د از چیزهاي 
پاستوریزه و پاستورنریزه. بابا گفت: »گمونم باید زحمت آوردن یه چرخ 

دیگه رو هم بكشي.«
� بسه بابا . فكر بردنش رو هم بكن!

� بردنش با من. امروز جمعه اس و اتوبوس هاي واحد خلوت. 

� یا ابوالفضل! این همه جنس رو مي خواي با اتوبوس واحد ببري؟!
� مي گي چي کار کنم؟ اگه تاکسي ها کارت اعتباري قبول مي  کردند 

یه تاکسي دربست مي گرفتم.
خواس��تم بگویم شما هم ما را خفه کردي با این کارت اعتباري! ولي 
نه، سري تكان دادم و گفتم: »من خسته شدم. واسه امروز بسه. مي شه 

بقیه اش یه روز دیگه خرید بشه!«
گفت: »چرا نمي ش��ه! خوبي کارت اعتباري ب��ه همینه. فكر کردي 

الكیه؟«
نفس راحتي کش��یدم به طرف صندوق حرکت کردیم. اما بابا دس��ت 
بردار نبود، س��ر راهش یك شیشه خیارش��ور و دو شیشه ترشي لیته به 
ه��واي خواهرم مینا برداش��ت. نزدیك صندوق رس��یده بودیم که یك 

مرتبه گفت: »اي داد و بي داد! یادم رفت! «
داشتم معني واقعي سكته را مي فهمیدم. چون قلبم ایستاد.

� چي... چي یادتون رفت؟ 
� کش.

� کش!؟
� آره، مامانت س��فارش کرد که حتمًا یه بسته کش تنبون هم بخرم. 

همین جا باش تا برگردم.
رفت و مرا با دو چرخ پر از جنس تنها گذاش��ت. خدا را ش��كر کردم 
ک��ه کش تنبان یادش رفته. من که خیال مي کردم کارت اعتباري اش 
را جا گذاش��ته. فكر نمي کردم این فروشگاه کش هم داشته باشد. وقتي 
برگش��ت با یك بس��ته کش، کیف کردم. بابا با لبخن��د پیروزمندانه اي 
آن را در ه��وا تكان داد و گفت: »اینم ک��ش. ببینم مامانت برا ندوختن 

زیرشلواري من دیگه چه بهونه اي داره.« 
بس��تة کش را نگذاشت توي چرخ، آن را توي دست تكان داد: »بزن 

بریم صندوق که حساب کنیم.«
چرخ هایمان را هل دادیم. چه کیفي داشت. احساس مي کردم همه 
دارند نگاهمان مي کنند و با خودش��ان مي گویند: »چه آدماي توپي!« 
ولي انگار نه انگار . هرکس س��رش ت��وي کار خودش بود. گمانم براي 
ای��ن همه ب��ار وانت هم کم بود. حاال چطور مي خواس��تیم این ها را با 
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اتوبوس ببریم خدا مي داند.
ایس��تادیم آخر یك��ي از صف هایي که به صندوق مي رس��ید. هفت 
هش��ت نفري جلویمان بودند. باب��ا نگاهم کرد. لب هایش از خنده کش 
آم��ده بود. هیچ وقت او را این طور ش��اد و س��رحال ندیده بودم. گفت: 

»چطوري؟«
گفتم: »مثل پلو تو دوري.«

این جواب را از خودش یاد گرفته بودم. و خوب هم مي دانستم دوري 
همان بشقاب است. گفتم: »انگار خیلي خوشحالي!«

گفت: »پس چي! نصف جنس هاي فروش��گاه را خریدیم، اون وقت 
مي خواي خوشحال نباشم؟« 

نصف جنس هاي فروش��گاه! عجب خالي بندي بزرگي؛ برگش��تم و 
نگاهي به عظمت فروش��گاه انداختم. تكان هم نخورده بود. کارگرهاي 
سبزپوش تندتند قفسه ها را پر مي کردند. نگاهم چرخید طرف صندوق. 
ی��ك مقوا با خط ناخوش دیدم. باورم نمي ش��د، چش��م تنگ کردم که 

راحت بخوانمش. خشكم زد، درست مثل گوریل موزه حیات وحش.
� بابابا...بابابا...بابا!

� چته؟ حالت خوش نیست؟
� او... اونجا رو. مثل این که نوشته...

� کجا؟ 
- اونجا نوش��ته... نوش��ته: به علت خرابي دس��تگاه از پذیرش کارت 

اعتباري معذوریم.
باباي بي نوا هم خش��كش زد. چشم هایش گرد و قلنبه شد. سبیلش 
را جوید و گفت: »یعني چه؟ مگه مي ش��ه؟« و رفت طرف صندوق دار. 
صندوق دار هم همان حرف تابلو را زد. به اضافة این که امروز کامپیوتر 
خراب ش��ده و چون جمعه است کسي نیست که آن را تعمیر کند. و این 

که کارت هاي اعتباري امروز هیچ اعتباري ندارند.
س��ر و صداي بابا فایده اي نداش��ت. پیش مدیر فروش��گاه هم رفت. 
آن ه��م بي اثر و بي ثمر بود. عصبان��ي و عین ماهیتابة داغ و بي روغن 
برگشت. چرخ ها را از صف بیرون کشید و یواش یواش راه افتاد به طرف 
قفس��ه ها. من هم همین طور. مثل آدمي که بخواهد به آدمي پدر مرده 
تسلیت بگوید، آرام گفتم: »عیبي نداره. دنیا محل گذره.« نمي دانم چرا 

این کلمه هاي بي ربط را مي گفتم.
بابا با صداي گرفته اي گفت: »این مملكت، مملكت بشو نیست.«

هرج��ا کارش گره مي خورد همی��ن را مي گفت. گفتم: »حاال هیچي 
پول نداري؟«

پوزخند زد، ایستاد، کیف پولش را نشانم داد. چند اسكناس پارة صدتوماني 
داشت و یك عالمه بلیت اتوبوس واحد. بلیت هایي که اداره  شان داده بود.

گفتم: »حاال چي کار کنیم؟« 
گف��ت : »چمچاره!« و باز هم پوزخند نشس��ت روي لب هاش. گفت: 

»دنبالم بیا!«
دنبال��ش رفتم. چرخش را هل داد. من هم چرخم را هل دادم و رفتیم 
یك جاي خلوت. تقریبا همان جایي که چرخ بي صاحب را دیده بودیم.

*
از فروش��گاه که بیرون آمدیم با دس��ت هاي خالي و قیافه هاي پكر 
ایس��تادیم تو ایس��تگاه. بابا بس��ته کش��ي را که نقدي و با پول هاي ته 
کیف��ش خریده بود، گذاش��ت توي جیب بغل کتش. گفت: »خوب ش��د. 
همچي دس��ت خالِي دست خالي هم بیرون نیومدیم. بند تنبون هم یكي 

از ضروریات زندگیه. مگه نه؟«
چه مي توانستم بگویم، جز: »آره.«

اتوبوس��ي که آمد شلوغ بود. به زور چپیدیم داخلش. در که پیسي کرد 
و بس��ته ش��د، از کنار چش��م دیدمش که مي خندد. حدس زدم که چه 
مي خواهد بگوید. گفت: »خوب ش��د که معامله مون نش��د وگرنه با اون 

همه جنس... «
و باز خندید. خندیدم. هیچ وقت از خالي بودن دس��ت هایم این اندازه 

خوشحال نبودم. دستي به شانه ام زد و گفت: »چطوري؟«
گفتم: »مثل پلو تو دوري.«
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مارها دسته اي از خزندگان هستند که در اغلب نقاط جهان یافت مي شوند و به علت نداشتن دست و پا روي شكم مي خزند
ولي باید بدانید که خزیدن هر مار با مار دیگر فرق دارد و این بنا به نیازي است که محیط به وجود مي آورد .

جثه مارها خیلي متفاوت است و از 5 سانتي متر تا 10 متر متفاوت است.
مار کور ، مار کوچكي و سفید رنگي است که هر کس آنرا ببیند فكر مي کند که یك کرم خاکي است.

در صورتیكه مار پیتون که وزني در حدود 180 کیلوگرم دارد و سنگین وزن ترین مار دنیاست.
مار بوا نیز بیش از 10 متر طول دارد . ماري مثل مار پیتون سمي نیست و وقتي طعمه اي را به دست مي آورد به دور آن حلقه مي  زند 

و آنقدر آنرا مي فشارد تا بمیرد . این مار مي تواند طعمه هاي بزرگي نظیر یك آهو را به راحتي ببلعد
مارها در محیط هاي مختلفي مثل جنگل ، کویر ، بوته زار ، رودخانه ، دریا و دریاچه و ... زندگي مي کنند . محیط زیست مارها بر 

چثه ، شكل ظاهري و اعضا آنها تاثیر مي گذارد .
مارها غذاي خود را نمي جوند بلكه ابتدا آنرا مي کشند و سپس بطور کامل مي بلعند . مارهاي تخم خوار مي توانند تخم هایي را که 
دو برابر سرشان حجم دارد ببلعد . این مارها پس از بلعیدن تخم ، آن را در درون شكم خود خرد مي کنند و پس از جدا شدن پوسته از 

مواد درون تخم ، پوسته را به بیرون پرتاب مي کنند .

درباره مارها چه مي دانيد ؟ 
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 ش��اید بارها ش��نیده اید که این وسیله اس��تاندارد است یا فالن وسیله 
استاندارد نبود و اتفاق بدي افتاد

هیچوقت فكر کرده اید که استاندارد یعني چه ؟
استاندارد یعني نظم و قانون . هر کاري که طبق اصول منظم و مرتب 
انجام شده باشد مي گویند طبق استاندارد است و مهر استاندارد دریافت مي 

کند.
مثال وقتي یك خوراکي را مي خرید و عالمت استاندارد دارد یعني اینكه 
این خوراکي آزمایش شده است و چیز خطرناك یا آلوده اي در آن وجود ندارد 

و شما مي توانید با خیال راحت آن را بخورید
اس��تاندارد فقط مربوط به م��واد غذایي 
نیس��ت و همه کاالها باید اس��تاندارد باشند . 
مثال اگر کپسول گازي استاندارد نباشد ممكن 

است منفجر شود و حادثه بیافریند .
در مورد هر کاالیي، سازنده یا تولید کننده 
آن باید یكسري مشخصات را رعایت کند که 
بعد مورد آزمایش قرار مي گیرد تا کارآیي آن 

مشخص شود. 
 مث��ال در م��ورد اج��اق گاز ، حتما باید 
کلیدهاي روي چراغ گاز هنگامي بچرخد که 
کمي آنرا به داخل فشار دهیم . اینكار، احتمال 
اینكه  کلیدها توسط بچه ها چرخانده شود و 
سبب نشت گاز و حادثه شود، کاهش مي دهد.

در ایران موسسه اي بنام استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران وجود دارد 
. این موسسه روش هایي را تعیین مي کند و به تولید کنندگان مي گوید که 

کاالهاي خود را مطابق این روش ها بسازند .
به این دستورالعمل ها استانداردهاي ملي گفته مي شود

 البته س��ازمان هایي هم در سطح جهاني وجود دارد که مهمترین آنها 

سازمان بین المللي استاندارد است و کشور ما نیز عضو این سازمان است .
گواهینامه ایزو9000 یك گواهینامه بین المللي است که نشان مي دهد 
ک��ه دارن��ده آن تالش مي کند تا کیفیت کاال یا خدمات خود را بهتر کند. و 
اگر شرکتي جهت بهتر کردن کیفیت محصوالتش قدمي برندارد ، گواهینامه 

ایزو9000 را از آن شرکت پس مي گیرند.
اس��تاندارد باعث مي شود که ما با خیال راحت، کاالي مورد نیاز خود را 
بخریم و بدانیم که خطري ما را تهدید نمي کند . اگر استاندارد نباشد ، زندگي 

بسیار پر خطر و حادثه آفرین خواهد شد.
اجراي استانداردهاي ملي ایران به نفع تمام 
مردم و اقتصاد کش��ور اس��ت و باعث افزایش 
ص��ادرات و ف��روش داخلي و تأمی��ن ایمني و 
بهداش��ت مصرف کنندگان و صرفه جوئي در 
وق��ت و هزینه ه��ا و در نتیجه موجب افزایش 
درآم��د ملي و رفاه عمومي و کاهش قیمت ها 

مي شود.
روز 22 مهر روز جهاني استاندارد است

مواردي که ش��امل استاندارد مي شوند به 
گروههاي زیر تقسیم مي شوند:

1- مواد غذایي ، بهداشتي و دارویي
2- شیمیائي و سلولزي
3- فلز و ریخته گري

4- ماشین آالت و تجهیزات
5- مواد معدني غیرفلزي ، مثل نمك
6- ارتباطات ، الكترونیكي و الكتریكي

7- وسایل نقلیه موتوري
8- بافندگي و چرم و پوشاك

9- سرویسهاي مهندسي

مایعي كه روي ماست جمع مي شود چیست ؟ 
آیا باید آن را دور ریخت ؟ 

این مایع به آب ماست شهرت دارد. وقتي باکتري هاي 
تبدیل کننده شیر به ماست، به قدر کافي رشد کنند، شیر 
دلمه مي بندد. پروتئین ها در هم فرو مي روند و ماست 

درست مي شود .
مایعي که روي ماست جمع مي شود آب نیست و محتوي مواد معدني و پروتئین و قند شیر)الکتوز( 

است. بنابراین آن را دور نریرید و با بقیه ماست قاطي مصرف کنید.

استاندارد چيست؟
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نكته

نکاتی کليدی برای 
نوجوانان

حسین حبیب زاده

آیا م�ی خواهی�د برخی مه�ارت ها 
را درب�ارۀ ش�یوۀ برخورد ب�ا والدین فرا 
بگیرید:؟پس این پانزده نکتۀ کلیدی را 

به خاطر بسپارید و به آنها عمل کنید.

1  وقتی که والدین تان غیرمنطقی هستند. با 
آنها بحث استداللی نكنید، لبخند زده و موافقت 
کنید. این کار باعث می ش��ود تا آنها متوجه کار 
خود ش��وند. هنگامی که آنها سرگرم صحبت با 
ش��ما هستند، به کار دیگری مشغول نشوید زیرا 

این کار آنها را عصبانی می کند.

2 هنگام��ی ک��ه والدین منطقی هس��تند 
)یعن��ی درباره ی انتظارات خود و با یك تصمیم 
با ش��ما صحبت می کنند( به آنها گوش دهید تا 
س��خن خود را به پایان برسانند، سپس دالیل و 
انتقادات خودتان را مطرح کنید. آنها انتظار ندارند 
که ش��ما سخن ش��ان را قطع کنید لذا از این کار 
عصبانی می شوند و دیگر به شما احترام نخواهند 

گذاشت.

3  اگر والدین تان درخواس��ت ش��ما را رد 
کردن��د یا اجازه ی انجام کاری را به ش��ما ندادند 
یا آزادی ش��ما را محدود کردند، نپرسید »چرا؟« 
زی��را با »نه« دیگری مواجه می ش��وید. به جای 
آن بگویید »چه کاری می توانم انجام دهم تا به 
درخواس��تم پاس��خ دهید یا به آزادی من احترام 
بگذارید؟« سوال »چه باید بكنم؟« به شما نشان 
خواهد داد که برای جلب رضایت والدین خود چه 

کاری باید انجام دهید.

4  اگر والدین شما عصبانی شدند بر اعصاب 
خود مس��لط باشید و آن را کنترل کنید. بسیاری 
از مواقع، عواملی چون رئیس، همسایه و مغازه دار 
باعث ناراحتی آنها شده اند . شما با آنها آرام باشید 
و اگر فایده ای نداش��ت کاری به کارشان نداشته 

باشید تا به حالت عادی بازگردند.

5  والدین گاهی بی انصاف هس��تند و این 
کار آنها شما را عصبانی می کند. هنگامی که یكی 
از شما عصبانی هستید، هیچ گاه به بی انصافی آنها 
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انتقاد و اشاره نكنید و صبور باشید.

6  وقتی که عقاید، خواسته ها و یا شكایات 
خود را مطرح می سازید، صدایتان را بلند نكنید و 
آرام باش��ید. اگر فریاد بزنید، آنها فقط صدایتان را 
می ش��نوند ولی اگر آرام باشید سخنان شما را نیز 

می فهمند.
 

7 هی��چ گاه خود را در موقعیتی قرار ندهید 
که برنده یا بازنده باشید. شما یك بچه هستید، لذا 
شكست خواهید خورد  و یا تبیه خواهید شد. سعی 
کنید مصالحه و تفاهم کنید تا موقعیتی ایجاد شود 

که هر دوی شما در آن پیروز باشید.

8 اگر نمی توانید با والدین خود صبحت کنید 
یا آنها از صحبت کردن ش��ما عصبانی می شوند، 

سخنان خود را بنویسید و به آنها بدهید.

9  گاهی اوقات با پدر یا مادر خود به تنهایی 
بیرون بروید. به آنها بگویید دوس��ت دارید گاهی 
با آنها تنها باشید. آنها ابتدا از شنیدن این موضوع 
نگران می ش��وند و گمان می کنند که می خواهید 
خبر ناگواری به آنها بدهید، حتی ممكن اس��ت از 
شنیدن سخنان شما احساساتی شده و شما را در 

آغوش بگیرند. تحمل داشته باشید.

10  وقتی که والدین شما مشغول مطالعه و یا 
تماشای تلویزیون هستند، گاهی آنها را همراهی 
کنید. درباره موضوعاتی چون مدرسه، دوستان و 
دیگر مسائل مورد عالقه شان صحبت کنید. آنها 
ممكن اس��ت در آغاز تص��ور کنند که تغییر رفتار 
ش��ما دلیل خاصی دارد ولی این احس��اس را به 
تدریج از دس��ت داده و ش��خصیت جدید شما را 

خواهند پذیرفت. 

11 بدیهی اس��ت ش��ما حاضر نیس��تید به 
افرادی که با ش��ما مشاجره می کنند یا همكاری 

ندارند کمك کنید. اگر ش��ما نیز ب��ا والدین خود 
چنین برخوردی داش��ته باشید آنها به شما کمك 
نكرده و با درخواست هایتان موافقت نخواهند کرد. 
سعی کنید با آنها درگیر نشوید و روحیه همكاری 
داشته باشید؛ مطمئن باش��ید نتیجه این رفتار به 

سود شما خواهد بود.

12  هر روز از والدین خود بپرس��ید : »چه 
کمكی می توانم به ش��ما بكنم؟« بیش��تر اوقات 
آنها از ش��ما تش��كر کرده و کاری به شما واگذار 
نخواهند کرد یا گاهی انجام کارهایی را از ش��ما 
خواهند خواست که ممكن است فقط چند دقیقه 
وقت شما را به خود اختصاص دهد. والدین از این 
رفتار شما خشنود شده و آنها نیز با شما همكاری 
خواهند کرد. ش��ما می توانید با انجام برخی کارها 
به ط��ور داوطلبان��ه و ب��دون این که آنها ازش��ما 
بخواهند ،موجب شگفتی آنها شوید . آنها به همه 
خواهند گفت که شما بهترین فرزندی هستید که 

یك پدر و مادر می توانند داشته باشند.

13 اگر پدر و مادر ش��ما با هم به مشاجره 
پرداختن��د، آنه��ا را تنها بگذارید زیرا اگر ش��اهد 
بگومگوی آنها باش��ید، با شما نیز برخورد خواهند 

کرد.

14 گاه��ی اوق��ات، انج��ام دادن کارهایی 
س��اده و ناچیز مثل خاموش کردن المپ ها، تمیز 
کردن اتاق خواب و یا آویزان کردن حوله پس از 
حمام گرفتن، موجب می شود شما بتوانید امتیازات 
مهمی از آنها بگیرید مثل رفتن به منزل دوستان، 
استفاده از اتومبیل آنها یا استفاده بیشتر از تلفن. 

15 ب��ا والدی��ن خود صبور باش��ید. به یاد 
داش��ته باش��ید که دوران نوجوانی شما مرحله ای 
سخت برای آنهاست، بنابراین به آنها کمك کنید 
ت��ا با آرامش و روحیه همكاری ب��ا این مرحله از 
زندگی ش��ما برخورد کنند. آنها یك روز از ش��ما 

تشكر خواهند کرد.
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شعر
در گلوي خروس مي پيچيد

نغمه ي ال اله اال الل
شاخه هاي درخت باال رفت

تا بناگوش نقره كوب ماه

 قل هوالل ... حوض مي خواند و
بيد هم در ركوع خم مي شد
شبنمي پاك لحظه ي سجده

از رخ الله داشت كم مي شد

 گفت فواره تا بحول الل
سر پيچك به آسمان پيچيد

رخت ها را به روي بند ؛ نسيم
در صفوف نماز گل مي ديد

یا رحیم
مهدی پرویز

12
سال پنجم  / شماره 11 پياپي 223/  6  تير 1388 



 دست هاي قنوت پنجره داشت
رو به روي حياط وا مي شد

آتنا توي خانه مشغول
گفتن ذكر ربّنا مي شد

 همه ي خانه يك صدا گفتند
رو به قبله سالم آخر را

و عليك السالم در واشد
همه ديدند روي مادر را

 خنده اي زد كليد را چرخاند
قفل وا شد دوباره در خنديد

شير چك چك به حوض پاشيد و
آب در حوض بيشتر خنديد

 باد مي آمد و كِف پاِي
برگ را باز قلقلك مي داد
آن طرف تر عزيز با جارو
خانم باد را كمك مي داد

 تخت بيچاره نيز كنج حياط
با سماور بگو مگو مي كرد

باز هم آن سماور پرحرف
ُغرُّ ُغر داشت گفتگو مي كرد

 خنده ي ياس از سر ديوار
نقل مي ريخت بر سر كوچه
راه مي رفت دور گردن بيد

دست هاي درخت آلوچه

بوي نان در حياط راه افتاد
استكان پا گذاشت در سيني

وقت چايي رسيده ... برخيزيد !
عطسه اي كرد قوري چيني

 سمت سفره عزيز مي آمد
سيني چاي و استكان در دست

سهم مادر براي صبحانه
روي لب خنده بود و نان در دست
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 آتنا غنچه غنچه با دقت
چادرش را دوباره تا مي كرد

داشت يك گل براي مادر خود
از سر چادرش سوا مي كرد

همه ي اهل خانه جمع شدند
سر سفره براي صبحانه

جاي يك گل دوباره خالي بود
در ميان اهالي خانه

سر صبحانه باز هم مادر
ريخت در چار استكان چايي

مثل هر روز ، باز يادش رفت
رفته از بين جمع بابايي

 استكان را دوباره برگرداند
توي قوري و زوركي خنديد

آتنا بغض هاي مادر را
آه ! اما قشنگ مي فهميد

 كيف خود را گذاشت بر دوشش
مثل آن لحظه اي كه بابا رفت

بغض  مادر شكفت مثل گلي
از در خانه آتنا تا رفت

 باد فهميد حال مادر را
حال خانه دوباره درهم شد

زير اندوه و غصه ي مادر 
كمر بيد بيشتر خم شد
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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 :  

 اشك ها حلقه حلقه افتادند
حوض پرشد ز ماهي قرمز

غيِر نامي كه مانده است از او
خبري نيست از پدر هرگز

 يادش آمد كه داده است پدر
سر خود را و روسپيد شده

يادش آمد بد است گريه كند
چون كه بابای او شهيد شده
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تغذیۀ خوب،      نوجوان شاداب
اغل��ب رعایت ی��ك تغذیه مناس��ب براي 
نوجوانان کار دش��واري اس��ت. بی��رون رفتن 
با دوس��تان و خوردن غذا ه��اي آماده به طور 
متناوب مي تواند سبب دریافت چربي، قند و 
کالري اضافي در نوجوانان شده و در عوض 
ویتامین ها و مواد معدني مهم و ضروري به 

حد کافي دریافت نشود.
بلوغ زماني اس��ت که نیاز به مواد مغذي 
افزایش مي یابد. در طي رش��د س��ریع در 
دوران بل��وغ نی��از ب��دن به کال��ري و مواد 
مغذي کلیدي مثل پروتئین، کلسیم، آهن 
و روي افزایش مي یابد. آهن و کلس��یم 
جز« مهمترین مواد مغذي در دوران بلوغ 
هس��تند. آهن در حمل اکسیژن به تمام 
ماهیچه هاي بدن نقش��ي مهم برعهده 
دارد. ای��ن ماده به عملكرد صحیح مغز 
و سیس��تم ایمني در براب��ر بیماري ها 

کمك مي کند. 
دختران الزم اس��ت که مواد مغذي 
غني از آهن را بیشتر دریافت کنند تا 
بدنشان براي انجام اعمال طبیعي خود 
آماده شود. بدن شما در طي دوران بلوغ کلسیم 
بیش��تري از غذا ها دریافت م��ي کند. افزایش 
نیاز اس��تخوان ها به کلس��یم سبب مي شود که 
بدن ش��ما تمام کلسیم دریافتي از غذا را جذب 
کند. یك مش��كل معم��ول در دوران بلوغ آن 
است که دریافت غذاهاي غني از کلسیم با نیاز 
بدن مطابقت ندارد. اگر شما در طي این دوران 
بحراني کلس��یم مورد نیاز براي رشد استخوان 
هایتان را تامین نكنید، استخوان هایتان داراي 
استحكام کافي نبوده و مستعد شكستگي بیشتر 
هستند. تخمین زده اند که در برابر هر 5 درصد 
افزایش توده اس��تخواني، تا ح��دود 40 درصد 
کاهش خطر شكستگي وجود دارد. در طي بلوغ 

اس��تخوان ها رش��د نموده و کلسیم به سرعت 
به اس��تخوان ها متصل مي شود. با مرور زمان 
اضافه ش��دن کلسیم به اس��تخوان ها کاهش 
یافت��ه و زماني که مس��ن تر ش��وید، به تدریج 
کلسیم استخوان هایتان از دست مي رود. اکثر 
دختران نوجوان کمتر از 700 میلي گرم در روز 
کلس��یم دریافت مي کنند. پس س��عي کنید که 

غذا هاي غني از کلسیم را مصرف کنید.
اص��ول رژیم غذایي س��الم براي آنكه عادت 
غذاییت��ان را بهبود بخش��ید، از نكات ضروري 
در تغذیه س��الم اس��تفاده کنید. اگر هم اکنون 
بیاموزید که به درس��تي غذا بخورید، سبب مي 
ش��ود که در آینده خطر ابت��ال به بیماري ها در 
ش��ما کاهش یابد. در این بخش جدولي که به 
ش��ما در انتخ��اب مواد مغذي ض��روري کمك 
مي  کند، ارائه شده اس��ت. مواد مغذي ضروري 
ب��ا انتخاب غذا ه��اي متنوع و متف��اوت تامین 
مي ش��ود. مكمل هاي ویتامین و مواد معدني را 
نمي توان جایگزین یك رژیم غذایي سالم نمود 
و در صورت مص��رف بي رویه، حتي مي توانند 
براي سالمتي مضر باشند. قبل از آنكه هر نوع 
مكمل��ي دریافت کنید، با پزش��كتان مش��ورت 
کنید. آنچه که در زیر ارائه ش��ده است، ممكن 
اس��ت براي تامی��ن تمام کالري م��ورد نیازتان 
کافي نباش��د اما شما مي توانید با افزودن کمي 
چرب��ي یا قند به این م��واد کالري مورد نیازتان 

راتامین کنید.
 غذاهاي غني از کلس�یم: 1 فنجان ش��یر 
کم چرب، پودینگ شیر یا ماست، 1 اونس پنیر 

و 1 فنجان نوشیدني غني شده با کلسیم.  
غذاه�اي پروتئین�ي: 3 اونس گوش��ت یا 
ماه��ي یا مرغ، 3 عدد تخم مرغ، 4 قاش��ق غذا 
خوري کره بادام زمیني و نصف فنجان حبوبات 

پخته )سویا، نخود، عدس( 

حرفهای خودمانی
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تغذیۀ خوب،      نوجوان شاداب
 نکته: گوشت هاي کم چرب، ماکیان بدون پوست و پروتئین هاي 

گیاهي را انتخاب کنید تا دریافت چربي هاي اشباع محدود شود. 
برنج و جانشین هاي آن: نصف کاسه برنج، 2 برش نان، 1 فنجان 
ماکاروني یا رش��ته، 1 نان کلوچه، س��ه چهارم فنجان غالت آماده و 4 

عدد بیسكویت.
نکته: غالت کام��ل را انتخاب کنید تا فیبر دریافتي ش��ان غني 

باشد. 
س�بزیجات: نصف فنجان س��بزیجات برگدار پخته شده، 1 فنجان 
س��بزیجات بدون برگ پخته ش��ده، 1 هویج خام، 1 فنجان ساالد و 1 

فنجان آب سبزیجات.  
نکته: ترکیب متنوعي از س��بزیجات را انتخاب کنید. س��بزیجات 
برگ س��بز ک��ه منبع ف��والت هس��تند؛ س��بزیجات زرد و نارنجي که 

بتاکاروتن را تامین مي کنند.  
میوه ها: 1 فنجان میوه هاي خرد شده، 1 فنجان آبمیوه 100 درصد 

طبیعي و 1 فنجان کمپوت. 
 

نکته:
 مرکب��ات را انتخاب کنید تا ویتامین  C  مورد نیازتان تامین ش��ود. 
تنوع را رعایت کنید تا عوامل ضد سرطان را از میوه ها دریافت کنید.

وزن مناس��ب  هورمون ه��اي دوران بلوغ مي توانند س��بب تجمع 
چربي در مناطقي مثل س��ینه ها، باس��ن و ران ها شوند. سعي کنید که 
واقعگرایانه به بدنتان بنگرید. س��المت جس��ماني به شكلهاي مختلفي 

الهام بوجار نژاد
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وجود دارد و قس��مت اعظ��م وضعیت ظاهري تان ب��ه ویژگي هاي ارثي 
وابس��ته اس��ت. تعداد محدودي از افراد مثل مانكن ها هستند. اگر واقعا 
فكر مي کنید که اضافه وزن دارید، با پزش��كتان مش��ورت کنید. قبل از 
آنكه به توصیه  هاي پزش��كتان گوش کنید از هیچ رژیم غذایي استفاده 
نكنید. برخي تحقیقات نش��ان داده اند، دختراني که از رژیم هاي محدود 
غذایي اس��تفاده مي کنند، در مدت زمان طوالني وزنش��ان بیشتر خواهد 
ش��د. دراین جا به برخي از نكات ض��روري در انتخاب یك رژیم غذایي 

مناسب براي حفظ وزن بدن در حد تعادل اشاره شده است: 

 1- ورزش کنید:
 فق��دان فعالیت ه��اي بدني یك عامل بس��یار مهم ب��روز چاقي در 
کودکان و نوجوانان اس��ت. اکثر سازمان هاي سالمتي توصیه مي کنند 
ک��ه تمام کودکان و نوجوانان روزانه حداق��ل   60   دقیقه ورزش کنند. 

این افراد مي توانند از ورزش  هاي مثل دویدن، پیاده روي، فوتبال، شنا و 
یا رقصیدن استفاده کنند. سعي کنید ورزش   هاي را بیابید که از آنها لذت 
مي برید و شما را به تحرك وادار مي کنند. از یك دوست براي همراهي 
با شما در هنگام دوچرخه سواري و یا کوهنوردي دعوت کنید. اگر روزانه 
زماني را به فعالیت ورزشي اختصاص دهید مطمئن باشید که با نشاط تر 
خواهید بود. ورزش به سالمت ماهیچه ها و رشد استخوان هایتان کمك 

کرده و سبب حفظ سالمتي قلبتان مي   شود. 

2-تلویزیون را
 خاموش کنید:

 اکث��ر تحقیقات نش��ان داده اند که ارتباط مس��تقیمي بین س��اعات 
تماش��اي تلویزیون و وزن افراد وجود دارد. متاس��فانه بیش��تر نوجوانان 
روزانه 5 س��اعت و یا بیشتر از وقتشان را در مقابل تلویزیون مي گذراند. 
بهترین برنامه آن است که تماشاي تلویزیون را به آخر هر هفته محدود 
کنید. یك روش مناس��ب دیگر آن اس��ت که در روز تنها یك س��اعت 
تلویزیون تماش��ا کنید. همچنین نوجوانان زماني بس��یار زیادي را پشت 
کامپیوتر ها مي گذرانند. با وجود آنكه آموختن اس��تفاده از شبكه اطالع 
رس��اني جهاني اینترنت، بسیار مفید است. اما نوجوانان در انجام این کار 
افراط مي کنند. انجام فعالیت هاي نشس��ته را با فعالیت هاي ورزشي در 

حدتعادل نگهدا رید

3-نوشیدني هایتان را هوشیارانه انتخاب 
کنید:

 تحقیقات انجام ش��ده در دانشگاه کرنل نشان داد که مصرف لیموناد 
و آبمیوه از سال 1978 تا کنون به سه برابر افزایش یافته است. اگر شما 
عطشتان را با نوشیدني هاي شیرین، آبمیوه هاي تجارتي یا سایر شربت 
ها برطرف کنید. مقدار بس��یار زیادي کالري اضاف��ي وارد بدنتان نموده 
اید. نوشیدني ها ممكن اس��ت که کالري زیادي نداشته باشند اما داراي 
کافئین باش��ند. کافئین یك ماده مخدر اس��ت. این ماده س��بب از دست 
رفتن آب بدنتان مي ش��ود. سعي کنید عطشتان را با آب برطرف کنید و 
خوردن انواع آبمیوه را نیز محدود کنید. اما خوردن شیر را محدود نكنید. 
به خاطر داش��ته باشید که شما براي افزودن کلسیم به استخوان هایتان 
زمان کمي در اختیار دارید. 8 اونس شیر تنها 90 کالري داراست در حالي 

که 300 میلي گرم از کلسیم استخوان را تامین مي کند. 
 براي آنكه سالم باشید الزم نیست که همبرگر و غذا هاي سرخ کرده 
نخورید، بلكه میانه روي کنید. یك همبرگر بس��یار بزرگ با سیب زمیني 
س��رخ کرده فراوان س��فارش ندهید بلكه ی��ك همبرگر کوچك و کمي 
س��یب زمیني سرخ کرده س��فارش دهید و با دوس��تانتان آن را بخورید. 
به طور کلي هیچ غذایي بد نیس��ت، بلك��ه فقط مقداري که از غذا هاي 
شیرین و چرب انتخاب مي کنید مهم است. در هنگام انتخاب غذا تاکید 
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را بر میوه ها، سبزیجات، غذا هاي آماده کم چرب، گوشت هاي کم چرب و ماکیان قرار دهید. 

اختالالت غذا خوردن: 
نوجوانان و به ویژه دختران نوجوان در معرض ابتال به اختالالت غذا خوردن مثل آنورکسیا 
و بولیمیا )Bulimia ,Anorexia  ( مي باشند. برخي دختران با بیمار نمودن خود سعي 
مي کنند که بدن س��المي به دس��ت آورند. برخي زنان جوان تصور مي کنند که بدنشان در 
وضعیت ظاهري مناسبي قرار ندارد. آنها تصور مي کنند که چاق هستند درحالي که نه تنها 
دروزن ایده آل قرار دارند بلكه حتي الغرتر نیز هس��تند. اختالالت غذا خوردن، مشكالت 
بس��یار جدي هس��تند. س��المت فرد به مخاطره افتاده و حتي جان وي ممكن است مورد 
تهدید قرار بگیرد. اگر تصور مي کنید که ش��ما با یكي از دوستانتان به اختالل در خوردن 

مبتال هستید با یك بزرگتر مشورت کنید و بدانید که با این کار جان یك نفر را نجات داده اید.
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همكاري سازمان هاي آموزش و پرورش استثنايي و بهزيستي
 در زمينه اياب و ذهاب دانش آموزان معلول. 

مهر: معاون وزیر آموزش و پرورش از همكاري آموزش و پرورش استثنایي و سازمان بهزیستي در زمینه ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول خبر 
داد. 

او با تاکید بر اینكه دانش آموزان اس��تثنایي براي ادامه تحصیل نیاز به تس��هیالت ویژه اي همچون بیمه درماني، خدمات توان بخشي و سرویس 
ایاب و ذهاب دارند گفت: »آموزش و پرورش استثنایي رسالت هاي بیشتري دارد که قطعا این خدمات جزو وظایف اولیه آن نیست و آموزش و پرورش 
باید به دنبال این باشد که ارایه تسهیالت را به سازمان هاي دیگري واگذار کند.« در دي ماه سال گذشته پیمانكاران سرویس دانش آموزان استثنایي 

نتوانسته بودند هزینه سرویس هاي مدارس را پرداخت کنند وبه همین دلیل رانندگان از جابه جایي دانش آموزان خودداري کردند.

آموزش آمادگي دفاعي به 
دانش آموزان دختر 

ایسنا: مدیرکل آموزش و پرورش راهنمایي از آغاز آموزش آمادگي 
دفاعي به دانش آموزان دختر از مهر ماه امسال خبر داد.

منوچهر فضلي خاني با اشاره به اجرایي شدن طرح آموزش آمادگي 
دفاع��ي ویژه دختران دانش آموز اع��الم کرد: در نظر داریم تا با تدوین 
و آماده ک��ردن کتاب هاي ویژه آمادگي دفاعي دختران در پایه س��وم 
راهنمایي تحصیلي که تاکنون بخش عمده اي از آن به انجام رس��یده، 

از مهر ماه امسال این طرح را در مدارس کشور اجرایي کنیم.

تقويت رياضيات با شكالت
ایس��نا: اگر در درس ریاضي ضعیف هس��تید و نمره خوبي 
نگرفته ای��د، قب��ل از ش��رکت در امتحان بعدي،  مق��دار زیادي 
ش��كالت بخورید. در یك تحقیق جدید نش��ان داده ش��د که 
خوردن ش��كالت مي توان��د توان مغز را در انج��ام تحلیل هاي 
ریاضي بهبود بخش��د و همچنین میزان انرژي بدن را افزایش 
دهد. محققان در این پژوهش دریافته اند که شكالت و گروهي 
از مواد شیمیایي موس��وم به پلي فنول ها حاوي ترکیبي به نام 
فالوانول ها هس��تند که این ماده با افزایش جریان خون در مغز 
این تاثی��رات تقویت کننده را بر جاي مي گذارد. این پژوهش از 

سوي محققان دانشگاه نورتومبریا انجام گرفته است.

سه خبر                                                              
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مهدی پرویز

  از احكام شرعی بیشتر بدانیم                          

اجتهاد و تقليد
انسان می تواند از روی »اجتهاد« یا »تقلید«، 

به احكام دین عمل کند.
»اجتهاد« سعی و تالش فراوان است، در راه 
استخراج احكام دین از منابع آن، که مهم ترین 
آنها قرآن و احادیث معصومین )علیهم الس��الم(

می باش��د، پس از آموختن علومی که انسان را 
کمك می کن��د تا بتواند اح��كام را از منابع آن 

استخراج کند.
به کسی که دارای چنین توانایی علمی باشد، 

»مجتهد« می گویند.
»تقلید«، به معنای پیروی و دنباله روی است 
و در اینج��ا به معنای پی��روی از »مجتهد« می 
باشد؛ یعنی انسان کارهای خود را مطابق فتوای 

مجتهد انجام دهد.
اجتهاد و تقلید 

مسأله 1 � به مجتهدی که دیگران از او تقلید 
می کنند، »مرجع تقلید« و به کسی که از مجتهد 

تقلید می کند، »ُمقلِّد« می گویند.
مس��أله 2 � کس��ی که مجتهد نیست و نمی 
تواند احكام و دس��تورهای اله��ی را از منابع آن 
بدس��ت آورد و نیز نمی تواند عم��ل به احتیاط 
نماید، باید از مجته��د تقلید کند؛ یعنی کارهای 

خود را مطابق فتوای او انجام دهد.
مس��أله 3 � وظیفه اکثر مردم در احكام دین، 

تقلید است؛چون افراد کمی هستند که بتوانند در 
احكام، اجتهاد کنند.

مس��أله 4 � مجتهدی که انس��ان از او تقلید 
می کند باید:

* عادل باشد.
* زنده باشد.
* مرد باشد.

* شیعه دوازده امامی باشد.
* و بنابر احتیاط واجب، اَعلَم باشد.

مسأله 5 � کسی که از مجتهدی تقلید می  کند، 
اگر مرجع تقلیدش از دنیا برود، و مجتهد زنده اعلِم 
از او نباشد، با دو شرط می تواند بر تقلید وی باقی 

بماند:
1 � در مقدار قابل توجهی از مسائل، به فتوای 

او عمل کرده باشد.
2 � تصمیم داش��ته، تا مسائل دیگری را که 
برایش پیش می آید، نیز به فتوای او عمل کند.

و احتیاط واجب آن است که اگر مجتهد مّیت، 
اعلم از مجتهد زنده باش��د، ب��ر تقلید وی باقی 

بماند.
مس��أله 6 � اعلم کسی است که در استخراج 
احكام، از منابع آن، از مجتهدان دیگر، اس��تادتر 

باشد.
مسأله 7 � مجتهد و اعلم را از سه راه می  توان 

شناخت:
* خود انسان یقین کند؛ مثل آنكه از اهل علم 

باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
* گواه��ی دو نفر عالم ع��ادل که می توانند 
مجتهد و اعلم را تش��خیص دهند، به شرط آن 
که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت 

نكنند.
* ع��ده ای از اهل علم که می توانند مجتهد 
و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان 
پیدا می ش��ود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی 

را تصدیق کنند.
مس��أله 8 � راهه��ای بدس��ت آوردن فتوای 

مجتهد:
* شنیدن از خود مجتهد.
* شنیدن از دو نفر عادل.

* شنیدن از یك نفر مورد اعتماد، که از گفته 
او اطمینان پیدا می شود.

* دیدن در رساله مجتهد، که درستی آن مورد 
اطمینان باشد.

مس��أله 9 � اگر فتوای مجتهد در مس��أله ای 
عوض شود، مقلّد باید به فتوای جدید عمل کند 

و عمل کردن به فتوای گذشته، جایز نیست.
مسأله 10 � مسایلی را که انسان غالباً به آنها 

احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.
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عروس خودپسندي ، آشپزي بلد نبود و نزد مادرشوهرش زندگي مي کرد . مادرشوهر پخت و پز را بعهده داشت . یك 

روز مادرشوهر مریض شد و از قضا آن روز مهمان داشتند . عروس مي خواست پلو بپزد ولي بلد نبود ، پیش خودش فكر 

کرد اگر از کسي نپرسد پلویش خراب مي شود و اگر از مادرشوهرش بپرسد آبرویش مي رود و او را سرزنش مي کند . 

پیش مادر شوهرش رفت و سعي کرد طوري سوال کند که او متوجه نشود که بلد نیست آشپزي کند . 

از مادرشوهر پرسید : چند پیمانه برنج بپزم که نه کم باشد ، نه زیاد ؟ 

مادر شوهر جواب سوال را داد و پرسید : پختن آنرا بلدي ؟

عروس گفت : اختیار دارید تا حاال  هزار بار پلو پخته ام . ولي اگر شما هم بفرمائید بهتر است . 

مادرشوهر گفت : اول برنج را خوب باید پاك مي  کني .

عروس گفت : میدانم .

مادرشوهر گفت : بعد دو بار آنرا مي شوئي و مي گذاري تا چند ساعت در آب بماند .

 عروس گفت : میدانم .   

مادرش��وهر گف��ت : برنجها را ت��وي دیك مي ریزي و روي آن آب مي ریزي و کمي نمك مي ری��زي و مي گذاري روي اجاق تا 
بجوشد . 

عروس گفت : اینها را مي دانم .

مادرشوهر گفت : وقتي دیدي مغز برنج زیر دندان خشك نیست ،آنرا در آبكش بریز تا آب زیادي آن برود . بعد دوباره آنرا روي دیك 

بگذار و رویش را روغن بده .

عروس گفت : اینها را مي دانم .

مادر شوهر از اینكه هي عروس مي گفت خودم مي دانم ناراحت شد و فكر کرد به او درسي بدهد تا این قدر مغرور نباشد  ، براي 

همین گفت : یك خشت هم بگذار در دیك و روي آنهم آتش بریز و بگذار تا یك ساعت بماند و برنج خوب دم بكشد .

 عروس گفت : متشكرم ولي اینها را مي دانستم  . 

عروس به تمام حرفها عمل کرد وآخر هم یك خش��ت خام بر در دیگ گذاش��ت . ولي بعد از چند دقیقه خشت بر اثر بخار دیك وا 

رفت و توي برنجها ریخت .

عروس که رفت پلو را بكشد دید پلو خراب شده و به شوهرش گله کرد . شوهرش پرسید : چرا خشت روي آن گذاشتي ؟

عروس گفت :  مادرت یاد داد . راست که میگن عروس و مادرشوهر با هم نمي سازند . 

مادر ش��وهر رس��ید و خنده کنان گفت : دروغ من در جواب دروغهاي تو بود ، من اینكار را کردم تا خودپس��ندي را کنار بگذاري  و 

تجربه دیگران را مسخره نكني .

عروس گفت :  من ترسیدم شما مرا سرزنش کنید .

مادر شوهر گفت : سرزنش مال کسي است که به دروغ مي خواهد بگوید که همه چیز را مي دانم . هیچ کس از روز اول همه کارها 

را بلد نیست ولي اگر خودخواه نباشد بهتر یاد مي گیرد . حاال هم ناراحت نباشید ، من جداگانه برایتان پلو پخته ام و حاضر است بروید 

آنرا بیاورید و سر سفره ببرید  

این مثال وقتي به کار میرود که کسي چیزي بپرسد و بعد از شنیدن جواب بگوید : ” خودم همین فكر را مي کردم “ و با این حرف 

راهنمائي طرف را بي منت کند به او طعنه مي زنند و مي گویند : یك خشت هم بگذار در دیگ

الهام بوجار نژاد

دو ضرب المثل                            

يك خشت هم بگذار در ديگ
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پیرم��ردي در ده��ي دور در باغ بزرگي زندگي مي کرد . این پیرمرد از مال دنیا همه چیز داش��ت ولي خیلي تنها بود ،  چون 

در کودکي پدر و مادرش از دنیا رفته بود و خواهر و برادري نداش��ت . او به یك ش��هر دور س��فر کرد تا در آنجا کار کند . اوایل ، 

چون فقیر بود کسي با او دوست نشد و هنگامیكه او وضع خوبي پیدا کرد حاضر نشد با آنها دوست شود ، چون مي دانست که 

دوستي آنها براي پولش است.

یك روز که دل پیرمرد از تنهائي گرفته بود به س��مت کوه رفت . در میان راه یك خرس را دید که ناراحت اس��ت . از او 

علت ناراحتیش را پرس��ید . خرس جواب داد : ” دیگر پیر ش��ده ام ، بچه هایم بزرگ ش��ده اند و مرا ترك کرده اند و حاال خیلي 

تنها هستم . “

وقتي پیرمرد داستان زندگیش را براي خرس گفت ، آنها تصمیم گرفتند که با هم دوست شوند .

مدتها گذشت و بخاطر محبتهاي پیرمرد ، خرس او را خیلي دوست داشت . وقتي پیرمرد مي خوابید خرس با یك دستمال 

مگس��هاي او را مي پراند . یك روز که پیرمرد خوابیده بود ، چند مگس س��مج از روي صورت پیرمرد  دور نمي ش��دند و موجب 

آزار پیرمرد شدند . 

عاقبت خرس با وفا خشمگین شد وبا خود گفت : ” االن بالئي سرتان بیاورم که دیگر دوست عزیز مرا اذیت نكنید . “ 

و بعد یك س��نگ بزرگ را برداش��ت و مگسها را که روي صورت پیرمرد نشسته بودند بشانه گرفت و سنگ را محكم پرت 
کرد .

و بدین ترتیب پیرمرد جان خود را در راه دوستي با خرس از دست داد .

و از اون موقع در مورد دوس��تي با فرد ناداني که از روي محبت موجب آزار دوس��ت خود مي شود این مثل معروف شده که 

مي گویند ” دوستي فالني مثل دوستي خاله خرسه است . “  

دوستي خاله خرسه
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ورزشي

سید افشین قطبي فرزند سید محمد قطبي در نوزدهم بهمن 1342 )8 فوریه 1964(در شیراز به دنیا آمد. قطبي تا سال 1357 
در ایران زندگي مي کرد. او از سال 1360 تا سال 1370 در باشگاه هاي آلیتالیا، آتوباهن، ولي ایگلز و فالیرز آمریکا بازي کرده و بعد 
از آن تا سال 1376 در دانشگاه لس آنجلس بازیکن بوده و صاحب مدرك مربیگري حرفه اي A شده است. او از )UCLA دانشگاه 

کالیفرنیا در لس آنجلس( درجه مهندسي برق گرفته است.

رضا محمودی

افش��ین قطبي وقتي بازي در تیم فوتبال، 
UCLA دانش��گاه لس آنجلس را در سن 18 
سالگي )سال 1981( آغاز کرد، فوتبال در آمریكا 
هنوز موضوع مهمي نبود.او چهار س��ال در این 
تی��م بازي ک��رد و هم زمان ب��ا آن به آموزش 
مربیگري فوتبال پرداخت و از س��ال 1363 تا 
س��ال 1367 )1984 تا 1988(، س��رمربي تیم 
فوتبال زنان دانشگاه UCLA شد. او از سال 
1367 همراه با گروهي دیگر در مدرسه تربیت 
فوتبالیس��ت هاي نوجوان)AGSS( ش��روع به 
کار کرد. این مدرس��ه فوتبالیست هاي نوجوان 
را تربیت مي کرد و از آنان بازیكناني در س��طح 

بین المللي مي ساخت. جان اوبراین بازیكن تیم 
آ  ژاکس و بسیاري دیگر از کساني که این مدرسه 
را گذراندند، بعد ها در تیم هاي مهم فوتبال جهان 
به چهره هاي مهم فوتبال تبدیل شدند.افش��ین 
قطبي که 13 س��ال در این مدرس��ه به تربیت 
فوتبالیس��ت مي پرداخت، با "بورا میلوتینوویچ" 
مربي سرشناس یوگس��الو)صرب( آشنا شد. او 
از بورا که بعداً دوس��ت مهم دوران زندگي اش 
شد، در این مدرسه براي تربیت بچه ها استفاده 
مي کرد. آن ها هر س��ال فوتبالیست هاي جوان 
این مدرسه را براي بازي هاي دوستانه وآشنایي 
با فوتبال اروپا به کش��ور هاي مختلف اروپایي 

مي آوردند. مدرس��ه AGSS در س��ال 2002 
تعطیل ش��د. این مدرس��ه همچنین از مربیاني 
مانن��د پیم وربی��ك، گاس هیدینگ و اس��تیو 
سمپسون استفاده مي کرد.استیو سمپسون یكي 
از اولین مربیاني بود که از کامپیوتر و تكنولوژي  
جدید براي ارتقاي آموزش و مدل سازي براي 
برنامه ریزي در مسابقات حرفه اي استفاده کرد. 
افش��ین قطبي بعدها در رهب��ري تیم ملي کره 

جنوبي از این تكنیك استفاده کرد.

یك ایراني در رهبري تیم ملي آمریكا

از س��ال 1997 افش��ین قطب��ي وارد کادر 

بازي، مربيگري و مدرسه فوتبال
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فني مربیگري تیم ملي آمریكا ش��د. یك سال 
بع��د، او جزو گروهي بود که عالوه بر عضویت 
در هیات فني، گزینش��گر ارش��د بازیكنان تیم 
مل��ي آمریكا در جام جهان��ي 1998 بود. وقتي 
قرعه کشي مسابقات انجام شد و معلوم شد تیم 
ملي ایران و تیم ملي آمریكا در یك گروه قرار 
دارند، مربي ایراني تیم ملي آمریكا دچار بحران 
شد. افشین قطبي مي گوید:"من عاشق کشورم 
ایران و مردم آن هس��تم، ام��ا در آن زمان در 
تیم ملي آمریكا مس��ئولیت مربیگري داش��تم. 
وقتي متوجه شدم ایران و آمریكا در یك گروه 
هس��تند، دچار بحران احساسي شدیدي شدم. 
از یك ط��رف در قلبم احس��اس مي کردم که 
ایراني ام، از س��وي دیگ��ر باید تالش مي کردم 
وظیف��ه تخصص��ي ام را به عن��وان یك مربي 
بر حس وطن پرس��تي که در من قوي اس��ت، 
ترجی��ح دهم. ب��ورا میلوتینووی��چ در این مورد 
ب��ه من کمك ک��رد. او بارها مرب��ي تیم هایي 
بود که رودرروي تیم ملي کش��ور خودش قرار 
مي گرفتند. من مي دانس��تم که تیم ملي ایران 
چهره هاي بسیار مهمي دارد، علي دائي شگفت 
انگی��ز بود، کریم باق��ري در بازي هاي کوتاه و 
توپ هاي بلند مهارت بسیاري داشت، مهدوي 
کیا یكي از بهترین گوش هاي دنیا بود، و وسط 
کریم باق��ري و دائي، خ��داداد عزیزي بود که 
فن��ي، خالق و غیر قابل پیش بیني بود. مهم تر 
از همه تیم ملي ایران بود که همه اعضایش در 

خدمت تیم بودند. "
نمي دانستم گریه كنم یا هوورا بكشم؟!

افش��ین قطبي احساس خودش را دز زمان 
بازي ایران و آمریكا چنین گفته اس��ت:"به من 
هش��دار داده شده بود که به گذش��ته ایراني ام 
فكر نكنم. وقتي وارد اس��تادیوم شدم با تشویق 
حیرت انگیز ایرانیاني که حداکثر استادیوم را پر 
کرده بودند مواجه ش��دیم. دیدن این صحنه به 
هر کسي که ایراني بود احساسي از غرور مي داد 
و من هم یك ایراني بودم. وقتي توپ به طرف 
استیلي رفت، مي دانس��تم چه اتفاقي مي افتد و 
وقتي اس��تیلي گل زد، نمي دانستم باید چه کار 

کنم، گریه کنم یا هوورا بكش��م؟! نشستم و به 
روبرو خیره ش��دم. آن روز تمام مردم ایران در 
کش��ور از تی��م ایران حمای��ت مي کردند و این 

پیروزي به آنها روحیه داده بود."
كره جنوبي و یك چهارم نهایي 2002

افشین قطبي پس از بازي هاي جام جهاني 
1998 ب��ه آژاکس آمس��تردام رفت و مدتي در 
آنجا مشاور فني بود، سپس مدتي همین کار را 
در تیم هاي گاالکسي لس آنجلس، KFA کره 
جنوبي و انجمن فوتبال چین انجام داد. او پس 
از آش��نایي با فوتبال کره جنوبي از سال 2001 
همراه با گاس هیدینگ سرمربي تیم ملي کره 
جنوبي براي آماده کردن تیم این کشور در جام 
جهان��ي 2002 به کره رف��ت. او تحلیل گر فني 
گ��وس هیدینگ بود. افش��ین قطب��ي در مورد 
کارش در ج��ام جهاني 2002 گفته اس��ت:"در 
ج��ام جهان��ي 2002 من م��دل تاکتیكي همه 
تیم هاي گروه را در کامپیوتر س��اختم و از این 
طری��ق تیم و گروه مربی��ان بازي ها را هدایت 
مي ک��ردم. " او از ارزش ها و مفاهیم علمي در 
مربیگري اس��تفاده مي کند. تیم کره جنوبي در 
س��ال 2002 موفق شد تیم چهارم جام جهاني 

2002 شود.
مربي ایراني االصل، بار دیگر به شرق آسیا 
بازگش��ت، اما این بار در سمت مربي تیم ملي 
ک��ره جنوب��ي و از آن روز ها ب��ود که قطبي در 
رسانه هاي ایراني مطرح و نامش در آن ها درج 
ش��د، در صورتیكه تا پی��ش از آن کمتر فوتبال 

دوست وطني، او را مي شناخت.
بیش��ترین تاثیر بر وي را بورا میلوتینوویچ 
داشته اس��ت. کو آدریانز)سرمربي سابق پورتو( 
و گاس هیدین��ك )س��رمربي ک��ره جنوبي در 
سال 2002( نیز در پرورش فكري قطبي تاثیر 

ویژه اي داشته اند.
بازگشت به ایران

در سال 2007 به دنبال 
تی��م  دع��وت سرپرس��تان 
قطبي  افشین  پرسپولیس، 

پس از س��ي س��ال وارد تهران شد و با گروهي 
ف��راوان از طرفداران پرس��پولیس و مادري که 
س��ي س��ال بود فرزندش را ندیده ب��ود، مواجه 

شد.
او همچنین به عنوان مشاور فني تیم هایي 
مانن��د: آژاک��س آمس��تردام، گاالکس��ي لس 
آنجلس، اومی��ا آریجاي ژاپ��ن، KFA کره و 
انجمن فوتبال چین کار کرده  اس��ت. قطبي به 

عنوان مربي، با تفكر هجومي شهرت دارد.
به قول خودش فوتبال را با توپ پالستیكي 
و روي زمین هاي آس��فالت ته��ران آغاز کرده 
بود، از زمان نوجواني به فوتبال عالقه داش��ت. 
قطبي گفته است:"فوتبال در روزهاي نوجواني 
عش��ق من و راه زندگي م��ن بود. تیم هاي تاج 
و پرس��پولیس را دوست داشتم و علي پروین و 

ناصر حجازي بازیكنان محبوب من بودند."
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تاريخچه فوتبال در 

رضا محمودیايران

اولین بار فوتبال توسط انگلیسی های مقیم ایران در تهران وبنادر کشور به راه انداخته 
شد.در سال 1286شمسی وزیر مختار انگلیس در ایران به منظور ایجاد حس رقابت در بازیكنان 
وجنبه رسمی دادن به بازی ها یك جام برای فوتبال تهیه کرد واولین دوره رسمی رقابت های 
فوتبال در همان سال انجام شد.البته در بازی های این دوره هیچ بازیكن ایرانی حضور نداشت.

کریم زندی اولین  ایرانی بود که در سال های 1287 تا 1295 در آن تیم های انگلیسی بازی 
کرد.

طی سال های1299 شمسی فوتبال به صورتی کامال پراکنده وکامال ابتدایی در زمین های 
حاشیه تهران بازی می شد. در سال 1300 انجمن ترقی وترویج فوتبال در تهران تاسیس شد 
وبرگزاری مسابقات فوتبال را برعهده گرفت. در سال 1308 اولین مسابقه خارجی فوتبال بین 

دو تیم تهران وتیم بادکوبه شوروی در تهران برگزار شد..
در سال 1316 حسین صدقیانی پس از باز گشت از اروپامسئول آموزش وگسترش فوتبال 

شد. از کار های صدقیانی تشكیل تیم ملی واعزام آن به افغانستان بود.
در 12 اسفند 1325 نخستین فدراسیون فوتبال به وجود 

آمد وسال بعد در سی  دی ماه 1326 این فدراسیون 
ریاست  اولین  آمد.علی کنی  در  فیفا  به عضویت 

از سال1323   که  بود  ایران  فوتبال  فدراسیون 
ریاست کمیته فوتبال را بر عهده گرفت پس 
امروز شاهد  تا  آن  وفدراسیون  فوتبال  او  از 

حضور 23 رئیس بوده است.
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داستان

برقي به نام حقيقت
فرهاد حسن زاده

غلط نكنم این سومین بار بود که بابا داد زد: »یاشار! این کت شلوار منو گرفتي؟« و من براي آخرین 
بار جیب هاي تمام لباس هایم را زیر و رو کردم تا مطمئن ش��وم هیچ اثري از قبض خشكش��ویي نیست. 
بي صاحب شده، انگاري آب شده و رفته بود تو سوراخ حمام. اصاًل قبض و رسید به من نیامده. آخرین 
باري که قبضي به من س��پرده بودند، قبض تعمیر ماش��ین ریش تراش بابا بود که مامان از توي ش��كم 
جاروبرقي پیداش کرد. فكر کردم این دفعه هم باید از خودش کمك بگیرم. رفتم توي آشپزخانه. دیدم 
مامان نیس��ت. یعني بود ولي پیداش نبود. پش��ت یك عالمه قوطي کنسرو لوبیا و خاویار بادمجان و تن 

ماهي گم شده بود. گفتم: »هووه! چه خبره؟ فروشگاه شهرونده یا آشپزخونة مامان فري؟«
گفت: »برا باباته. اونجا خرج گرونه. اینا رو ببره بهتره.«

گفتم: »بله. دیروزم گفتي. ولي هیچ چي دست پخت شما نمي شه.«
خندید: »اي زبون باز! امروز چشمات چه برقي مي زنه! فكر کنم کلكي تو کارته.«

گفت��م: »ن��ه به خ��دا. من اگه برم خارج حاضر نیس��تم حتي ی��ه بارم از این آت و آش��غاال بخورم. 
دست پخت، فقط مامان فري.« و لپش را ماچ کردم. 

س��ري تكان داد و گفت: »قربون آدم چیز فهم. اگه باباتم قدر دس��ت پخت منو مي دونس��ت به این 
روز نمي افتاد.«

گفتم: »مگه بازم طوري شده؟«
آهي کشید و گفت: »بي خیال! بذار دردم تو جیگر خودم بمونه.«

پا به پا ش��دم و دهانم را یك ذره باز کردم. نمي دانس��تم مشكلم را چه طور به زبان بیاورم. دستم را  
تو هوا تكان دادم و طول آش��پزخانه را دو س��ه بار رفتم و آمدم. یك جور ناجوري نگاهم کرد و گفت: 
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»چیه چرا عین مار به خودت مي پیچي؟ دستشویي داري؟«
یك کم خجالت کشیدم و گفتم: »نه. چیزه... یه چیزي بگم به بابا 

نمي گي؟«
چندتا از قوطي ها را چید توي س��اك و گفت: »نه، چرا بگم؟ حرف 

خصوصیه؟«
نه عمومیه. یعني چیزه... روم نمي شه.  -

چیه؟ نكنه عاشق ماشق شدي؟  -
نه بابا، ما رو چه به این حرفا؟ مگه عقلم کم شده؟«  -

پس چته؟ تو مدرسه دسته گل به آب دادي؟  -
من چیزه...   -

یك مرتبه پش��یمان ش��دم از حرفي که مي خواستم بزنم. احساس 
کردم مامان مش��كلم را حل که نمي کن��د، هیچ،  آبرویم را هم پیش بابا 
مي برد. تصمیم گرفتم خودم مشكلم را حل کنم. ولي مامان گیر سه پیچ 

داد که اال و بال باید بگویي. آن هم با لحن بچه َخر کن:
- ب��ه مامانت نمي گي چي ش��ده؟ م��ن که دوِس��ت دارم. من که 

مي خوام برات استیشن پِلي بخرم.
واقعًا؟ پِلي استیشن!  -

آره عزی��ز دل مادر. بگو ببینم چه مش��كلي داري. بچه باید   -
مشكلش��ه با پ��در و م��ادرش در میون ب��ذاره. اصال م��ادرا راز دارترین 
موجودات روي زمین هستن. حاال بگو ببینم چرا این قدر پریشوني؟ بگو 

قربونت برم!
من... من... قبض خشكشویي کت شلوار بابا رو گم کردم.  -

یك دفعه مثل آدمي که برق گرفته باش��دش، جیغ کش��ید و گفت: 
»قب��ض ک��ت بابا؟ خدا مرگ��ت نده الهي. آخه چرا پس��رة دس��ت و پا 

چلفتي؟«
ف��وري مثل دروازه بان ها پریدم و جلوي دهانش را گرفتم: »چرا داد 

مي زني؟ مگه قرار نبود رازداري کني، مااااااااادر؟« 

ش��روع کرد به خاران��دن موهاي وزوزي اش. عادت��ش بود. طوري 
کل��ه اش را چنگ مي زد که انگار نشس��ته روي کل��ة من و دارد مخ مرا 

هم مي زند.
پس��ر به این خنگول��ي نوبره. عرضه نداره یه کار درس��ت و   -
حس��ابي انجام بده. باید ببرمت دکتر. باید مغزتو سونوگرافي کنن ببینن 

راهش بازه یا نه. من که شك دارم.
عجب غلطي کردم! دکتر برا چي؟ س��ونوگرافي چه ربطي به   -
مغز من داره؟ چرا الكي ش��لوغش مي کن��ي؟ تو رو خدا به جاي این که 
این قدر رو مخم راه بري و شخمش بزني، یه راهي جلو پام بذار که بد 

جوري دارم قاط مي زنم.
دس��ت از چنگ زدن مخم کشید و گفت: »من چه مي دونم. خسته 

شدم از دست خنگ بازي هاي تو.«
یعني بدون قبض کت شلوارو نمي ده؟  -

نه که نمي ده. اگه قرار باش��ه هر کي بره خشكش��ویي و بگه   -
من قبض ندارم و لباسمو بدین که لباسي سر چوب لباسیشون نمي مونه. 

اونم ما که تازه به این محل اومدیم و هنوز با کاسباش آشنا نشدیم.
دوباره صداي خش��ك باب��ا از آن طرف خانه بلند ش��د: »من رفتم 

حموم. یاشار رفت کت شلوارمو بگیره؟«
مامان صدایش را از این طرف بلند کرد و گفت: »آره رفت. تا دوش 
بگی��ري اومده.« و رو به من گف��ت: »زود باش یه کاري بكن. عصباني 

بشه خون به پا مي کنه ها.« 
بابا چند س��اعت دیگر پرواز داش��ت و من مثل ماش��ین توي گل و 
ُمش��گل گیر کرده بودم که چه کار بكنم. راه افتادم و گفتم: »حاال من 

مي رم، شایدم داد.«
مامان خیلي س��رد گفت: »به جاي این کارا چرا نمي گردي پیداش 

کني؟«
گفت��م: »من هم��ه جاي خون��ه رو گش��تم، مي خواي ب��رم خونة 
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همس��ایه ها رو بگردم. نیس��ت دیگه. حاال من مي رم خشكش��ویي ازش 
خواهش مي کنم. شاید بده.«

مامان خیلي سرد گفت: » برو. فقط اگه نتونستي بگیري زود بیا که 
یه خاکي تو سرمون بكنیم. واي به حالت اگه بابات عصباني بشه.«

گفتم: »چقدر ش��ما آدم��و امیدوار مي کنین. خوبه ش��ما رو ببرن برا 
روحیه دادن به تیم ملي.« تا دم در رفتم و دوباره برگش��تم. زل زده بود 
به قوطي هاي بادمجان و پش��ت موهاي وز وزي اش را مي خاراند. گفتم: 

»فقط یادم نیست چه رنگي بود. مامان! چه رنگي بود؟«
مامان دست از هم زدن مخ من کشید و گفت: »نمي دوني چه رنگي 
بود؟ خب... س��بز بود دیگه. یعني یه چیزي تو مایه هاي سبز و طوسي و 
آبي. گمون کنم خط هاي سفید یا کرم، شایدم زرد داشت. ببین! آسترشم 

یه چیزي تو مایه هاي لیمویي، شایدم نخودي بود.«
مغزم داش��ت هنگ مي کرد. گفتم: »رنگ دیگه اي نبود ردیف کني؟ 
اینایي که ش��ما گفتي بدتر آدمو آهي واهي مي کنه.« یادم به آن آفتاب 
پرس��تي افتاد که یك جعب��ه مداد رنگي مي بینه مخ��ش هنگ مي کنه. 
محك��م کوبیدم روي کایبنت و گفتم: »هیش��كي تو این خونه منو درك 
نمي کنه.« البته خودمم نفهمیدم چرا آن حرف را زدم. فقط مي خواس��تم 
چیزي گفته باش��م و قدرت صداي خروس��ي ام را به رخ کش��یده باشم و 

بیرون زده باشم که غرغر مامان را نشنوم.
خیال داش��تم بروم و دراز بكش��م روي تختم. یا بروم جلوي آینه به 
قیافه ش��ش در چه��ارم زل بزنم و ببینم قیافه ام امروز چه طوري ش��ده، 
آفتاب پرس��ت از فكرم بی��رون نمي رفت. یكهو چش��مم افتاد به چمدان 
قهوه اي و خوش��گل بابا که آمادة س��فر بود. روي قفسه چوبي هم کیف 
پول و بلیت هواپیما و پاسپورتش آماده بودند که بابا را ببرند دوبي. خوش 
به حال��ش! توي این هیر و ویر امتحان هاي من، خوب ما را ول مي کرد 
ب��راي خودش مي رفت تفری��ح. من که هرچه فكر ک��ردم نفهمیدم چرا 
مي خواهد برود. هرچه هم پرس��یدم جواب درستي نگرفتم. همین طوري 

بي هدف گذرنامه اش را نگاه کردم. یك مرتبه با دیدن عكسش که چهار 
چش��مي زل زده بود به من، فكري به مغزم رسید. نه، یك آفتاب پرست 

با هوش هیچ وقت هنگ نمي کند. تند پریدم توي کوچه. 
 *

از بخار سفیدي که مثل ابرهاي آسمان دور و برم را گرفته بود بیرون 
آمدم و با دست و پایي لرزان رفتم توي خشكشویي. آب دهانم را که به 

اندازة یك لیوان جمع شده بود قورت دادم و گفتم: »آقا ببخشید...«
مردي که پش��ت پیشخوان بود، س��رش را چرخاند طرفم. سئواالنه 
نگاهم ک��رد. باید ادامه مي دادم وگرنه یك لیوان بزاق دیگر توي دهانم 
جمع مي ش��د:  »من... چند روز پیش... یعني دوشنبه... شایدم یك شنبه... 
ش��اید... نه، همون دوش��نبه کت و ش��لوار و جلیقة بابامو آوردم واس��ه 

خشكشویي... ولي خب شما نبودین. یه آقاي جووني بود.«
مرد که همسن بابام بود، گفت: »یعني مي گي من پیرم؟«

دقیق تر نگاهش کردم و گفتم: »نه. یعني بالنس��بت... منظورم اینه 
که خنده رو بود.«

مرد که ابروهاي پر پش��تش شبیه بابام بود، گفت: »یعني مي خواي 
بگي من اخموام؟«

بدجوري ضایع ش��ده بودم. س��رم را پایین انداخت��م و گفتم: »یعني 
منظورم اینه که شما این جا نبودین. یكي دیگه بود.« 

صاحب خشكش��ویي به مردي که کنارش نشس��ته بود، نگاهي کرد 
و گفت: »ما هم پیریم و هم اخمو. داش��ته ب��اش اخوي، آدم باید حرف 

راستو از بچه بشنفه.«
مرد که یك خال گوش��تي به اندازه یك آلبالو کنار دماغش داشت، 
گفت: »بله. آدم بزرگا که یه رودة راس��ت تو شكمش��ون نیس��ت. ُگر ُگر 

دروغ و چاخان به هم مي بافن و کاله ورداري مي  کنن.« 
چیزي نمانده بود که س��ِر درد دلشان باز ش��ود و اشرق و مشرق را 
به هم ببافند. پا به پا ش��دم و گفت��م: »خالصه... چیزه... من قبضمو گم 
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کردم. حاال هم بابام مي خواد کت شلوارشو بپوشه و بره مسافرت. مي شه 
بدون قبض بدینش؟«

صاحب خشكشویي صداش را کلفت کرد و گفت: »من از کجا بدونم 
راس مي گي؟«

گفتم: »ش��ما خودتون همین حاال گفتین حرف راس��تو باید از بچه 
شنید.«

مثل آدم هاي تسلیم نگاهي به من به آن آقاي خال گوشتي انداخت 
و گفت: »خب بله. منم نمي گم دروغ مي گي.« و یكهو بي مقدمه خندید 
و ادامه داد: »معلومه کاِرت درس��ته و کلك تو کارت نیس��ت. آدمي که 
کارش درس��ت باشه، چشماش برق مي زنه. برق حقیقت. این جوري.« و 

چشم هایش را دراند و مثاًل براق نگاهم کرد و قاه قاه خندید. 
من هم براي این که ضایع نش��ود لبخندکي زدم. گفت: »خب پسر 

گلم، چه رنگي بود؟«
گفتم: »رنگ��ش دقیقًا یادم نیس.« پاس��پورت را از جیب در آوردم، 
عكس بابا را نش��انش دادم و گفتم: »ولي ایناهاش. بابام باهاش عكس 

انداخته.«
صاحب خشكش��ویي پاسپورت را گرفت و نگاه کرد و زیر لب گفت: 
»دمت گرم. بابا تو دیگه کي هستي؟ معلومه خیلي کارت درسته. خوشم 

اومد. با سند و مدرك حرف مي زني.«
مي خواس��تم بگویم ولي توي خونه به��م مي گن خنگول. مرد رو به 
آقاي خال گوش��تي گفت: »بچه هاي این دوره و زمونه یه چیز دیگه ان. 

قبول داري؟«
مرد خال گوش��تي آهي کشید و گفت: »کاش همین جوري بمونن. 

بزرگ تر که شدن، دزد و کاله وردار نشن.« 
از جا بلند ش��د و دس��ت به کمر گفت: »خب داداش، من دیگه برم. 

تو کاري نداري؟«
صاحب خشكش��ویي پكر ش��د: »کجا؟ حاال نشسته بودي. یه چاي 

دیگه بریزم؟«
مرد خال گوش��تي آمد طرف پیشخوان و گفت: »نه. برم کلومتري، 
ببینم از این مرتیكة کاله وردار خبري نش��ده.« و چش��مش به پاسپورت 
بابا افتاد که هنوز در دس��ت صاحب خشكشویي بود. »ببینم عكس این 

یارو رو.«
مي خواستم بگویم باباي من یارو نیست، حرف دهنت را بفهم و بزن 
که دیدم رنگ به رنگ ش��د. عین آفتاب پرس��ت. تعجب کردم و از این 
که دیدم چش��م هایش عینهو دوتا تخم مرغ بیرون زد، از وحشت سر جا 
خشكم زد. با صدایي که کمي مي لرزید پرسید: »این آقاي گاریچي چي 

کارة شماست؟«
جا خوردم. مثل این فیلم هاي جنایي که موسیقي متن دارند، آهنگي 
در سرم به صدا درآمد. خود به خود نود درجه چرخیدم طرف خیابان. بخار 
عظیمي جلوي نگاه��م را گرفته بود و نمي دانم چرا همین طوري، الكي، 

از خودم خوشم آمده بود.  
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»با شما بودم. آقا پسر.«
ترسیدم. صدایش مثل ضربه چكش بود بر سر گردو. احساس کردم 
گن��د زدم. بوي مواد شست وش��و و بوي گندي دماغ��م را پر کرد. دوباره 

پرسید: »چي کارته؟ باباته؟«
دل را به دریا زدم و به فرمول حرف راست را باید از بچه شنید، عمل 

کردم. احتمااًل چشم هایم هم برق زدند. گفتم: »با...بابامه.«
وقتي سرم نود درجه برگشت جاي اولش، آن دو داشتند یك کار بي 

ادبانه مي کردند. یعني به هم چشمك مي زدند.
*

اما باالخره سنگیني کت شلوار بابا را رو دستم احساس کردم و روانة 
خانه شدم. حال عجیبي داشتم. اولش نگران شده بودم و فكر کرده بودم 
س��وتي داده ام. بعد فهمیدم پدرم چه قدر آدم مهم و محترمي است. چون 
وقتي مطمئن شدند پس��ر آقاي گاریچي هستم، برایم سفارش بستني و 
آب هویج دادند که توي گرماي آن مغازة پر از بخار خیلي چس��بید. بعد 
آدرس خانه را گرفتند تا ما را مش��ترك کنند. اولین بار بود که مي شنیدم 
کس��ي مشترك خشكشویي مي شود. قرار شد هفته اي یك بار خودشان 
بیایند دنبال رخت چرك هایمان. یك کار از روي دس��ت مامان برداشته 
بودم. بعد در حالي که نگران دیر ش��دن لباس  بابا بودم، برایم چند بسته 
چیپس و بادام زمیني و پاپ کورن آوردند. حتي یك تخم مرغ شانس��ي. 
با ح��ال بود. یك آفتاب پرس��ت هفت رنگ داخلش ب��ود. خیلي خوش 
گذش��ت و تصمی��م گرفتم باز هم به آن جا س��ر بزن��م و حالي به حولي. 
فقط نمي دانم وس��ط مراس��م پذیرایي از من، چرا آقاي خال گوشتي بي 

خداحافظي غیبش زد.
*

نیم س��اعت بعد، وقتي به خانه رس��یدم، دیدم کوچه ش��لوغ اس��ت. 
ماش��ین پلیس با چراغ چشمك زنش چشم همه را کور کرده بود. حدس 
زدم ب��از آمده اند دنبال محمود ُقرصي که آخر معتادهاي س��اختمان بود. 
مامان را دیدم که توي پله ها ایس��تاده بود و گریه مي کرد. گفتم: »گریه 
نكن مامان فر!. بالخره گرفتمش. ما بچه هاي نسل پنج، هنوز حرف اول 

رو مي زنیم.«
مامان با قیافه آویزانش گفت: »خفه ش��و!« و یك لگد ظریف و زنانه 

و کم درد حواله ام کرد.
*

اما بابام، هیچ وقت آن کت و ش��لوار را نپوش��ید. هیچ وقت سوار آن 
هواپیمایي که بلیتش روي گنجه بود، نشد. کنسروهایش را هم با خودش 
نبرد و نخورد. یك بار به مامان که رفته بود مالقاتش از پشت میله هاي 

زندان گفته بود: »هیچ وقت این پسرة خنگول رو نمي بخشم.« 
نمي بخشد که نبخشد. من هم او را نمي بخشم. ترکیدم بس که لوبیا 
و خاویار بادمجان و تن ماهي خوردم. دلم براي دست پخت مامان خیلي 
تنگ ش��ده. ام��ا خودمانیم ها هر بار مي روم جلوي آینه از خودم خوش��م 

مي آید. چشم هایم برق مي زنند. برق حقیقت.
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درباره 
بيل گيتس
 چه مي دانيد ؟

سید مهدی جاللی 
)چار باغ

 Bill(   ویلیام هنري گیتس س��وم مش��هور به بیل گیتس
Gates ( رئیس و موس��س ش��رکت مایكروس��افت . درحال 
حاضر مایكروس��افت با بیش از چهل هزار کارمند در ش��صت 
کش��ور جهان و با درآمد خالص 3/ 25 میلی��ارد دالر در پایان 
سال مالي 2001 یكي از موفق ترین شرکتهاي ایاالت متحده 
آمری��كا  و یك��ي از راهبران صنعت کامپیوتر بوده اس��ت .بیل 
گیت��س در 28 اکتبر س��ال 1955 در یك خانواده متوس��ط در 
ش��هر سیاتل آمریكا متولد ش��د پدر بیل ، ویلیام هنري گیتس 
دوم وکیل دادگستري و یكي از سرشناسان شهر سیاتل است و 
 United مادر او آموزگار مدرسه و یكي از اعضا هیئت مدیره
Way International ب��ود که در امور خیریه نیز فعالیت 
داش��ت بیل گیتس در ای��ن خانواده و در کن��ار دو خواهر خود 
رش��د کرد گیتس در کودکي بیش��تر وقت خود را در کنار مادر 
بزرگ خود گذراند و از او تاثیر بس��یار گرفت او از همان دوران 
کودکي خود روحیه رقابت طلبي خود را نش��ان داد و سعي مي 
ک��رد تا در هر زمینه اي از دوس��تان خود پیش باش��د . گیتس 
تحصیالت خود را در مدرسه عمومي   Lakeside پشت سر 
گذاش��ت و در آنجا بود که با کامپیوتر آش��نا شد . در آغاز یكي 
از س��الهاي تحصیلي مسئوالن مدرس��ه Lakeside تصمیم 
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گرفتند با کمك خانواده دانش آموزان یك ترمینال کامپیوتر اجاره کنند و 
در اختیار دانش آموزان قرار بدهند . در این هنگام بیل گیتس با کامپیوتر 
آش��نا شد و به سرعت در اس��تفاده از آن مهارت کسب کرد و در سیزده 
سالگي اولین نرم افزار خود را که یك بازي ساده بود نوشت . گیتس به 
همراه دوست خود پل آلن) Paul Allen ( که دو سال از گیتس بزرگتر 
بود و در زمینه سخت افزارکامپیوتر هم مهارت داشت  ، بیشتر وقت خود را 

به برنامه نویسي در اطاق کامپیوتر Lakeside مي گذراند. 
گیتس درس��ال 1973 وارد دانشگاه هاروارد شد و در آنجا با استیو 
بالم��ر)Steve Ballmer ( که در حال حاضر رئیس قس��مت اداري 
مایكروسافت است، آشنا شد گیتس زماني که در هاروارد بود یك نسخه 
از زبان BASIC را طراحي کرد بیل گیتس در س��ال 1975 به همراه 
 Microsoft دوست دوران کودکي خود پل آلن شرکت کوچكي بنام
را شعار "درهرخانه یك کامپیوتر ایجاد کرد مایكروسافت انواع زبانهاي 
برنامه س��ازي را ب��راي کامپیوترهاي مختلف تولید م��ي کرد . در آن 
زمان مایكروس��افت فقط 40 کارمند داش��ت که ش��بانه روز به شدت 
کار م��ي کردند و کل فروش آن فقط 4 / 2 میلیون دالر در س��ال بود 
درسال 1980 شرکت IBM براي اینكه از بازار کامپیوترهاي شخصي 
عق��ب نماند تصمی��م گرفت تا کامپیوتر خود را ک��ه PC نام گرفت و 
کامپیوترهاي امروزي نیز مبتني بر آن هس��تند ، بسازد و وارد بازار کند 
IBM تصمیم گرفت تا کار نرم افزار آن را به عهده ش��رکت دیگري 
بگذارد این بود که شاهین خوشبختي بر دوش مایكروسافت نشست و 
IBM قراردادي با شرکت کوچك مایكروسافت بست تا نرم افزارهاي 
س��ازگار با کامپیوترهاي شخصي IBM تولید کند کامپیوترهاي جدید 

IBM از پردازن��ده ه��اي 16 بیت��ي 
8088 شرکت اینتل استفاده مي کرد 
. بنابراین مایكروسافت براي فروش 
زبان هاي برنامه سازي خود به یك 
سیستم عامل 16 بیتي نیاز داشت در 
آن زمان شخصي بنام تیم پاترسون 
در کارگاه خان��ه خود یك کامپیوتر 
16 بیتي کوچك ساخته بود و براي 
آن یك سیس��تم عامل س��اده 16 

بیتي نوشت که نام DOS 86 را براي آن انتخاب کرده بود بیل گیتس 
کلیه حقوق سیستم عامل   DOS 86 را با قیمت 75 هزار دالر بدست 
آورد بیل گیتس و پل آلن سیس��تم DOS 86 را متناس��ب با کامپیوتر 
هاي ش��خصي IBM تغییر دادند و امكانات بیشتري را به آن افزودند 
و از آن یك سیس��تم عامل قوي 16 بیتي س��اختند . مایكروسافت این 
سیس��تم عامل را   MS DOS نامید بر روي کامپیوترهاي شخصي 
 PC درصدي از ف��روش کامپیوترهايIBM ج��اي گرفتند و IBM
خود را براي اس��تفاده ازMS DOS به مایكروس��افت مي پرداخت و 

رفته رفته امپراتوري آقاي بیل گیتس بر روي           
MS DOSبنیان نهاده ش��د بعدها مایكروسافت با تولید سیستم 
عام��ل گرافیك��ي Windows و محصوالت موف��ق دیگر گامهاي 
بزرگتري بسوي موفقیت برداشت طبق آخرین آمار بیش از 95 درصد از 
دارندگان کامپیوترهاي شخصي درسراسر جهان از محصوالت مختلف 
مایكروسافت استفاده مي کنند. درحال حاضر بیل گیتس با بیش از 50 
میلیارد دالر ثروتمندترین مرد دنیا ش��ناخته ش��ده است. او این مقام را 
چندین سال است که حفظ کرده یكي از دالیل موفقیت مایكروسافت 
به گفته خود گیتس اس��تخدام افراد    با هوش در این ش��رکت است. 
گیتس زماني که فقط    19 س��ال داشت مایكروسافت را مدیریت مي 
ک��رد. او بقدري کار مي کرد که حتي گاهي چند روز محل کار خود را 
ترك نمي کرد و به همراه کارمندان خود به سختي برروي پروژه هاي 
مختلف و سفارش مشتریان کارمي کرد . گیتس درسال 1994 با ملیندا 
فرنج گیتس ازدواج کرد که حاصل آن یك دختر ) متولد س��ال 1996 
( و یك پس��ر )متولد سال 1999 ( بوده است بیل گیتس راه مادر خود 
را ادام��ه داد و به همراه همس��ر 
خ��ود چندین موسس��ه خیریه 
در سراسر دنیا تاسیس کرد هم 
اکنون بیل گیتس همراه همسر 
و فرزندان خود در شهر سیاتل 

ساکن است . 
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اصل اول :
 در زندگي همه چیز عادالنه نیست ، 

بهتر است با این حقیقت کنار بیایید .

اصل دوم :
 دنیا براي عزت نفس ش��ما اهمیتي 
قائل نیس��ت دراین دنیا از شما انتظار مي 
رود ک��ه قبل از آنكه نس��بت به خودتان 
احس��اس خوبي داشته باش��ید کار مثبتي 

انجام دهید .

اصل سوم :
از  ش��دن  التحصی��ل  ف��ارغ  از  پ��س 
دبیرس��تان و استخدام ش��دن کسي به شما 
رقم فوق العاده زیادي پرداخت نخواهد کرد 
به همین ترتیب قبل از آنكه بتوانید به مقام 
معاون ارش��د با خودرو مجهز و تلفن همراه 
برسید باید براي این مقام و مزایایش زحمت 

بكشید .

اصل چهارم:
اگ��ر فك��ر میكنید آموزگارتان س��خت 
گیر است در اشتباه هستید پس از استخدام 
ش��دن متوجه خواهید ش��د که رییس شما 
خیلي سخت گیرتر از آموزگارتان است چون 

امنیت شغلي آموزگاران را ندارد .

اصل پنجم:
آش��پزي در رس��تورانها با غرور و شأن 
ش��ما تضاد ندارد  پدر بزرگهاي ما براي این 
کار اصطالح  دیگري داشتند از نظر آنها این 

کار "یك فرصت بود" 

اصل ششم:
اگر در کارتان موفق نیستید والدین خود 
را مالمت نكنید از نالیدن دست بكشید و از 

اشتباهات خود درس بگیرید .

اصل هفتم :
قبل از آنكه ش��ما متولد بشوید والدین 
ش��ما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري 
که اکنون به نظر ش��ما مي رسد ، مالل آور 

نبودند .

7

34
سال پنجم  / شماره 11 پياپي 223/  6  تير 1388 





اولين باري بود كه پا به آن فروشگاه بزرگ مي گذاشتم. 
كرد.  مي  گمشدگي  احساس  آن  توي  آدم  كه  فروشگاهي 
مرغ  از شير  بابا  قول  به  داشت.  چيز  همه  كه  فروشگاهي 
گرفته تا جان آدميزاد. جان آدميزاد را مي دانستم چيست 
ولي هرچه فكر كردم نتوانستم بفهمم شير مرغ چه طعم و  

رنگ و بويي دارد.
همه چيز دم دست بود. درست برعكس بقالي آقا جواد 
كه با يك يخچال گنده و ويترين دكوري جلويت سد ساخته 
بود، اينجا مي توانستي هرچيزي را لمس كني و بعد انتخاب. 
اگر هم نمي خواستي، مي گذاشتي سر جايش، بدون اينكه 
يكي مثل آقاجواد غر بزند و بگويد: »تو كه مشتري نيستي، 

چرا وقت ما را تلف مي كني! «
بابا كه انگار .....

اين داستان را  در صفحه 4 بخوانيد


