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هر كس عقل دارد 

بخوان!
 به راستي و درستي و مهر

به جاي
سرمقاله

در دو جهان رتبة نيكو گرفت آنكه به اخالق نكو خو گرفت   

مؤمن كسي است كه شادي و خوشحالي او در چهره اش نمايان و غم و غصه اش 
در دل او پنهان باش��د. خوش خلقي گناهان را از بين مي برد همان گونه كه خورشيد 
برف را آب مي كند. همچنين خوش خلقي مايه عزت فرد مي شود. پژوهشگران عنوان 
مي كنن��د كه خوش خلقي و لبخند زدن موجب مي ش��ود كه 43 ماهيچه در صورت 
منبس��ط و منقبض ش��ود، در نتيجه فعل و انفعاالت مغز تغيير پيدا مي كند و روحيه 
ش��ادماني و نشاط در ما ايجاد مي ش��ود. حتي اگر لبخند در ابتدا مصنوعي باشد، به 
زودي طبيعي  مي شود. عالوه بر اين، لبخند مسري است و شما مي توانيد با يك لبخند 
س��اده، آن را به تمام دوس��تان و اطرافيان خود سرايت داده و نشاط و روحية خوب را 
به آن ها هديه دهيد. در ضمن خنديدن باعث مي شود كه از استرس نجات پيدا كنيد 
اگرچه خنديدن در ابتدا باعث افزايش ضربان قلب مي شود، اما به زودي به ميزان قابل 

توجهي باعث آرامش قلب خواهد شد.
پس بياييد گره از جبين بگشاييد تا بتوانيد از دنيا لذت ببريد.

خوش خلقي

هما رنجبر
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اولين مقاومت
وقتي اسير شدم، عراقي ها ما را به سنگر بزرگي 
بردند و يكي دو ساعت در آنجا نگه داشتند. چند 
ت��ن از مجروحان هم با م��ا بودند كه خون ريزي 
داشتند. بعد، يك افسر عراقي همراه چند سرباز به 
آن س��نگر آمدند و ما را يكي يكي از سنگر بيرون 
بردند و بازجويي كردند كه كجا بوديد؟ چند سال 
داريد؟ در كدام لشكر بوديد؟ كجا اسير شديد؟ چه 
تعداد از نيروهاي ايراني را ديديد كه كش��ته شده 
بودن��د؟ و از اين نوع س��ؤاالت. من يادم نبود كه 
عكس حضرت امام و شهيد مظلوم بهشتي را در 
جيب دارم. موقعي كه آمدم بيرون، آن افسر دستور 
داد مرا تفتيش كنند. سربازي آمد و تمام جيب هاي 
من را گش��ت و آن عكس ها را بي��رون آورد و با 
عصبانيت بر زمي��ن انداخت و گفت: آن ها را لگد 
ك��ن. هر كاري كرد گفت��م: اين دو نفر پيش من 
عزيزن��د و اين كار را نمي كن��م. مرا به اين خاطر 
بسيار شكنجه دادند و كتك زدند، اما حاضر نشدم 

به حضرت امام و شهيد بهشتي توهين كنم.

الموت للصدام
آن روز، در همان گودال، يكي از برادران اسير 
به نام آقاي جواد فراهاني هم با ما بود كه زخمي 
شده بود. وقتي ما را به سنگر ديگري بردند، يك 
افس��ر عراقي آمد و با زبان خوشي گفت: ما همه 
برادر و مس��لمان هس��تيم و ان شاء اهلل اين جنگ 
تمام مي ش��ود. بعد، دس��تور داد مقداري خوراكي 
مختص��ر مثل بيس��كويت و آب برايمان بياورند. 
بعد از نيم ساعت، وقتي اين ها را براي ما آوردند، 
هيچ كس حاضر نشد به آن  غذاها لب بزند؛ چون 
ابتداي اس��ارت بود و ما طبعاً نفرت ش��ديدي از 
عراقي ها داشتيم. وقتي ما را سوار ماشين كردند، 
ظاهراً عراقي ها از جواد خواس��تند كه به حضرت 

امام توهين كند. ايشان نه تنها توهين نكرد، بلكه 
با صداي بلند، در مقابل آن همه س��رباز كه آنجا 
ايس��تاده بودند، گفت: الموت للصدام. ايش��ان را 
همانجا از ماشين پياده كردند و از ما جدا كردند و 
ما تا مدت ها ايشان را نديديم. البته، بعد از اينكه به 
ايران آمديم ايشان را سالمت ديديم، ولي به هر 

حال شكنجه زيادي شده بود.

دست خط امام در آسايشگاه
گاه��ي بچه ها با اس��تفاده از نام��ه به صورت 
رمزي پيام هاي امام را از بستگان خود درخواست 
مي كردند. اين نامه ها گاهي پيام امام را منعكس 
مي كرد. در م��وارد محدودي نيز، امام خود جواب 
داده بودند كه اين ه��ا همه براي ما روحيه بخش 
بود. اين پيام ها نوش��ته مي شد و در آسايشگاه ها 
خوانده مي ش��د، يا دست خط امام دست به دست 
بين بچه ها مي گشت و همه مي ديدند. همه اين ها 

براي ما اسرا بسيار روحيه دهنده بود.

جويندگان راديو!
يادم هس��ت دوس��تان تالش زيادي براي به 
دست آوردن راديو مي كردند. براي نمونه، يكي از 
دوستان ما به نام علي نجفي كه االن از دنيا رفته، 
ب��راي به دس��ت آوردن راديو خيلي تالش كرد و 
بسيار هم شكنجه شد؛ اما دست بردار نبود تا اينكه 
باالخره راديويي به دس��ت آورد كه براي گرفتن 
پيام ها و سخنراني هاي امام از آن استفاده مي شد؛ 
چون پيام امام در حفظ و تقويت روحيه ها بچه ها 

خيلي مفيد بود.

استفاده از راديو
درب��اره برخي اتفاقات و موضع گيري هاي امام 
ك��ه اغلب به صورت ناقص به ما مي رس��يد بايد 
گفت واقعيت اين است كه ما از اخبار، جزئيات يا 

علت برخي از حوادث به درستي مطلع نمي شديم. 
راديو در اختيار نداشتيم و اگر هم داشتيم با احتياط 
فراوان اس��تفاده مي كرديم؛ چون داش��تن راديو 
مجازات��ي نظير مرگ داش��ت. در اردوگاه موصل 
يك قديم، موردي پي��ش آمده بود كه از يكي از 
بچه ها راديو گرفته بودن��د و او را به مقامات باال 
معرف��ي كرده بودند و كار خيل��ي باال گرفته بود. 
عراقي ها او را به ش��دت ش��كنجه كرده بودند تا 
منجر به شهادت ايشان ش��ده بود. براي همين، 
بچه ها ب��ا احتياط خيلي زيادي از راديو اس��تفاده 

مي كردند.
به همين دليل، ما در جريان ريز مطالب و اخبار 
قرار نمي گرفتيم. واقعيت ديگر اين بود كه ديدگاه 
بچه ها در اين قبيل امور مبتني بر آيه قرآن بود)1( 
كه مؤمنان را به اطاعت از خداوند و رسول خدا و 
اولي االمر فرا مي خواند. بچه ها به امام ايمان داشتند 
و اطاعت او را در راستاي اطاعت از خدا و پيامبر و 
ائمه � عليهم السالم � مي ديدند، لذا اطاعت كامل 
و بي چون و چرايي از حضرت امام داشتند. البته، ما 

رنج غربت داغ حسرت
سيد محمد حسين موسوي *

ايام

ت
س

دو
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در مقابل بعضي اخبار ممكن بود سؤال يا ابهامي 
داشته باشيم و بخواهيم علت يا جزئيات آن ها را 
بدانيم، اما هيچ گاه اعتراض و موضع گيري وجود 
نداشت. فقط برخي مواقع ما ناراحت و نگران امام 
يا وضعيت ايران مي شديم. گاهي نيز به نظرمان 
مي رسيد با اين وضعي كه جنگ پيش مي رود، ما 
به اهدافمان نمي رسيم. يا با توجه به اينكه يكي 
از اهداف ما آزادي شيعيان در بند عراقي بود، و با 
پايان يافتن جنگ به آن صورت، سرنوش��ت اين 
افراد كه به اين جنگ اميد بس��ته بودند و منتظر 
سقوط صدام و تغيير حكومت عراق بودند، معلوم 
نبود... خالصه، مس��ئله اصلي در اين باره همين 
چيزها بود؛ يعن��ي نگراني ما از وضعيت و حالتي 
ب��ود كه پ��س از اين پيش مي آمد، و االاّ نس��بت 
ب��ه موضع گيري امام و پيام و دس��تور امام در هر 
موضوعي، دوستان هيچ گونه موضع گيري منفي 

نداشتند.

اال بذكراهلل تطمئن القلوب
ي��ادم مي آيد وقتي انفجارات و ترورهاي اوايل 
انقالب روي داد، مانند انفجار دفتر مركزي حزب 
جمهوري اس��المي و شهادت ش��هيد بهشتي و 
٧٢ نفر از ياران امام، ما بس��يار ناراحت بوديم. آن 

ايام، ما دو غم و نگراني و ناراحتي داش��تيم؛ يكي 
همين اتفاقات تلخ بود كه ما را به سختي ناراحت 
كرده بود و ديگري سخنان طعن آلود برخي افراد 
سس��ت ايمان و خودفروخته ك��ه از تعصب ملي 
بهره اي نداشتند. آن ها به ما مي گفتند: به زودي، 
حكومت ايران س��اقط مي شود و ما شما را به اين 
س��تون ها مي بنديم و كارتان تمام اس��ت. ما در 
تمامي اين ماجراها بايستي با اعتقاد و ايمان صبر 
مي كرديم و هميشه با ذكر خدا قلب هايمان را زنده 
نگه مي داشتيم و با اين آيه خود را تسلي مي داديم: 

أاَل بِِذْكِراهللِ تَْطَمئِنُّ الُْقُلوُب. )٢(

قطره اي از رحمت الهي
ناگفته نماند كه روحيه داشتن و مقاومت ما در 
اس��ارت، خيلي مديون سرور عزيز و بزرگوارمان، 
مرحوم حاج آقا ابوترابي، رحمت اهلل،  است. زماني 
كه من به ايران برگشتم، فاميل و بستگانم جمع 

ش��ده بودند و سؤال مي كردند چطور 
ش��د ش��ما بعد از گذشت هشت نه 

سال سالم برگشتيد؟ منظور آنان 
از اين س��ؤال به روحيه باالي 
ما برمي گش��ت و س��المتي ما 
به خاطر روحيه خ��وب ما بود. 

گفتم: س��المت ما به خاطر اين است كه خداوند 
قطره اي از درياي رحمتش را به ما عنايت فرموده 
بود و آن وجود ح��اج آقا ابوترابي، رحمت اهلل، بود 
كه در اردوگاه هاي عراق مانند فرشته نجات عمل 
مي كرد. وجود ايشان باعث شد كه ما در اسارت، 
با روحيه و بانش��اط باشيم و اين ايام را اين گونه 
س��پري كنيم و در نهايت به س��المت به ايران 
برگردي��م و به همين دليل، ت��ا آخر عمر همة ما 
مديون ايشان هستيم و اميدواريم فرداي قيامت 

هم از شفاعت آن بزرگوار بهره مند شويم.

* سيد محمدحسين موسوي متولد 1342 اهواز، در 
تاريخ 13٦1/1/2 در منطقه ش��وش به اسارت درآمد. 

وي در تاريخ 13٦٩/٥/2٦ آزاد و به ايران بازگشت.
ُس��وَل َو  َِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اهللَ َو أَِطيُعوا الرَّ 1. ي��ا اَيَُّها ال

أُْولِي اْلَْمِر ِمنُْكْم )سورة نساء، آية ٥٩(.
2. رعد / 2٨.
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زنگ تفريح زده شد. توي كالس ماندم تا بچه ها 
بروند. حسين هم ماند. وقتي همه رفتند عكس را از 
توي كيفم در آوردم و به حسين نشان دادم. حسين 
تا چش��مش به عكس آقاي خميني افتاد آن را از 
دستم گرفت و به صورت نزديك كرد. بعد چند بار 

آن را بوسيد و گفت: 
� از كجا گيرآوردي؟ 
گفتم: »مال بابامه.«

� بابات خيلي از اين عكس ها دار. 
� زياد نه، ولي چندتايي دار.

خواس��تم عكس را از دستش بگيرم. اما حسين 
دستش را عقب كشيد و گفت: 

� اين يكي را بده ببرم مادرم ببينه. آخه اون خيلي 
به آقا عالقه داره. هميش��ه بعد از نماز دستاش رو 
بلند مي كنه و مي گه: »خدايا اين س��يد را براي ما 

نگهدار«.
به حس��ين گفتم: نه، اگر باب��ام بفهمه ناراحت 
مي ش��ه. بايد زود  س��رجايش برگردانم. اصاًل من 
اشتباه كردم عكس را به مدرسه آوردم. اگر كريمي 

ببينه خيلي بد مي شه. 
حسين مرتب دستش را عقب مي كشيد و اصرار 

مي كرد كه عكس را با خودش ببرد. 
در همين موقع چش��مم به پنجره كالس افتاد. 
ديدم كه كريمي از پشت پنجره زل زده به ما. تا من 
را ديد خودش را عقب كشيد و رفت. با دستپاچگي 
عكس را از دس��ت حسين قاپيدم و گذاشتم توي 
كيفم و گفتم: »بيچاره شديم حسين. كريمي داشت 

از پشت پنجره ما را نگاه مي كرد.
حسين با ترس سرش را به طرف پنجره چرخاند. 

اما كريمي رفته بود. 
� اون ديگه از كجا پيدايش شد.

در جواب حسين گفتم: 

� اين دفعة دومه كه داره جاسوسي ما را مي كنه. 
دفعة قبل يادته داش��تيم دربارة تظاهرات صحبت 
مي كرديم و او گوش مي داد. بعد هم رفت و با آقاي 
نصرت��ي حرف زد. اين دفعه حتم��اً مي ره به ناظم 

مي گه.
حسين گفت: شايد هم بره و به باباش خبر بده. 

اصاًل ي��ادم رفته بود كه باب��اي كريمي مأمور 
دولت است. اين را همه بچه ها مي دانستند. وقتي 
كه كريمي به مدرس��ه مي آمد پدرش با ماشين او 
را مي آورد. باباي كريمي لباس نظامي به تن داشت 

قيافه او خيلي خشن بود. 
در همين موقع زنگ كالس زده ش��د. بچه ها 
وارد كالس شدند. وقتي همه نشستند، به نيمكت 
كريم��ي نگاه كردم، ام��ا او را نديدم. خيلي نگران 
شدم. حدس زدم كه حتماً رفته خبر بده. چند دقيقه 
گذشت. كريمي به اتفاق معلم وارد كالس شد. معلم 
نگاهي به من و حسين كرد. بعد به كريمي گفت: 
»تو برو بنشين.« وقتي كريمي سِر جايش نشست، 

نگاهش كردم، او هم مرا نگاه كرد و لبخندي زد. 
به حس��ين گفتم: »ببين چطور ما را مس��خره 

مي كنه.«
حس��ين با دس��تش زد به پهلوي من و گفت: 

»ساكت باش! معلم داره به طرف ما مي آد.«
چشمم به معلم افتاد. او آرام به طرف ما مي آمد. 
نگاهش مس��تقيم روي صورت من بود. ترس برم 
داشت. سرم را پايين انداختم و انگشت هاي دستم 
را توي هم كردم و فش��ار دادم. دلم مي خواس��ت 
بدانم حسين چه حالي دارد. فكر كردم حتماً حسين 
دارد ناخن هايش را مي جود. او عادت داش��ت اين 
كار را بكن��د. هر وقت معلم از او س��ؤال مي كرد و 
حسين نمي توانست جواب بدهد بي اختيار ناخنش 
را مي جويد. سال قبل كالس چهارم با هم بوديم. 

معلم آن كالس به علت ناخن جويدن حسين چند 
بار با چوب زده بود پشت دستش، اما او اين عادتش 

را ترك نكرده بود. 
آقاي نصرتي به ما نزديك شد. دستش را روي 

شانه ام گذاشت و گفت: »محمودي!« 
تكاني خوردم و از جا بلند ش��دم. حس��ين هم 
بي اختيار بلند شد و ايستاد. س��رم را باال آوردم و با 

لرزشي كه توي صدايم بود گفتم: »بله آقا!«
� تو و حسين پور آخر وقتي بمانيد كارتان دارم.

� چشم آقا.
آق��اي نصرتي به هم��ان آرامي ك��ه آمده بود 
برگشت و سرجايش نشست. بعد به كريمي اشاره 

كرد و گفت: بيا انشا بخوان.
كريمي فوراً بلند شد دفترش را برداشت و رفت 
جلوي كالس ايستاد. سرش را روي دفتر خم كرد 
و چند بار آن را تندتند ورق زد. بعد شروع به خواندن 

كرد و گفت: »همكاري«
موضوع انشا همكاري بود. 

كريمي ادامه داد: اگر كسي بخواهد كار مهمي 
را انجام بدهد بايد از ديگران كمك بگيرد. مثاًل اگر 
كسي مي خواهد خانه اي بسازد، خودش به تنهايي 
نمي تواند آن كار را انجام دهد، اما اگر چند نفر با هم 

همكاري كنند، حتماً موفق مي شوند... 
احساس مي كردم از كريمي خيلي بدم مي آيد. 
توي دلم گفتم: اگر كسي بخواهد جاسوسي كند، به 

كمك ديگران احتياج ندارد.
كريمي انش��ايش را مي خوان��د. اما من به فكر 
عك��س بودم. صداي كريمي، مث��ل صداي زنبور 
توي گوشم ِوزِوز مي كرد. يك لحظه به فكرم رسيد 
عكس را الي كتاب حسين بگذارم و به معلم بگويم 
عكس را حس��ين آورده بود، اما زود از اين فكر بدم 
آمد و از خودم خجالت كشيدم. من و حسين مدت ها 

عكس
غالمرضا آبروي/ تصويرگر: فرهاد جمشيدي

داستان

ت
س

دو

كتاب  »مدرك جرم « شامل شش داستان كوتاه با نام هاي  »عكس« نوشته غالمرضا آبروي ، »اولين نقش 
من « نوشته علي آقا غفار؛ »خالد«  نوشته سيد مجيد امامي ، »مدرك جرم« نوشته بهمن پگاه راد ، »بسته ي 
عجيب« نوشته م . تقوا  و »عكس روي درخت«نوشته ابراهيم حسن بيگي توسط انتشارات عروج ، در تيراژ 

3000 جلد با قيمت 800 تومان چاپ شده است . با  داستاني از اين مجموعه  را مي خوانيم.
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بود كه با هم دوست بوديم و من نمي توانستم به او 
خيانت كنم.

انشاي كريمي كه تمام شد، آقاي نصرتي گفت: 
»خيلي خوب بود. بفرما بنشين.«

از اين حرف معلم ناراحت شدم و توي دلم گفتم: 
»معلومه ديگه. كس��ي كه جاسوسي مي كنه بايد 

تعريفش هم بكني.« 
وقتي كريمي سرجايش نشست سكوت سنگيني 
توي كالس افتاد. براي چند لحظه همه منتظر بودند 
تا آقاي نصرتي نفر بعد را صدا بزند. با اينكه هميشه 
زنگ انش��ا دلهره داش��تم، آن روز دلم مي خواست 
معلم مرا صدا بزند تا انشا بخوانم. شايد موضوع را 

فراموش مي كرد يا دلش برايم مي سوخت. 
صداي آقاي نصرتي س��كوت را شكست. بعد 
از آن ص��داي خش خ��ش ورق خوردن دفتر يكي 
از بچه ها بلند ش��د. آقاي نصرتي از او خواسته بود 

انشا بخواند. 
از پنجره كالس به بيرون نگاه كردم. حياط 

مدرسه خلوت بود. باد كاغذهاي مچاله شده 
را ت��وي حياط پخش مي كرد. چش��مم 

به آس��مان افتاد. از ديدن ابرها دلم 
گرفت. هم كالس��ي من داشت 
انشا مي خواند اما نمي توانستم 
بفهمم چه مي گويد. فقط جملة 

»همكاري خوب است« را شنيدم. 
دوب��اره به فكر رفتم ت��ا جايي براي 

مخفي كردن عكس پيدا كنم. لحظه ها 
به سرعت مي گذشت. نمي دانم چطور 
شد كه يك دفعه چشمم خورد به باالي 
تابلو؛ همان جايي كه عكس ش��اه به 
ديوار بود. احساس كردم خيلي به پدر 

كريمي شباهت دارد. مخصوصاً با آن لباس 
نظامي كه تنش بود. 

همان  طور كه ب��ه عكس نگاه مي كردم 
فكرم از كالس بيرون رفت. احساس كردم 
آقاي نصرتي و كريمي دس��تم را گرفته اند و 
به طرف در مدرسه مي كشند. پدر كريمي با 
همان لباس نظامي جلوي در مدرسه ايستاده 
بود. توي دس��تش »باتومي« بود كه آن را 
مرتب تكان مي داد. چهره اش از خشم سرخ 

ش��ده بود. وقتي جلوي درِ مدرسه رسيدم آقاي 

نصرتي مرا به او تحوي��ل داد. كريمي جلو دويد و 
در ماشين پدرش را باز كرد. پدر كريمي با يك لگد 
محكم مرا به داخل ماشين پرتاب كرد. كريمي هم 
بغل دستم نشست. ماشين با سرعت حركت كرد. 
آقاي نصرتي از دور براي پدر كريمي دست تكان 

داد. 
ب��ا صداي يكي از بچه ه��ا كه با معلم صحبت 
مي كرد، به خود آمدم. رسولي بود. هميشه بهانه اي 
ب��راي درس نخواندن داش��ت. حاال هم داش��ت 
مي گفت: »آقا به خدا دفعة ديگه انشا مي نويسيم.«

معلم در جواب او گفت: »تو اصاًل به فكر آينده ات 
نيستي. پارسال رفوزه شدي. امسال هم توي كالس 

پنجم مي ماني.« 
آقاي نصرتي تنها معلمي بود كه بچه ها را كتك 
نمي زد، اما جريمه مي كرد. با خودم فكر كردم اگر 
براي عك��س مرا جريمه كند، اش��كالي ندارد؛ اما 
نمي توانس��تم باور كنم كه سزاي اين كارم جريمه 
باشد. تا حاال كسي جرئت نكرده بود عكس آقا را 

توي مدرسه بياورد. 
يكي ديگر از بچه ها براي خواندن انش��ا رفت. 
دوباره به حياط مدرس��ه نگاه كردم باباي مدرس��ه 
داشت كاغذپاره ها را جمع مي كرد. يك دفعه فكري 
به خاطرم رس��يد عكس را از كيفم درآوردم و توي 
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جيب پيراهنم گذاش��تم بعد دس��تم را بلند كردم و 
گفتم: »آقا اجازه!«

معلم نگاهم كرد و گفت: »بله!«
� آقا اجازه برم آب بخورم.

انتظار نداشتم به من اجازه بيرون رفتن بدهد، اما 
گفت: »برو زود برگرد.«

در آن لحظه اگر تمام دنيا را به من مي دادند آن 
قدر خوشحال نمي شدم. فوراً بلند شدم سرم را پايين 
انداختم و از كالس بيرون رفتم. نگاهي به اطراف 
كردم. كسي نبود. باباي مدرسه هم رفته بود. فوراً 
به طرف آب خوري رفتم. بش��كة بزرگي آنجا بود 
كه كاغذپاره ها را در آن مي ريختند. به فكرم رسيد 
عكس را پاره كنم و بريزم توي بشكه، اما دلم نيامد. 
آن قدر به آقا عالقه داشتم كه هر وقت به عكسش 
نگاه مي كردم، احساس خوبي پيدا مي كردم. يك بار 
كه از پدرم پرس��يدم چرا اين طور مي ش��وم. پدرم 
گفت: »كسي كه براي خدا با ظالم مبارزه مي كند 

مردم دوستش دارند.« 
اطرافم را نگاه كردم شايد جايي براي مخفي كردن 

عكس پيدا كنم. در همين موقع درِ دفتر باز ش��د و 
ناظم بيرون آمد. فوراً رفتم توي دست شويي و در را 
بستم. چند دقيقه بعد بيرون آمدم. ناظم توي راهرو 
قدم م��ي زد. تا مرا ديد نگاهم كرد. فوراً به كالس 
برگشتم. انتظار داشتم از اينكه دير به كالس آمده ام، 
معلم به م��ن اعتراض كند، اما او فقط گفت: »برو 

بنشين.«
فكر كردم مي خواهد آخِر وقت تالفي همه  چيز را 
سرم در بياورد. حسين تا مرا ديد طوري نگاهم كرد 
كه فهميدم مي خواهد از من بپرس��د كه عكس را 
چكار كردم. با اشاره، دستم را روي پيراهنم گذاشتم. 
حسين فهميد كه عكس پهلوي من است. چهره اش 

درهم رفت و با عصبانيت نگاهم كرد. 
س��ر جايم كه نشستم صداي زنگ تفريح مثل 
پتك توي سرم خورد. بچه ها بلند شدند و از كالس 
بيرون رفتند. من و حس��ين سرجايمان نشستيم. 
كريمي هم روي نيمكتش نشسته بود و به ما نگاه 
مي كرد. دلم مي خواست معلم نبود و من و حسين دو 
تايي مي رفتيم سروقت كريمي. آن قدر او را مي زديم 

تا دفعة ديگر هوس جاسوسي كردن نكند. 
كالس كه خلوت شد معلم به كريمي گفت: 

� ت��و برو بيرون كالس و مواظب باش كس��ي 
داخل نياد. 

كريمي بلند ش��د و از كالس بيرون رفت و در 
را پشت سرش بس��ت. معلم آرام به طرفمان آمد. 
دستم را گذاشتم روي عكس آقا و آن را به سينه ام 

فشار دادم. 
توي دلم گفتم: »آقا جون خودت كمكم كن« 

وقتي آقاي نصرتي نزديك ما رسيد، بلند شديم. 
نمي توانستم حدس بزنم كه او چطور مي خواهد ما را 
تنبيه كند. معمواًل معلم ها يا با چوب تنبيه مي كردند و 
يا با پس گردني و توسري و مشت و لگد؛ اما او چوب 
نداشت. پس منتظر بودم كه اول يك پس گردني 
محكم به من بزند. بعد توسري و كشيده و چيزهاي 

ديگه. اما او به آرامي گفت: »بنشينيد«
من و حسين نشستيم. خودش هم روي نيمكت 
بغل دس��تي نشس��ت. بعد رو به من كرد و گفت: 

»گذاشتيش توي جيبت؟« 
ساكت ماندم و چيزي نگفتم. او ادامه داد: كريمي 
همه چيز را به من گفته. باز هم ساكت ماندم. آقاي 
نصرتي دوباره گفت: »خيلي بي احتياطي كردي! چرا 

وقتي از كالس رفتي بيرون پاره اش نكردي؟« 
گفتم: »دلم نيامد آقا!«

لبخند ماليمي زد و گفت: »از اين به بعد مواظب 
باش.« 

نفهميدم منظورش از اين حرف چي بود. جرئت 
كردم به حسين نگاه كنم. حسين هم نگاهم كرد. 

او هم نفهميده بود. 
در اين موقع كريمي وارد كالس ش��د و گفت: 

»ناظم توي حياط است.« 
معلم بلند شد و به من و حسين گفت: »راجع به 
اين موضوع با كسي حرف نزنيد. در ضمن كريمي 
هم مثل شما طرف دار انقالب است. از اين به بعد با 

هم همكاري كنيد. 
كلم��ة »همكاري« م��را به ياد موضوع انش��ا 
انداخت. حاال داشتم كم كم مي فهميدم كه منظور 
آقاي نصرتي از آن حرف ها چيس��ت. كريمي توي 
انشا گفته بود: »اگر چند نفر با هم همكاري كنند 

موفق مي شوند.«
ام��ا هنوز نمي توانس��تم باور كن��م كه كريمي 
طرف دار انقالب باش��د. به معلم گفتم: »آخه او كه 

باباش...«
معلم حرفم را قطع كرد و گفت: »مي دانم، اما اين 
ربطي به موضوع نداره. خيلي ها هستند كه برخالف 

ظاهرشان، طرف دار انقالب هستند.« 
معلم عجله داشت برود. به كريمي گفت: »همه 

چيز را براي آن ها بگو.«
معل��م كه رفت كريمي جلو آمد و گفت: »من« 
ببخش��يد كه از اول همه  چيز را براي شما نگفتم. 
چون آقاي نصرتي مي خواس��ت ش��ما را امتحان 

كنه.« 
حس��ين كه تا آن موقع گيج و منگ به ما نگاه 
مي كرد يك دفعه با خوشحالي گفت: »يعني تو و آقا 

معلم هم طرف دار آقا هستيد؟« 
كريمي لبخندي زد و گف��ت: »آره، من و آقاي 

نصرتي و چند تاي ديگه از بچه ها.« 
بعد با دستش به باالي تابلو اشاره كرد و گفت: 
»آقاي نصرتي تصميم گرفته يه روزي اون عكس 
را پايين بياوريم و عكس آقا را جاي اون بگذاريم. 

گفتم: »آقاي نصرتي و كريمي و من و حسين و 
چند تا از بچه ها...«

بعد سه تايي خنديديم و از كالس خارج شديم. 
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يافتن شادي در زندگي نيازي به جست وجوي زياد ندارد. همين دوروبرهاست 
و گاهي آن قدر به ما نزديك كه تصور آن براي ما مشكل است. شاد زندگي 
كردن و از زندگي لذت بردن، به غم و غصه ها خنديدن و از لحظه لحظة زندگي 
لذت بردن حق هر انساني است و اساساً هر موجود زنده اي بايد اين چنين باشد! 
اگر احساس مي كنيد كه زندگي براي شما بيش از حد جدي يا ناراحت كننده 
است و نمي توانيد به راحتي سهم شادي و خوشحالي خود را از لحظات زندگي 
بگيريد، اصاًل نگران نباشيد، هر كدام از موارد زير مي تواند شادي و نشاط را به 

زندگي شما هديه دهد.

مورد اول:
باور كنيد كه شادي يك انتخاب دروني است و در آخر اين شخص شما 
هس��تيد كه آن را انتخاب مي كنيد. بي جهت نبايد اوضاع و ش��رايط و كمبود 
امكانات و... را دليل غم و غصه دائمي خود دانست، حتي در بدترين شرايط و در 
مواقعي كه مصيبت ها و بالها از حد گذشته اند و هيچ كس حتي نمي تواند يك 
لبخند كوچك بر لب داشته باشد شما مي توانيد مانند بمب شادي در دل اندوه 
منفجر شويد و اطراف خود را دگرگون كنيد. همان طور كه خلي مواقع غم يك 

انتخاب است، شادي هم در بسياري از اوقات يك انتخاب است.

مورد دوم:
هنگامي كه غم و غصه اي براي ش��ما به وجود آمد همراه آن راه نرويد و 
از دريچه غم به دنيا نگاه نكنيد! خود را كنار بكشيد و اجازه دهيد كاروان غم و 

غصه از كنار شما بگذرد.

مورد سوم:
دل و وجود خود را از كينه خالي سازيد و حتي بدترين مردم را دوست داشته 
باشيد و برايشان از ته دل دعا كنيد! غم و غصه بهانه مي خواند اما شادي و نشاط 

اين طور نيست!

هنگامي كه غم و اندوه در وجود شما رخنه كرد عشق از وجودتان مي رود و 
دلتان خانه كينه و نفرت مي شود، پس عشق و دوستي را به دلت راه بده و بگذار 

عشق و شادي در وجودت رشد كند.
همه را ببخش. حتي بدترين ها را، آن ها نمي توانند ش��اد باشند و نيازمند 

دعاي ديگران هستند.

مورد چهارم:
بايد بدانيد كه شادي نمي تواند انفرادي باشد. هر وقت غمگين شديد، چيزي 
به كسي ببخشيد! يا كالمي محبت آميز به كسي بزنيد. حتي اگر مي توانيد با 
لبخند و نگاهي مهربانانه دل خسته اي را شاد كنيد. هرگاه توانستيد دل ديگران 
را با كالم يا حركت خود شاد سازيد، هزاران بار بيشتر شادي و سرور در وجودتان 

بروز خواهد كرد.

مورد پنجم:
راضي و سپاسگزار باشيد. ثروتمند بودن خوب است و مي تواند باعث شادي 
و نش��اط شما و حتي ديگران نيز شود! هيچ كس منكر اين مسئله نيست، به 
شرطي كه شادي بسته اي نباشد كه در آخرين منزل همراه پول و مكنت تقديم 
من و تو ش��ود و ما مجبور باش��يم در طول مسير همواره غمگين و مضطرب 

باشيم!

مورد ششم:
به ياد داشته باشيد كه فكر كردن با غصه خوردن فرق دارد، غصه خوردن 
هيچ دردي را دوا نمي كند و فايده اي هم ندارد در حالي كه با فكر كردن، راه هايي 
براي رفع نگراني پيدا مي شود. در ضمن هيچ مشكلي تا ابد باقي نمي ماند، پس 
براي رفع يا فراموش��ي آن پيش قدم ش��ويد. تحرك و ورزش و ترك محيط 
غصه آور، تا حدودي مي تواند التيام بخش وجود شما باشد. اميد آنكه همواره در 

زندگي شادكام باشيد!

شيوه هاي كسب شادي و 

تنظيم: فرشاد اميري نژادنشاط در زندگي

مشاور

ت
س

دو
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وينتون سرف  در سال 1۹43 متولد شده و در لس آنجلس پرورش 
يافته است. او به پدر اينترنت اشتهار دارد.

وينتون س��رف )Vinton G. Cerf( از س��ال 1۹۹4 تا سال 
٢۰۰3 معاونت ارشد طراحی و مهندسی اينترنت را به عهده داشت. او 
در زمان تحصيل در دبستان و دبيرستان عالقه و توانايی شگرف خود 

را در حل مسائل و معادالت رياضی نشان داد. 
مي گويند او از زمان كودكی لباس مرتب و تميز می پوشيد عادتی 
كه هنوز هم آن را فراموش نكرده چون تا به حال كس��ی او را بدون 

كت و شلوار نديده است.
عالقه س��رف به كامپيوتر از نوجوانی ش��روع شد و پس از اتمام 
دبيرستان دانشگاه استنفورد را جهت ادامه تحصيل انتخاب كرد و در 

سال 1۹۶۵ از رشته رياضی فارغ  التحصيل شد. 

استخدام در آی بی ام 
رايان��ه همچنان او را به دنبال خود می كش��اند و به همين دليل 
بالفاصله با عنوان مهندس سيس��تم در آی بی آم ش��روع به كار كرد 
ام��ا خيلی زود تصمي��م گرفت دوباره به تحصيل در رش��ته كامپيوتر 
ادامه دهد. س��رف جهت دريافت دكترا در رشته كامپيوتر در دانشگاه 
لس آنجل��س كاليفرنيا UCLA ثبت نام كرد و ت��ز دكترای خود را 
درباره ابر رايانه هايي ك��ه می توانند برنامه های كامپيوترهای ديگر را 
كنترل كنند نوش��ت كه بعدها تز خود را در پ��روژه آرپانت به مرحله 

عمل درآورد. 
پروژه ابر رايانه، سرف را به شبكه بندی كامپيوترها عالقمند كرد. 
در پائيز 1۹۶۸ وزارت دفاع آمريكا از دانش��گاه لس آنجلس خواست تا 
شبكه آرپانت )ARPANET( را طراحی كنند. سرف در مركز اندازه 
گيری ش��بكه كه مس��ئوليت آزمايش و تجزيه و تحليل سيستم را بر 

عهده داشت به كار مشغول شد.  

وينتون سرف 
پدر اينتر نت

دانش

ت
س

دو

حسين بيدار مغز
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اينترنت
وينتون سرف در سال 1۹٧٢ به عنوان دستيار استاد به دانشگاه استنفورد برگشت و تا سال 
1۹٧۶ به عنوان دستيار استاد به تدريس پرداخت. او همچنين در فاصله سپتامبر سال 1۹٧3 تا 
ماه می 1۹٧4 با همكاری دانشمند ديگری به نام رابرت كان طرح شبكه بندی بين  المللی را با 
نام پروتكل كنترل انتقال ارائه داد. با جدا كردن اين پروتكل به دو بخش جداگانه و نامگذاری 

آن به پروتكل اينترنت IP نام طرح به TCP/IP تغيير يافت.
طرحی كه قرار بود پيام ها را به اجزای كوچكتری به نام ديتاگرم تبديل و در مقصد مجددا 
آنها را به حالت اوليه برگردانده، خطا و اشتباه سيستم را يافته و به عنوان تنها استاندارد ارتباطی 

اينترنت در سال های آينده مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار دهد. 
او در س��ال 1۹۸٢ به عنوان استراتژيست و معاون اول شركت بزرگ MCI استخدام شد 
و تا س��ال 1۹۸۶ در آن ش��غل باقی ماند. سرف مجدداً در سال ۹٢ به ام سی آی برگشت و در 
 MCI س��ال 1۹۹4 موفق به مخابره اولين س��رويس نامه  های الكترونيكی تجاری از شركت
شد. شركت ام سی آی صاحب و اداره كننده امور تكنيكی و اينترنت بيش از ٧۵ سازمان دولتی 
 Interplanetary( آمريكا و دومين ش��ركت مخابرات و تلفن راه دور جهان اس��ت. پروژه
Network IPN (از آخرين طرح های سرف است. در اين طرح قرار است با همكاری ناسا، 
س��ازمان هوا فضايی آمريكا، اينترنت به ديگر كرات و اقمار فضا گس��ترش يافته و ارتباط بين 

ماهواره  ها با يكديگر و با ايستگاه های زمينی برقرار شود. 

افسانه اتصال به سياره مريخ و مشتری از طريق اينترنت
در ۹ ژانويه ٢۰۰۵ وينتون سرف به خبرگزاری فرانسه اعالم كرد طی 4 سال آينده سياره  

های مريخ و مشتری از طريق اينترنت با زمين ارتباط خواهند داشت. 
س��رف كه در يك كنفرانس علمی �� تحقيقاتی در هند س��خن می گفت اعالم كرد سياره 
مريخ تا س��ال ٢۰۰۹ و س��ياره مش��تری تا س��ال ٢۰1٢ از طريق اينترنت به كره زمين متصل 

خواهند شد.
وی پروت��كل اينترن��ت جدي��دی را برای فضا طراح��ی كرده و معتقد اس��ت پروتكل ها و 
قراردادهای موجود نمی توانند در فضا و جو كه از نظر فشار هوا، درجه حرارت و ميزان جاذبه با 

زمين تفاوت بسيار دارند عمل كنند.
س��رف اين نوع ارتباط با اينترنت را دگرگونی ش��گرفی در عرصه پيشرفت های تكنولوژی 
اطالعات می داند و اميدوار است، با برقرار شدن چنين ارتباطی بسياری از اسرار مربوط به فضا 

كشف شده و به دانشمندان در تحقيقات علمی و فضايی كمك كند. 

وينتون سرف؛ تكنولوژی و استفاده از اينترنت
وينت س��رف تكنولوژی و اس��تفاده از اينترنت را به 3 مرحله تقسيم كرده و می گويد اولين 
دهه شبكه اينترنت در فاصله سالهای 1۹٧٢ تا 1۹۸٢ به وقوع پيوست و از آن با مرحله تحقيق، 
طراحی و آزمايش گام هاي اوليه تكنولوژی نام برده می ش��ود. دوره دوم شامل يكپارچه كردن 
دانش به دست آمده و استفاده از آن در ابعاد تجاری و همگانی كردن استفاده اطالعات است. 
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ژيمناستيك به عنوان يك ورزش فعال دارای سابقه ای در حدود ٢۰۰۰ 
س��ال است ولی به عنوان يك ورزش رقابتی دارای عمری در حدود 1۰۰ 

سال می باشد.
در سال 1۸۸1 فدراسيون بين المللی ژيمناسيك تأسيس شد كه بعدها به 
نام هيئت فدراسيون ژيمناستيك اروپا تغيير نام يافت. اين سازمان پيشقدم 

در مسابقات بين المللی بود.
در دهه 1۸3۰ ورزش ژيمناس��تيك در آمريكا معرفی و سيستم مدرسه 
ژيمناستيك توسط مهاجران تأسيس شد. اتحاديه ورزشكاران غيرحرفه ای 
در س��ال 1۸۸3 در آمريكا تأسيس ش��د و اين سازمان مسئوليت كنترل و 

مراقبت از ژيمناستيك كاران را در آمريكا بر عهده داشت.
اولي��ن مس��ابقه ژيمناس��تيك 
در المپي��ك آتن يونان در س��ال 
1۸۹۶ انجام ش��د كه در آن آلمان 
به عنوان قهرمان برگزيده ش��د و 
تقريباً هم��ه مدال ها را از آن خود 
كرد. ۵ كش��ور در اين مس��ابقات 

شركت كردند.
مس��ابقات مردان ش��امل ميله 
افقی، ميله پارالل، خرك، حلقه و 

پرش از خرك بود. اولين مسابقه بين المللی بعد از مسابقات المپيك در سال 
1۹۵3 در بلژيك برگزار ش��د كه در آن ژيمناستيك كارانی از نقاط مختلف 

دنيا شركت داشتند.
اولين مسابقه تيمی مردان در سال 1۹۵4 در سن لويس برگزار شد و در 

آن مسابقات ورزش دو وميدانی به طور كامل از ژيمناستيك جدا شد.
در س��ال 1۹۶٢ ژيمناس��تيك منظ��م توس��ط فدراس��يون بين المللی 
ژيمناستيك به عنوان يك ورزش شناخته شد. در سال 1۹۶3 در بوداپست 
مجارستان اولين مس��ابقات جهانی زيمناستيك موزون انجام گرفت. اين 

مسابقات دارای ٢۸ ورزشكار از 1۰ كشور مختلف دنيا بود.
ژيمناس��تيك ورزش��ي اس��ت كه حركات بدن را هماهن��گ و موزون 
می س��ازد. در حقيقت ژيمناس��تيك را 
می ت��وان ب��ه عنوان يك هن��ر در نظر 
گرفت. در مسابقات ژيمناستيك، ميزان 
تواناي��ی، قدرت، هماهنگ��ی و انعطاف 

بدنی افراد ارزيابی می شود.
در تاريخچه ژيمناستيك ورزشكاران 
متعددی وجود دارند كه دنيا را با حركات 
و اج��رای فوق العاده خ��ود تحت تأثير 

قرارداده اند.

ورزش

ت
س

دو

ژيمناستيك
آشنايي با ورزش
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رشته هاي مختلف ژيمناستيك:
u ح�ركات زمينی: كل زمين و فضای موجود در اين رش��ته برای 
انجام حركات زمينی مورد اس��تفاده قرارمی گيرد. س��التوس های مختلف، 
حركات چرخش��ی و پيچش��ی و فرودهای متعدد به عنوان موارد امتيازآور 

در اين رشته می باشند. 
u حلق�ه ثابت: اين حلقه ه��ا بايد به طور كامل ثابت و تحت كنترل 
باش��ند. شخص ژيمناست كار بايد به طور كامل و ثابت، تعادل بدن خود را 

برای نمايش حركات زيبا در اين حلقه ها حفظ كند. 
u پرش: ارتفاع و كل مسافت طی شده و شتاب ژيمناست كار به طور 
كلی موارد مورد امتياز و مطرح در اين رش��ته می باش��د. شخص ورزشكار، 
پرشي با حركت آكروباتيك در هوا انجام می دهد و يك فرود ثابت و تعادلی 

باعث ايجاد جلوه در حركت او می شود. 
u ميله پارالل: تاب خوردن و پرواز از قس��مت های مهم اين رش��ته 
می باش��د. مشكل ترين قسمت در انجام حركات در اين رشته، زمانی است 
كه فرد ژيمناست كار برای انجام حركت و جابجايی در قسمت جلو و پشت 

سالتوس بايد ميله ها را رها كند. 
u حركات خرک: اين رشته يكی از دشوارترين بخش حركات دسته 
و جا به جايی دست ها به همراه حركات پيچيده بدن روی خرك می باشد. 
اين موقعيت به ژيمناست كار اين امكان را می دهد كه بطور فوق العاده ای از 

يك پرتاب به چرخش ديگر بدن خود را موج دهد. 
u ميله های افقی: ميله های افقی يا ميله ارتفاع به عنوان يك رشته 

مهم برای نمايش ميزان مهارت شخص ژيمناست كار به حساب می آيد.
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داستاندنبالهدار

داستان

ت
س

دو

نويسنده: آلفرد اسُتل / مترجم: رامك نيك طلب / تصويرگر: طاهر شعباني

لحظات��ي بعد، م��ن و عمه  كاتري��ن بر فراز 
آس��مان آفتابي ش��هر ناتينگهام مي��ان صدها 
سفينه خورش��يدي ديگر پرواز مي كرديم. عمه 
كاترين دم به دم از عادت هاي رانندگي ديگران 

ايراد مي گرفت.
� آن احم��ق را نگاه ك��ن. كي به او تصديِق 

پرواز داده است؟ جلوي من نيا!
يادم نمي آيد تا به حال عمه  كاترين را اين قدر 
عصبي ديده باشم. در زمين خيلي آرام و آسوده 
به نظر مي رسيد! هميشه باحوصله و سروقت از 
س��ختي هايي كه خودش و شوهرش آن اوايل 
مهاجرت به »آلفا1« كشيده بودند حرف مي زد. 
تصويرم از »آلفا1« س��رزميني بود پر از معادن 
اوراني��وم كه زنان ق��وي و مصممي مثل عمه 
كاترين و مردان آرام و شجاعي مثل شوهرش 
»عمو رادلف« اداره اش مي كردند. حاال فرصتي 

پيش آم��ده بود كه »آلف��ا1« از نزديك ببينم. 
شهري كه بر فرازش بوديم شهري از برج ها و 

شيب هاي طاليي بود.
منظ��ورم ط��الي واقع��ي اس��ت. »آلفا1« 
ثروتمندتريِن سياره ها و ناتينگهام از غني ترين 

شهرهاي »آلفا1« است. 
دوري در آس��مان شهر زديم و از جنگل ها و 
چشمه ها و زمين هاي پهناور كشاورزي اش كه 
روبوت هاي كشاورز در آن ها مشغول كار بودند 
گذش��تيم. مي گفتند در اين مزارع هميش��ه دما 

مناسب كشت نگهداري مي شود.
هم��ه  چيز به نظر م��ن عالي و بي نقص بود. 
ولي عم��ه كاترين مي گفت كه آن س��ياره در 
حال خراب ش��دن است، چون هيچ كس سخت 
كار نمي كند. سيستم روبوت ها آن قدر پيشرفته 
شده بود كه حاال آن ها هم تفريح مي خواستند. 

بعد اضافه كرد ك��ه »؟؟؟« روبوت هاي معدني 
ش��ركت معدن��ي »دوونتررا« ل��وس نمي كرد. 
خيلي كنج��كاو بودم بدانم »آربس« چيس��ت 
اس��ت و مطمئن بودم كه خيلي زود مي فهمم. 
پس از مدتي مزارع با پالس��تيك پوشانده شده 
ناپديد ش��دند و جايش��ان را زمين هاي پست و 

بلند گرفت. ما باالي معادن بوديم.
معادن عظي��م اورانيوم ويتناني��م و آن ها را 
هم مثل م��زارع با روكش هاي منحني ش��كل 
پالس��تيكي پوش��انده بودند. در اين روكش ها 
معدن��كار  روبوت ه��اي  ب��راي  ك��ه  هواي��ي 

مي فرستادند كنترل مي شد.
عم��ه كاترين با غ��رور خاصي گفت كه اين 

معادن بي سانحه اند و خيلي خيلي سودآور.
پرسيدم: قبل از اينكه اينجا بياييد از بي خطر 

بودن زندگي در اينجا خبر داشتيد؟

ماجراي سفر به»آلفا 1«
قسمت سوم
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عمه كاترين هميش��ه دوس��ت داشت كه از 
خاطرات زندگي اش در آلفا صحبت كند. با اين 
حال، نگاهي به من كرد و گفت: خوب، درست 

يادم نمي آيد.
از يادش نرفته ب��ود كه هنگام مالقات با ما 
در زمين آن ق��در از آلفا برايم��ان گفته بود كه 
من خودم متخصص آلفا در مدرس��ه شده بودم. 
مي دانس��تم كه از قرن ها پيش معادن را از دِل 
زمين كهنه و فرسودة  ما به سياره هاي ديگر دنيا 
منتقل كرده بودند و »آلفا1« نيز يكي از همان 
س��يارات بود، ولي در سي  س��ال اخير مردم به 
»آلفا1« مهاجرت مي كردند و البتاّه اين ارتباطي 
به وجود معادن نداشت. عمه  كاترين و شوهرش 
»اردولف دوونتر« حاال از ثروتمندترين س��كنة 
اين سياره بودند. عمه كاترين هميشه مي گفت 
ة  ش��وهرش براي پيدا كردن معادن جديد شاماّ
تيزي دارد و همين طور شامه اي تيزتر براي پيدا 
كردن افرادي كه به خوبي آن ها را اداره كنند.

عم��ه كاترين س��فينة خورش��يدي را پايين 
آورد، طوري كه ما روبه روي يك تابلوي خيلي 
بزرگ قرار گرفتيم. روي تابلو نوش��ته شده بود: 
»شركت خصوصي معادن دوونتر )با مسئوليت 

محدود(«
پرسيدم: اين ماِل ماست؟

عمه كاترين حرفم را تصحيح كرد: اين ماِل 
من است!

حرفش مرا به خنده انداخت به راس��تي رك 
بود. او هم خنديد.

� ج��ك، تو بايد اين عمة پيرت را ببخش��ي. 
چند شب اس��ت كه درست حسابي نخوابيده ام! 
ولي اين دست فرمان مسلاّط و سريع براي كسي 
كه چند شب درس��ت نخوابيده معركه بود! من 
دلم مي خواست آهس��ته تر مي  راند تا چيزهايي 
را كه آن پايين قرار داش��ت بهتر مي ديدم. زير 
س��فينه و همين طور پيش رويمان تا جايي كه 
چش��م كار مي كرد طاق هاي پالستيكي معادن 

همه جا را پر كرده بود. 
معادِن بدون آلودگي!

� عمه كاترين ش��ما صاحب همة اين معادن 
هستيد؟

� همة اين ها و خيلي بيشتر پسرم.

چش��م هايش مي درخش��يد. فك��ر نكنم اگر 
اع نباش��د بتواند به  كس��ي به ان��دازة كافي طماّ
چنين ثروتي برسد. و اگر او به اين اندازه طماع 
بود براي چه داش��ت همه چيز را مي فروخت و 

به زمين برمي گشت؟!
صفحه كليد سفينه صدا كرد: »فرود«.

در پايي��ن توانس��تم مزرع��ه اش را ببين��م و 
ساختمان س��فيد و دراز با گيرنده هاي خورشيد 
ب��ر س��قف هايش كه خان��ه اش ب��ود. درختان 
دورتادور خانه را محاصره كرده بودند، در مركز 
زمينش استخر شناي بزرگي به چشم مي خورد. 
پدر مي گفت كه عمه، عاش��ق شنا كردن است. 
وي پروازي بود به همراه  نزديك اس��تخر س��كاّ
منطقة فرود دايره اي ش��كل و پلكاني داشت كه 

هنگام فرود با سفينه قفل مي شد.
دو نف��ر آن پايي��ن بودن��د ك��ه به م��ا نگاه 

مي كردند.
� اين ها آربس وفادارم هستند!

� آربس چيه؟
خنديد: آربس اهالي آلفا هستند كه سال هاست 
براي ما كار مي كنند. اين مردمان خوب پس از 
مرگ رادل��ف عزيزم خيلي مرا دل��داري دادند.  

نمي دانم بدون آن ها چه كار مي كردم!
� با آن ها چه كار مي كنيد عمه كاترين؟

� اين ق��در تازه كار نباش مرد جوان! »فرانك 
آرب��و« معادنم را اداره مي كن��د و »روت آربو« 
خان��ه را مي گرداند. آن دو نف��ر زوجي كامل اند 
و در هم��ة اي��ن س��ال ها من ب��ه آن ها چيزي 
نپرداخته ام! حاال مي خواهم همه چيز را جبران 
كنم و قصد دارم همة معادن را به آن ها واگذار 

كنم!
� آه!

� بله. من براي خوش��بخت زندگي كردن بر 
زمين به اندازة كافي پول دارم و اين معادن حق 

آن دو است!

وي فرود نشست، روت  سفينه مان كه بر سكاّ
و فران��ك را از نزديك ديدم. ايس��تاده بودند و 
دستانشان را باال نگه داشته بودند و به ما لبخند 
مي زدند. انگار قرار بود از آلمان به دامن هاشان 
پول بب��ارد. كه گمانم همين طور هم مي ش��د. 
پايه هاي س��فينه كه بيرون آمدند، عمه كاترين 
اضاف��ه كرد: در واق��ع جك! اولي��ن كاري كه 
مي تواني برايم بكني اين است كه شاهد انتقال 

معادن به فرانك و روت باشي عزيزم!
� من؟

� بله عزيزم تو!
س��فينه را خام��وش ك��رد و دكم��ة پلكان 
متحرك را فش��ار داد. فوري پلكان به س��مت 

سفينه حركت كرد. 
� طب��ق قواني��ن آلف��ا، هم��ة  فروش ه��ا و 
انتقال هاي امالك و دارايي ها بايد با ش��هادت 
عض��وي از خان��واده انجام گيرد و ت��و نماينده 

خانواده ام هستي!
مس��ئله اين بود ك��ه م��ن جوان ترين عضو 
خانواده بودم و كمي عجيب به نظر مي رس��يد. 
در زمين كس��ي به من درباره شهادت دادن به 
هنگام انتقال اس��ناد قانون��ي چيزي نگفته بود. 

احتمااًل آن ها هم چيزي نمي دانستند. 
وقت نداش��تم درب��ارة آن بيش��تر فكر كنم. 
پلكان به س��فينه قفل ش��د. در باز شد و آن دو 

آدم عجيب در آستانة در نمايان شدند.
ادامه دارد...
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سند شماره يك:
يك صبح دل انگيز بهاري بود كه مرغان قارقار مي كردند! و خورشيد خيلي 
خوشحال بود و تند و تند اشعه روي زمين مي ريخت و چمن ها خودشان را 
شانه زده بودند! كه بنده پي بردم استعداد شاعري زيادي دارم و در آينده كه 
خداي نكرده فوت كردم، برايم يك آرامگاه شيك تر و باكالس تر و قشنگ تر 
و گران قيمت تر از آرامگاه آقاي حافظ درس��ت مي كنند و همه از سرتاس��ر 
جه��ان به آرامگاهم هجوم آورده و عكس ي��ادگاري مي گيرند. اين بود كه 
رفتيم پيش بابايمان و پايمان را در يك كفش كرديم كه چند تا ديوان شعر 
نفيس از ش��اعران بزرگ را برايمان بخرد تا مطالعه كنيم و ش��روع كنيم به 
س��رائيدن اشعار خودمان. ولي بابايمان رفت چند تا ديوان فسقلي و كوچك 
و ارزان قيمت از اين ش��اعران محترم را خريد و به خانه آورد. شايد باورتان 
نش��ود ولي ديوان شعر يك نفرشان هم دست دوم بود و بابا از كتاب هاي 

دستِ دوم فروشي! آن را خريده بود.
هرچه هم گفتم كه بايد ديوان ها بزرگ و جلدروغني و كاغذ گالسه باشند 
و كلاّي هم تصويرهاي رنگي و قشنگ تمام صفحه داشته باشند به خرجش 
نرف��ت كه نرفت. ما هم كه ديديم در اين زمينه كمبود امكانات داريم قيد 

شاعر شدن را زديم.

سند شماره دو:
يك روز ديگر كه كالغ ها س��ياه تر از هميش��ه بودند و آسمان اين قدر آبي 
شده بود كه آدم زهره ترك مي شد! و گوسفندهاي سپيد با قدرت تمام بع بع  
مي كردند و جيغ هاي بنفش مي كشيدند! بنده احساس كردم به هنر خيلي  
عالقه دارم و رنگ شناس��ي خيلي قوي و خوبي دارم و بايد حتماً در آينده 
نقاّاش بشوم و روي هنرمندان بزرگي نظير داوينچي و پيكاسو و ون گوگ 
را كم بكنم! به طوري كه نقاّاشي هاي آن ها را از روي ديوارهاي موزه بكنند 
ا يك مشكل بزرگ وجود داشت  و به جايش نقاشي هاي مرا بچسبانند. اماّ
و آن هم امكانات بود. به عنوان مثال بنده شنيده بودم كه قلم موي نقاّاشان 
بزرگ از موي زير گلوي سمور ارغواني تهياّه مي شود، ولي باباي من رفت 
قلم  موي سمور صورتي خريد. كلاّي غرغر كردم و راضي اش نمودم كه آدم 
با قلم موي س��مور صورتي نقاش مشهور نمي شود تا رفت قلم موي سمور 
ارغواني  گير آورد. بنده هرچي نقاشي مي كشيدم استادم آن ها را رد مي كرد 

تا اينكه فهميدم موي قلم موي سمور ارغواني ام مال زير گلوي سمور نبوده 
اس��ت و قلم مو س��از مزبور موي قلم موي مرا از روي لُپ سمور كوتاه كرده 
است و به همين دليل نقاشي هاي من در حداّ  آن شاهكارها درنمي آمده است. 
هرچي هم توي بازار گش��تيم همة قلم موهاي سمور ارغواني تقلاّبي بودند و 
يك بار ديگر بنده مجبور ش��دم به دليل كمبود امكانات قيد هنرمند بزرگ  

شدن را بزنم.

سند شماره سه:
آه  اي شكس��پير زيبا! امروز هوا خيلي باحال اس��ت و پرنده ها توي آس��مان 

باالنس مي زنند و غنچه ها اداي گل ها را درمي آورند و غيره!

امكانات!
طنز

ت
س

دو

مقّدمه: يكي از مهم ترين چيزهايي كه باعث مي شود انسان به رشد و پيشرفت برسد امكانات است كه متأسفانه، متأسفانه 
بنده فاقد آن بودم و نتوانستم استعدادهايم را شكوفا نمايم. جا دارد از همين جا و از همين مجلّه شما را شاهد بگيرم كه من 
يكي از انسان هاي مشهور و بزرگ دنيا بودم كه استعدادم را در نطفه خفه كردند و نگذاشتند آن انسان مشهور بشوم و بدين 

ترتيب ظلم بزرگي به من شده است... نه خير! الكي كه حرف نمي زنم كلّي سند و مدرك برايتان آوردم! 

 ميمشين!
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من به اين نتيجه رسيدم كه استعداد فوق العاده اي براي بازيگري دارم و اگر 
بازيگر بشوم همة ستارة هاي هاليوود تبديل به شعله چوب كبريت مي شوند! 
براي همين بعد از كلاّي كالس بازيگري كه در آموزشگاه هاي هاليوودي رفتم 
باالخره موفاّق ش��دم فيلم يكي از اجراهاي صحنه اي خودم را ببينم با اينكه 
بنده تراژدي خيلي غمناك و سوزناكي بازي مي كردم ولي نمي دانم چرا مردم 
ِهرِهر مي خنديدند! احتمااًل اش��كال از دوربين فيلم برداري است! آخر بنده با 
چش��م هاي خودم ديدم كه خارجي ها با چه دوربين هاي خفني فيلم برداري 
مي كردند كه دوربين ما پيش آن ها گوش��تكوب اس��ت! همين  ديگر... آن ها 
همي��ن امكانات را دارند كه س��تاره هاليوود توليد مي كنن��د وگرنه ما با اين 
دوربين هاي فيلم برداري ضايعمان هر چقدر هم كه خوب بازي كنيم فيلممان 

خراب و خنده دار مي شود.

سند شماره چهار:
خورش��يد ماه را ش��وت كرد آن طرف و خودش آمد وس��ط زمين! آس��مان 
مي خواست كارت قرمز نشانش بدهد ولي چون همه كارت هايش آبي بودند 

هيچي نگفت و سرجايش ننشست!
ه هاي خاندانش فوتباليست  پدربزرگ پدرمان خواب ديده بود كه يكي از بچاّ

بزرگي مي ش��ود و زين الدين زيدان را شكس��ت مي دهد ب��راي همين من 
دس��ت به كار شدم و بعد از كلاّي كالس فوتبال و تمرين و رياضت وارد زمين 
ش��دم ولي نمي دانم چطور ش��د كه شانزده به صفر باختيم و آبرويمان رفت. 
بعدها عادل فردوس��ي پور در تلويزيون گفت كه ما امكانات خوبي نداش��تيم 
به عنوان مثال همه اش ب��ه ما آب معدني مي دادند در حالي كه در تيم هاي 
خارج��ي به جاي آب معدني آب آناناس و نوش��ابه هاي مقواّي مي دهند و در 
ميان دو نيمه هم كلاّي چلوكباب و پيتزا و جوجه براي بازيكنانشان سفارش 
مي دهند. تازه مچ بند بازيكنانشان هم جنسش بهتر است. مگر مي شود در اين 

مملكت فوتباليست خيلي مشهوري شد؟!

سند شماره پنج:
زمين با اعتماد به نفس كامل دور خورش��يد مي گردد. خورش��يد هم حسابي 
خودش را گرفته اس��ت! سياّارات ديگر هم س��عي مي كنند خودشان را براي 

ا نمي توانند!!... خورشيد لوس كنند، اماّ
امروز تصميم گرفتم دانشمند بشوم و يك مقدار از اين مايعات رنگي بخرم 
و از ي��ك لوله آزمايش به درون يك لولة آزمايش ديگر بريزم تا يك چيزي 
كشف كنم. به پدرم گفته ام برايم چراغ الكلي اي بخرد كه تنها با الكل 1٢۶ 

درصد بهداشتي پاستوريزه و هموژنيزه كار مي كند ولي...
عزيز من تو آدم مشهوربشو نيستي بيخودي هم بهانه نگير!
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درباره ُجنگ »بيست«

نيره رضايي مطلق

اخبار

ت
س

دو
بيست هميشه عدد خوبي است

آن هايي كه دوران نوجواني خود را با برنامه »نيم رخ« گره زده اند حتمًا 
چهره مجري هاي معروف امروز تلويزيون يعني »اميرحس��ين مدرس« و 
»حس��ين رفيعي« را با اين برنامه به خاطر مي آورند. َده س��ال قبل وقتي 
شخصيت َففه در يك برنامة ُجنگ مانند پا به تلويزيون گذاشت بسياري از 

نوجوانان از مشتريان پر و پا قرص »نيم رخ« شدند.
برنامه اي آيتم بندي ش��ده كه در ميان هر كدام از پالتوهايش مجري 
بازيگ��ر، مدرس و رفيعي، مي آمدند و حرف هايي را براي نوجوانان مي زدند 

و نمايش هايي را اجرا مي كردند.
از آن زمان تا حاال چندين و چند برنامه براي نوجوانان س��اخته ش��ده 
كه به نوعي ادامه برنامه »نيم رخ« بوده است، حاال يا به نوعي از آن تقليد 
كرده يا س��عي كرده در آن نوع برنامه سازي تحول و تازگي ايجاد كند. اما 

هر چه باشد هيچي مثل خود برنامه و عواملش نمي شود.
برنامه »بيست« با همين نيت محصول همان گروه سازنده »نيم رخ« 

چند وقتي است كه روزهاي جمعه از شبكه يك پخش مي شود.
برنامه اي با حضور بازيگران آش��نا و كارگردان و تهيه كننده با س��ابقه 
تلويزيون، يعني محمد حسن زاده و پروين شمشكي؛ كارگردان و تهيه كننده 
»بيس��ت«، در كنار حس��ين رفيعي و سوسن  پرور س��عي كرده اند جذابيت 

تازه اي به برنامه شان بدهند.

فضاهاي طنز هنري را نوجوانان بيشتر دوست دارند
»خانه ما«، »پدر و پسر«،  »هري و مادربزرگ« و »خانواده بوم« اسم 
آيتم هاي برنامه »بيست« است. حسين رفيعي، رابعه اسكويي، سوسن پرور، 
حامد كالهداري،  آرش غالم آزاد، مريم پيركاري و فريد كشكولي بازيگران 

اين آيتم ها هستند.
پروين شمشكي تهيه كنندة اين مجموعه را، خيلي از ما با برنامه هاي 
كودك و عروسكي اش مي شناسيم، او خالق كاله قرمزي است و كاله قرمزي 
و صندوق پست از جمله مهم ترين كارهاي او به حساب مي آيد. عالوه بر 
اين تهيه بسياري از مسابقات كودك و نوجوان هم بر عهده او بوده است. 
شمش��كي كه س��ال ها پيش برنامه اي با همين نام ب��راي گروه كودك و 
نوجوان ش��بكه يك س��اخته بود، حاال هم با همان ايده، »بيست« را روي 

آنتن برده است.
احتماال به دليل اينكه بچه ها از عدد »بيست« خيلي خوششان مي آيد 
و آن را نماد عالي بودن و درس��ت بودن كارهايشان مي دانند او نيز اين عدد 

را براي برنامه اش انتخاب كرده است.
ش��كل كلي برنامه از آيتم ها و قس��مت هاي جداگانه تش��كيل شده 
است. هر بار يك موضوع محور اصلي اين قسمت هاست. بدقولي، غيبت، 
ورزش ك��ردن، هديه دادن، مس��افرت، باج گرفتن، بهانه جوي��ي و... هر بار 
توانسته موضوع اين برنامه باشد. نگاه طنزآميز و حتي غلو شده به اتفاقات 
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و برخورد آدم ها به محوريت قصه ها كمك كرده تا نوجوانان از هر قسمت 
لذت ببرند. در بخش »پدر و پس��ر«، وقتي حس��ين رفيعي را در نقش پسر 
خانواده مي بينيم ياد همان ففه مي افتيم، وقتي كه پس��ر اشتباه مي كند يا 
توقعات بيش از حد دارد و باعث مي ش��ود ك��ه اتفاق ناگواري بيفتد حس 
مي كنيم او خود ماست. خود نوجواني ماست كه قرار نيست همواره درست 

و بي عيب باشد. وقتي هم كه حسين رفيعي را در 
بخ��ش »خانواده بوم« مي بينيم و او حاال باباي 
خانواده اس��ت با آن س��بيل هاي از بناگوش در 
رفته باز هم او را مي پس��نديم و شخصيت پدر 

خانواده را باور مي كنيم.
ديدن »سوسن پرور« بازيگري كه با او در 
سريال »بزنگاه« رضا عطاران آشنا شده بوديم، 
در نق��ش مادربزرگ ه��ري و دختر خانواده نيز 
براي بچه ها جذاب است، بخصوص زماني كه 
سوس��ن پرور با لهجه اراكي و گريم مادربزرگ 
كاره��اي بامزه اي مي كند و دل مخاطبان را به 
دست مي آورد. او با تفكيك اين دو نقش يكي 

از كاره��اي مان��دگارش را در اين كار به نمايش گذاش��ته اس��ت. او دليل 
انتخ��اب اين دو نقش در اين برنامه را آش��نايي اش با كارگردان مجموعه 
مي داند. گويي حس��ن زاده كار قبلي پرور را در كار عطاران ديده بوده و بعد 
كه متوجه مي ش��ود سوسن پرور همش��هري خودش )اراكي( است از بيان 
لهجه هم خيالش راحت مي شود. شايد به همين دليل پرور از پيرزن اراكي 
ي اين آيتم  بيشتر خوشش آمده است. او متن هاي طنز و جداّ
را هم خيلي دوست دارد و معتقد است ساختار متن به حال 
و هواي نوجوانان نزديك تر است. در هر صورت پرور بازيگر 
تئاتر، كه سال ها با تئاترهاي صحنه اي با حال و هواي طنز 
اجتماع��ي روي صحنه بوده اس��ت، كم ك��م دارد تجربيات 
تلويزيوني اش را نش��ان مي دهد. از سوي ديگر حضور رابعه 
اس��كويي هم با فيزيك خاص اش كاماًل به نقش طنز مادر 

خانواده نزديك است.
همه اين ها نشان از دقت و ظرافت در انتخاب بازيگران 
اس��ت، ضمن اينكه متن هاي مجموعه ه��م حال و هواي 
متناس��ب با حال و هواي نوجوان��ان دارد. متن هايي كه در 
عين داش��تن پيام حاوي طنز هم است، مثاًل »هري پاتر«؛ 
ش��خصيت معروف و مورد عالقه نوجوانان، اين بار در اين 
ُجنگ س��ر و كله اش پيدا مي شود. نوجواني كه عاشق يك 
شخصيت داستاني اس��ت اسمش حميد است ولي دوست 
دارد به او بگويند هري... اين موضوع اتفاقاً باب بسياري از 
رويدادها را در آن قس��مت باز مي كند، يا نقش ففه ضمن 
اينكه بدآموزي ندارد به نوعي مورد عالقه نوجوانان است.

اين شخصيت بچه نيست،  زرنگ است و خودش را به 
خنگي و بچگي مي زند. يك وقت هايي هم دل آدم برايش 
به رحم مي آيد ولي به هر حال يك جاهايي اين شخصيت 
كارهاي منفي انجام مي ده��د. كارهايي مثل باج گرفتن و 
بهانه گرفتن كه اتفاقاً در ميان نوجوانان ديده مي ش��ود و از 
نمونه رفتارهاي نادرستي است كه بيشتر در ميان نوجوانان 
ديده مي شود. شايد اين ش��خصيت مي خواهد يادآور شود 
قرار نيس��ت همه نوجوانان مثبت و خوب باش��ند و بايد به 

يك شكل تعادل در رفتارها رسيد.
نگارش متن ها به اين صورت كه هم به زبان نوجواني 
نزديك اس��ت و ه��م با آن ها ارتباط برقرار مي كند ش��ايد 
مهم ترين امتياز اين برنامه باش��د ك��ه در كنار كارگردان و 
بازيگراني كه حضور داش��ته اند كار را به خوبي پيش برده 

است. 
»بيس��ت« ُجنگي اس��ت نوجوانانه، با دكوري ساده و 
دلپذير كه در البه الي حرف هاي دور از نصيحت گونه اش و 
نقش هاي ساده و صميمي آدم هايش توانسته برنامه موفقي 

براي نوجوانان از آب دربيايد.
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شب هاي پاييزي منتظر سريال 
جديد مهران مديري باشيد

با توجه به اينكه امسال سال »اصالح الگوي مصرف« نام گذاري شده 
اس��ت مهران مديري هم تالش كرده بر اين اساس سريالش را روي آنتن 

شبكه سه بفرستد.
بع��د از س��ريال هاي »م��رد هزار چه��ره« و »مرد دو ه��زار چهره« 
خيلي ها فكر مي كردند كه مديري نام س��ريال بعدي اش را »مرد سه هزار 
چهره« مي گ��ذارد و دنباله اي بر اين مجموعه مي س��ازد اما او اعالم كرد 
كه مي خواهد دوباره به دوران طاليي طنز ش��بانه ۹۰ قس��متي برگردد و 
يك س��ريال شبانه نه خيلي طنز درباره اصالح الگوي مصرف بسازد. فعاًل 
بس��ياري از بازيگران نام آشنا مانند س��يامك انصاري، آرام جعفري، سحر 
ذكريا، سحر جعفري جوزاني، هادي كاظمي، نادر سليماني و... كه قباًل هم 

با مديري همكاري كرده اند اسمش��ان در ليست بازيگران اين سريال قرار 
گرفته  است. نويسندگي متن هاي اين مجموعه را اميرمهدي ژوله و خشايار 
الوند؛ نويس��ندگان مجموعه هاي قبلي مديري برعه��ده گرفته اند. به نظر 
مي آيد مديري در اواخر ماه جاري بتواند سكانس هاي اوليه سريالش را كليد 

بزند. فعاًل كه او مشغول تكميل كردن تيم بازيگري و فني سريال است.

اخبار

ت
س

دو

مدرسه ما، مدرسه خودمان
بعد از مدت ها مي توانيد ش��اهد يك سريال نوجوانانه در شبكه دو باشيد. 
»مدرس��ه ما« روايت بچه هاي كالس سوم ج مدرسه  راهنمايي شهيد چمران 
اس��ت كه دردسرها و مش��كالتي براي مدرس��ه ايجاد مي كنند و هر بار يك 
موضوع محور اين سريال خواهد بود. »مدرسه ما« روزهاي زوج ساعت شش 

عصر از اين شبكه پخش مي شود.
داريوش ياري؛ كارگردان اين سريال و بهروز مفيد تهيه كننده آن هستند. 
حضور بازيگراني چون مهران رجبي در نقش بابا رحيم، اصغر نقي زاده، در نقش 
ناظم، فردوس كاوياني در نقش مدير مدرسه و علي اوسيوند و رضا توكلي به 

اين مجموعه جذابيت بيشتري داده است.
آن هايي كه اين سريال سي و نُه قسمتي را دنبال مي كنند احتمااًل از شباهت اتفاقاتي كه در اين مدرسه رخ مي دهد با اتفاقاتي كه يك روز در ميان 

خودشان رخ داده است، خوشحال خواهند شد. ما هم سعي مي كنيم به زودي درباره اين سريال مطلب مفصلي ارائه كنيم.

خبرهاي تلويزيوني

مسابقه محله و شيرين كاري هاي تازه
مسعود روشن پژوه؛ مجري با سابقه و بامزه مسابقه محله را همه مي شناسند. او كه هر بار 
با حضور در يك شهر و يك مجله با نوجوانان مختلف سر و كله مي زند تا لبخندي به لب آن ها 
بياورد، اين بار با يك س��ري شيرين كاري  تازه به شبكه دو مي آيد. او خبر داده كه سري جديد 
اين مسابقه را ضبط كرده و به طور حتم بچه هاي از سري جديد كه پنجاه و دو قسمت است، 
لذت خواهد برد. روشن پژوه در اين مسابقه كه سال هاست آن را تهيه مي كند، دوست دارد هر 

بار از يك شيرين كاري جديد و حتي سخت استفاده كند تا بچه  احساس تكراري بودن نكنند.
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ابراهيم زارعي

جدولورزشي
افقي:

1. ملي پوش تكواندوي كشورمان
٢. كشتي گير سابق تيم ملي ايران � از پيشكسوتان تكنواندو

3. آغاز � آهسته � دل آزار كهنه
4. حرف ندا � كامل � از فنون كونگ فو

۵. از قهرمان��ان كاراته � ن��ام مهدوي كيا ملي پوش ايران��ي تيم فوتبال 
اينتراخت فرانكفورت

۶. بي آاليش � طراح بازي در هر تيم
٧. بزدل � ملي پوش ايتاليايي بايرن مونيخ

۸. از سور قرآن كريم � ملي پوش فوتبال هلند � عالمت جمع
۹. قورباغة درختي � فرياد تحسين � سنگربان نام آور آلمان در جام جهاني 

٢۰۰۶
1۰. ن��ام ميلوتينوويچ مربي نامدار كه اكنون هدايت تيم ملي عراق را به 

عهده دارد � حركات نمايشي ووشو
11. از ملي پوشان بوكس كشورمان

عمودي:
1. نايب قهرمان بازي هاي آسيايي ٢۰۰۶ دوحه، در تكواندو � روزشمار

٢. نام عقيلي ملي پوش فوتبال كشورمان � ملي پوش جودو
3. زالو � نام ويشگاهي كاراته كار نام آور كشور � شهر خرما

4. حرف ندا � از ورزش هاي رزمي � از پيامبران الهي
۵. حافظه � مسابقة اسب دواني

۶. دشمني � كتاب حضرت موسي)ع(
٧. بازيكنان پوشش��ي فوتب��ال كه يك خط از دروازه ب��ان جلوترند � نام 

بوناچيچ سرمربي فوالد خوزستان
۸. نام برهاني مهاجم استقالل � ملي پوش ووشو � تازه

۹. ماه كم   حرف � نام رحمتي دروازه بان تيم ملي ايران � جام قهرمانان
1۰. نام دست نشان مربي نساجي قائم شهر � خوش باور

11. قضاوت در ميدان مسابقه � رزمايش
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پروفسور حسابي را همه مي شناسيم. او واقعاً چون ستاره اي پرنور درخشيد 
و همه جا را روش��ن كرد. محمود حسابي در سال 1٢۸1 شمسي در تهران 
متولد شد. پدر و مادرش اهل تفرش بودند. محمود چهارساله بود كه همراه 
با خانواده و پدربزرگش كه سفير ايران در بغداد بود به بغداد رفت و پس از دو 
سال به دمشق و يك سال بعد به بيروت عزيمت كرد. در سن هفت سالگي 
در مدرس��ه ي شبانه روزي فرانسوي بيروت ثبت نام كرد و مشغول تحصيل 

شد. او عالقه ي فوق العاده اي به تحصيل داشت. هنوز چندماهي نگذشته بود 
كه زمان مأموريت پدربزرگش در بيروت، به پايان رسيد و قرار بر اين شد كه 
محمود و برادرش به تنهايي در مدرسه ي شبانه روزي فرانسوي بيروت بمانند 
و تحصيالت خود را ادامه دهند، اما هنگام ترك بيروت، بي تابي مادرش��ان 
سبب شد، كه مادر از كشتي پياده شود و در بيروت بماند،  سال اول تحصيل 
محمود بسيار مشكل بود چون او با داشتن مذهب و ملياّت متفاوت با ساير 

بزرگان
ت

س
دو

پروفسور 
حسابي
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دانش آموزان )يعني مسلمان و ايراني بودن محمود( و ندانستن زبان فرانسه 
و عربي، مواجه بود. اما پس از گذش��ت يك سال، محمود زبان فرانسه و 
عربي را به خوبي فرا گرفت و در دروس ديگر هم اس��تعداد سرشار خود را 
نشان داد، به طوري كه در سال دوم،  شاگرد اول مدرسه شد و جايزه دريافت 
كرد. جالب توجه اين كه نمره هاي محمود در زبان فرانسه، باالتر از نمرات 
هم شاگردي هاي فرانسوي االصل او بود. اين برتري درسي، در سال هاي 
بعد نيز ادامه داشت، تا جايي كه وضع محمود، زبانزد معلمان و دانش آموزان 
گرديد. او در سن يازده سالگي آموزش دوره ي متوسطه را آغاز كرد. اما با 
شروع جنگ جهاني اول مدرسه ي فرانسوي بيروت تعطيل شد و محمود 
در من��زل، از يك معلم خصوصي درس ياد مي گرفت و مادرش هم به او 
زبان فارسي ياد مي داد و او را در يادگيري مسائل تشويق و ياري مي كرد. او 

با آموزش زبان فارسي شروع به خواندن كتاب 
گلس��تان و بوستان س��عدي، غزلياّات حافظ 
و قرآن ك��رد. اس��تعداد و حافظه ي محمود 
ب��ه اندازه اي قوي بود كه در يك تابس��تان، 
توانست با مطالعه ي كتاب فرهنگ )آلماني 
� فرانسه( زبان آلماني را به خوبي ياد بگيرد. 
محمود بعد از آن زبان انگليسي را هم خوب 
ي��اد گرفت و در كالج آمريكايي ثبت نام كرد 
و مشغول تحصيل شد. اما پولي كه از ايران 
براي آن ها فرستاده مي شد، به داليلي قطع 
ش��د، درنتيجه وضع مالي و اقتصادي آن ها 
به مش��كل برخورد. مادر محمود ش��روع به 
فروختن زي��ورآالت خود و وس��ايل قيمتي 
منزل كرد تا بتواند زندگي خود و فرزندانش را 
اداره كند. ولي كم كم اين منبع درآمد به پايان 
رسيد. مادر از اين وضعيت سخت ناراحت بود، 

ب��ا اين كه بچه ها او را دلداري مي دادن��د ولي او طاقت نياورد و از ناراحتي 
س��كته كرد و سخت بيمار شد. آن ها در شرايط خيلي بدي قرار داشتند و 
مجبور بودند نان خشك جمع كنند و براي ادامه ي زندگي از آن ها استفاده 
كنند. اما علي رغم همه ي مش��كالت، محمود سال هاي تحصيلي خود را 
با موفقياّت پشت سر مي گذاشت و عالوه بر درس، در رشته هاي مختلف 
ورزشي هم فعاليت داشت و مربي شنا شد. پس از پايان جنگ جهاني اول، 
در مدرسه ي مهندسي فرانسوي بيروت ثبت نام كرد و تحصيالت خود را 
در آن مدرسه دنبال نمود. او در ايام تابستان، با نقشه كشي و خدمت در يك 
مؤسسه ي راه سازي، هزينه هاي زندگي و تحصيل خود را تأمين مي نمود و 
پس از سه سال ديپلم مهندسي دريافت كرد. سپس به دانشگاه آمريكايي 
كه تحصيل در آن را ناتمام گذاش��ته بود بازگش��ت و پس از چهارسال با 
اخذ ليسانس در رش��ته هاي تاريخ، رياضي، زيست شناسي و اخترشناسي 
فارغ التحصيل گرديد. بعد از آن از بيروت به فرانسه رفت و در دانشكده ي 

برق مش��غول تحصيل ش��د و با دريافت ديپلم مهندسي برق، در راه آهن 
سراسري فرانسه مشغول به كار شد، اما روح كنجكاو و استعداد سرشارش 
ارضاء نمي ش��د و با موفقياّت چشمگيري در امتحان دشواري كه پروفسور 
»فابري« از او گرفت، محمود به دانش��گاه س��وربن فرانسه راه يافت و در 
دكتراي رش��ته ي فيزيك تحصيالت خود را ادامه داد و طولي نكشيد كه 
او دكتراي فيزيك را با درجه ي ممتاز دريافت كرد و به ايران برگش��ت و 
در وزارت راه مش��غول به كار شد. دكتر محمود حسابي، پدر فيزيك نوين 
و چهره ي تابناك علوم جديد در ايران، يكي از شخصيت هاي برجسته و 
برگزيده ي دانش در س��طح جهان و به خصوص اين م��رز و بوم بود، كه 
بيش از شصت سال خدمات ارزشمند علمي و فرهنگي به كشور نمود. او 
در انتقال علم جديد به ايران، عمده ترين سهم را داشت كه قابل مقايسه با 
هيچ كسي نبود. دكتر حسابي باني اولين دانشگاه و 
اولين دارالمعلمين و بنيان گذار ده ها مركز تحقيقاتي 
و پژوهش��ي در ايران بود، به طوري كه تاريخچه ي 
آموزش فيزيك دانش��گاهي و تأسيس دانشگاه در 
ايران، به نام دكتر حس��ابي رقم  زده شد. او عاشق 
خاك ايران و مملكتش بود، او دوست داشت ايران 
هميشه سرافراز باشد و شكوفايي علمي اين كشور 
را آرزو داشت. به طوري كه دوست نداشت لحظه اي 
از كشورش دور شود. 3 نمونه از مشاغل و خدمات 

پروفسور حسابي در ايران به اين شرح است.
1� مهندسي راه در وزارت راه و ترابري

٢� ايجاد اولين ايستگاه هواشناسي در ايران
3� نوش��تن قانون دانشگاه و تأسيس دانشگاه 

تهران
همچنين پروفسور حسابي مقاالت و رساله هاي 
فراواني در زمينه هاي مختلف دارد ازجمله: تفسير 

امواج � ماهيت ماده � ذراّات پيوسته � توانايي زبان فارسي.
پروفسور محمود حس��ابي در انجمن هاي علمي سطح باالي جهان 
عضويت داشت و در اكثر محافل و مراكز علمي دنيا، كنفرانس هاي علمي 
ارائه كرد. او از سوي يك مركز علمي در آمريكا، به عنوان كانديداي مرد در 

سال 1۹۹۰ جهان انتخاب شده است.
وي، فيزيكدان برجسته ي معاصر، با  كسب نام نيك و به جاي گذاشتن 
آثار علمي و فرهنگي بی ش��مار، پس از يك عمر نود س��اله با كوشش و 
تالش، دوازدهم شهريور 13٧1 شمسي در بيمارستان دانشگاه ژنو، زندگي 

پربار خود را بدرود گفت. 

منابع:
اطالعات علمي، دي ماه 13٦٩ � شماره ي 21

چهره ي درخشان
داستان هاي كودكي بزرگان تاريخ  داستان هاي كودكي مردان بزرگ، صفحه ي ٥٦

ستارگان درخشان / مهدي مرادحاصل/ انتشارات تربيت
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روزي م��ردي نزد حاكمي رفت و با ناراحتي به او گفت: 
»من مردي بازرگان هس��تم. چندي پيش، دو هزار دينار طال 
در كيس��ه اي ريختم و در كيسه را بس��تم و آن را مهر كردم. 
سپس كيس��ه را نزد قاضي شهر بردم و به عنوان امانت پيش 
او گذاش��تم. سپس به قصد تجارت به هندوستان رفتم. در راه، 
دزدان به من حمله كردند و همه هست و نيستم را با خود بردند. 
من به ناچار به ش��هر خود بازگش��تم و نزد قاضي رفتم تا كيسه 

طالهايم را از او بگيرم.
قاضي كيس��ه را به من بازگرداند. ام��ا وقتي به خانه 

رس��يدم و در كيس��ه را باز كردم، حيرت زده ديدم كه به 
جاي س��كه هاي طال، سكه هاي مسي در داخل كيسه 
قرار دارد. به شدت ناراحت شدم. پيش قاضي برگشتم 
و به او گفتم كه چرا به جاي سكه هاي طال، در داخل 

كيسه سكه هاي مسي قرار دارد؟
قاضي با خش��م به من گفت: »تو هنگامي كه اين 

كيس��ه را به من دادي نگفتي كه در داخل آن چيس��ت. 
كيس��ه ات هم مهر و موم بود. من هم اين كيسه را به همان 

شكل به تو برگرداندم. پس به من ارتباطي ندارد كه در داخل كيسه 
سكه هاي مسي وجود دارد!

حاال من پيش شما آمده ام تا سكه هاي طاليم را از قاضي بگيريد.«
حاكم فكري كرد و گفت: »من سكه هاي طالي تو را پس مي گيرم، 
اما تو برو و كيسه اي را كه داخل آن سكه هاي طال را ريخته بودي،  براي 

من بياور.«
مرد رفت و كيسه را براي حاكم آورد. حاكم با دقت همه جاي كيسه 
را نگاه كرد تا ببيند آيا اثري از ش��كافي در كيسه وجود دارد كه سكه را از 

آن خارج كرده باشند، يا نه. اما چيزي ديده نمي شد.
حاكم با خود گفت: »حتماً اين كيس��ه را ش��كافته اند و 

سكه هاي طال را برداشته اند و به جاي آن، سكه هاي مسي 
گذاشته اند و بعد ماهرانه آن را تعمير كرده اند.«

حاكم به خوابگاه رفت و فكر كرد كه چطور 
س��ر از اين ماج��را درآورد. او خنجرش را 

درآورد و آن را روي پارچ��ه يك بالش 
كشيد و چند جاي آن را شكاف داد.

صبح زود، حاكم از خواب برخاست 

»سياست نامه، نوشته خواجه نظام الملك، كتابي درباره 
است.  زندگي  روش هاي  بهترين  و  كشورداري  شيوه هاي 
بود،  سلجوقي  ارسالن  آلب  وزير  كه  نظام الملك  خواجه 
او در قرن پنجم  اواخر عمر نوشته است.  اين كتاب را در 
هجري زندگي مي كرد. سياست نامه پنجاه و يك فصل دارد 
اندرز و هم درباره زندگي  شاهان  كه مطالب آن هم پند و 

است.«

كيسه 
سربسته!
تصويرگر: طاهر شعباني

زري عباس زاده
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و بدون آنكه در اين مورد، چيزي به كسي بگويد، از قصر خارج شد و با عده اي به شكار رفت.
وقتي كه حاكم از شكار برگشت، داخل اتاق رفت و با تعجب ديد كه روي بالشي كه آن را شكاف انداخته بود، كاماًل سالم است. 
حاكم خدمتكار خود را صدا كرد و گفت: »اين روبالش��ي پاره شده بود، حال چگونه است كه 

كاماًل سالم به نظر مي رسد!«
مستخدم اول از ترس گفت كه روبالشي از ابتدا پاره نشده بود و ديگران به دروغ اين را 
به حاكم گفته اند! اما بعد كه حاكم گفت خود اين كار را كرده بود، خدمتكار گفت: »رفوگر 

بسيار ماهري كه در شهر است، شكاف هاي روبالشي را ماهرانه تعمير كرده است.«
حاكم دستور داد رفوگر را به قصر بياورند.

وقتي كه رفوگر آمد، حاكم از او پرسيد: »آيا تو اين روبالشي را تعمير 
كرده اي؟«

رفوگر گفت: »بله قربان!«
حاكم پرس��يد: »آيا در اين مدت يك كيس��ه سبزرنگ را هم تعمير 

كرده اي؟«
رفوگر فكري كرد و گفت: »بله قربان! چند ماه پيش به خانه قاضي 
شهر رفتم و كيسه سبزرنگي را كه شكافته شده بود، تعمير 

كردم.«
حاكم كيسه را به او نشان داد. مرد رفوگر 
محل ش��كافي را كه تعمير كرده بود به حاكم 
نش��ان داد و گفت:  »اين قسمت كيسه شكافته 

شده بود كه من آن را تعمير كردم.«
حاكم دس��تور داد قاضي و مرد صاحب 
كيسه را بياورند. وقتي كه آن ها حاضر شدند، حاكم 
به قاضي گفت: »تو بايد امانت دار مردم باشي نه اينكه 

در مال مردم خيانت كني!«
قاضي ابتدا از اين حرف اظهار تعجب كرد و گفت: 

»من تا به حال در مال كسي خيانت نكرده ام!«
حاكم دستور داد مرد رفوگر را حاضر كنند. وقتي كه او آمد، حاكم به 
قاضي گفت: »حال بگو بدانم، آيا تو اين كيسه را نشكافتي و سكه هاي 
ط��الي داخ��ل آن را بي��رون 
ني��اوردي و بع��د ب��ه اين مرد 
رفوگر نگفتي كه جاي شكاف 

را ماهرانه تعمير كند؟!«
قاضي از ت��رس به لرزه 
افتاد و همه چي��ز را اعتراف 

كرد.
قاض��ي مجب��ور ش��د، تم��ام 
پول ه��اي مرد صاحب كيس��ه را به او 
برگرداند. بعد پنج هزار دينار هم جريمه داد 

تا حاكم از كشتن او چشم پوشي كند...
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فلوريان دورو كريهانا متولد 1۹۵۸ در گاالتی رومانی و فارغ التحصيل رش��ته ی طراحی نيروی 
دريايی است.

وی تاكنون نمايشگاه های انفرادی متعددی داشته كه از جمله می توان به اين موارد اشاره كرد: 
انجمن كاريكاتوريس��ت های بخارست )رومانی،( موزه ی هنرهای معاصر »مونچه هاوس گوسالر« 
)آلمان(، موزه ی كاريكاتور »وارساو« )لهستان(، مركز تمدن »ويته مريل لينت« )بلژيك( و خانه ی طنز 

و هجو »گابروو« )بلغارستان(.
كريهانا در س��ال های ٢۰۰۰، ٢۰۰3 و ٢۰۰۵ به عنوان كاريكاتوريست 
برگزيده ی رومانی شناخته شده و در سال ٢۰۰۰ سفير كاريكاتور در انجمن 

كاريكاتوريست های تركيه بوده است.
برخی جوايز: 

برنده ی جايزه ی اول جش��نواره های بين المللی پراگ، بلگراد، گابروو، 
سانتاكروز، هانوور، زاگرب، نووی ساد، لگنيكا و بوچاوت.

فلوریاندوروکریهانا
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خداداد عزيزی: ككی كه ناجی شد

 به فوتبال حرفه ای
افسون حضرتي احتياج داريم

خداداد عزيزی يكی از چهره های فوتبال ماست كه به سختی از خاطره مردم محو می شود با گذشت بيش از ده سال از 
بازی به ياد ماندنی ايران با استراليا كه با گل خداداد ايران جهانی شد هنوز كه هنوز است ديدن آن مسابقه خاطرات نوستالژيك 
خود را به همراه دارد. خداداد پس از آن كه بيش از نيمی از دوران محروميت خود را طی كرد مورد بخش�ش قرار گرفت تا بار 
ديگر فعاليتهای خود را از سر بگيرد. شايد اين بار وی بتواند روابطش را با ديگران مديريت كند. با وی زمانی همكالم شديم كه 
راه مشهد بود و قصد داشت به زيارت امام هشتم شيعيان ، امام رضا )ع( برود. از وی خواستيم كه به جای همه ما نايب الزياره 

باشد اميدواريم كه خدا قسمت همه بكند:

Õ آقای عزيزی انگاری جای شلوغی هستيد؟ 
بله، در ترافيك يكی از خيابانهای مشهد كه به حرم منتهی 

می شود مانده ام.
Õ وقتی رانندگی كه با موبايل صحبت نمی كنيد؟

نه با يكی از دوستان هستم جای شما خالی می رويم زيارت. 
اميدوارم كه خداوند اين بنده كوچكش را از نظر دور ندارد.

Õ م�ی توان�م چند تا س�وال درباره فوتبال از ش�ما 
بپرسم؟

حتما فوتبال كار من اس��ت و من وظيفه خودم می دانم كه 
هميشه جوابگوی خبرنگاران باشم.

Õ االن چه احساسی داريد؟
خب راس��تش خيلی خوش��حالم و اميدوارم كه اين مسايل 
ديگر تكرار نشود. من اش��تباهی كردم كه ضمن عذرخواهی از 

همه ديگر تكرار نمی شود.
Õ مسايل فوتبال را چگونه بررسی می كنيد؟

ببينيد ما اس��تعدادهای بسياری در كش��ور داريم. به جرات 
می توانم بگويم پتانس��يلی كه ما داريم در هيچ كجای دنيا پيدا 

نمی شود. به غير از بازيكن ما مردم فوتبال دوستی هم داريم 
كه بهترين پش��توانه برای فوتبال ما به حساب می آيند. مثال 
شما بازيهای ليگ امارات را ديده ايد؟ يا بازيهای ملی كه در 
حوزه خليج فارس برگزار می شود؟ ورزشگاه هايشان تقريبا از 
جمعيت خالی است. اين نشان می دهد كه مردم اين كشورها 
خيلی به فوتبال عالقمند نيس��تند. ول��ی در ايران يك بازی 
كه بين هفته برگزار می ش��ود كمتر از 3۰ – 4۰ هزار نفر به 
ورزشگاه نمی روند. بنابراين به نظرم ما نيازمند فوتبال حرفه ای 
هستيم كه خوشبختانه قدمهای آن برداشته شده ديگر از بی 
نظمی های گذشته خبری نيست. ولی بايد اين موضوع شتاب 

بيشتری پيدا كند.
Õ  حتی می توانيم به ليگ هم اشاره كنيم.

ص��د در صد. ديگر نمی توان ب��ه راحتی گفت چه تيمی از 
قبل برنده يا قهرمان اس��ت رقابتها خيلی نزديك اس��ت و حتی 
يك گل بيش��تر يا يك امتياز بيشتر واقعا تعيين كننده است و از 

ورزش

ت
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همه مهمتر تيم های شهرستانی به خودباوری رسيده اند. عمده 
بازيكنان تيمهای اس��تقالل و پرس��پوليس و حت��ی تيم ملی را 
بازيكنان شهرستانی تشكيل می دهند. مثال شما به تيمی مثل 
م��س كرمان نگاه كنيد با اقتدار بازی می كند مقام س��وم را به 

دست می آورد و از قبل بازنده و زنگ تفريح نيست. 
Õ به نظر ش�ما مربيگری سخت تر است يا بازيكن 

بودن؟
من اعتقاد دارم بين اين دو كار بزرگ خيلی فرقی نيست. هر 
دو در قبال عالقمندانشان جوابگو هستند. مربی به نوعی مسوول 

است بازيكن به نوعی.
Õ يعنی فرقی بين آنها نيست؟

فرق كه هست ولی نه اينكه تفاوتی بين اين دو باشد.
Õ در شكست ها هم مسووليت يكسانی دارند؟

)با خنده( درس��تش اين است كه هر دو مسووليت يكسان 
داش��ته باش��ند ولی بيش��تر نگاهها متوجه مربی است. من هم 
بازيكن بودم و هم مربی. شايد باور كردنی نباشد اگر بگويم كه 
هر دو به يك اندازه س��خت و با مسووليت سنگين همراه است. 
بهتر آن است كه از شكست ها درس بگيريم تا اينكه بخواهيم 
به دنبال مقصر باش��يم. در شكست يك تيم همه به اندازه هم 

سهم دارند. 
Õ پس چرا فقط مربی تعويض ميشود؟

چ��ون برنامه ه��ای يك تيم را مربی ارائه می كند دس��ت 
اندركاران اين احس��اس را می كنند كه تعويض مربی می تواند 
و آمدن فرد جديد می تواند همراه با برنامه بهتر و تاكتيك بهتر 
برای يك تيم باشد. ولی گاهی اوقات تعويض مربی يك شوك 
خوب برای تيم و بازيكنان اس��ت تا بلكه بتوانند نتايج ضعيف را 
عوض كنند. بارها ش��اهد اين مساله بوده ايم كه تعويض مربی 

حتی منجر به موفقيت يك تيم شده است.
Õ  شما با تعويض مربی موافق هستيد؟

)با خنده( االن كه خودم مربی هس��تم نه. شوخی می كنم. 
من معتقدم به جای تعويض مربی بايد اشكاالت تيم برطرف شود 

چون اگر يك مشكلی ريشه دار باشد تعويض مربی هم 
نم��ی تواند دردی از تيم دوا كند. چه قدر خوب بود كه 
مربی يك تيم به همراه عده ای كارشناس به طور دائم 
بحث و گفتگو می كرد تا مشكالت به تدريج برطرف 

شوند.
Õ شما سيستم مشورتی را توصيه می  كنيد؟

حداقل برای مواقع بحرانی چاره ساز است.
Õ خودت�ان هم حاضري�د از كارشناس�انی 

مشاوره بگيريد؟
بله چرا كه نه؟

Õ ش�ما هميشه وقتی كه می خواهيد به خانواده تان 
سر بزنيد دست پر وارد منزل می شويد؟

ش��ايد باور نكنيد ولی هر وقت كه ب��ه منزل پدرم می روم 
سعی می كنم برای نوه ها و خواهر برادرها هديه كوچكی ببرم 
حتی اگر ش��ده اين هديه به شكل بستنی باشد. به نظرم هديه 

دادن كار پسنديده ای است.
هميشه اين كار را می كنيد؟

بله 
Õ مثال آخرين بار با خودتان چی برديد؟

از مشهد نبات گرفتم و نشاسته.
Õ سوغاتی برديد؟

دقيقا.
Õ آخرين خوابی كه ديديد به ياد داريد؟

بله اتفاقا ديش��ب خواب خدابيامرز مادرم را ديدم كه به من 
س��فارش كردند حتما در صحن امام رضا )ع( چهارده عدد شمع 
روش��ن كنم. االن هم به قصد زيارت و برآورده كردن خواس��ته 
مادرم آمدم زيارت. به همه به خصوص به بچه ها می گويم كه 
قدر پدر و مادرشان را خيلی بدانند و دست بوس آنها باشند چون 

بهترين دوست هر انسانی پدر و مادرش است.
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ليگ قهرمانان اروپا )جام باش��گاه هاي اروپا( 
مسابقاتي فصلي اس��ت كه از سال 1۹۵۵ توسط 
يوفا براي باشگاه هاي موفق اروپا برگزار مي شود.

اين مسابقات كه رئال مادريد از اسپانيا با ۹ بار 
قهرماني در آن پرافتخارترين تيم به شمار مي رود 
در چند مرحله انجام مي ش��ود و زمان شروع آن 
اواس��ط ماه جوالي با سه دور مسابقات مقدماتي 
اس��ت. 1۶ تيم برتر مراح��ل مقدماتي به 1۶ تيم 
ديگ��ر كه قبال براي دور نهايي انتخاب ش��ده اند 
مي پيوندد و مرحله گروهي جام باشگاه هاي اروپا 
شروع مي شود. پس از مرحله گروهي ۸ تيم برتر و 
هشت تيم دوم گروه هاي هشت گانه مرحله حذفي 

مسابقات را برگزار مي كنند. 
در اين مرحله هر تيم يك بار در زمين خود و 
يك بار در زمين تيم حريف به ميدان خواهد رفت. 
در صورت تس��اوي در تعداد گل هاي زده شده در 
دو ديدار رفت و برگش��ت گل زده در خانه حريف 
تعيين كنن��ده قهرمان خواهد ب��ود. اگر در تعداد 
گل هاي زده در خانه حريف هم دو تيم مس��اوي 
باشند دو وقت اضافه تيم برنده را مشخص خواهند 

كرد. در صورت تساوي در اين دو وقت اضافه هم 
پنالتي برنده بازي را مشخص خواهد كرد. 

تنه��ا فينال ليگ قهرمان اروپا كه در ماه مه 
برگزاري مي ش��ود يك استثنا به ش��مار مي رود: 
فينال تنها يك بار در يك ورزشگاه كه از دو سال 

قبل مشخص شده است برگزار خواهد شد.

تاريخچه
اين مس��ابقات در س��ال 1۹۵۵ با پيش��نهاد 
يك روزنامه نگار فرانس��وي اكيپ، گابريل آْنوت 
پايه گ��ذاري ش��د. در ابتدا ش��يوه برگ��زاري اين 
مس��ابقات كه جام اروپا نام داش��ت اين گونه بود 
كه تيم هاي برتر مسابقات باشگاهي كشورهاي 
اروپايي در دو گروه با هم به رقابت مي پرداختند. 
اين مس��ابقات تا س��ال 1۹۹٢ با همين نام ادامه 
داش��ت اما در اين سال نام آن به ليگ قهرمانان 
اروپ��ا )uefa champions league( تغيير 
داده ش��د. ش��يوه برگزاري آن هم در سال 1۹۹٧ 
تغيير داده شد و عالوه بر تيم هاي اول ليگ هاي 
داخلي اروپاي��ي، تيم هاي دوم و س��وم و چهارم 

برخي ليگ ها هم در مسابقات شركت كردند.
در سيس��تم جديد گزينش يوفا تيمي كه در 
ليگ اسپانيا دوم شود با تيمي كه در ليگ كشوري 
همچون لهستان قهرمان شود تفاوت هايي دارد. در 
اين سيستم تيم دوم الليگا اولويت بيشتري براي 
شركت مستقيم در مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
دارد. در سيس��تم جديد تيم ه��اي برتر ليگ هاي 
قدرتمند اروپايي كه در كشور خود جايگاه اول را 
كسب نكرده اند نيازي ندارند در مرحله مقدماتي 
شركت كنند اما تيم هاي اول ليگ هاي ضعيف تر 
بايد در مرحله مقدمات��ي پيش از مرحله گروهي 

شركت كنند.
قهرمان اروپا در س��ال هاي 1۹۶۰ تا ٢۰۰۰ 
در ديداري س��نتي با قهرمان كوپ��ا ليبرتادورس 
)ليگ باشگاهي كشورهاي آمريكاي جنوبي( جام 
بين المللي را برگزار مي كردند. در اين سال اما فيفا 
جام باش��گاه هاي جهان را برگزار كرد و قهرمان 
اروپا يكي از شركت كنندگان اين جام است كه با 

قهرمانان ديگر قاره ها به رقابت خواهد پرداخت.

ورزش

ت
س

دو آشنايي با ليگ 
قهرمانان

 اروپا
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سيستم گزينش تيم ها
تمامي كشورهاي عضو اتحاديه فوتبال اروپا 
)به جز ليختن اش��تاين كه ليگ ن��دارد( مي توانند 
تيم هاي اول، و در برخي كش��ورها تيم هاي دوم، 
س��وم و چهارم خ��ود را در ليگ قهرمان��ان اروپا 
شركت دهند. تعداد تيم هايي كه از يك كشور در 
ليگ  قهرمانان اروپا شركت داده مي شود به جايگاه 
آن ها در رده بندي بهتري��ن ليگ هاي اروپايي در 

رنكينگ اتحاديه اروپا بستگي دارد:
u ليگ هاي اول تا سوم 4 تيم 

u ليگ هاي چهارم تا ششم  3 تيم 
u ليگهاي هفتم تا پانزدهم ٢ تيم 
u ليگ هاي 1۶ و پايين تر 1 تيم

رده بن��دي ليگ ها همچني��ن مرحله اي كه 
تيم هاي آن ها بايد در ليگ قهرمانان مس��ابقات 
خود را شروع كنند مشخص مي كند. براي نمونه 
س��ه ليگ برتر دو جايگاه ثابت در مرحله گروهي 
دارند )براي تيم ه��اي اول و دوم( و دو جايگاه در 
مرحل��ه مقداتي )براي تيم هاي س��وم و چهارم(، 
جايي كه تيم هاي اول ليگ هاي درجه 4 كار خود 
را ش��روع مي كنند. ۹ ليگ برتر رنكينگ اتحاديه 
اروپ��ا حداقل ي��ك جايگاه اتوماتي��ك در مرحله 
گروهي دارند. اين شيوه گزينش تيم ها البته گاهي 

چندان هم منطقي به نظر نمي رسد براي نمونه در 
فصل ٢۰۰۵-٢۰۰4 لويرپول قهرمان اروپا شد اما 
فصل بعد در ليگ برتر انگليس نتوانست در ميان 
چهار تيم اول جايگاهي داشته باشد. در اين مورد 
خاص به ليورپول اجازه داده ش��د ت��ا در دور اول 

مرحله مقدماتي كار خود را شروع كند.
تيم هاي بارس��لونا، منچستر يونايتد و اف ث 
پورتو تيم هايي هس��تند كه هر كدام با سيزده بار 
حضور مستقيم در مرحله گروهي ركورددار جضور 

مس��تقيم در اين مرحله هسيتند اما جالب اين كه 
اي��ن از زماني كه سيس��تم گزينش��ي جديد يوفا 
راه اندازي شده است اين سه تيم هركدام فقط يك 

بار قهرمان اروپا شده  اند.

جام قهرماني
جام قهرماني در هر فينال و در مراسم ويژه اي 
به تيم قهرمان اهدا خواهد ش��د. اين جام بايد دو 
ماه قبل از برگزاري فينال بعدي به يوفا بازگردانده 
ش��ود. يوفا به طور دائم به تيم هاي قهرمان يك 
نمونه مشابه كوچك مي دهد و تيم هاي قهرمان 
اين حق را دارند كه خودشان نمونه مشابهي از آن 
بس��ازند. به اين شرط كه مشخص باشد اين جام 
نمونه مشابه است و اندازه آن ۸۰ درصد جام اصلي 

ليگ قهرمانان اروپاست.
با اين حال در قوانين فعلي مش��خص شده 
است تيمي كه سه بار متوالي يا ۵ بار در سال هاي 
مختل��ف قهرمان ش��ود، جام قهرمان��ي را براي 

هميشه به خانه خواهد برد.
تا به حال پنج باش��گاه اروپايي از يوفا نشان 
افتخار و حق دائمي داشتن جام قهرماني را دريافت 

كرده اند:
رئال مادريد از الليگا كه اولين بار در سال هاي 
1۹۶۰ ت��ا 1۹۶۶ پن��ج ب��ار متوالي 
قهرمان اروپا ش��د و در س��ال هاي 
1۹۶۶، 1۹۹۸، ٢۰۰ و ٢۰۰٢ اي��ن 

عنوان را تكرار كرد.
آژاكس آمستردام هلند كه سه 
ب��ار در س��ال هاي 1۹٧1 تا 1۹٧3 
قهرمان ش��د و در سال 1۹۹۵ اين 

عنوان را تكرار كرد.
بايرن مونيخ از بوندس ليگا كه 
سه بار متوالي در سال هاي 1۹٧4، 
1۹٧۵4 و 1۹٧۶ قهرمان شد و اين 

عنوان را در سال ٢۰۰1 تكرار كرد
آث ميالن ايتاليا كه در س��ال 
1۹۹4 پنجمي��ن قهرمان��ي اش را 
جش��ن گرفت و اين عن��وان را در 
س��ال هالي ٢۰۰3 و ٢۰۰٧ تك��رار 

كرد.]ميالن فاتح فينال اروپا شد[
ليورپ��ول ك��ه در س��ال هاي 
و   1۹۸4  ،1۹۸1  ،1۹٧۸  ،1۹٧٧
٢۰۰۵ قهرمان جام ليگ قهرمانان 

شده است.
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محاصره ي روباه 
ش��خصي با تير و كمان و نيزه و يك س��گ و يك قبضه تفنگ و 

يك جوال كاه در حركت بود .
رفيقش پرسيد : كجا مي روي ؟

گفت : به شكار 
پرسيد : اين همه وسايل چيست ؟

گفت : اول تير و كمان را به كار مي برم ، اگر موفق نشدم تفنگ را 
به كار مي اندازم . اگر نشد سگ را رها مي كنم ، در صورتي كه روباه 
از دس��ت سگ رها ش��ده و در النه اي وارد شد با نيزه حمله مي  كنم و 
اگ��ر النه اش طوالني ب��ود كاه را در مقابل النه اش آتش مي زنم ، تا 

مجبور به خروج شود .
رفيقش گفت : از اين قرار عاقبت كار روباه با خداست ! 

 آرزوي پر ماجرا
پدري با دو فرزند كوچكش مشغول قدم زدن در پياده رو بود . پسر 

بزرگتر پرسيد : پدر جان ما چرا اتومبيل نداريم ؟ 

پ��در گفت : من يك پدر زن ثرومتند پير 
دارم ، اگ��ر او ف��وت كند ، ثروت��ش به مادر 
زن من خواهد رس��يد ، پ��س از انكه مادر 
زن��م هم مرد ، ث��روت او به ما رس��يده و 
من خواهم توانس��ت كه يك ماش��ين براي 

خودمان بخرم .
 پس��ر كوچك ، پس از ش��نيدن حرف پدر 
گفت : پدر جان ، من پهلوي شما خواهم نشست  .

 پس��ر بزرگتر با ناراحتي جواب داد : تو  بايد عقب بنش��يني ، جاي 
من در جلو مي باشد .

دو برادر ناگهان شروع به دعوا و كتك زدن همديگر كردند .
پدر كه خيلي عصباني شده بود ، گفت : بياييد پايين ،بچه هاي بي 

تربيت ! تقصير من است كه شما را سوار ماشين كرده ام .

سّكه رو خودت بردار
 يك روز يك نفر سر بگو مگو به مال نصر الدين سيلي ميزنه ، مال 

هم اونو به دادگاه مي كشه و دياّه ي سيلي رو مي خواهد .
قاضي از مرد مي خواهد كه يك س��كه به مال بده . مرد به بهانه 
ي آوردن س��كه از دادگاه فرار ميكنه . مال كه متوجه فرار اون ميشه ، 
يه س��يلي در گوش قاضي مي خوابونه و به قاضي ميگه : وقتي اومد ، 

ه رو خودت بردار !!  سكاّ

سو دو كو

سرگرميسه حکایت شیرین
ت

س
دو
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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  ، چهار راه حافظ ، پالك 886    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 :  

شايد تو هم مثل بسياري از هم سن و سال هايت، گاهي دلت مي خواهد كه ديگران هم 
حرف  هاي دلت را بشنوند! براي هر كسي ممكن است لحظاتي در زندگي پيش بيايد كه 

بخواهد هر چه دل تنگش مي خواهد، بگويد. 
صفحه ي »دوست من ، سالم« در واقع، پلي است بين ما و تو دوست عزيز كه در واقع، 
صاحب اصلي مجله هستي. دوست عزيز، ما حرف هايت را بي كم و كاست در مجله ي 
خودت و به نام خودت چاپ كنيم.  خواندن حرف هاي دل دوستان ديگرت مي تواند 

بسيار جالب و خواندني باشد!
ما بي صبرانه منتظر هستيم. 

در ضمن خوشحال خواهيم شد نظرات شما را در مورد  بخش هاي مختلف نشريه، 
شامل داستان، شعر تصويرسازي، صفحه آرايي و روي جلد نشريه  را در نامه هايتان 

بخوانيم  . منتظريم...
لطفا نامه هايتان را به نشاني : تهران ، چهار راه حافظ ، پالك ٨٨٦ 

نشريه »دوست نوجوانان« ارسال فرماييد.

سخن

ت
س

دو
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 وعده باران
 شعر مريم حاتمي در مورد امام خميني / غزل

به تِن مرده من روح و دل و جان دادند  چشمهاي تو مرا وعده باران دادند    
مِن دلواپِس از خويش گريزان دادند  شوِق برخاستن و زندگي تازه به اين   

مژده عيد در اندوه زمستان دادند  خش خِش گام كسي بود كه مي آمد و باز   
به بلنداِي شِب يخزده پايان دادند  چشمهاي تو درخشيد و در آن ظلمت محض   

يك سبد ياس به هر شاخه عريان دادند  آمدي مثل بهاري كه مي آيد از راه    
و به تنديس همه آينه ها جان دادند  دستهاي تو ز هر پنجره ُرفتند غبار    

چشمهايي كه مرا وعده باران دادند كاش باز آيد و اندوه مرا دريابد    



معضالت شهری
دومين مسابقه بين المللی كاريكاتور

با استفاده از كتاب

Yaser Ahmad /Syria
یاسر احمد/ سوریه


