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فاطمه نیک| مدیر مدرسه با اتوبوس هایی شبیه اتوبوس های تیم ملی دنبالتان می آید و با اهدای یک دست کرمگن 
آخرین مدل به همراه کوله پشتی با همه وسایل شخصی مورد نیاز از شما می خواهد اگر دلتان می خواهد همراه بقیه 

بچه های مدرسه برای زنگ ورزش به سالن بروید. شما با شوق و ذوق سوار شده و در یک چشم به هم زدن خود را توی 
یک سالن بزرگ با کفپوش عالی و میدان های استاندارد فوتبال، والیبال و بسکتبال، که عوض چندتا توپ، چندصدتا 

توپ فوتبال، بسکتبال و هندبال دارد، به همراه رختکن های کالس باال و دوش و استخر می یابید. مدیر به شما خبر 
می دهد که امروز برای شما یک سورپرایز دارد. او از علی دایی و سعید معروف و حمید سوریان خواسته است برای 

یک تست استعدادیابی به باشگاه بیایند. شما با شنیدن نام علی دایی از خواب می پرید و معلم ورزش را باالی سرتان 
می بینید که می گوید این چه وضع شطرنج بازی کردن است؟ پاشو از کالس برو بیرون!
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از راکت تنیس تا کفگیر چوبی

حتمـاً بارهـا شـنیده اید کـه می گوینـد: »عقـل سـالم در 
بدن سـالم اسـت«. بنابرایـن در وزارت آمـوزش و پرورش 
بـرای  را  سـاعت هایی  آن هـا  و  شـده  برنامه ریزی هایـی 
دانش آمـوزان به عنـوان سـاعت تربیت بدنـی و یـا بهتـر 
بگویـم سـاعت ورزش اختصـاص داده اند تا جسـم و روح 
دانش آمـوزان در کنـار هـم پـرورش داده شـود. اما اینکه 
ایـن وزارتخانـه در عمـل چقـدر موفـق بـوده، ماجـرای 
دیگری اسـت. تصـور کنید کـه زنگ ورزش اسـت؛ معلم 
کلیـدی را که در هفت صندوق پنهان کـرده می آورد و از 
تـوی کمد یک عدد توپ پالسـتیکی که چند جلد شـده، 
دوتـا راکـت پینگ پنگ که بیشـتر شـبیه کفگیـر چوبی 
هسـتند و یک بسـته شـطرنج کاغـذی زهـوار دررفتـه را 
بیـرون آورده و بـه حیـاط می بـرد تـا بین چهـل بچه که 
تـوی گرمکن های گشـاد غرق شـده اند، تقسـیم کنـد. از 
چهـل  نفر، سـی وهفت  نفـر بـرای فوتبال گروه می شـوند 
و دوتـا که سوسـول های کالس هسـتند و عزیزکرده های 
معلـم، کفگیرهــــای چوبــــی نصیبشـان می شـود و 
مظلوم تریـن بچـه کالس کـه عضو تیم تک نفره شـطرنج 
اسـت، شـطرنج بی شـاه و وزیـر را برداشـته و رو به دیـوار 
بـا سـایه اش بـازی می کنـد. ایـن نمـای واقعـی از تمـام 
امکانـات ورزشـی برخـی از مـدارس ماسـت؛ امکاناتی که 
نه تنهـا جوابگـوی نیازهـای دانش آمـوزان نیسـت، بلکـه 
موجـب کاهـش کارایـی معلـم ورزش و افزایـش برخورد 

و تنـش بیـن معلـم و دانش آمـوزان می شـود. 

زنگ ورزش بدون ایمنی

درس تربیت بدنی همان طورکه از اسـمش پیداست، برای 
حفظ سـالمت دانش آموزان و بهبود شـرایط جسمی شان 
راه انـدازی شـده، امـا مسـائلی ماننـد تیرک هـاي دروازه، 
رعایت نشـدن فاصله مناسـب بیـن دیوارها و خط کشـی 
زمین ورزشـی مدرسـه، آسـفالت بودن حیاط مدرسه و... 

خطراتـی بـرای دانش آموزان به دنبـال دارد.
البتـه فقـط دانش آمـوزان قربانی نیسـتند، بلکـه معلم ها 
دچـار  بچه هـا،  آسـیب دیدگی  از  پـس  گاهـی  هـم، 
مشـکالت حقوقـی می شـوند. مـن نمی دانـم از کـی و 
چطـور قـرار شـد کـه حیـاط مدرسـه به عنـوان میـدان 
ورزش هـم مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد، امـا تـا زمانی که 
این سـنت پابرجاسـت، جان بچه ها در زنـگ ورزش انگار 
کـه توی میدان جنگ باشـند، در خطر اسـت. حاال شـما 
هـی بیـا بگو که حیاط مدرسـه، زمین ورزش نیسـت، اما 

کـو گوش شـنوا!

ورزش توی کالس و پشت نیمکت 

معمـوالً کم اهمیت تریـن زنگ توی مدرسـه، زنـگ ورزش 
و هنر اسـت.

مـا هنـوز مثـل اجدادمـان در چهـل و پنجـاه سـال پیش 
فکـر می کنیـم کـه بهتـر اسـت بچـه به جـای بپربپـر و 
پلنگ بـازی، سـر درس و مشـقش بنشـیند. ایـن طرز فکر 
فقـط مختـص مامـان و باباها نیسـت و مسـئوالن مدارس 
هـم کـم از مامـان و باباهـا ندارند. اصاًل چه کاری اسـت که 
یـک لشـکر بچـه را رهـا کنیم تـوی حیـاط مدرسـه؟ اگر 
یکـی بیفتـد و یـک خـراش کوچـک بـردارد، والدینش در 

مدرسـه را از جـا می کننـد!
پـس همـان بهتـر کـه همان جورکـه تـوی فصـل سـرد، 
زنـگ ورزش تـوی کالس و پشـت نیمکت هـا بـه یک قـل 
دو قـل و ُهپ ُهـپ می گـذرد، تـوی فصل بهار هـم تعطیل 
برگـزار  ریاضـی  فوق العـاده  کالس  به جایـش  و  شـود 
کنیـم. این جـوری همـه راضـی هسـتند و آب از آب تکان 
نمی خـورد. سـالمت جسـمی و نشـاط و شـادابی را هـم 

بی خیـال!

همه مصائب یک معلم ورزش

همـه شـرایط بـاال را درنظر بگیریـد، آن وقت تصـور کنید 
حـال و روز معلم بیچـاره ورزش را؛ معلمی که هم خودش 
انگیـزه کافـی بـرای تدریـس نـدارد و هم شـرایط دشـوار 
کالس هـای ورزش، وضعیتـش را سـخت تر کـرده اسـت. 
معلم های ورزش که مدام تجربه و کاربلدی شـان زیرسـؤال 
مـی رود، بیشـتر حکم فرمانده یک لشـکر شکسـت خورده 
را دارنـد؛ لشـکری کـه بدون سـالح و شـرایط ایمنی، توی 
یـک میدان میـن به نام میـدان ورزش رها شـده اند و باید 
هـم حواسشـان بـه این باشـد کـه بچه هـا چیـزی از توپ 
و تـور و قوانیـن بـازی یـاد بگیرنـد و هـم مراقب جانشـان 
باشـند و هـم نظـم مدرسـه را رعایـت کننـد، چـون بقیه 
کالس هـا درس دارنـد و بچه هـا حیاط را گذاشـته اند روی 
سرشـان! آن وقـت تـوی ایـن شـرایط از آن ها توقـع داریم 
کـه نحوه تعامل با شـاگردانی که مشـکالت جسـمی مثل 
بیمـاری قلبـی یـا تنفسـی دارنـد را هم بلـد باشـند و تازه 
چـه معنـی دارد که هیچ چیز از رشـته های جدید ورزشـی 
نمی داننـد و تـازه حـرکات فوتبـال و والیبـال و هندبال را 

یک جـور توضیـح می دهنـد. 
دیگـر نمی خواهـم سـرتان را بـا مصائـب امتحان گرفتن از 
صدتـا بچـه تـوی یـک زنـگ درد بیـاورم و کاری هـم بـه 
کار ارزشـیابی غلـط این امتحـان ندارم که اصاًل اسـتاندارد 
نیسـت و قـد و وزن و شـرایط جسـمی دانش آمـوزان اصاًل 

در آن درنظـر گرفتـه نمی شـود.

خرده فرمایشات یک دانش آموز ورزشی
 

شـاید بـا خودتـان بگوییـد: خـب ایـن مشـکالت را گفتی 
کـه چـه بشـود؟! عرض کنـم خدمتتـان کـه االن هر بچه 
دبسـتانی می دانـد کـه ورزش به سـالمت جسـمی جامعه 
پیونـد خـورده اسـت. این یعنـی اینکـه بـه ورزش تنها به 
بهانـه بهتـر شـدن درس و مشـق بچه ها نگاه نکنیـم و آن 
را به عنـوان یـک  گزینـه مسـتقل در نظـر بگیریـم. یعنـی 
اینکـه »عقـل سـالم در بـدن سـالم اسـت« را فعـاًل کنـار 
بگذاریـم و بـه بدن سـالم توجـه کنیم کـه می تواند خیلی 
از کم انـرژی بودن هـا و مشـکالت بچه هـا را حـل کنـد. 
بـرای اینکـه این اتفـاق بیفتد و شـاهد رشـد کیفی درس 
تربیت بدنـی باشـیم، بایـد عیـب و ایرادها و مشـکالتش را 
رو کنیـم؛ مشـکالتی کـه از برنامه ریزی هـای مسـئولین و 
عـدم آگاهی معلمـان تربیت بدنی و همچنیـن عدم آگاهی 
سـر  از صداوسـیما  غیرمسـتقیم  به طـور  یـا  خانواده هـا، 
درآورده اسـت. شـاید ردیـف کردن مشـکالت، تنها گزینه 
بـرای پیشـرفت نباشـد، امـا یک گزینـه مهم بـرای اصالح 
و تغییـر اسـت و مـا امیدواریـم کـه مسـئولین توجهی به 
خـرده فرمایشـات یـک دانش آمـوز ورزش دوسـت بکننـد. 
البتـه مـا حاالحاال هـا بـا زنـگ ورزش و درس تربیت بدنی 
کار داریـم و در گزارش هـای بعـدی بیشـتر دربـاره اینکـه 
چطـور حـال و روز زنـگ ورزش بهتـر شـود، گفت وگـو 
خواهیـم کـرد. بـرای ایـن گفت وگوهـا حتمـاً از چندتـا 
بزرگ تـر هـم مشـورت خواهیـم گرفـت و شـما هـم اگـر 

نظـری داریـد، بگوییـد تـا مـا بـا آن ها مطـرح کنیم.

همه چیز درباره زنگ ورزش و مشکالت ریز و درشتش

 زنگ ورزش
بدون توپ، تور و میدان 

بررسی بازی های ضعیفی که موجبات نابودی یک مجموعه مشهور را فراهم کردند

بهترین هایی که گیم اور می شوند

همه چیز درباره زنگ ورزش و مشکالت ریز و درشتش

در همین صفحه
ــوانید   بخ

پخش زنده مناظره کاندیداهای 
ریاست جمهوری و حاشیه هایش

live می رویم

حوادث عامل 
اصلی فوت 

کودکان ایرانی

در بسته خبری بخوانید

2

 در داستان
غرق شویم

دستكش  هاي
بابا عباس

4

در بخش هدهد هشت بخوانید

بدون توپزنگ ورزش
تـــــــور
و میدان

درس تربیت بدنی 
همان طورکه از اسمش 
پیداست، برای حفظ 

سالمت دانش آموزان و 
بهبود شرایط جسمی شان 

راه اندازی شده

سروانجم
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واپسین  پنجره  وحي 
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»بایونیک کمانـدو« )Bionic Commando( با اینکه 
عنـوان خیلـی ضعیفـی نبـود، امـا چنـدان جـذاب هـم 
نبـود و بیشـتر از هرچیـز به یک سـیل می مانـد که امید 

طرفـداران را خـراب کـرد و بـا خود بـرد. در مورد داسـتان 
هـم کـه بهتـر اسـت صحبـت نکنیـم؛ سـناریو »بایونیـک 

کمانـدو« به قدری خنـده دار و احمقانه بود که پربیراه نیسـت 
اگـر بگوییـم ماننـد آن در تاریـخ بازی هـای ویدئویی بـه تعداد 

انگشـتان دسـت هـم نمی رسـد. خوشـبختانه و بـا تشـکر از دو 
عنـوان دیجیتالی که نـام »بایونیک کماندو« 

را یدک می کشـیدند، مجموعه از مرگ 
حتمـی نجـات یافـت، بـا این حـال 
بـا درنظـر گرفتـن شـاهکاری کـه 
خلـق  بـازی  ایـن  بـا  سـازندگان 
یـک  دیـدن  احتمـال  کردنـد، 
بایونیـک کمانـدو تمـام سـه بعدی 

در آینـده نزدیک چنـدان واقع بینانه 
. نیست

 زمانـی سـری »کامنـد انـد کانکـر« به عنـوان 
یکـی از بهترین سـری بازی های اسـتراتژی 

می شـد.  شـناخته   )RTS( همزمـان 
سـری  درکنـار  کانکـر«  انـد  »کامنـد 
نقـش  »وارکرفـت«  و  »اسـتارکرفت« 
عمـده ای در پیشـرفت ژانـر اسـتراتژی 
درحالی کـه  کردنـد.  ایفـا  همزمـان 

اسـتارکرفت فضای علمی تخیلی داشـت 
و وارکرفـت تـم جادویی و باسـتانی، »کامند 

انـد کانکـر« بـر جنگ هـای مدرنی کـه روی کره 
زمیـن جریـان دارند، تمرکز داشـت. بـا این که آخرین 

قسـمت های این سـری برخـالف قسـمت ها اولیـه، عناویـن انقالبـی 
در ژانـر خـود نبودنـد، تـا مدت هـای زیـادی گیمرهـا و طرفـداران 

را سـرگرم می کردنـد، تـا این کـه عنوانـی بـه نـام »تایبریـن 
توایالیـت«)Tiberian Twilight(  بـه بازار عرضه شـد. این 

بـازی فاقـد هرچیزی بـود که طرفـداران عاشـق اش بودند. 
داسـتان جـذاب و پیچیـده سـری، جـای خـود را به یک 

داسـتان و بخـش تک نفره سـاده و احمقانـه داده بود و 
از آن سـو مکانیسـم های گیم پلی همگـی دچار تغییر 
شـده بودنـد. به عنـوان مثـال یکـی از بزرگ تریـن 
تغییـرات این قسـمت، حذف قابلیت پایگاه سـازی 
اسـت. یکـی از جذاب تریـن بخش هـای سـری، 
لطـف  بـه  کـه  بـود  پایـگاه  سـاخت  قسـمت 
سـازندگان در قسـمت چهـارم حـذف شـد و 
سـری  چهـارم  قسـمت  کـه  شـد  این گونـه 
»کامنـد انـد کانکـر« تبدیـل بـه ضعیف ترین 

قسـمت در سـری شـد.

2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان
جو

 نو
مه

می
ض

36
ه 0

ار
ـم

دوشنبه 4  اردیبهشت  1396ش
26 رجب  24/1438 آوریل 2017

         روی خط  هشـت      
  

چیزی از اعالم رسـمی نامزدهای نهایی انتخابات ریاسـت جمهوری نگذشـته 
بـود که مصوبه کمیسـیون بررسـی تبلیغـات انتخابات همه را بـا اعالم اینکه 
»پخـش زنـده مناظـره کاندیداهـای ریاسـت جمهوری منتفی شـده اسـت« 
حیـرت زده کـرد و فـاز جدیـدی بـه فضـای انتخابـات داد. بالفاصلـه بعـد از 
انتشـار ایـن خبـر، واکنش هـا بـه پخـش ضبط شـده مناظره هـای تلویزیونی 
به شـکل زنـده و ضبطـی، در فضای مجازی و غیرمجازی شـروع شـد. درکنار 
واکنـش بـاالی کاربـران در شـبکه های اجتماعـی و مجـازی، کاندیداهـای 
انتخاباتـی و چهره هـای سیاسـی هـم بیکار نماندند و نسـبت بـه این موضوع 
واکنـش نشـان دادنـد و بی رودربایسـتی خواسـتار تجدیدنظـر دربـاره ایـن 
تصمیـم شـدند و تقریبـاً همگی یک صدا گفتند: »سـنگ و کلنگ و شیشـه، 

بی مناظـره نمی شـه«

همه انتخابات یک طرف، مناظره زنده یک طرف!
بعـد از اعـالم خبـر پخـش غیرزنـده مناظره هـا و درآمـدن صـدای ملـت 
کـه همـه انتخابـات یک طـرف، مناظـره زنـده یک طـرف!  بعضی هـا دنبـال 
مقصـر می گشـتند و یـک عـده هـم دست هایشـان را بـاال بردنـد و  گفتنـد: 
»مانبودیـم.« درحالی کـه اگـر بـه اسـامی افراد حاضر در جلسـه کمیسـیون 
بررسـی تبلیغـات انتخابـات نگاهـی بیندازیـد، متوجه می شـوید کـه تقریباً 
همـه دسـت اندرکاران اجرایـی انتخابـات در ایـن کمیسـیون حضـور دارند و 
وزیـر کشـور در جـواب اعتراضاتـی کـه گفتـه می شـد ایـن تصمیم با فشـار 
نماینـدگان دولـت گرفتـه شـده اسـت، به منتقـدان پاسـخ داد و گفـت: این 
تصمیـم پـس از بررسـی همـه جوانـب و بـرای کنترل شـرایط گرفته شـده 

است.

جنگ یا صلح
اگـر ایـن واقعیـت را کـه بیشـتر نمـک انتخابـات و شـور هیجـان ماجـرا به 
مناظره هـای زنـده تلویزیونی اسـت، بی خیال شـویم، بازهـم مخالفان پخش 
غیرزنـده چندتا دلیل دانه درشـت برای اعتراضاتشـان دارنـد. به نظر مخالفان 
همچنـان جنـگ اول به از صلح آخر اسـت، اما موافقـان می گویند که بیایید 
همه چیـز را خیلـی ریلکـس و آهسـته برگـزار کنیـم. تصـور کنیـد کـه یک 
مسـابقه فوتبـال به خاطـر خطاهـای احتمالی یا دعـوا و زد و خـورد بازیکنان 

یـا تماشـاچی ها از ایـن به بعـد به طـور غیرزنـده پخـش شـود؛ یعنـی اینکـه 
فوتبالیسـت ها را ببرنـد یک جایـی دور از چشـم تماشـاچی ها و بگوینـد کـه 
بـازی کنیـد، هروقت هم هرکـدام از بازیکن ها خطا کردنـد، داور بازی را نگه 
دارد و فیلـم را بـه عقـب برگردانند و مجدد ضبط کنند که بدآموزی نداشـته 

باشـد. به نظر شـما این جـوری روح فوتبـال از دسـت نمی رود؟ 

همه اش رو نگفتی
دلیـل دیگـری کـه می شـود بـه پخـش غیرزنـده مناظره هـا نسـبت داد این 
اسـت کـه ممکـن اسـت هرکـدام از کاندیداهـا بعـد از پخـش دبـه کنند که 
همـه حرف هـای مـا را پخـش نکردیـد، حـاال گیریم آن هـا هم دبـه نکردند، 
باالخـره یک عده آدم وسواسـی پیدا می شـوند که بگویند دیـدی!؟ اینجایش 
را سانسـور کردنـد. این جـوری هـم اعتبـار حرف هـای نامزده هـا هـم آبروی 

تلویزیـون زیر سـؤال خواهـد رفت.

خودکنترلی داشته باش
وزیـر کشـور در دفـاع از این تصمیم گفته اسـت کنترل مناظره زنده سـخت 
اسـت و ممکن اسـت نامزدهـای محترم در هنـگام گفت وگو کنتـرل خود را 
از دسـت داده و حرفـی زده شـود کـه خـوب نباشـد و هزینـه دار باشـد. ما با 
همیـن عقـل »هشـتی« خودمان به جنـاب وزیـر می گوییم که اگـر نامزدی 
نتواند خودکنترلی داشـته باشـد و از پس یک مناظـره برنیاید و خدای نکرده 
جوگیر شـده و نتواند هفـت دور حرفش را دور دهانـش بچرخاند، همان بهتر 
کـه تـوی ایـن مرحله محک خـورده و دسـتش رو شـود، چون ایـن کاندیدا 
قـرار اسـت در جایـگاه دومیـن مقام سیاسـی کشـور بنشـیند و پـس از رأی 
آوردن هـم  می خواهیـم بفرسـتیمش صدتا جـا و حتـی آن ور آب که به طور 
زنـده صحبـت کننـد و آبـرو و اعتبار کشـور به حرف های ایشـان بند اسـت.

مناظره زنده پخش می شود
باالخره شنبه شـب کمیسـیون بررسـی تبلیغات انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـا برگـزاری »زنده« یـا همان الیو مناظـرات تبلیغاتی نامزدهـا موافقت کرد. 
حـاال ایـن گـوی و این میـدان نامزدهای ریاسـت جمهوری تـا ببینیم چطور 

از پـس مدیریت یـک مناظره زنـده برمی آیند.
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روزانه  8هزار تن زباله تولید می کنیم

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت شـهر تهـران خیلـی از دسـت ما ناراحت هسـتند، چـون آن طوریکـه آن ها حسـاب و کتاب 
کرده انـد، بزرگ تریـن مشـکل زمیـن، زباله هایـی اسـت که ما در شـهر تهـران تولید می کنیـم، آن هم نه یک کیلـو، نه دوکیلو 
کـه روزی 8 هـزار تـن! ایشـان همچنیـن گفته انـد کـه اگـر خیلـی به فکر زمیـن هسـتید و می خواهیـد زنده بمانـد، زحمت 

بکشـید و زباله هایتـان را تفکیک کنید.

ایرنا

حوادث، عامل اصلی فوت کودکان ایرانی

آن جوری کـه معـاون درمـان و آمـوزش پزشـکی گفتـه اسـت، دیگـر بیماری های عفونـی قاتل کودکان نیسـت و گذشـت آن 
زمان هـا کـه بچه هـا بر اثر یک سـرماخوردگی سـاده شـب تـب می کردند و صبـح زبانم الل تمـام می کردند. البته خوشـحال 
نشـوید! چـون قاتـل جدیـدی به نام حوادث در کمین بچه ها نشسـته اسـت و اصلی تریـن دلیل فوت این فرشـته های کوچولو 

است.

ایرنا

گردشگری غیر اصولی قاتل جنگل ها

اگـر تـا حـاال فکـر می کردیـد کـه قاچاقچیـان چـوب و بسـاز و بفروش ها مسـئول از بیـن رفتن جنگل های شـمال هسـتند، 
حسـابی در اشـتباه به سـر می بردید؛ چون آن طوری که مدیر کل محیط زیسـت اسـتان مازندران گفته  اسـت، در این سـال ها 
ما مسـافران بیشـترین آسـیب را به جنگل های شـمال زده و باعث شـده ایم که این جنگل ها آب بروند. ایشـان بعد از گفتن 
ایـن حـرف خواسـته اند کـه یکی پیدا شـود و گردشـگری را مدیریـت کند، یـا حداقل مردم خودشـان مدیریت کننـد و توی 

جنگل آشـغال نریزند.

ایرنا

بیشترین لوازم آرایش را می خریم، کمترین لبنیات را

جیـغ و دسـت و هـورا بـرای ما بچه های سـرخوش و فرخنده که با به دسـت آوردن رتبـه اول در خرید لـوازم آرایش، خودمان 
را خجالت داده و باعث شـده ایم بزرگ ترهایمان نتوانند جلوی در و همسـایه سرشـان را باال بگیرند. تازه اینکه چیزی نیسـت؛ 
چـون مـا از آن طـرف تـوی آن پایین هـا هم رتبـه ای به دسـت آورده ایم و با به دسـت آوردن رتبـه آخر در خرید لبنیات نشـان 

داده ایـم کـه خیلی خیلی هم به فکر سـالمتی مان هسـتیم.

معجون 

همه چیز از آنجا شـروع شـد که در سـرزمینی که فریدون آهنگر 
در آن زندگـی می کـرد، مـردم دچـار بیمـاری عجیبی شـدند که 
همـه از درمـان آن اظهـار ناتوانـی می کردنـد. حـال همـه نگاه ها 
به سـمت ایـن آهنگـر شـجاع اسـت تـا سـرزمین خـود را نجـات 
دهـد. ایـن بـازی عالوه بـر چالشـی بودن، در زمینـه کلمه یابـی و 
اطالعـات عمومـی نیـز شـما را در فضایی داسـتانی قـرار می دهد 
و هدفـی را بـرای شـما مشـخص می کنـد که با رسـیدن بـه آن، 
یک سـرزمین را نجـات خواهیـد داد. ایـن سـرگرمی از گرافیک و 
شـخصیت پردازی ایرانـی الهـام گرفتـه و داسـتان آن، شـما را بـا 

خـود همـراه خواهـد کرد.

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

بهترین هایی که گیم اور می شوند بررسی بازی های ضعیفی که 
موجبات نابودی یک مجموعه 
مشهور را فراهم کردند

قبـل از سـاخت سـری »شـن های زمـان« )Sands of Time( - کـه انقالبی عظیـم در صنعت بازی های ویدئویـی بود – و 
قبـل از اینکـه بـه بـازار عرضه شـود، سـازندگان »شـاهزاده فارسـی« تالش کردند بـا عرضه یک عنوان سـه بعدی، شـاهزاده 
فارسـی را راهی سـرزمین ناشـناخته بعد سـوم کنند. با درنظر گرفتن حضور شـاهزاده در این لیسـت، شـاید برایتان عجیب 
نباشـد کـه بگوییـم اثر ساخته شـده بـه هیچ عنوان قابل قبـول و زیبـا از کار درنیامـده بود. درکنـار دوربین لـرزان، کنترل بد 

کاراکتـر کـه بـازی را غیرقابل تحمل می کردند، بیشـترین مشـکالت بـازی از سـه بعدی بودن آن سرچشـمه می گرفتند. 

پلتفرم: کامپیوترهای شخصی

Command & Conquer 4: 
Tiberian Twilight (2010)

Prince of  Persia 3D 
(1999)

Bionic
 Commando(2009)
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»تنها در تاریکـی«)Alone in the Dark(  به نوعی خالق 
و بنیان گـذار بازی هـای ژانر ترسـناک سـه بعدی اسـت. 

در سـال 2008 سـازندگان بـار دیگر تصمیم گرفتند 
بازگرداننـد؛  خـود  اوج  دوران  بـه  را  این سـری 
دورانـی که تنهـا در تاریکـی و رزیدنت اویل، 
پادشـاهان ژانر وحشـت بودند. بـازی ای که 
نتوانسـت  در سـال 2008 عرضـه شـد، 
سـری را بـه دوران اوج بازگردانـد، 

بـا این حـال یـک افتضـاح کامل 
هـم نبـود. بـازی عرضه شـده هیـچ 

نکتـه تازه و جذابی نداشـت و به سـرعت بـرای مخاطبانش 
تکـراری می شـد. آتاری با سیاسـت های اشـتباه، یکی 
از بهتریـن عناویـن ژانر ترسـناک را نابود کـرد. این 
بـازی  تالشـی کودکانـه و بی دقت برای بازگشـت 
بـه دوران اوج بـود؛ تالشـی که به شکسـت کامل 
انجامیـد. بـا این حـال زود اسـت کـه در مـورد 
سرنوشـت سـری تنهـا در تاریکـی قضـاوت کنیم 
و پرونـده آن را ببندیـم. خـدا را چـه دیدید! شـاید 
اسـتودیوی شـجاعی پیـدا شـود و پیکـر نیمه جـان 

سـری را از درون گـور بیـرون آورد.

»بایونیک کمانـدو« )Bionic Commando( با اینکه 
عنـوان خیلـی ضعیفـی نبـود، امـا چنـدان جـذاب هـم 
نبـود و بیشـتر از هرچیـز به یک سـیل می مانـد که امید 

طرفـداران را خـراب کـرد و بـا خود بـرد. در مورد داسـتان 
هـم کـه بهتـر اسـت صحبـت نکنیـم؛ سـناریو »بایونیـک 

کمانـدو« به قدری خنـده دار و احمقانه بود که پربیراه نیسـت 
اگـر بگوییـم ماننـد آن در تاریـخ بازی هـای ویدئویی بـه تعداد 

انگشـتان دسـت هـم نمی رسـد. خوشـبختانه و بـا تشـکر از دو 
عنـوان دیجیتالی که نـام »بایونیک کماندو« 

را یدک می کشـیدند، مجموعه از مرگ 
حتمـی نجـات یافـت، بـا این حـال 
بـا درنظـر گرفتـن شـاهکاری کـه 
خلـق  بـازی  ایـن  بـا  سـازندگان 
یـک  دیـدن  احتمـال  کردنـد، 
بایونیـک کمانـدو تمـام سـه بعدی 

در آینـده نزدیک چنـدان واقع بینانه 
. نیست

 زمانـی سـری »کامنـد انـد کانکـر« به عنـوان 
یکـی از بهترین سـری بازی های اسـتراتژی 

می شـد.  شـناخته   )RTS( همزمـان 
سـری  درکنـار  کانکـر«  انـد  »کامنـد 
نقـش  »وارکرفـت«  و  »اسـتارکرفت« 
عمـده ای در پیشـرفت ژانـر اسـتراتژی 
درحالی کـه  کردنـد.  ایفـا  همزمـان 

اسـتارکرفت فضای علمی تخیلی داشـت 
و وارکرفـت تـم جادویی و باسـتانی، »کامند 

انـد کانکـر« بـر جنگ هـای مدرنی کـه روی کره 
زمیـن جریـان دارند، تمرکز داشـت. بـا این که آخرین 

قسـمت های این سـری برخـالف قسـمت ها اولیـه، عناویـن انقالبـی 
در ژانـر خـود نبودنـد، تـا مدت هـای زیـادی گیمرهـا و طرفـداران 

را سـرگرم می کردنـد، تـا این کـه عنوانـی بـه نـام »تایبریـن 
توایالیـت«)Tiberian Twilight(  بـه بازار عرضه شـد. این 

بـازی فاقـد هرچیزی بـود که طرفـداران عاشـق اش بودند. 
داسـتان جـذاب و پیچیـده سـری، جـای خـود را به یک 

داسـتان و بخـش تک نفره سـاده و احمقانـه داده بود و 
از آن سـو مکانیسـم های گیم پلی همگـی دچار تغییر 
شـده بودنـد. به عنـوان مثـال یکـی از بزرگ تریـن 
تغییـرات این قسـمت، حذف قابلیت پایگاه سـازی 
اسـت. یکـی از جذاب تریـن بخش هـای سـری، 
لطـف  بـه  کـه  بـود  پایـگاه  سـاخت  قسـمت 
سـازندگان در قسـمت چهـارم حـذف شـد و 
سـری  چهـارم  قسـمت  کـه  شـد  این گونـه 
»کامنـد انـد کانکـر« تبدیـل بـه ضعیف ترین 

قسـمت در سـری شـد.

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ش شاید با خود بگویید که چرا نامی از سری رزیدنت اویل در این لیست به چشم نمی خورد. نباید فراموش کنیم که کپکام در قسمت ششم چنان بازی زیبایی را 
عرضه کرد که ما به خود جرئت ندادیم نام این سری را در این لیست ذکر کنیم! با این حال هرچه قدر هم بگوییم رزیدنت اویل6 افتضاح بود، رزیدنت اویل7 
تمامی نقاط ضعف قسمت قبل را جبران کرد. برخالف کپکام، کمپانی کونامی کمر به نابودی عناوین خود بسته است. 

آشوب در مزرعه

بعـد از اینکـه دختـر شـما توسـط بیگانـگان ناشـناس دزدیـده 
می شـود و آن هـا بـا نفرینـی تمـام حیوانـات را بـه موجـودات 
جهش یافتـه تبدیل می کنند تا با شـما مقابله کنند، شـما سـالح 
خـود را بـه دسـت گرفتـه و به مبـارزه بـا آن هـا می پردازید. پس 
از نابـودی تعـدادی حیـوان جهش یافتـه در هـر مکان)مرحله( در 
انتهـا، غول چالش برانگیـز هر مرحله را از پـا درآورده و با پولی که 
از کشـتن حیوانات به دسـت می آوریـد، می توانید در مغـازه، اقالم 
مـورد نیـاز و سـالح های بهتـر تهیـه کنیـد. از ویژگی  هـای بـازی 
می تـوان بـه تنـوع مکانـی و مراحـل متنوع جـذاب اشـاره کرد. 

بقالی 

در بـازی بقالـی، شـما صاحـب یـک سـوپرمارکت هسـتید و باید 
مشـتری های خـود را راه بیاندازیـد. البتـه مواظـب باشـید، صبـر 
مشـتری ها خیلی نیسـت. باید حواسـتان به همه چیز باشـد. یک 
شـاگرد هـم داریـد کـه درمواقـع لـزوم بـه شـما کمـک می کند.  
وقتـی مشـتری ها صبرشـان تمام شـد، بـه آن ها شـکالت تعارف 
کنیـد تـا مقـداری بیشـتر صبـر کننـد. ضمنـاً بـا عوض کـردن 
فروشـنده هایتان می توانید اوضاع را تغییـر بدهید. هرچه کاالهای 
بهتـری در فروشـگاه داشـته باشـید، مشـتری های بیشـتری هـم 
خواهیـد داشـت و پول بیشـتری هـم دریافت می کنیـد. به خاطر 

همین سـعی کنیـد کاالهایتـان را ارتقـا بدهید.

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

دانیـال کریمـی طـار|  بهترین سـری بازی هـای ویدئویی در مدت حیـات خـود دوران اوج و افـول را تجربه کرده انـد. برای بسـیاری از آن ها ایـن دوران افول بهترین هایی که گیم اور می شوند
تداوم چندانی نداشـت و با سیاسـت گذاری های درسـت پشت سـر نهاده شـدند. این گونه نیسـت که یک یـا دو بازی ضعیـف بتوانند شـهرت و محبوبیت کل 
مجموعـه را زیرسـؤال ببرنـد امـا برخی بازی ها به قدری بد سـاخته شـده بودنـد که حتی تا چند قسـمت بعد نیـز خرابکاری هـای آن ها جبران نشـد. این بار 
قصـد داریـم به بررسـی عناوینی بپردازیـم که یک تنه سـری های محبوب را زیرسـؤال بردنـد؛ به گونه ای که بسـیاری از آن ها دیگر نتوانسـتند از زیـر بار آن 
افتضاحـات کمـر راسـت کننـد. 9 بـازی ای کـه در ادامه به آن ها اشـاره می کنیـم، دقیقـاً از همین دسـته اند کـه عالوه بر منتقـدان، گیمرها نیـز واکنش های 

بسـیار منفـی ای به آن ها نشـان دادند و همیـن موضوع، ایـن بازی ها را تبدیل بـه نقاطی تاریـک در کارنامه سازندگانشـان کرد.

قبـل از سـاخت سـری »شـن های زمـان« )Sands of Time( - کـه انقالبی عظیـم در صنعت بازی های ویدئویـی بود – و 
قبـل از اینکـه بـه بـازار عرضه شـود، سـازندگان »شـاهزاده فارسـی« تالش کردند بـا عرضه یک عنوان سـه بعدی، شـاهزاده 
فارسـی را راهی سـرزمین ناشـناخته بعد سـوم کنند. با درنظر گرفتن حضور شـاهزاده در این لیسـت، شـاید برایتان عجیب 
نباشـد کـه بگوییـم اثر ساخته شـده بـه هیچ عنوان قابل قبـول و زیبـا از کار درنیامـده بود. درکنـار دوربین لـرزان، کنترل بد 

کاراکتـر کـه بـازی را غیرقابل تحمل می کردند، بیشـترین مشـکالت بـازی از سـه بعدی بودن آن سرچشـمه می گرفتند. 

سـری بـازی ای کـه روزگاری تمامـی بازی هـای شـوتر اول  شـخص از 
آن تقلیـد می کردند و دوسـت داشـتند شـبیه آن باشـند، امروز به 
چنیـن جایـگاه نازلی رسـیده اسـت. در اواخر دهه نـود و دهه اول 
 )Medal of Honor( قرن بیسـت و یکم، سـری مـدال افتخـار
در قلـه بهترین هـای شـوتر اول شـخص نشسـته بود. با گذشـت 

 Call of(»دیوتـی آو  »کال  همچـون  عناوینـی  سـال،  چندیـن  
Duty(  و بتلفیلـد)Battlefield(  چـه ازنظـر کیفیت و چه ازمنظر 

فروش، مدال افتخار را پشت سـر نهادند. در سـال 2010 و پس از چندسـال 
اسـتراحت خودخواسـته، سـازندگان تصمیـم گرفتند با ایجاد تغییرات اساسـی در سـری 
)بـا تقلیـد از سـری »نـدای وظیفه«( از فضـای جنگ جهانـی فاصله گرفتـه و جنگ های 

مـدرن را بـه تصویـر بکشـند.  درنهایـت بازی ای بـا نام »مـدال آو آنر: 
وارفایتـر«)Medal of Honor: Warfighter(  بـه بـازار عرضه 
شـد؛ عنوانی بسـیار معمولـی که در همـان دقایق اول، هرکسـی 
می توانسـت متوجـه شـود کـه سـازندگان آن کورکورانـه هرچیز 
کـه در دیگـر عناوین شـوتر مدرن وجود داشـت را بـه بازی خود 
منتقـل کرده انـد، تـازه آن هـم نـه یـک کپی بـرداری قابل قبـول، 
بلکـه به صـورت یـک تقلیـد بچگانـه. بـازی هیـچ ایـده یـا ویژگـی 
منحصربه فـردی نـدارد تـا بتـوان آن را به خاطر سـپرد. تعجـب آور نبود که 
پـس از عرضـه این قسـمت، سـری مـدال افتخار بـار دیگر وارد یک سـکوت خبری شـد؛ 

سـکوتی که معلـوم نیسـت تا چه زمانـی ادامـه یابد.

شـاید بـا خـود بگوییـد کـه چـرا نامـی از سـری رزیدنـت اویـل در ایـن لیسـت بـه چشـم 
نمی خـورد. نبایـد فرامـوش کنیـم کـه کپـکام در قسـمت ششـم چنـان بـازی زیبایـی 

را عرضـه کـرد کـه مـا بـه خـود جرئـت ندادیـم نـام این سـری را در این لیسـت ذکر 
کنیـم! بـا این حـال هرچه قـدر هـم بگوییـم رزیدنـت اویـل6 افتضـاح بـود، رزیدنت 
اویـل7 تمامـی نقـاط ضعف قسـمت قبل را جبـران کـرد. برخالف کپـکام، کمپانی 
کونامـی کمـر بـه نابـودی عناویـن خـود بسـته اسـت. نگاهـی به سـری »سـایلنت 
هیـل«)Silent Hill(  بیندازیـد؛ یکـی از سـردمداران ژانـر وحشـت که حتـی امروز 

و بـا پیشـرفت سـریع تکنولـوژی بازی سـازی، بازهـم امـکان نـدارد کـه از بازی کردن 
قسـمت های اولیـه سـری، مو بـه تن تان از ترس سـیخ نشـود. کونامی با سـاخت عنوان 

»بـوک آو مموریـز«)Book of Memories(  در سـال 2012 و عرضـه آن برای کنسـول 
پلـی استیشـن ویتـا، ضربه جانانه ای به ژانر وحشـت و سـری سـایلنت هیـل وارد کـرد. طرفداران 

سـری هیـچ گاه تصور نمی کردند عنوانی از سـری سـایلنت هیل را تجربـه کنند کـه دارای المان های نقش  آفرینی 
و هک اند اسـلش باشـد. کاماًل مشـخص اسـت که سـازندگان بازی تاکنون نام »سـایلنت هیل« را هم نشـنیده بودند. بیشـتر 
به نظـر می رسـد کـه بـازی قـرار بـوده با نامی دیگر منتشـر شـود کـه درنهایـت خردمنـدی در کونامـی تصمیم می گیـرد برای 
فـروش بیشـتر، نـام سـایلنت هیـل را به ابتدای آن اضافه کند. مشـخص نیسـت هـدف از عرضه این بـازی چه بـوده، این بازی 
به قـدری بـد اسـت کـه عرضـه انحصـاری آن برای ویتـا، یک تبلیغ منفی برای سـونی به حسـاب می آیـد. به برکت ایـن عنوان 

بسـیار قـوی، تـا چندین سـال هیچ خبـری از سـاخت قسـمت جدید سـایلنت هیل نخواهـد بود.

سـونیک زمانی رقیب اصلی ماریو محسـوب می شـد؛ هرچند این خارپشـت نتوانسـت فشـار ناشی از 
ورود بـه بعـد سـوم را تحمـل کنـد و پله پلـه از نقطه اوج دور شـد. هر تعـداد عنوان جذاب در سـری 
سـونیک نـام ببریـم، بـه همـان تعـداد عنـوان ضعیـف هـم وجـود دارد. برخـی عقیـده دارند که 
»سـونیک بـوم« )Sonic Boom( بدتریـن قسـمت در این سـری اسـت؛ بـازی ای کـه عماًل 
توهیـن بـه سـونیک به حسـاب می آیـد. شـاید این بـازی اولین قسـمت ضعیف در سـری 
نبـود، اما پیشـینیان هرچـه بودنـد، طرفـداران پروپاقرص سـری را راضـی می کردند. این 
قسـمت به قـدری بـد بـود کـه حتـی صـدای طرفـداران را هـم درآورد؛ طرفدارانـی کـه 
پیـش از آن هرچیزی کـه نـام سـونیک را داشـت، چشم بسـته می خریدنـد. عنوانی مانند 
»سـونیک 06« موفق شـد به فروش 2 میلیون نسـخه ای برسـد، دو عنوان سـونیک بوم با 
هـزار زور و زحمـت حتی نتوانسـتند به رقم 500 هزار نسـخه برسـند. هرچه قـدر هم که از 
ایـن قسـمت بـد بگوییم، نبایـد فراموش کنیم که در مورد سـری سـونیک سـخن می گوییم، 

سـونیک هیـچ گاه نمی میـرد، فقـط از یـک بـازی به بـازی دیگر منتقل می شـود.

آن کاراکتـر دوست داشـتنی را بـه خاطـر 
داریـد که از بمب به عنوان اسـلحه اسـتفاده 
می کـرد؟ فکر کنـم اکثریت گیمرهـا موافق 
دوست داشـتنی  به راسـتی  او  کـه  باشـند 
و منحصربه فـرد اسـت. ولـی نظـر آن هـا چـه 
اهمیتـی دارد؟ بهتـر اسـت یـک بازسـازی تاریـک 
بسـازیم و تـا می توانیـم از رنگ هـای تیـره، به خصـوص 
قهـوه ای در آن اسـتفاده کنیـم. به این ترتیـب حتماً کـودکان از این بازی 
اسـتقبال خواهنـد کرد. هیچ چیز نمی توانـد جلوی ما را برای بازگشـت به 
قلـه افتخار بگیـرد. این جمالتی که خواندید، خالصـه ای بود از تصمیمات 
سـازندگان سـری بامبرمـن)Bomber man(  کـه در بازسـازی جدیـد 
این سـری تصمیـم گرفتند به طورکلی سـبک و سـیاق بـازی را تغییر داده 
و هرچیـز خوبـی کـه راجـع بـه بامبرمـن وجـود داشـت را از بـازی نهایی 

حـذف کنند.

پلتفرم: دریم کست

کامپیوترهای شخصی

پلتفرم: ایکس باکس 360 

Medal ofپلی استیشن 3 ، کامپیوترهای شخصی  Honor: Warfighter (2012)
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Silent Hill: Book of  Memories (2012)

Alone in the Dark  (2008)

Sonic Boom (2014) Bomber man: act zero (2006)
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غرق اجابت مي شود دست نیازش
هر کس که مي خواند در این مرقد خدا را

اي مظهر رأفت براي تو چه سخت است
خالي ببیني دست محتاج  و گدا را

آهم کبوتر مي شود تا گنبد تو
مي آورد فریادهاي یا رضا را 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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فصل رنگین کمان و الله )۱(
این روزها در بسیاری از شهرهای ایران گل های الله به مردم لبخند می زنند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

زمین؛ گهواره   کابوس هاي  تلخ  انسان  بود
زمان؛ چون  کودکي  در کوچه هاي  خواب  حیران  بود

خدا، در ازدحام  ناخدایان  جهالت  گم 
جهان  در اضطراب  و ترس، در آغوش  هذیان  بود

خـواب  در چشـم هاي  زمیـن  ورم  کـرده  بـود. مـاه و خورشـید، دور از دسـترس  
آدمیـان  در مداري  موهوم  مي چرخیدند. همه   لحظه هاي  بشـر، شـب  بـود و چادر 

آبـي  آسـمان  در مرکـب  غلیـظ  جهل،  دم بـه دم  تیره تر مي شـد.
 و انسان  هرچه  ایمان  داشت،  پاي  آب  و نان  گم  شد. 

نـوري  پرشـور مي بایسـت  تا حجم  غلیظ  سـیاهي را پـس  بزند، و خدا و خورشـید 
را بـار دیگـر به  صحن  دل ها بتاباند، آبشـاري  که  تشـنگي  قدیـم  جزیره  العرب  را 

فـرو بنشـاند و توفاني  کـه  تومار جاهلیـت  را درهم  پیچد.
کـدام  مـرد  بابرکـت   دسـت هاي   در  آیـا  گنج خانـه   وحـي   آخریـن  کلیـد 
مي درخشـید؟ چه کسـي  دسـت  بشـریت  حیـران  را مي گرفـت  و او را بـه  دیدار 
حقیقـت  محض  مي بـرد؟ نشـاني خانه   دوسـت  را کـدام  امیر قافله مي دانسـت ؟

صدا در کوه هاي  گیج  مي پیچید، بي حاصل 
سکوتي  هرز، سرگردان  به  صحرا و بیابان  بود

نمي رویید در چشمي  به  جز اندوه  و وهم  و شك 
یقین، تنها سرابي  در شکارستان  شیطان  بود

چه کسـي  چـاه  مـرگ  را از سـر راه  دختـران  عرب  برمي داشـت  و بـاغ  زندگي  را 
بـه  آن هـا تعـارف  مي کرد؟ چه کسـي  کعبـه  را از ازدحـام  نـوادگان  الت  و منا ت 
و عـّزي)1(  نجـات  مـي داد؟ چه  کسـي  در بازار شـلوغ  مکه ، میوه   شـیرین  توحید 

مي فروخـت  و تجـارِت انصـاف  مي کرد؟
 چه کسي  ُمهر پیامبري  دیني  ابدي  و بي مرگ  را بر کتف  خویش  داشت ؟

او کودکـي  بـه  نـام  محمدبن عبـداهلل  بود که  مقـارن  عام الفیـل  از مـادري  نجیب 
 متولـد شـد، و آرام  و آرام  در بسـتري  از درد و داغ  بالیـد.

شبي  رؤیاي  دور آسمان  در هیأت  مردي 
به رغم  فتنه هاي  پیش  رو، در خاك  مهمان  بود

چـه  کسـي  بـاور داشـت  او همـان  چشـم  بشـارتي ا سـت  کـه  در جام  تشـنگان 
 حقیقـت  آب  حیـات  خواهـد ریخت  و کام  نمك سـود جهـان  را بـه  درك  مبدأ و 

معـاد شـیرین  خواهـد کرد؟
چـه  کسـي  بـاور داشـت  او همـان  نهایـت  مطلوبي  اسـت  کـه  کاروان  سرگشـته  
 آدمیـان  را در سـرزمین  روشـن  توحید فـرود خواهـد آورد و افکار پریشان شـان 

 را در مصاحبـت  پـروردگار سـامان  خواهد بخشـید؟
چه  کسـي  مي دانسـت  او آخریـن  امیـن  هدایـت  الهـي  و واپسـین  پنجـره  وحـي 
 به سـمت  زمیـن ، محمـد رسـول اهلل )ص ( خواهد بـود که  عطر بهشـتي  وجودش  تا 

همیشـه  در مشـام  جهان  خواهـد ماند؟
جهان  با نامش  از رنگ  و صدا سیراب  شد آخر
محمد)ص( واپسین  پیغمبر خورشید و باران  بود

سیدضیاءالدین شفیعی

پی نوشت:
1. بت های بزرگ مردمان جاهلی عرب
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از وقتـي یـادم مي آیـد، دسـت راسـت »بابـا عبـاس« مي لرزیـد. مـن و دیگـر نوه هایـش 
هروقـت بـه خانه اش مي رفتیـم، از کار کردن هاي او با دسـت لرزانش خنده مان مي گرفت، 
مخصوصـاً وقتي کـه با قـوري لعابـي رنـگ ورو رفتـه اش برایمان چـاي مي ریخـت. ولي از 
تـرس بـه خودمـان فشـار مي آوردیـم که صـداي خنده مـان درنیایـد. وقتي اسـتکان هاي 
چـاي را تـوي نعلبکـي مي گذاشـت تـا به مـا بدهـد، لق ولقـي از اسـتکان و نعلبکـي بلند 
مي شـد کـه بیـا و ببین و نخنـد. تا وقتي اسـتکان چاي به دسـتمان مي رسـید، نصفش توي 
نعلبکـي ریختـه بـود. جالب تر این کـه هیچ وقت به مـا اجازه نمـي داد بـراي خودمان چاي 

بریزیـم. مي گفـت: »یك وقـت اسـتکان ها را مي شـکنید.«
»بابـا عبـاس« پدربـزرگ من بود. خیلي بـد اخم بود، ولـي دل مهرباني داشـت. با »بي بي« 
کـه همـان مادربزرگمان بود، دونفـري زندگي مي کردنـد. بي بي کور بود، بـراي همین هم 
کار پخت وپزشـان را خـود بابـا عبـاس انجـام مـي داد. البته فقط بلـد بود چاي، آبگوشـت، 
کوکـوي سـیب زمیني و تخم مـرغ درسـت کند. ناگفتـه نماند کـه هم در پخـت تخم مرغ 

آب پـز مهارت کامل داشـت، هـم در پخت نیمرو!
بي بـي بـا وجودي کـه کور بـود، از پـس بعضي کارهـا برمي آمد. مثالً مي توانسـت گـردو و 
بـادام مغـز کند، کشـك بسـابد، برایمان قصه بگویـد، موهایـش را ببافد و نخ ریسـي کند.
زمسـتان آن سـال، زمسـتان سـردي بود. چندروزي بـود که بـرف مي بارید. بي بي با پشـم 
گوسـفند چنـد گلولـه نخ آمـاده کرده بود. بابـا عباس عزمـش را جزم کرده بـود که براي 
من یك جفت دسـتکش پشـمي ببافد که به قول خـودش، نمونه اش در هیچ جـاي دنیا! پیدا 
نشـود. مـن هم که حسـرت یـك برف بـازي درست وحسـابي را داشـتم، از خدا خواسـته، 

منتظـر بودم کـه هرچه زودتر دسـتکش ها آماده شـوند.
روزي نبـود کـه از پـروژه بافـت دسـتکش ها سرکشـي نکنـم. هرچـه کار جلـو مي رفـت 
و هرچـه دقـت مي کـردم، هیـچ شـباهتي بیـن چیزي کـه بافتـه مي شـد با دسـتکش پیدا 
نمي کـردم. بیشـتر شـکل کاله عروسـك بـود تـا دسـتکش. امـا جرئت نداشـتم بپرسـم: 
»این هـا دیگـه چیـه؟!« چـون باباعباس شـرط کـرده بودکه: »اگـه مي خواي بیایـي اینجا، 

نبایـد حـرف بزنـي، چـون سـرم درد مي گیـره و حواسـم پرت مي شـه.«
باالخره روزهاي انتظار به سـرآمد و بعد از یك  هفته، دسـتکش ها آماده شـدند، آن هم چه 
دسـتکش هایي! آن قـدر سـفت بودند که اگـر به کله مرده مـي زدي، زنده مي شـد و چنان 
زبـر بودنـد کـه اگـر به صورتت مي کشـیدي، تا سـه روز صورتـت قرمز بود و مي سـوخت. 
فقط یك انگشـت شسـت داشـت وچهارتا انگشـت دیگرم با هم در یك طرف دسـتکش 

جـا مي شـد. یـك لنگـه اش هـم از لنگـه دیگـر یك کمـی بزرگ تـر بـود. حتمـاً الزم بود 
یك نفـر دیگـر کمـك کند تا دسـتکش ها را دسـتم کنـم، چون وقتـي یك لنگه را دسـتم 
مي کـردم، انگشـت هایم مثـل چوب خشـك، صـاف و بي حرکت مي  شـد و لنگـه دیگر را 
نمي توانسـتم بـردارم. از همـه بدتـر این کـه به باالي هر دسـتکش یك نخ تقریبـاً دو وجبي 
وصـل کـرده بـود که باید بـا آن ها دسـتکش ها را محکم بـه مچ هایم مي بسـتند، وگرنه از 

دسـت  هایم مي افتادنـد پایین.
صبـح روز بعـد، همـه اهل خانـه کمکم کردند ودسـتکش ها را به دسـت هایم بسـتند. بعد 
کیفـم را به پشـتم انداختنـد و مثل آدم آهني راه افتادم طرف مدرسـه. تـوي کالس، بچه ها 
دوروبـرم جمع شـدند و یك شـکم سـیر به دسـتکش هایم خندیدند. من یك کـم ناراحت 
شـدم، ولـي به روي خـودم نیاوردم. از بچه ها خواسـتم بندهـا را برایم بـاز کنند. طفلکي ها 
مي خواسـتند بند هـا را بـاز کننـد، امـا گره هـا محکم تر شـدند. هرکـس هر زوري داشـت 
پیـاده کـرد، ولي بي فایده بود. در کالس غلغله اي شـده بود که نگو و نپرس. از سـروصداي 
بچه هـا آقـاي ناظم بـا عصبانیـت وارد کالس شـد. هرکـدام از بچه ها از تـرس به نیمکت 
خـودش خزیـد. مبصـر کالس به من اشـاره کـرد و من من کنان بـراي آقـاي ناظم توضیح 
داد کـه عامل سـروصدا، دسـتکش هاي من بـوده اسـت. آقاي ناظم لبخند تمسـخرآمیزي 
زد و گفت: »پسـر! با این دسـتکش ها مي خواي بري شـترچراني؟« همـه بچه ها خندیدند. 
مـن هـم الکـي خندیـدم، یعني از حـرف آقـا ناراحت نشـده ام. آقا بنـد دسـتکش ها را باز 

کرد. 
زنـگ تفریـح اول دوبـاره بچه هـا کمـك کردند و بندهـا را بسـتند و من به حیـاط رفتم و 
مثـاًل شـروع کردم به برف بـازي. زنـگ کالس را که زدنـد، به کالس آمدم، اما چشـمتان 
روز بـد نبینـد، یـا بهتر بگویـم دماغتـان بوي بد نشـنود، دسـتکش ها خیس شـده بودند و 
کالس را بـوي پشـم گوسـفند گرفتـه بـود . بچه ها همه پیف پیـف مي کردنـد و مي گفتند: 
»چـه بـوي گوسـفندي مي دهي!« حسـابي لجم گرفتـه بـود از دسـتکش ها  و از بچه هایي 

کـه خنده هایشـان تمام نمي شـد.
ظهـر کـه بـه خانه آمدم، دسـتکش ها را گذاشـتم توي کمـد. از روز بعد دسـت هایم را در 
جیب هایـم مي کـردم، مي رفتم مدرسـه و برمي گشـتم خانـه، درحالي که دسـت و دلم گرم 

بود از مهربانـي بابا عباس.

مهدي صحرایي، مربي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سبزوار
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