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شماره 363

پیمان صادق زاده| چند سال قبل که گوشی های لمسی و سپس هوشمند وارد بازار شدند، در 
ابتدا کسی باور نمی کرد که بتوان با لمس قسمتی از صفحه گوشی، تمام کارها را به سرعت انجام 
داد. گذشت و گذشت و فناوری گوشی های لمسی و هوشمند به سرعت در میان مردم رواج پیدا 

کرد. هرچه جلوتر رفتیم، عملکردها راحت تر و سریع تر انجام شد، تا اینکه امروزه دیگر الزم 
نیست حتی به خودتان زحمت بدهید و با نوک انگشتتان صفحه نمایش را لمس کنید. کافی است 

با استفاده از فناوری دستیار صوتی، با تلفن همراهتان صحبت کرده و فرمان دهید تا کاری را 
برایتان انجام دهد. طرح فناوری دستیار صوتی که 6-5 سال پیش توسط اپل ارائه شد، امروزه 

به دلیل امکانات بی نظیرش بسیار فراگیر شده است و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک این 
فناوری هم به سرعت بین مردم رواج پیدا کند. با استفاده از دستیار صوتی، شما می توانید تمامی 

عملکردهای تلفن همراه و کامپیوترتان را با فرمان های صوتی خود کنترل کنید. در این مطلب قرار 
است باهم با رقبای اصلی ارائه دهنده دستیار صوتی و با ویژگی های هرکدام آشنا شویم.

دستیاران صوتی از کجا آمده اند؟

اولین دسـتیار صوتی و باهوش در دنیای تکنولوژی را شـرکت خالق اپل راه اندازی 
کـرد. اپـل در سـال 2011 دسـتیار صوتـی خود بـه نـام سـیری )siri( را به همراه 
آیفـون اس 4 رونمایـی کـرد تـا به عنـوان اولیـن سـازنده دسـتیار صوتـی باهوش 
شـناخته شـود. البته باید گفت »سـیری« در مقایسـه با نسـخه فعلی اش، امکانات 
بسـیار کمتری داشـت. دقیقاً یک سـال بعد؛ یعنی در سـال 2012 گوگل تصمیم 
گرفـت تـا رقیبـی قدرتمند برای اپل بتراشـد، بنابراین دسـتیار صوتـی خود یعنی 
google now را معرفـی کـرد کـه به دلیـل وصل بودن به دنیـای اطالعاتی خود 
گـوگل و همچنیـن هـوش باالتـر، از امکانـات، سـرعت و دقـت منحصربـه فـردی 
برخـوردار باشـد. مایکروسـافت هم برای این کـه از میدان رقابت جا نماند، دسـتیار 
هوشـمند خـود؛ یعنـی کورتانـا را برای سیسـتم عامل وینـدوز معرفی کـرد. البته 
قبـل از معرفـی کورتانا، چندین شـرکت کوچک و بزرگ دیگر دسـتیارهای صوتی  
خـود را ارائـه دادنـد کـه به دلیـل نداشـتن تـوان کافـی بـرای رقابـت بـا گـوگل و 
اپـل، هیچ کـدام به موفقیتی دسـت پیـدا نکردند. اما عملکرد بسـیار عالـی کورتانا 
سـبب شـد تا این دسـتیار صوتـی مایکروسـافت، به یکـی از رقبای اصلی سـیری 
و گـوگل نـاو تبدیـل شـود. اوایـل سـال 2016 بـود کـه گـوگل دسـتیار صوتی و 
هوشـمند جدیدتـری به نـام گـوگل اسیسـتنت )google assistant( را معرفی 
کـرد کـه یک سـر و گـردن از دسـتیار قبلـی خود یعنـی گوگل نـاو باالتر بـود. با 
اینکـه دو دسـتیار صوتـی گـوگل در بعضی موارد عملکردشـان متفاوت اسـت، اما 
پیش بینـی می شـود گـوگل درنهایـت ایـن دو دسـتیار خـود را باهـم ادغـام کند. 
شـرکت آمـازون نیـز چنـدی قبل از یک دسـتیار صوتی بـه نام »الکسـا« رونمایی 
کـرد کـه قـرار اسـت طـی چندمـاه آینـده بـر روی تعـدادی از تلفن هـای همـراه 
هوشـمند اسـتفاده شـود. امـا طـی 6-5 ماه گذشـته اخبـاری به گوش می رسـید 
مبنـی بـر اینکه سامسـونگ نیز درحال طراحی یک دسـتیار هوشـمند اختصاصی 
به نام »بیکسـبی« اسـت. حدود 3-2 هفته پیش که سامسـونگ گوشـی گلکسـی 
اس8 خـود را معرفـی کرد، این اخبار به واقعیت پیوسـت و سامسـونگ از دسـتیار 

هوشـمند خـود به نـام بیکسـبی در گلکسـی اس 8 رونمایی کرد. 

سه رقیب اصلی و سرسخت!

در حال حاضـر دسـتیاران صوتـی گوگل، مایکروسـافت و 
اپـل، 3 رقیـب اصلـی هـم محسـوب می شـوند و هرکدام 
در تالشـند تـا امکانـات جدیدتـری را ارائه دهند. هرسـه 
قادرنـد بـا فرمان هـای صوتـی شـما کارهایـی از قبیـل 
تمـاس با مخاطبین، فرسـتادن پیـام کوتاه، جسـتجو در 
وب، یافتـن مسـیر از روی نقشـه، تنظیـم زنـگ هشـدار، 
بررسـی آب و هـوا و... را به راحتـی و بـا سـرعت و دقـت 
بـاال بـرای شـما انجـام دهنـد. البتـه نسـخه های اولیـه 
سـیری کـه 6 سـال پیـش معرفی شـد، قـادر نبـود همه  
ایـن خدمـات را انجـام دهـد، امـا به مـرور زمـان اپـل بـا 
آپدیت هـای جدیدتر سیسـتم عامـل خود، سـیری را نیز 
ارتقـا بخشـید تاحدی کـه اکنـون قـادر اسـت در مقابـل 
گـوکل و مایکروسـافت به عنـوان یـک رقیـب اصلـی قـد 
علـم کنـد. امـا در این میـان کورتانا و گوگل اسیسـتنت، 

قابلیـت تعامل بیشـتری بـا کاربـران دارند.
به عنـوان مثـال ایـن دو قادرنـد بـرای شـما شـعر بخوانند، 
جـوک تعریف کننـد و یا حتی برای شـما سـرگرمی طرح 
کننـد. گـوگل دسـتیار صوتـی اش را به گونـه ای طراحـی 
کـرده که از هوش مصنوعی پیشـرفته تری برخوردار اسـت 
و می توانـد سـاعت ها شـما را سـرگرم کنـد. مثـاًل اگـر نام 
یـک فیلـم را از دسـتیار صوتی گوگل بپرسـید، به سـرعت 
می گـذارد.  اختیارتـان  در  فیلـم  آن  درمـورد  اطالعاتـی 
شـما می توانیـد دربـاره هرکـدام از عوامـل همـان فیلـم از 
گـوگل بپرسـید تـا اطالعاتـش را برای شـما نمایـش دهد. 
حتـی اگـر نظـرش را درمـورد فیلم جویـا شـوید، امتیازات 
و نقدهـای کاربـران دیگـر دربـاره فیلـم را در اختیار شـما 
قـرار می دهد. هم چنین بررسـی ها نشـان داده که دسـتیار 
صوتی گوگل از سـرعت بیشـتری نسـبت به دستیار صوتی 
اپـل و مایکروسـافت برخوردار اسـت و اطالعـات را دقیق تر 
نمایـش می دهد. گـوگل اسیسـتنت از زبان های بیشـتری 
نسـبت بـه 2 رقیـب دیگـر خـود پشـتیبانی می کنـد، امـا 
متأسـفانه زبـان فارسـی هنـوز توسـط این دسـتیار صوتی 
پشـیبانی نمی شـود. کورتانا از آن جهت منحصربه فرد است 
کـه بـرای اولین بـار در محیط ویندوز به عنوان یک دسـتیار 
صوتـی می توانـد عملکردهـای زیـادی را انجـام دهـد. اگر 
شـما زیاد از کامپیوتر اسـتفاده می کنید، پیشـنهاد می کنم 
حتمـاً وینـدوز 10 را امتحـان کرده و از تجربـه گفت وگو با 
کورتانـا لـذت ببریـد. کورتانـا قـادر اسـت با فرمـان صوتی 
شـما، موزیـک و فیلـم پخـش کنـد، در مرورگر برای شـما 
عبارتی را جسـتجو کند، ایمیل بفرسـتد، زنگ هشدار برای 
کامپیوترتـان تعیین کنـد و کارهای شـخصی روزمره تان را 
منظـم کنـد. مایکروسـافت اعـالم کـرده کـه در آینـده ای 
نزدیـک، قـرار اسـت از کورتانا در سـایر وسـایل منزل مثل 
یخچـال، تخت خـواب، جاروبرقـی و... اسـتفاده کند؛ یعنی 
شـما قـادر خواهید بـود با وسـایل اتاقتان صحبـت کنید و 

آن هـا هم به دسـتورات شـما عمـل کنند!

سامسونگ وارد میدان می شود!

از  رونمایـی  جریـان  در  سامسـونگ  پیـش  چندهفتـه 
گوشـی هوشـمند جدیـدش، گلکسـی اس 8 از دسـتیار 
صوتـی و باهـوش خـود یعنی بیکسـبی نیـز رونمایی کرد 
و مدعـی شـد هـرکاری کـه شـما بـا گلکسـی اس 8تـان 
انجـام می دهیـد، بیکسـبی قـادر اسـت آن را بـرای شـما 
انجـام دهـد. همیـن ادعـا مـا را بـه ایـن نتیجه می رسـاند 
کـه دسـتیار هوشـمند سامسـونگ، بیشـتر تمرکـزش بـر 
روی عملکردهـا و تنظیمـات خود گوشـی اسـت و درواقع 
بتواننـد  کاربـران  تـا  سـاخته  را  بیکسـبی  سامسـونگ، 
به جـای لمـس کـردن صفحـه، تنهـا به کمـک صدایشـان 
در گوشـی  گشـت وگذار کننـد و بـرای جسـتجو در فضای 
وب و یـا طـرح سـؤاالت جانبی از همان گوگل اسیسـتنت 
کمـک بگیرنـد. طبق اخبـار منتشرشـده ازطـرف کمپانی 
سامسـونگ، بیکسـبی به راحتـی فرمان هـای صوتی شـما 
را اجـرا می کنـد. بـرای مثـال می توانیـد از او بخواهیـد از 
صفحـه اسکرین شـات بگیرد، روشـنایی صفحـه را تنظیم 
کنـد، تنظیمـات وای  فـای را بـاز کنـد، عکـس خاصـی را 
بـرای یکـی از دوسـتانتان ارسـال کنـد، عکس هایـی را 
نشـانتان دهـد کـه در روز خاصی گرفته اید و دسـتورهایی 
از ایـن قبیل. البته ممکن اسـت سامسـونگ تا زمـان ارائه 
کامـل این فنـاوری اش تصمیم بگیـرد امکانـات دیگری را 
هـم به دسـتیار صوتـی خود اضافه کنـد تـا از رقبای خود 
عقـب نمانـد. بهتـر اسـت منتظـر عرضـه گلکسـی اس 8 
بمانیـم تـا با بیکسـبی و عملکردش دقیق تر آشـنا شـویم.

با فناوری دستیار هوشمند، تلفن های همراه فرمان های صوتی شما را اجرا می کنند

گوشی های حرف گوش کن!

با فناوری دستیار هوشمند، تلفن های همراه فرمان های صوتی شما را اجرا می کنند

گوشی های حرف گوش کن! کلیله ودمنه به زبان خودمانی6

 میمونی که دلش را
روی درخت جاگذاشته بود

در صفحه دو بخوانید

اولین دستیار صوتی و باهوش در 
دنیای تکنولوژی را شرکت خالق 

اپل راه اندازی کرد. اپل در سال 
2011 دستیار صوتی خود به نام سیری 
)siri( را به همراه آیفون اس 4 

رونمایی کرد تا به عنوان اولین سازنده 
دستیار صوتی باهوش شناخته شود. 

البته باید گفت »سیری« در مقایسه 
با نسخه فعلی اش، اماکنات بسیار 

کمتری داشت.

 خوانش کتاب
»ضحاک بنده ابلیس«

شگفت انگیز 
و حماسی

زاغی که مشاور جغد  شد

در صفحه دو و سه  بخوانید
 نوجوانان قلدر

 ورژن جدید زورگیری 
پلیس بچه های زورگیر 

محل را  ادب کرد

دورهمی نوجوانان 
سالم در شهرکرد

در بسته خبری بخوانید
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آثاری از اعضاي 
نوجوان كانون 
پرورش فكري 
خراسان رضوي

گلم برماغه

خوانش کتاب »آقای بی رویه«  
نوشته »علی باباجانی«

زیر آب 
زنی های 

ماهرانه

در صفحه سه بخوانید
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         روی خط  هشـت      
  

چهـار پسـر نوجوانـی کـه همگـی بچه محـل بودنـد و از شـهروندان بـا قمـه 
زورگیری می کردند، توسـط پلیس آگاهی شناسـایی و دسـتگیر شدند.معموالً 
کـودکان و نوجوانـان افـرادی هسـتند کـه قربانـی زورگیـری شـده و طعمـه 
خالفـکاران می شـوند، بـرای همیـن شـما همین طورکه سـرظهر یـا آخرهای 
شـب داریـد بـه خانـه برمی گردید، اصـاًل توقع نداریـد که نیم وجـب بچه توی 
پیاده رو با شـما چشـم تو چشم شـود و بعد از گفتن »ببخشـید«، یک چاقوی 
خوشـگل زیـر گلویتـان بگذارد، بعد هم  دوسـتش که هنوز پشـت لبش سـبز 

نشـده صدایـش را کلفـت کـرده و بگویـد: »موبایلت رو رد کـن بیاد.«

ژانر قلدرها و زورگیران

تـا حـاال در ژانـر قلدرها و زورگیران شـهر، زورگیر چاق، زورگیـر الغر، زورگیر 
خشـن، زورگیـر کثیـف و حتـی زورگیـر خاص هـم داشـته ایم، امـا به تازگی 
پلیـس با دسـتگیری چهار نوجوان 17سـاله مـا را غافلگیر کـرده و یک ورژن 

جدیـد به نـام زورگیـر نوجوان را هم کشـف کرده اسـت.
کامـران، سـامان، حمیـد و فرهاد 17سـاله شـبیه هم صنف های قدیمیشـان، 
بچه محـل هسـتند. ایـن گـروه خشـن قبـل از اینکه پلیس بـه آن هـا و پراید 
سفیدشـان مشـکوک شـود و پـس از بازرسـی و کشـف سـالح های سـرد 
دستگیرشـان کنـد، چندوقتـی بـود کـه گـروه شـده بودنـد و تـوی شـهر با 
پرایدشـان راه افتـاده و بـه بهانـه مسافرکشـی از مـردم زورگیـری می کردند. 
روش زورگیری شـان هـم خیلـی بـه روز نیسـت؛ آن طورکـه یکی از شـاکیان 
از  از بچه هـا در نقـش مسـافران مظلـوم و  آن هـا تعریـف کـرده، سـه نفر 
همه جـا بی خبـر و یک نفـر در نقـش راننـده تـوی خیابان های شـهر به عنوان 
مسـافرکش می چرخیده انـد و وقتـی طعمه بی نوا سـوار ماشـین شـده و روی 
صندلـی جلو می نشسـته، مسـافران محترم او را از پشت سـر بـا چاقو و هرچه 
دم دستشـان بـوده، خیلی خشـن و جدی تهدیـد می کردند و معمـوالً بعد از 

گرفتـن موبایـل و پول هایـش در خیابـان رهـا می کردنـد.

قربانیانی كه خود قربانی می گیرند

تصـور کنیـد بیـن قلدرهای محله چندتا نوجوان دیالق سـری توی سـرها در 
آورده اند و با سـالح سـرد که شـامل قمـه، چاقوی 30سـانتیمتری و زنجیر و 
پنجه بوکس می شـود، دسـت همـه خالفکارها را از پشـت بسـته اند و طوری 
تـوی کارشـان پیشـرفت کرده  اند کـه بازار تمـام خالفکارهای شـمال، جنوب 

و غرب شـهر را کسـاد کرده اند. 
جالب اسـت بدانید که این چهارتا جوجه خالفکار اولین نفرها توی صنفشـان 
نیسـتند. سـال گذشـته هم پلیس سـه نوجوان 17سـاله را به جرم زورگیری 
دسـتگیر کـرده بـود. در پرونده های مشـابه معمـوالً نوجوان ها به وسـیله یک 
بزرگ تـر اغفـال شـده، یـا اینکـه بـرای امر خـالف اجیر می شـدند. نداشـتن 
سرپرسـت، والدیـن خالفـکار یـا بی جـا و مـکان مانـدن در شـهرهای بـزرگ 
دالیلـی اسـت کـه معمـوالً نوجوان هـا را وادار می  کنـد تا حرف سـرگروه های 
خالفکارشـان را گـوش بدهنـد. امـا ظاهـراً ایـن روزهـا نوجوان هـای بزهـکار 
خودشـان گـروه شـده اند و اگر  قباًل توسـط سرپرسـتان خالفکارشـان اغفال 
شـده و درگیـر اعمـال خـالف می شـدند، حـاال مسـتقل شـده و به شـکل 

خودجـوش کارهـای خالفشـان را بـدون آقا باالسـر پیـش می برند. 

جوجه خالفكارها به كجا می روند

ایـن گـروه خشـن بـرای اینکه هنـوز 18سـال ندارنـد، بـا توجه به سنشـان، 
پـس از صـادر شـدن قرار قانونی از سـوی مقـام قضایی تحویـل کانون اصالح 
و تربیـت شـدند، امـا همچنان پرونده آن ها جهت شناسـایی دیگر شـاکیان و 

مال باختـگان، در پلیـس آگاهـی تهران بزرگ درحال رسـیدگی اسـت. 

پلیس بچه های زورگیر محل را ادب کرد
نوجوانان قلدر، ورژن جدید زورگیری
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اسباب بازی فروشی های موصل رونق گرفتند

بـا اخـراج گـروه تروریسـتی داعـش از شـهر موصـل، عروسـک ها و اسـباب بازی هـا دوباره به شـهر بازگشـتند. حتماً خبـر دارید که 
گـروه تروریسـتی داعـش قانون هـای عجیب و غریب زیادی توی آسـتین داشـت. یکـی از عجیب ترین قانون هـای داعش ممنوعیت 
خریـد و فـروش عروسـک بـود. ظاهراً داعش عروسـک را نماد بت پرسـتی می دانسـت و داشـتن هر نوع عروسـک و مجسـمه، حتی 

عروسـک های حیوانـات ماننـد خـرس و میمون برای کـودکان موصل ممنـوع بود.
حـاال بـا رفتـن داعش از موصل، دوباره مغازه های اسباب بازی فروشـی در این شـهر راه افتاده اسـت. براسـاس خبرها، اسـتقبال مردم 

از بازگشـت اسـباب بازی بـه شـهر آنقدر خـوب بوده که تعـداد مغازه ها در مدتی کوتـاه از دو مغازه به پانزده مغازه رسـیده اسـت. 

خبرگزاری مهر 

دورهمی نوجوانان سالم در شهرکرد

شـهر کردی ها برای اینکه نشـان بدهند سـالمت کودکان چقدر مهم اسـت، دسـت به کار شـده و جشـنواره نوجوان سـالم را با حضور 
دانش آمـوزان راه انداخته انـد. بروبچـی کـه توی این جشـنواره شـرکت کرده اند، باید با موضوع سـالمت و راهکارهـای آن هرچه هنر 
دارند رو کنند و در رشـته های نقاشـی، گرافیک، عکاسـی و... خودشـان را محک بزنند. راسـتی معلم ها هم بازی هسـتند و می توانند 

در بخـش ابتکارات توی رقابت شـرکت کنند.

خبرگزاری فارس

مامان و باباهایی که شورش رو درآوردن

یک عـده محقـق باحـال جمـع شـده اند و یک بـار هم طـرف ما بچه هـا را گرفته انـد و یـک تحقیـق راه انداختند که بـه کمکش مچ 
مامـان باباهـا را بگیرنـد و ثابت کنند آن جوری که شـایعه شـده، فقط ما نوجوان ها معتاد به فضای مجازی نیسـتیم، بلکـه 70 درصد 
بچه هـا از چـک کـردن مـدام گوشـی و نت توسـط والدینشـان شـاکی هسـتند. ظاهـراً مامـان و باباهای مذکـور به جای رسـیدن به 
خـورد و خـوراک و سـالمت و بقیـه نیازهای بچه هایشـان، صبح تا شـب پای گوشـی موبایلشـان هسـتند و به بچه های مجازیشـان 

خوراک می رسـانند.

خبرگزاری فارس

جوان های چینی توی خودکشی رکورد زدند

نوجوان هـا و جوان هـای چینـی از 15سـاله گرفتـه تـا 30ساله شـان فرت و فـرت خودکشـی می کنند و بـا این کار یـک معضل جدید 
بـرای دولـت و جامعه شـان درسـت کرده انـد. ظاهـراً آمـار این اتفـاق توی دانشـگاه های این کشـور و بین دانشـجویان چینـی باالتر 
اسـت، آنقدرکـه بهانـه دسـت والدیـن چینـی داده تـا یقه مسـئوالن را بگیرنـد و از آن هـا بخواهند که فکـری به حـال این وضعیت 
بکننـد. ظاهـراً سـابقه بیمـاری روانـی، انـزوای اجتماعی و مشـکالت مالـی از مهم تریـن دالیـل جوانان چینی بـرای پایـان دادن به 

است. زندگی شـان 

خوانش کتاب »آقای بی رویه«  نوشته »علی باباجانی«

زیر آب زنی های ماهرانه

همین پسرم که می گوید بابایم بی رویه 
است. محال است روزی یک بستنی و 
پفک نخورد. نمی دانم این دوتا چه ربطی 

به هم دارند، بازهم نوشابه و لکوچه را 
بگویی، به هم می خورد

الهـام صالـح| بهـار که می شـود، روزها هـم بلندتر می شـوند. ایـن روزهای بلنـد جان می دهد بـرای کلـی کار. یکـی از این کارهـا می تواند کتـاب خواندن 
باشـد. کمـی کـه بررسـی کـردم، متوجـه شـدم تعـداد کتاب های طنـزی که آن هـا را بـا هـم خوانده ایم، خیلـی کم اسـت. به همیـن دلیل هـم کتاب های 

این دفعـه در ژانـر طنـز قـرار دارنـد. »آقـای بی رویه«، ماجراهـای پدر خانـواده ای اسـت که پسـر خانـواده ماجراهایش را با نـگاه طنز تعریـف می کند.

یک سوزن به خودم

داسـتان های کتـاب »آقـای بی رویـه« از »یـک سـوزن بـه 
خودم« شـروع می شـود. در این داسـتان، قرار اسـت آقای 

بی رویـه بـه یـک مهمانـی مهـم بـرود. او بـرای رفتـن 
بـه مهمانـی، بهتریـن کـت و شـلوارش را پوشـیده، اما 
یکـی از دکمه هـای کـت کنده شـده اسـت. بایـد این 
دکمـه دوختـه شـود، امـا سـوزن گـم شـده: »مامـان 
فکـری کـرد و گفـت: آخرین بـار خـودت درز شـلوارت 

را گرفتـی. بعـد باهـاش ناخنـت را تمیـز کـردی. ببیـن 
کجـا گذاشـتی؟« جسـت وجوی بابـا شـروع شـد و همه را 

مجبور کرد دنبال سـوزن بگردیم.«  همه مشـغول جسـت وجو 

می شـوند؛ شـاید بهتـر باشـد، یـک سـوزن بخرند، امـا آقـای بی رویه 

مخالفـت می کنـد: »مامـان خواسـت پول بدهد کـه بروم سـوزن بخرم، 

ولـی بابـا جلویـم را گرفـت: چه معنی دارد سـوزن گـم بشـود! باید پیدا 

کنـی.«  کمـد دیـواری، البـالی لحاف هـا و تشـک ها، آشـپزخانه، هرجاکـه 

فکـرش را بکنیـد، می گردنـد، تـا این کـه یک دفعـه فریاد پسـر قصه گـو بلند 

می شـود: »یک دفعـه جیغـم به هوا رفـت. سـوزش عجیبی در پایم احسـاس 

کـردم. انـگار مـار من را زده بـود. پایم را بلند کردم و با دسـتم نگه داشـتم. از 

مـار خبـری نبود. بابـا و مامان مثـل جت خودشـان را به من رسـاندند. بابا به 

پایم نگاه کرد و گفت: خدا را شـکر! سـوزن پیدا شـد.« پسـرک، پایش را روی 

زمیـن می کوبـد و از هوش می رود. مجبور می شـوند او را به بیمارسـتان ببرند: 

»وقتـی بابـا سـوزن را از پایـم کشـید و من محکم پایـم را به زمیـن کوبیدم، 

از شـانس بـدم جلـوی پایم اسـتکان بود و اسـتکان زیر پایم شکسـت. حاال با 
تمـام عصبانیـت این ها را می نویسـم.«

به خاطر یک نوشمک

»به خاطـر یـک نوشـمک«، قصه دختـر خانواده ای اسـت که 
دلـش نوشـمک می خواهـد، آقای بی رویـه از هـر راهی برای 
منصرف کـردن او اسـتفاده می کنـد، امـا موفـق نمی شـود. 
قضیـه از ایـن قرار اسـت که بابابـزرگ به خانه آقـای بی رویه 
مـی رود و بـه نـوه اش محبت می کنـد: »چه طوری نوشـمک 
مـن؟ خوشـگل من!« بلـه! همه ماجراهـا از ایـن قربان صدقه 
شـروع می شـود: »آبجـی سـرش را کـه بـاال بـرده 
بـود، سـعی می کـرد روی پنجـه  پا بایسـتد 
تـا قـدش بـه مامـان برسـد. وقتـی دیـد 
فایده ای نـدارد، گفت: »مامان گوِشـت 
را بیـاور پاییـن.« مامان سـینی را داد 
دسـتم تـا ببـرم و خودش خم شـد تا 
قـدش بـه آبجـی برسـد. مثـاًل آبجی 
گفـت:  بگویـد.  می خواسـت  یـواش 
می خواهـم.«   نوشـمک  مـن  مامـان! 
همـه راضی اند که دخترک بـرای خودش 
نوشـمک بخـرد، امـا آقـای بی رویـه پایـش را 
کـرده تـوی یک کفـش و اجازه نمی دهـد. پس همه 
سـعی می کنند حواس آبجـی را پرت کنند: »بابـا خودکار را 
از جیبـش درآورد و روزنامـه را جلـوی آبجـی گذاشـت: »بیا 
ببینـم نقاشـی بلـدی!؟« مینـا خـودکار را پـرت کـرد زمین 
و گفـت: نـه، مـن نوشـمک می خواهـم. تـازه، لواشـک هـم 

می خواهـم.«
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بابا خواست جلوی بابابزرگ را بگیرد که بابابزرگ گفت: 
جلو نیا، از اولش هم تو لکه شق بودی. ببین 

به خاطر نوشمک چه قدر خرج کردی، چه قدر بچه را به 
گریه انداختی، چه قدر اعصاب ما را به هم ریختی. اگر از 

همان اولش می خریدی، االن این مصیبت را 
نمی کشیدی

الک پشت گفت:
- ایـن چـه دارویی اسـت که حتی در خیابان ناصرخسـرو تهران 

هم پیدا نمی شـود؟ 
همسایه گفت:

- ایـن نـوع درد مخصـوص زنان اسـت و هیچ دارویـی ندارد، جز 
دل میمون! 

الک پشت گفت:
- از کجا دل میمون پیدا کنم؟

- مـن هـم تـو را بـه همیـن دلیـل بـه بالیـن همسـرت دعوت 
کـردم کـه بـرای آخرین بـار او را ببینی و بـا او خداحافظی کنی.

الک پشـت خیلـی ناراحـت، غمگیـن و متأثـر شـد)همه این هـا 
را  ناراحتـی اش  شـدت  بایـد  باالخـره  ولـی  دارد،  یک معنـی 

یک جـوری بـه مـا نشـان دهـد دیگـر!(
آنقـدر فکـر کـرد تـا عاقبت بـه این نتیجه رسـید که دوسـتش 
را قربانـی زندگـی زناشـویی خـود کنـد، اما تـا میمون بـر روی 
درخـت باشـد کـه نمی شـود او را بـه دام انداخت! پس نقشـه ای 

کشـید و بـه دیدار میمـون بیچـاره رفت. 
از آن طـرف هـم میمون که دلش برای الک پشـت یک ذره شـده 

بـود، به محـض اینکه چشـمش به الک پشـت افتاد، 
از حـال خانواده او جویا شـد. الک پشـت گفت:

- عالقـه مـن بـه تو چنان زیاد اسـت که نتوانسـتم 
مـدت زیادی درکنـار آن ها بمانـم، برای همین 
امیـدوارم کـه تـو لطفـی بـه مـن بکنـی و به 
منـزل مـن بیایی کـه با آمدنت همـه بگویند 
الک پشـت چـه دوسـت دانایـی دارد و بـه من 

افتخـار کننـد و بـه تـو محبـت کننـد و از ایـن 
حرف هـا.

میمون گفت:
- حقیقـت را بخواهـی، بعـد از این کـه مـن بـه اینجـا آمـدم 
تصمیـم گرفتـم کاًل بـا هیچ کس رابطه نداشـته باشـم و کاًل 
پـا بـر زمین نگـذارم، اما اینکه تـو مرا از گوشه نشـینی نجات 
دادی و رفیـق شـفیق مـن شـدی، حقی بر گـردن من یافتی 
کـه بـه ایـن راحتـی نمی توانـم از آن شـانه خالـی کنـم، اما 
به هرحـال مـن نمی توانم از دریا بگـذرم و کاًل دوره های شـنا 

را نگذرانـده ام و غـرق می شـوم.
الک پشت گفت:

- اصـاًل نگـران نبـاش! مـن تـو را بر پشـتم سـوار می کنم که 
هـم راحـت اسـت و هـم امکانـات کامـل سـفر در آن فراهم 
شـده اسـت و آن قدر از مزایای سـفر با تور الک پشـت گشت 

تعریـف کـرد کـه میمـون اختیارش را به دسـت او سـپرد. 
میمون سـوار او شـد و الک پشـت به میان آب رفت. اواسـط 
راه کم کـم الک پشـت از رفتـار خـود پشـیمان شـد و با خود 

: گفت
- بدتـر از بی وفایی به دوسـتان نیسـت؛ یعنی درسـت اسـت 
کـه آدم به خاطـر زنـش بهتریـن دوسـتش را 
قربانـی کنـد؟ آن هم چنین دوسـتی که 

این قـدر بـه مـن لطف داشـته!
لحظه ای وسـط دریا دودل شـد. همون 
وسـط بیـن امـواج لنگـر را کشـیده بود 
و داشـت بـا خـودش شـدیداً بحـث می کـرد. 
میمون مشـکوک شـد و از الک پشت پرسید:
- چـرا توقـف کـردی؟ نکنـه سـنگینی من تو 

رو اذیـت می کنـه؟ از چیـزی ناراحت هسـتی؟

الک پشت گفت:
- چرا فکر می کنی من از چیزی ناراحتم؟

- آخـه تابلوئـه یه چیزی هسـت. اصاًل یک سـاعته بـا خودت 
درگیـری. اگـه چیزی شـده به ما هـم بگو.

- آره درسـت حـدس زدی. داشـتم فکر می کـردم این اولین 
دیـدار تـو بـا خانواده من اسـت و زن من حال خوشـی ندارد 

و نمی توانـد از تو درسـت پذیرایی کند.
- ای بابـا چه خبـره؟ یک لقمه نون ماسـت پیدا می شـه دور 
هـم می خوریـم. همین کـه تـو معرفـت نشـون دادی و مارو 

دعـوت کـردی، به دنیا مـی ارزه.
الک پشـت بـاز چندمتـری رفـت و بـاز لنگـر انداخـت. بـاز 

میمـون بیشـتر شـک کـرد و بـا خـود گفـت:
- وقتـی می بینـی این جـوری شـده، بایـد حواسـتو بیشـتر 
جمـع کنـی. حتمـاً یـه کاسـه ای زیـر نیم کاسـه اسـت. اگه 
فکرت درسـت بـود، خوب جونـت نجات پیدا می کنـه و اگه 
اشـتباه کـرده باشـی، خـوب از احتیاط کسـی ضـرر نکرده. 

پـس بـه الک پشـت گفت:
- چـی شـده هـی توقـف می کنـی و هـی حرکـت می کنی! 

مشـکل چیـه واقعاً؟ 
- حال خراب زنم اعصابمو به هم ریخته. 

- خـوب باید ببینی چـه درمانی داره مریضـی زنت. من یک 
دکتر خوب سـراغ دارم. اینم کارت ویزیتش.
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خوانش کتاب »آقای بی رویه«  نوشته »علی باباجانی«

زیر آب زنی های ماهرانه
الهـام صالـح| بهـار که می شـود، روزها هـم بلندتر می شـوند. ایـن روزهای بلنـد جان می دهد بـرای کلـی کار. یکـی از این کارهـا می تواند کتـاب خواندن 
باشـد. کمـی کـه بررسـی کـردم، متوجـه شـدم تعـداد کتاب های طنـزی که آن هـا را بـا هـم خوانده ایم، خیلـی کم اسـت. به همیـن دلیل هـم کتاب های 

این دفعـه در ژانـر طنـز قـرار دارنـد. »آقـای بی رویه«، ماجراهـای پدر خانـواده ای اسـت که پسـر خانـواده ماجراهایش را با نـگاه طنز تعریـف می کند.

یادداشت های لو رفته
می خـورد. وای که دهانـم آب افتاد. چه قدر می چسـبد.«به هـم دارنـد، بازهـم نوشـابه و کلوچـه را بگویـی، به هم بسـتنی و پفـک نخـورد. نمی دانـم ایـن دوتـا چه ربطی می گویـد بابایـم بی رویـه اسـت. محال اسـت روزی یک درآمـدم را ایـن پسـره خـرج می کنـد. همین پسـرم که حـرف می زنـد. او هـم دل پـری دارد که بـا دیدن دفترچه پُرتر شـده: »نصف شازده پسـرمان آمـاده شـود.« آقـای بی رویـه بازهم از دسـته گل های پسـرش شـود بـرای پختـن غـذای جدیـد... تـازه باید مـا هم منتظر بنشـینیم تـا غذای می شـود برایـش غـذای دیگـری درسـت کنـد. حسـاب کنیـد یک ظـرف بایـد آماده را به هـم می ریـزد تـا بگوید عدس پلو دوسـت نـدارد. به همین خاطـر مامانش مجبور سـفره کـه می نشـیند، خدا نکند خانمم عدس پلو درسـت کرده باشـد، زمیـن و زمان خوانـدم.«  چـه آبروریـزی بزرگـی! اما حاال آقـای بی رویه می خواهد تالفی کند: »سـر را جلـب کـرد. پوشـه را برداشـتم و دیـدم پسـرم کلـی کاغـذ سـیاه کـرده بـود. همه را که مخم سـوت کشـید. داشـتم دنبال دفترچه  قسـط می گشـتم که یک پوشـه  قرمز توجهم می خواهد از خودش دفاع کند، البته این دفاع بیشـتر شـبیه حمله اسـت: »اتفاقی در قفسـه  به هم ریخته  پسـرم، چیزهایی دیدم اختصـاص پیـدا کـرده. او هـم حرف هایـی برای گفتـن دارد. آقـای بی رویه به صورت اتفاقی یادداشـت های پسـرش را دیـده و حاال نـه خیـر! »آقـای بی رویـه« یـک کتـاب یک طرفـه نیسـت. بـرای حفـظ انصـاف، بخش پایانـی آن بـه صحبت هـای آقـای بی رویه 
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شربت آبلیموی بی فایده

مامـان هـم بـا اسـتفاده از خوراکی هـای دیگـر سـعی دارد حواس مینا را از نوشـمک پـرت کند: 

»مامـان شـربت را جلـوی دهـان آبجـی گرفـت و آبجـی هـم از خـدا خواسـته همـه را خـورد. 

پدربـزرگ گفـت: آفرین نوشـمک من! چه قدر تو شـیرینی. بیـا بغل باباجونـی!«  خوراکی بعدی 

کـه بـه مینـا رشـوه داده می شـود، کمپـوت آناناس اسـت: »مینا قوطی را از دسـت بابا کشـید و 

گفـت: »نـه! همـه اش مال خـودم. بـه داداش هم نمی دهـم. بابا که انگار پیروز شـده بـود، گفت: 

باشـه دختـرم! همـه اش مال خـودت. آهان، درش باز شـد. بیا بخور. ولی یک کم هـم به بابابزرگ 

بـده.«  نـه! ایـن رشـوه دادن ها کارسـاز نیسـت. مینا دسـت آخر نوشـمک را به دسـت مـی آورد. 

بابابـزرگ کـه از خـواب بیـدار شـده، به او پول می دهد تا نوشـمک بخـرد، اما پدر مخالف اسـت: 

»بابـا خواسـت جلـوی بابابـزرگ را بگیرد کـه بابابزرگ گفـت: جلو نیـا، از اولش هم تو کله شـق 

بـودی. ببیـن به خاطر نوشـمک چه قـدر خرج کـردی، چه قدر بچـه را به گریه انداختـی، چه قدر 

اعصـاب مـا را به هـم ریختی. اگر از همـان اولش می خریدی، االن این مصیبت را نمی کشـیدی.«
به خاطر یک نوشمک

»به خاطـر یـک نوشـمک«، قصه دختـر خانواده ای اسـت که 
دلـش نوشـمک می خواهـد، آقای بی رویـه از هـر راهی برای 
منصرف کـردن او اسـتفاده می کنـد، امـا موفـق نمی شـود. 
قضیـه از ایـن قرار اسـت که بابابـزرگ به خانه آقـای بی رویه 
مـی رود و بـه نـوه اش محبت می کنـد: »چه طوری نوشـمک 
مـن؟ خوشـگل من!« بلـه! همه ماجراهـا از ایـن قربان صدقه 
شـروع می شـود: »آبجـی سـرش را کـه بـاال بـرده 
بـود، سـعی می کـرد روی پنجـه  پا بایسـتد 
تـا قـدش بـه مامـان برسـد. وقتـی دیـد 
فایده ای نـدارد، گفت: »مامان گوِشـت 
را بیـاور پاییـن.« مامان سـینی را داد 
دسـتم تـا ببـرم و خودش خم شـد تا 
قـدش بـه آبجـی برسـد. مثـاًل آبجی 
گفـت:  بگویـد.  می خواسـت  یـواش 
می خواهـم.«   نوشـمک  مـن  مامـان! 
همـه راضی اند که دخترک بـرای خودش 
نوشـمک بخـرد، امـا آقـای بی رویـه پایـش را 
کـرده تـوی یک کفـش و اجازه نمی دهـد. پس همه 
سـعی می کنند حواس آبجـی را پرت کنند: »بابـا خودکار را 
از جیبـش درآورد و روزنامـه را جلـوی آبجـی گذاشـت: »بیا 
ببینـم نقاشـی بلـدی!؟« مینـا خـودکار را پـرت کـرد زمین 
و گفـت: نـه، مـن نوشـمک می خواهـم. تـازه، لواشـک هـم 

می خواهـم.«
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بهار که می شود، روزها هم بلندتر می شوند. این روزهای 
بلند جان می دهد برای کلی کار. یکی از این کارها 
می تواند کتاب خواندن باشد. 
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بابا خواست جلوی بابابزرگ را بگیرد که بابابزرگ گفت: 
جلو نیا، از اولش هم تو لکه شق بودی. ببین 

به خاطر نوشمک چه قدر خرج کردی، چه قدر بچه را به 
گریه انداختی، چه قدر اعصاب ما را به هم ریختی. اگر از 

همان اولش می خریدی، االن این مصیبت را 
نمی کشیدی

یک دفعه جیغم به هوا رفت. 
سوزش عجیبی در پایم 
احساس کردم. اناگر مار 

من را زده بود. پایم را بلند 
کردم و با دستم نگه داشتم. از 
مار خبری نبود. بابا و مامان 

مثل جت خودشان را به 
من رساندند. بابا به پایم ناگه 
کرد و گفت: خدا را شکر! سوزن 

پیدا شد

قاسـم رفیعـا| گفتیـم میمونی کـه عطای سـلطنت را به لقائش بخشـیده بـود و بـر روی درخت انجیری بـرای خودش 
زندگی می کرد، با الک پشـتی دوسـت شـد و روزگار خوشـی داشـتند، اما زن الک پشـت با نقشه همسـایه اش تصمیم 
خانـه کشـاندند و ماجرای دروغکـی مریضی زن را بـه او گفتند. و حاال ادامه داسـتان:گرفت شـر میمون را از سـر الک پشـت کم کند؛ پس نقشـه ای کشـیدند و الک پشـت را به بهانه مریضی همسـرش به 

میمونی که دلش را روی کلیله ودمنه به زبان خودمانی6
درخت جاگذاشته بود

میمون گفت:
- حقیقـت را بخواهـی، بعـد از این کـه مـن بـه اینجـا آمـدم 
تصمیـم گرفتـم کالً بـا هیچ کس رابطه نداشـته باشـم و کاًل 
پـا بـر زمین نگـذارم، اما اینکه تـو مرا از گوشه نشـینی نجات 
دادی و رفیـق شـفیق مـن شـدی، حقی بر گـردن من یافتی 
کـه بـه ایـن راحتـی نمی توانـم از آن شـانه خالـی کنـم، اما 
به هرحـال مـن نمی توانم از دریا بگـذرم و کاًل دوره های شـنا 

را نگذرانـده ام و غـرق می شـوم.
الک پشت گفت:

- اصـاًل نگـران نبـاش! مـن تـو را بر پشـتم سـوار می کنم که 
هـم راحـت اسـت و هـم امکانـات کامـل سـفر در آن فراهم 
شـده اسـت و آن قدر از مزایای سـفر با تور الک پشـت گشت 

تعریـف کـرد کـه میمـون اختیارش را به دسـت او سـپرد. 
میمون سـوار او شـد و الک پشـت به میان آب رفت. اواسـط 
راه کم کـم الک پشـت از رفتـار خـود پشـیمان شـد و با خود 

: گفت
- بدتـر از بی وفایی به دوسـتان نیسـت؛ یعنی درسـت اسـت 
کـه آدم به خاطـر زنـش بهتریـن دوسـتش را 
قربانـی کنـد؟ آن هم چنین دوسـتی که 

این قـدر بـه مـن لطف داشـته!
لحظه ای وسـط دریا دودل شـد. همون 
وسـط بیـن امـواج لنگـر را کشـیده بود 
و داشـت بـا خـودش شـدیداً بحـث می کـرد. 
میمون مشـکوک شـد و از الک پشت پرسید:
- چـرا توقـف کـردی؟ نکنـه سـنگینی من تو 

رو اذیـت می کنـه؟ از چیـزی ناراحت هسـتی؟

الک پشت گفت:
متخصـص  دکتـر  چنتـا  بابـا!  نـه   -
دیدنش)همین جـور الکـی( همـه متفق القـول 

دارنـد. توافـق  یـک دارو  روی 
- چه دارویی؟ 
- دل میمون! 

دود از کلـه میمـون بلنـد شـد و با خـود گفت: 
نفهمـی کـردم و کلـک خـوردم. الکـی اعتمـاد 
موجـود  ایـن  دسـت  جونـم  حـاال  و  کـردم 
نیمه خشـکی و نیمه دریاییـه. تـو ایـن اوضـاع 
فقـط می شـه از تجربـه اسـتفاده کنـم. اگه پام 
بـه اون جزیره برسـه، از دسـت این الک پشـت 
هـم که فرار کنـم، حتماً از گرسـنگی می میرم. 
اگـه االن فرار کنم، چون شـنا بلد نیسـتم غرق 
می شـم. پـس رو بـه الک پشـت کـرد و گفـت:

- راه معالجـه زنت را پیدا کردم. سـاده اسـت. من 
می دانـم چقدر زنـت را دوسـت داری و اگر کاری 

از مـن بربیـاد، به عنـوان یـک دوسـت صمیمـی 
بایـد بـا تـو همراهی کنم. اما مشـکل اینجاسـت 
کـه مـن دلـم را روی درخـت جاگذاشـته ام. مـا 
میمون هـا عـادت داریـم وقتـی می خواهیـم بـه 
سـفر برویم، برای این که دلشـوره نداشـته باشیم، 
دل هایمـان را در منـزل می گذاریـم و می رویـم. 
ازطرفـی چون دل مرکز غم و غصه های شـخصی 
ماسـت، نمی خواهیـم سـرریز شـود و موجـب 
شـود خانـواده طـرف ناراحـت شـوند. حـاال هـم 
کـه شـنیدم دل و قلـب مـن درمان درد همسـر 
توسـت، خیلی ناراحت شـدم که دلـم را با خودم 
نیـاورده ام. ممکـن اسـت تـو ناراحـت نشـوی که 
مـن دلم همراهم نیسـت، ولی خانـواده و اقوامت 
می گوینـد ایـن خسـیس نمی خواسـته دلـش را 
بدهـد، بـرای همین بهانـه مـی آورد کـه آن را در 
خانـه جاگذاشـته ام. اگـر برگردیم که مـن دلم را 

بـردارم، خیلی بهتر اسـت. 

الک پشـت برگشـت که میمون دلش را بردارد و زودی 
بیایـد، ولی هرچـه صبر کرد، میمون نیامد. الک پشـت 

میمـون را صـدا زد و میمون گفت:
- مـن یک عمـر تجربـه جمـع کـرده ام کـه بـه همیـن 
راحتـی قلبـم را بدهم بـه تو که خـوراک دل برای زنت 
درسـت کنی؟ راسـتش توی مواقع سـختی، دوسـت و 
دشـمن را می شـود شـناخت و من خوب تو را شناختم 
کـه از دوسـتی بـا مـن سوءاسـتفاده کـردی. حـاال هم 
بـرادر مـن فکـر نکن من مثل آن خر هسـتم کـه روباه 

گفته بـود دل و گوش نداشـت.
الک پشـت پرسـید قضیـه اون دیگـه چـی بـوده حـاال 

تـوی ایـن اوضاع؟ 

ماجرای شیر و روباه و خر
میمون گفت:

آورده انـد کـه شـیری پیـر شـده بـود و 
دیگـر توان شـکار حیوانـات را نداشـت. 
روباهـی یک عمـر بـا او همنشـین بود و 
ته مانـده سـفره او را نوش جـان می کرد.

روزی به شیر گفت: 
داریـم  بکـن.  یک فکـری  سـلطون   -
مریضـی  ایـن  می میریـم.  گشـنگی  از 

نـداره؟  درمـون 
- منـم داشـتم به همین فکـر می کردم. 
می گوینـد مـرض پیـری جز بـا گوش و 
دل خـر درمـان نمی شـود. اصـاًل دوای 

درد پیـری، گـوش و دل خر اسـت.
روبـاه گفـت بـا ایـن شـکل و شـمایلی 
کـه از شـما به جـا مانـده اسـت؛ پیری و 
یـال کچـل و غـوز پشـت و ایـن اوضاع، 
از بیشـه بیرون نیایید بهتر اسـت. شـیر 

گفـت پـس چـه کنیم؟
ادامه داستان برای هفته بعد...

میمـون بیشـتر شـک کـرد و بـا خـود گفـت:
- وقتـی می بینـی این جـوری شـده، بایـد حواسـتو بیشـتر 
جمـع کنـی. حتمـاً یـه کاسـه ای زیـر نیم کاسـه اسـت. اگه 
فکرت درسـت بـود، خوب جونـت نجات پیدا می کنـه و اگه 
اشـتباه کـرده باشـی، خـوب از احتیاط کسـی ضـرر نکرده. 

پـس بـه الک پشـت گفت:
- چـی شـده هـی توقـف می کنـی و هـی حرکـت می کنی! 

مشـکل چیـه واقعاً؟ 
- حال خراب زنم اعصابمو به هم ریخته. 

- خـوب باید ببینی چـه درمانی داره مریضـی زنت. من یک 
دکتر خوب سـراغ دارم. اینم کارت ویزیتش.
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عالقه من به تو چنان زیاد است که 
نتوانستم مدت زیادی درکنار آن ها 

بمانم، برای همین امیدوارم که 
تو لطفی به من بکنی و به منزل 

من بیایی که با آمدنت همه بگویند 
الک پشت چه دوست دانایی دارد و به 

من افتخار کنند و به تو محبت کنند و از 
این حرف ها

دود از لکه میمون 
بلند شد و با خود 
گفت: نفهمی 
کردم و لکک 
خوردم. الکی 

اعتماد کردم 
و حاال جونم 

دست این 
موجود نیمه خشکی 

و نیمه دریاییه

از آن شانه خالی کنم، اما به هرحال من نمی توانم از دریا بگذرم و الًک دوره های شنا را نگذرانده ام و غرق می شوماینکه تو مرا از گوشه نشینی نجات دادی و رفیق شفیق من شدی، حقی بر گردن من یافتی که به این راحتی نمی توانم حقیقت را بخواهی، بعد از این که من به اینجا آمدم تصمیم گرفتم الًک با هیچ کس رابطه نداشته باشم و الًک پا بر زمین نگذارم، اما 

تصویرساز: ساسان خادم



هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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ق  تفضلی! که فقط از تو خوانده ام یك عمر
 و من نگفته ام و هرچه بود این دل گفت

 زالل اشك مرا از تبار کوثر کن
 در آسمان دو دستت مرا کبوتر کن

 به قفل بسته کلید اجابت است اینجا
 که آستانه جود و کرامت است اینجا
 به دلنوازی جان در رواق او بنشین

چرا که قبر مسیحای عترت است اینجا 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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زندگی شیرین پانداها
مراکز نگهداری از پانداها در کشورهای آسیایی باعث شده است این حیوان بامزه از خطر انقراض نجات پیدا کند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

اینستاگرام
خانم هشتك 9h

15000 likes
View all 7300 comments

 راه حلی برای 
فرار از ناآگاهی

می گوینـد وقتی یك نفر خـودش کاری 
را انجـام نمی دهـد و به دیگـران توصیه 
می کنـد آن کار را انجـام بدهند، حرفش 
در دیگـران تأثیـری نـدارد. حـاال مـن 
هم می خواهـم همیـن اول کاری اعتراف 
به خاطـر  هشـتك«  »خانـم  کـه  کنـم 
مشـغله های کاری و زندگی و اینکه باید 
بخشـی از روزش را به فعالیت در فضای 
مجـازی اختصـاص بدهـد، خیلـی وقت 
اسـت که دیگـر آن طورکه باید و شـاید 
کتـاب مطالعـه نمی کنـد. حـاال درسـت 
اعتـراف کـردم، ولـی  اسـت کـه مـن 
از آن طـرف هـم می گویـم کـه از ایـن 
اوضـاع ناراحـت هسـتم؛ از اینکه سـطح 
اطالعاتـم پاییـن بیایـد و بعـد از مدتـی 
حس کنـم خیلی چیزها هسـت که باید 
بدانم، ولـی نمی دانم و این طـوری تبدیل 
بـه آن دسـته از آدم هایـی بشـوم که در 
فضای مجازی فقط حرف هـای این و آن 
را فـوروارد می کنند و از خودشـان حرف 
و تحلیـل و دانشـی بـرای گفتـن ندارند، 
یعنی آنقدر سـطح اطالعاتـم پایین آمده 
باشـد که دیگـر توانایی فکـر کردن هم 

نداشـته باشم!
بـرای رفـع این مشـکل چندوقتی اسـت 
تصمیم گرفتـه ام از طریـق همین فضای 
مجـازی تحولـی در دانسـته هایم ایجـاد 
کنـم. مثـاًل وقتـی جایـی دربـاره یـك 
موضوع یا شـخصیت صحبت می شـود از 
خودم بپرسـم چه سـؤال هایی درباره اش 
دارم کـه جوابـش را نمی دانـم. آن وقـت 
بـروم سـراغ موتورهـای جسـت وجو و از 
منابـع معتبـر جوابـش را پیدا کنـم، یا از 
کسـانی که می دانند بپرسـم، یا قسـمتی 
از یـك کتـاب کـه جـواب پرسشـم را 
دارد، نـگاه کنم. خالصه قرار گذاشـته ام 
تـا جـواب آن پرسـش ها را نگرفتـه ام، 

ماجـرا را پی گیـری کنم.
ایـن راه حلـی بود که به ذهن من رسـید. 
راه حـل شـما بـرای فـرار از ایـن دنیـای 
اطالعاتـی کـه هـر روز مـا را بی اطالع تر 

چیسـت؟ می کند 
# دنیای اطالعات

# نا آگاهی
Hasht_fans: مـن می گـم راه حل هامون  
رو بـرای همیـن سـتون بفرسـتیم. فکـر 

کنـم ایده هـای جالبـی ازش دربیـاد.
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ننه همیشه می گفت: »عاِشقلِق بیرسودی اگر 
اونَن ای َچیَن دریا ِسنَن غرق اولََسن.« )عشق مثل 
آبی است که اگر ازش بخوری تو دریایش غرق 
می شی( وقتی اینو می گفت، با دهان بی دندونش 

می خندید و ادامه می داد: »آتایم بِجوَره غرق 
اولََده.« )باباتم همین جوری غرق شد.( می دانستم 

آتا برای نجات مامان غرق شده بود. این بود 
که می ترسیدم. از عشق بیشتر از مار و جن 

می ترسیدم. اّما وقتی ازش خوردم دیدم اگه غرق 
بشم هم ارزشش رو دارد.

دختر کاسۀ انگور را گذاشت جلویم: »بیا 
مامان. انگور لعله. همون  جور که خودت 

دوست داری.« نگاه کردم به انگورها. گفتم: 
»حسین رفته شهر کار پیدا کنه. ولی سه 

ماهه رفته نیامده. تو نمی دونی کجاست؟« 
دختر کاسۀ انگور را کشید جلوی خودش: 

»مامانی قرص هاتو کی باید بدم؟«

عبّاس کرده بودم تو انباری. آینه را نگاه کردم. باالی 
سرم کبود بود. من را زده بود و حاال هم رفته بود دنبال 

حسین. وقتی بهش گفتم نمی خواهم با پسر علی آقا ازدواج 
کنم، فهمیده بود منتظر حسینم. رفته بود حسین را پیدا 
کند و بکشد. ننه پشت در انباری می گفت: »بَختیه لگد 

ِورَمه! حسین َقیِت ِمیَد! حشمت یاخشی اوقالندی!« )لگد 
به بختت نزن! حسین برنمی گرده! حشمت پسر خوبیه!( 

گفتم: »نه! نه! بهم قول داده بود! قول داده بود!« ننه گفت: 
ه شهَر پولدار اولِِده! َسنِی ایستَِمیِده  »َسنِی ایستَِمیِده! گی یِدِّ

!« )دیگه تو رو نمی خواد! رفته شهر پولدار شده! دیگه تو 
رو نمی خواد!( به خودم نگاه کردم. خیلی زشت شده بودم!

همه بودند. فقط سعید نبود. نرگس و ابوالفضل و سارا 
و اسماعیل. وقتی دیدند سعید نیامد، سارا و شوهرش 

آمدند و من را بوسیدند: »تولدت مبارک مامان 
جونی! ما برات هدیه گرفتیم.« گفتم: »حسین نیومد... 

نیومد... شاید ننه راست می گه.« آن دختری که قد 
بلندتر بود آهی کشید. یك پسر کوچولو دوید جلو و 
یك کاغذ گذاشت روی پایم: »مامان جون من این 
رو برای تو کشیدم.«یك زن قربان صدقه اش رفت: 

»قربونت بشم عزیزم. حاال مادر جون رو ببوس.« 
گفتم: »حسین اگه تا فردا نیاد کار از کار می گذره... 

.« نگاه کردم به پنجره. شب شده بود. گفتم: »نیومد... 
نیومد...«کیك آوردند و دادند 

دستم تا ببرمش. سعید هم 
آخر کار آمد ولی زنش را 

نیاورده بود. صدیق-
عروسم- دائم قربان 

صدقۀ پسرش می رفت و 
سیب می گذاشت توی دهانش. 

نگاه کردم به ساعت نُه شده بود. دیگه 
دیر شد! دیر شد! در انباری را باد تکان می داد. ننه 
رفته بود داخل و برایم سیب گذاشته بود. نور ماه از 

پنجره افتاده بود روی کیسه ها و جعبه ها. حسین مرده 
بود حتماً. شاید هم رفته بود دنبال یك نفر دیگر... .

بّچه ها داشتند شمع می آوردند. دراز کشیدم و پتو را 
کشیدم روی صورتم.

باد پنجرۀ انباری را می کوبید.  
- : پنج، چهار، ... .

- : مامان بلند شو دیگه... .    
- : مامان پاشو... .

- : مامان زمان داره می گذره... .
هوا سرد بود و سوز می آمد. نور مهتاب روی 

کیسه های سیب زمینی و جعبه های خالی انگار 
مسخره ام می کرد.

- : سه، دو،... .
یکی پنجره را با سنگ شکاند. شیشه ها پاشیدند هوا. 

نور مهتاب از هم پاشید. صورتم را گرفتم.
- : یك... .       

حسین پرید تو انباری. گوشۀ سرش خون جمع شده 
بود: »بریم... بدو بریم... .« بی حال بودم. تنم لرزید. 

خودم را کشیدم سمت در. چشمانش لحظاتی نگاهم 
کرد. زمان متوّقف شده بود. بّچه ها شادی می کردند و 

دست حسین توی هوا معلّق بود... .
- : ِصفر، تولّدت مبارک... !

اّول صدای جیغ صدیق بلند شد. بعد نرگس که 
صدایم می زد. سعید که تکانم می داد و اسماعیل که 

به اورژانس تلفن می کرد. 
حسین برگشت و به انباری نگاه کرد. می دوید سمت 

باغ گلم برماغه. 

  رؤیا براتی
عضو  نوجوان  بخش مکاتبه اي کانون پرورش فکري 

خراسان رضوي

سعید اومد تو اتاق. گفتم: »باالخره اومدی! چرا 
این قدر دیر؟« آب را داد دستم. اّما داشت 

دستم را می بوسید. گفتم: »کار پیدا کردی؟« 
قرص ها را گذاشت کف دستم: »قرص هاتو بخور 
مامان. برات چایی بیارم.« رفت تو آشپزخانه. بعد 

نشست کنارم: »ها که پیدا کردم. فکرکردی تو 
رو می ذارم کجا می رم؟حاال پاشو بریم.« گریه ام 
گرفت: »خیلی دیر اومدی. من دیگه پیر شدم.« 

آمد کنارم و سینی را گذاشت روی تخت: »بیا 
مامانی. اینم آبلیمو...« گفتم: »من زشت شدم، 

ها؟« دستش رو کشید به صورتم: »نه مامان جون، 
تو مثل گلی. قربونت بشم.« سرم را گرفتم بین 

دست هایم: »حسین نمی آد دیگه...!«

ننه دراق را داد دستم: »بِلَه.« )اینجوری( مامان 
چایی را گذاشت کنار ننه. ننه آبلیمو را خالی 

کرد تو لیوان. دراق را بردم سمت دار قالی. ننه 
پرید و دراق را گرفت: »بِلَِره. دوگین ِور می َشم! 

چاقا!«دستم خورد به سینی و چای ننه چپه شد. ننه 
هر چی فحش بلد بود نثارم کرد. صدای اکبرآقا 

پیچید تو اتاق. مامان رفت سمت در. دنبالش رفتم. 
حسین کنار باباش بود. باهاش می رفت باغ انگور.

ابوالفضل کلید را داد به نرگس: »پس فردا 
می بینمت.« نرگس کیفش را گذاشت روی 
صندلی: »خیلی خب.« ابوالفضل را بوسیدم. 

دختر آمد سمت تخت: »خوبی مامانی؟« رفت 
تو اتاق. لباس هایش را عوض کرد: »چه خبر 
مامان جونم؟« بلند شدم و نشستم: »حسین 

نیومد دنبالم.« دختر چرخید و با تعّجب نگاهم 
کرد: »مامان خوبی؟ منو می شناسی؟« گفتم: »تو 

دختر سارا خاله ای؟« دختر دستش را کوبید به 
پیشانی اش: »وای خدا!«

حسین مرا برد باغ انگورهای َگلِم 
بِرماِغه. )انگور لعل( ما باغ انگور 
نداشتیم. نصف این باغ مال آتا 

بود که وقتی ُمرد بابابزرِگ حسین 
از چنگ ننه درآورده بود. حسین 

یك گلم برماغه کند و داد دستم. 
طعمش که رفت زیر دندانم واقعًا 

شیرین بود. گفت: »دوست داری؟« 
گفتم: »ها که دوست دارم. من 

عاشق گلم برماغه ام!« حسین گفت: 
»میام خواستگاریت. بعد همۀ باغ رو 

می دم به تو!« گفتم: »نمی شه. ننه 
منو نمی ده به تو. می خواد منو بده به 
حشمت.« حسین پرید هوا: »حشمت 

پسر علی آقا؟!«
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همه بودند. فقط سعید نبود. 

نرگس و ابوالفضل و سارا و 

اسماعیل. وقتی دیدند سعید 

نیامد، سارا و شوهرش آمدند 

و من را بوسیدند: »تولدت 

مبارک مامان جونی! ما برات 

هدیه گرفتیم.«


