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شارژر جادویی!

صفحهآخـر

از بچه ها می توان انرژی گرفت ،آنقدر که انگار موبایلی
را هنگامی که دارد رو به خاموشی میرود به یک شارژر
برسانند .یک شارژر جادویی!

امیرکبیر یا قهرمان مبارزه استعمار
اکبر هاشمی رفسنجانی

یک خطی های دوست داشتنی

هرگز قاطی چیزای از پیش تعیین شده نشو...
چارلی چاپلین تو یه مسابقه تقلید از چارلی
چاپلین در مونت کارلو شرکت کرد و سوم شد!
شماره شانس اسلوین /پل مکگوگان

روایت 2

شهرخاموش

منیژه رضوان -مجتمعها و منا ز ل
مسکونی متعددی در مشهد وجود دارد
که بیشتر اوقــات سال چرا غهایشان
خاموش است.
َ
انگار که گرد مرده در این ساختمانها
ریخته باشند .مجتمع مسکونیای که
ما در آن زندگی میکنیم نیز باوجود
داشتن سهطبقه که هر طبقه چهارواحد
آپارتمان دارد ،فقط دو خانوار در آن
زندگی میکنند .ما و یک خانواده در
طبقه سوم.
خود این گونه مسائل محاسن زیادی
دارد از جمله ســر و صــدای کمتر و
نظافت و بهداشت بیشتر ،امــا قرار
زنــدگــی شهرنشینی بــر ایــن است
که افــراد در کنار هم زندگی کنند و
مراعات هم را بکنند واال اگر مردمی در
شهری زندگی نکنند و آن شهر تمیز
باشد که کویر لوت هم ساکت و تمیز
است!
بله میگفتم؛ تمام واحدهای خالی
اینجور مجتمعها فقط در بازه زمانی
مــحــدودی پــذیــرای صاحبانشان
است.
همسایه سمت چپی ما یزدیست و
تابستانها خودش و احتماال اقوامش
کــه بــه مشهد میآیند از آپارتمان
استفاده میکنند و همسایه سمت
راســت ـیمــان یــک جـــراح اصفهانی
اســت کــه فکر کنم بیشتر از 4روز
سالیانه از آپــارتــمــانــش استفاده
نمیکند .خدا میداند شاید در بیشتر
شهرهای کشور چنین آپارتما نهایی
داشته باشد.
طبقه دوممان که در کل در تصرف
تهرانیهاست و خانواده ما به طبقه
دوم میگویند تهران! مثال من میگویم
امروز با آسانسور اشتباهی رفتم تهران!
اگر قرار باشد همینطور پیش برود،
کم کم مشهد تبدیل میشود به یک
شهر متروکه که در اوقــات خاصی از
سال پذیرای توریست و زائر بیشماری
مــیشــود و بــعــد خــالــی از سکنه
میشود.
شهرهای متروکه هم بالفاصله به اشغال
اجنه و ارواح درمیآیند .همین دیشب
کلی از تهران ،منظورم طبقه دوممان
کشدار درمیآمد.
است ،صدای قیژ
ِ
چـــراغهـــای تــهــران هــم خــامــوش
بود!
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داستان

روایت 1

لجبازهاپیروزمیشوند

شارژرجادویینیازمندیم

بریده کتاب

امیر کاله بلندی بر سر میگذاشت و موهای
وی بلند و از نوع بهاصطالح پاشنه نخواب بود.
وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارشهایش
مینویسد پولدوستی که صفت بارز ایرانیان
است ،به هیچ وجه در امیر راهی ندارد .همه
وی را فردی مورد اطمینان و غیرقابل فساد
میدانستند .دکتر پالک اتریشی مینویسد:
«پولهایی که به امیر میدادند و نمیگرفت
همگی خرج کشتنش شد».

طرح :رضا جنگی

هدیه سادات میرمرتضوی -روز-داخلی-بانک:
کارمند بانک ،کارت جدید را دست دختر داد و گفت:
«بفرمایید از دستگاه بیرون برایش رمز دوم تعریف
کنید تا بعد از آن ،موبایل بانک را روی گوشیتان نصب
کنم».
دختر که دید خیلی ضایع میشود اگر به کارمند
بانک بگوید نهتنها بلد نیست اینکار را بکند بلکه
تنها کــارت بانکی زنــدگـیاش که رمــز دوم داشته
و حــاال منقضی شــده را هم خواهرش برایش رمز
تعریف کرده ،کارت را گرفت و مصمم از بانک بیرون
آمد.
روز-خارجی-جنب بانک :جلوی دستگاه عابر بانک،
غلغله بود .دختر با نگرانی نگاهی به صف انداخت و
توی دلش حساب کرد یعنی ِکی ممکن است نوبتش
شــود؟ کمی توی صف پا به پا شد و یهو توجهش به
باجه دیگری جلب شد که درست کنار باجه اول بود و
باالیش این عبارت به چشم میخورد« :ویژه عملیات
غیرنقدی» فهرست عملیات را که باالی دستگاه درج
شده بود ،خواند که شامل تغییر رمز کارت هم میشد
و با خوشحالی پشت سر تنها آدم منتظر در صف،
ایستاد.
نفر جلویی فوری کارش را انجام داد و حاال دختر مانده
بود و دستگاه جدیدی که تا به حال نه اسمش را شنیده
بود و نه با طرز کارش آشنایی داشت.
نمیفهمید چرا این دستگاه جای کارت ندارد .پس
چطور میشد با آن کار کرد؟ یعنی نفرات قبلی چهکار
کرده بودند؟ ورد خوانده و به دستگاه فوت کرده بودند؟
کارت را مدام دور دستگاه میچرخاند بدون اینکه
محلی برای ورودش پیدا کند .میخواست از یک نفر
طرز استفاده از دستگاه را بپرسد .ولی باید خودش کار
را تمام میکرد.
لحظهای به پشت سر نگاه انداخت و با دیدن مردی
که تازه رسیده بود ،فکری به سرش زد .فورا از جلوی
باجه کنار رفت و مودبانه گفت« :شما بفرمایید» .تا
مرد سمت عابربانک رفت با دقت به طرز کارش خیره
شد.
مرد ،نوار مشکی پشت کارت را کنار دستگاه کشید
و با زدن رمز ،فعالش کرد و عملیات مدنظر را انجام
داد .پس قضیه از این قــرار بــود .تا مرد رفــت ،پشت
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سرش سمت دستگاه دوید و سرسختانه کارت را کنار
دستگاه کشید .پس چرا کار نمیکرد؟ کالفه شده بود.
لحظهای به فکر فرو رفت و یهو متوجه شد دارد کارت را
چپه میکشد.
با نگرانی به اطراف نگاه کرد .کسی حواسش به او نبود.
کارت را با آرامش برعکس کرد و چند دقیقه بعد برای
اولینبار در زندگیاش توانست ،طعم شیرین تعریف
رمز دوم کارت را بچشد.

شب-داخلی-اتاق :بعد از پشت سر گذاشتن تجربه
خوب صبح ،دختر توی اتاقش نشسته بود و به صفحه
مونیتور مقابل نگاه میکرد.
هوس کرده بود امشب که شب تعطیل است ،فیلم
ببیند .فیلمی که دوستی که آن را داده بود ،تاکید
داشــت قبل از دیــدن باید برایش زیرنویس دانلود
کند .این کار را تا به حال انجام نداده بود ولی او که
ایــن همه توانایی داشــت تا بــرای کارتش رمــز دوم
انتخاب کند ،چــرا نتواند بــرای فیلمش زیرنویس
بگیرد؟
با این افکار ،زیرنویس فیلم را دانلود کرد اما بقیهاش
را نمیدانست چهکار کند .از اینترنت کمک گرفت و
مرحله به مرحله دستور را اجرا کرد .ولی عوض آمدن
زیرنویس ،خطایی با کلی حروف عجیب و غریب روی
صفحه کامپیوترش ظاهر میشد .ساعت از نیمهشب
گذشته بود و دختر با وجودی که داشت فرصت طالیی
خود را بــرای تماشای فیلم ،از دست م ـیداد هنوز
سرسختانه تالش میکرد.
او باید میتوانست .چــرا نتواند؟ یهو سلو لهای
خاکستری مغزش به جنبش افتادند و نکتهای
مهم به ذهنش آوردنــد .نکند چون پوشه زیرنویس
دانلود شده به شکل  zipبود ،این خطا رخ میداد؟
فــوری پوشه را تغییر داد و عملیات را تکرار کرد.
بــاالخــره آشــکــارشــدن زیــرنــویــس درشــت فیلم در
پایین صفحه ،همه خستگیهایش را به در کرد.
آنقدر که تا خود ساعت چهار صبح به تماشای فیلم
نشست.
آن روز ،یاد گرفتن دو کار جدید در عرض یک روز،
درس خوبی به دختر داده بــود .اینکه خواستن
توانستن است و از آن مهمتر لجبازها باالخره پیروز
میشوند.
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سایتهای خبری عکسهایی را با تیتر
1
«جای خالی آیتا ...هاشمی پشت سر
رهبر انقالب» منتشر کردند.
آیـــتا ...هاشمیرفسنجانی ،معموال در
نمازهایی که به امامت رهبر معظم انقالب
اقامه میشد ،پشت سر ایشان قرار داشت اما
دیروز جای او پشت سر ایشان خالی بود.
«ماتسوری سوزیکا» سفیر ژاپن در
2
افغانستان با تعظیم در مقابل عکس
آیــتا ...هاشمی رفسنجانی و نوشتن
دستخطی به زبان فارسی به ارتحال مرحوم
آیتا ...هاشمی ادای احترام کرد.
سفیر ژاپن در کابل نوشت« :درگذشت جناب
آقای اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری
اســامــی ایـــران را بــا کمال تاسف تسلیت
عــرض میکنم .بــا یــاد شیرین آشنایی با
ایشان10.ژانویه - 2017ماتسوری سوزیکا-
سفیر ژاپن در افغانستان»
تصویری از نمایی از اتاق آیتا ...هاشمی
3
رفسنجانی منتشر شده است که نشان
میدهد به جای آیتا ،...تصویر او در این اتاق قرار
گرفته است.
عکسهایی از داربستهای فروریخته و
4
خمشدهاطرافدانشگاهتهرانبراثرسیل
جمعیت در تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی
منتشر شده است.
مجری برنامه ،90برنامه این هفته را با
5
تسلیت به ملت ایران و خانواده رئیس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرد.
عادلفردوسیپوربرنامه90اینهفتهراباگفتن
چنین عبارتی آغاز کرد « :ضایعه تلخ درگذشت
علیاکبر هاشمیرفسنجانی را تسلیت عرض
میکنم ،جای خالی ایشان قطعا در آینده
سیاسیکشوراحساسمیشود».

اخبار منتشر شده درباره پیام توئیتری
6
دونالد ترامپ برای درگذشت هاشمی
تکذیب شد.
میز ا ن نو شت  :به نو شته گینس ،
7
10میلیون و 200هــزار نفر که حدود
یکششم کل جمعیت ایران بود ،در مراسم
تشییع امام(ره) شرکت کردند.
عکسی از وزیر بهداشت در حال معاینه
8
آیتا ...امامیکاشانی پس از خاکسپاری
آیتا ...هاشمی منتشر شده است.
مراسم تدفین آیتا ...هاشمی در حالی انجام
شد که آیتا ...امامیکاشانی هنگام مراسم
خاکسپاری از حال رفتند.
تصویر عجیبی از مردی که با پیکر مرحوم
 9هاشمی رفسنجانی در حاشیه مراسم
وداع در جماران سلفی گرفت منتشر شده
است.
در طول سال های اخیر سلفی گرفتن برخی
افــراد در مراسم های عــزاداری با نقدهای
بسیاری همراه بوده است.
در پی انتشار فیلم تقطیعشد های از
10
گفتگوی مهدی هاشمیرفسنجانی با
رئیس سازمان صداوسیما ،وی توضیحی را
منتشر کرد.
مهدی هاشمی گفت :صبح امــروز هنگام
حمل پیکر آیـتا ...هاشمیرفسنجانی ،در
حال گفتگویی با آقای علی عسگری رئیس
سازمان صداوسیما در رابطه با هماهنگیهای
الزم برای اطالعرسانی مراسم تشییع و تدفین
آیـتا ...هاشمیرفسنجانی بودم که انتشار
تصاویر تقطیع شده آن ،همراه با مطالبی
بیاساس موجب بروز شایعات شده است،
در حالی که ایشان در حیاط منزل میهمان
ما بوده و از مدیران اجرایی دولت سازندگی
محسوب میشود.

میرمرتضوی -خالهبو دن و د ا شتن
خواهرزاده حس شیرینی دارد .این
را همه خالههای دنیا میدانند و کل
خواهرزاد ههای کرات خاکی با تمام
وجــود درکــش میکنند .ولــی از این
حس قشنگتر وقتی است که تو نهتنها
خاله خواهرزادههایت باشی بلکه توی
دل بچههای دیگر هم آنقدر خودت را
جا کنی که خالهشان شوی .مثال یک
روز از زبــان همکارت بشنوی پسرک
فسقلیاش که چندبار با کادو و کتاب
و خوراکی شادش کــردهای ،با اینکه
یکبار بیشتر تو را ندیده ،از مادرش
پرسیده چندتا خاله دارد و وقتی جواب
شنیده سه تا با قاطعیت گفته« :نخیرم.
چهارتا .پس خاله هدی چی؟ اون رو
نشمردی» .یا آن پسرک شیطان فامیل
وقتی خانهشان رفتی ،با شیرینزبانی
«قاله ِادی» صدایت بزند و تو را از بین
بزرگترها جدا کند و به اتاقش ببرد تا با
هم هیوالبازی کنید.
بعد سخاوتمندانه اجـــازه بدهد به
بهترین اسباببازیهایش دست بزنی
و حتی باهاشان بازی کنی.
همینطور که دوتایی دور اتاق ،شعر
خوشحال و شاد و خندانم میخوانید
و اسمارتیز میخورید ،مــادر پسرک
به اتــاق بیاید و بــرای بــار هــزارم از تو
عذرخواهی کند که کودکش آرامش
مهمانی آمدن را ازت گرفته .آ نوقت
تو با لبخند جواب بدهی ،پسرک اصال
برایت زحمتی نداشته و نتوانی توضیح
بدهی اتفاقا چقدر روحیهات با هر بار
بازی با بچهها عوض میشود و ازشان
چه انرژی بیپایانی میگیری.
از بچه ها می توان انرژی گرفت ،آنقدر
که انگار موبایلی را هنگامی که دارد رو به
خاموشی میرود به یک شارژر برسانند.
شارژری که هیچوقت نه خراب میشود
و نه انرژیاش تمام میشود .یک شارژر
جادویی!

سرگرمی

سودوکو آسان(شماره )383

سودوکو سخت (شماره )383

4

1

پاسخ سودوکو آسان(شماره )383

7

8
2

پاسخ سودوکو سخت (شماره )383

9
3

