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گرینویچ

جراحی پالستیک دختر 9ساله 

 

والدین گاهی بالهایی ســر فرزندان خود می آورند 
که نه فقط تعجب آور که جنجال برانگيز هم هستند؛ 
درســت مثل کاری که یک خانم ژاپنــی با دختر 
9ساله اش کرده اســت؛ این مادر تشخيص داده که 
دختر 9ساله اش به اندازه کافی زیبا نيست و او را به 
یک بيمارســتان برده تا روی پلک های او جراحی 
زیبایی انجام شــود. در ژاپن جراحی پالســتيک 
برای افراد زیر 18سال هم مجاز است؛ به این شرط 
که رضایت نامه والدین یا ولی خود را داشته باشند. 
همين باعث شده والدین زیادی، ترغيب شوند که 
برای زیباتر کردن فرزنــدان کوچک خود، آنها را به 
تيغ جراحان بسپارند. این مادر هم با همين انگيزه 
اقدام به این کار کرده اســت. البته این کار او، باعث 
خشم عمومی شده و بســياری، از این مادر انتقاد 
کرده اند که دختر کم ســن خود را، به تشــخيص 

خودش به تيغ جراحان سپرده است. 

وقتی هوا خوب شد برو

کوچک ترين شهر دنیا 
 

معموال شــهرهای بزرگ، در رقابت زیادی با هم هســتند تا 
عظمت خود را به رخ بکشــند و عنوان بزرگ ترین شهر دنيا 
را از آن خود کنند. از آن سو اما، رقابت چندان جدی نيست و 
شهرها، عمال نمی خواهند کوچکی خود را جار بزنند. اما یک 
شهر در کرواسی، با نام هام، مدعی است که کوچک ترین شهر 
دنياست و از این ادعا، حسابی درآمدزایی هم می کند. این شهر 
که در منطقه ایستریا در شمال کرواسی قرار دارد، روی تپه ای 
مربوط به قرون وسطی جای گرفته است که براساس آخرین 
سرشماری در ســال2021 ميالدی، 27نفر جمعيت دارد. از 
این شهر نخستين بار در سال1102 ميالدی نام برده شده و 
در سال1552 یک برج و یک ناقوس در آن ساخته شده است، 
اما از همان زمان، پيشرفتی به آن نيامده تا حدی که این شهر 
باستانی، فقط 3 کوچه باریک، چند خانه قرون وسطایی و 2 
خيابان دارد. هام در واقع فقط 100متر طول و 30متر عرض 
دارد و به همين دليل است که کوچک ترین شهر دنيا خوانده 
می شود. مشخص نيست که اصال چرا جایی به این کوچکی، در 
طول تاریخ به عنوان روستا دسته بندی نشده و در تقسيمات 
کشوری، به عنوان شهر ثبت شده است. این صفت البته برای 
هام نعمت بزرگی است و توریســت های زیادی را از سراسر 

جهان، به این شهر باستانی می کشاند.

محبوبیت جهانی بچه فیل شیطان 
 

بچه فيل هــا واقعا موجودات بامزه ای هســتند و حتی اگر 
کاری نکنند هم حسابی محبوب هستند. در این ميان اما 
یک بچه فيل، به خاطر بازیگوشــی بامزه اش هنگام اجرای 
یک خبرنگار، حسابی معروف شده و دل ميليون ها انسان 
را در سراسر دنيا برده است. الوین کانودا، خبرنگار کنيایی 
درحالی که کنار چند بچه فيل ایســتاده بود، در حال تهيه 
گزارش بود که یک بچه فيل، سرخوشانه و به عنوان بازی، 
با خرطومش شــروع کرد به قلقلک دادن این خبرنگار. در 
فيلم هایی که از این گزارش در رســانه های معتبر جهان 
منتشر شده،  مشــخص اســت که این خبرنگار نمی تواند 
کارش را به درستی انجام دهد و به خاطر بازیگوشی این بچه 
فيل، با خنده صحبت هایش را قطع می کند. او به یک رادیو 
در کنيا گفته است که این بچه فيل، 10 بار ضبط گزارش 
او را با همين شيطنت هایش قطع کرده است. این فيلم، در 
سراسر دنيا پخش شــده و این بچه فيل را حسابی معروف 

کرده است.
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شــاید موضوع خاصی نباشد اما مرگ 
در روز تولــد، نهایت تراژدی اســت و 
وداع با »ناصر تکميل همایون« چنين 

رقم خورد.
روزی که بایــد در کنــار زن و فرزند 
می نشست و شــمع کيک 86سالگی 
را فــوت می کــرد، رخ در نقاب خاک 
کشيد و با ایران و جهان ایرانی که یک 
عمر برایش از کنه جان، به جد و جهد 
پویيد و جویيد و کوشيد، و به تحقيق 

و تدقيق پرداخت، خداحافظی کرد.
تکميل همایون هم جامعه شناس بود، 
هــم تاریخ نگار، هــم تهران پژوه و هم 

جغرافی دان.
در دانشــگاه تهران، طی ســال های 
1333 تا 1337، کارشناســی فلسفه 
و علوم تربيتی و کارشناسی ارشد علوم 
اجتماعی خواند و بعد راهی پاریس شد 
و در دانشگاه سوربن، در 2رشته حائز 
باالترین درجه شــد؛ 50سال پيش، 
دکترای تاریخ و 45سال پيش، دکترای 

جامعه شناسی گرفت.
او که در ميــان معلمان خــود، بيش 
از دیگران، خود را مرهــون و مدیون 
غالمحسين صدیقی، و البته علی اکبر 
سياســی و یحيی مهدوی می دانست، 
از دهــه 70 به پژوهشــکده مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگــی راه یافت، در همه 
سال های پس ازدهه 60 که از سياست 
دست شســت، قلم را بر زمين وانهاد.

بسيار خواند و بسيار نوشت.
این دانشــی مرد اهل قزوین که ازقضا 
زادگاهش را شــداد و غالظ دوســت 
می داشت، بيشترین مکتوباتش را در 
دفتر پژوهش هــای فرهنگی وبه ویژه 
مجموعــه » از ایران چــه می دانم « 
نوشــت؛ آثاری چون: تاریخ ایران در 
یک نگاه، آمــوزش و پرورش در ایران، 

دانشــگاه گندی شــاپور، ســلطانيه، 
گســتره فرهنگی و مرزهای تاریخی 
ایــران زمين، خــوارزم، خليج فارس، 
سرگذشــت دریای مازنــدران، جاده 
ابریشم، آبســکون یاجزیره آشوراده، 
مرزهــای ایــران در دوره معاصر، و 2 
اثر دربــاره پایتخت بــا عناوین تاریخ 
اجتماعی و فرهنگــی تهران: از آغاز تا 
دارالخالفه ناصــری و تاریخ اجتماعی 

و فرهنگی تهران: دارالخالفه ناصری.
او توأمان محبوب ملــی و مذهبی بود 
و در نوشــتن تاریخ هيچ گاه از جانب 
انصاف عدول و قصــور نکرد، حتی در 
آخرین کتاب کارنامه اش، »مصدق در 
دوره قاجار« که اواخر خرداد امســال 
ازسوی انتشــارات نگارستان اندیشه، 

رونمایی شد.
او چنان که از نام اثر منتشرنشده اش، 
»ایراِن جان« برمی آید، دمی از اندیشه 
ایران فروگــذار نکرد و حتــی در این 
ماه های اخير که بيماری اش شــدت 
یافته بود اصرار داشــت کــه در ایران 
باشــد تا در وطن جان دهد و در خاک 

وطن آرام گيرد.
حال قرار اســت چنين شــود. امروز 
)پنجشنبه، 26 آبان(، ساعت 10صبح، 
پس از تشــييع در پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، مقرر است 
فردا )جمعه، 27 آبان(، ساعت 9صبح، 
بنا بــه وصيتش در قزویــن و در کنار 

مادرش به خاک سپرده شود.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدی

مرگ در تولد

تقويم/ شهادتعدد خبر

موقعیت حاج مهدی
آمده بودند دبیرستان؛ با يک دفتر سیاه تا اسم همه 
را بنويسند توی فهرست؛ »دانش آموزان هوادار 
حزب رستاخیز«. اجباری بود. همه اسم نوشتند، 
اما اسم يک نفر نبود: »اسمش مهدی زين الدين 
است، شاگرد اول مدرسه«. اخراجش کردند، از 
تنها دبیرستان رشته رياضی در خرم آباد. رياضی 
می خواند. رشته اش را عوض کرد؛ شد دانش آموز 
رشته طبیعی. 2ســال بعد توی کنكور سال 56، 
شد رتبه 4دانشگاه شیراز. آنجا هم جزو شاگرد 

اول ها شده بود.
  

مادرش دختر را حسابی پســنديده بود. رفته 
بودند خريد عقد؛ يک حلقــه 900 تومانی برای 
عروس خانم، همین. بعد با هم رفتند حرم حضرت 
معصومه)س(. بعد هم گلزار شهدا. شب موقع شام 
توی خانه پدر خانمش، ياد حرف های خودش افتاد؛ 
»من رفتنی ام. زنم بايد کسی باشه که خانواده ام 
قبولش داشته باشن تا بعد از من مواظبش باشن.«

  
جنگ که شروع شد، سريع رفت آموزش نظامی و 
با نخستین گروه رفت جبهه. وقتی توی عملیات 
فتح المبین گل کاشت، اول شد مسئول اطالعات 
عملیات قرارگاه نصر و بعد هم فرمانده لشــگر 
علی ابن ابیطالب)ع(. اسم لشگر که می آمد، همه 
ياد فرمانده  25ساله اش می افتادند؛ »حاج مهدی«.

  
عراقی ها بدجوری پاتک زده بودند؛ آتش بود که 
از زمین و آســمان می آمد. حاج مهدی اما دائم 
با موتورش ســنگرها را سرکشی می کرد. يكهو 
غیبش زد. هیچ کس هم خبری ازش نداشــت. 
فقط می گفتند برگشته عقب. يک ساعت نشد که 
صدای موتور دوباره کنار سنگرها پیچید. برگشته 
بود. عملیات که تمام شد، توی سنگرش يک شلوار 
خونی پیدا کردند. توی همین سرکشی ها او را زده 
بودند. رفته بود پانسمان کرده بود و دوباره برگشته 

بود زيرآتش. انگار نه انگار.
   

به  آنها خبــر داده بودند که 2نفــر توی جاده 
بانه - سردشــت در کمین گروهک ها افتاده اند. 
برويد ببینید کی هســتند و بیاوريدشان عقب. 
ماشین ســوراخ سوراخ شــده بود. پیكرها هم 
پشت ماشین بود با يک تیر خالص روی پیشانی. 
قیافه هايشان شبیه هم بود. اما هیچ کدام از 2تا 
پیكر را نشناختند. در داشبورد را که باز کردند، 
همه  چیز معلوم شد؛ »رسید دريافت خمس سهم 
مبارك امام)ع( از جناب آقای مهدی زين الدين«. 
مهدی و مجید شهید شدند؛ با هم توی يک ماشین؛ 
درست همانطور که خودش گفته بود: »خواب ديدم 

من و مجید امروز با هم شهید می شويم«.

حافظ

مردم ديده ما جز به ُرَخت ناظر نیست
دل سرگشته ما غیِر تو را ذاکر نیست

اولين بــار لندنی هــا بودند کــه فهميدند هوای 
شهرشان یک جورهایی شده؛ این طوری که ادوارد 
اول که آن وقت ها پادشاه بود، احساس کرد هوای 
لندن با طبع پادشاهانه اش سازگار نيست و دستور 
داد که دیگر زغال سنگ نسوزانند. البته این دستور 
کارساز نشد. ولی یک قرن بعد تبعيد کارخانه ها به 
جاهای دور و عوض کردن سوخت و ایجاد کمربند 
ســبز، لندن را عاقبت به خير کرد. اما مسئله این 
است که همه شهرهای آلوده به این راحتی ها هم 
از شر آلودگی خالص نمی شــوند. شهرهایی که 
هر ســال آمار آلوده ترین هایشان منتشر می شود 
تا فکری به حال خودشــان بکنند؛ شهرهایی که 
اوضاعشان آن قدر ناجور است که یک دم و بازدم در 
هوایشان کافی است تا ادواردها را که روح لطيفی 

دارند، خفه کنند.
  

تهران یکی از شــهرهایی اســت که هر سال این 
موقع ها که می شود، آلودگی آســمانش را سياه 
می کند و اوج می گيرد. بحرانی که این سال ها برای 
خودش برو و بيایی پيدا کرده و شــده چهارمين 

عامل مرگ ومير روی زمين. حــاال نمی خواهيم 
حرف های تکراری بزنيم که این آدم ها خودشان 
عامــل آلوده شــدن هــوای بيچاره انــد و اگزوز 
ماشين هایشان و دودکش های کارخانه هایشان و 
چه و چه؛ به هر حال دوباره فصل سرد از راه رسيده 
و آلودگــی دارد کم کم رخ نشــان می دهد و باید 

حواسمان بيشتر به خودمان باشد تا بيمار نشویم.
  

واقعيت این است که آشــنایی با بيماری هایی که 
منشأ همه آنها آلودگی هواست، اصال به این معنی 
نيست که همينطور منتظر بمانيم تا آسم بگيریم یا 
چشممان آب مروارید بياورد یا رگ قلبمان تنگ تر 
شود. خب دانشمندان این جور مواقع در راستای 
حرکات بشردوستانه تحقيقات مثبتی می کنند که 
به درد بخور است. نتيجه این تحقيقات مثبت هم 
این شده که آدم های سالمی که به خاطر همجواری 
با آلودگی بيمار شــده اند، بعد از اینکه از معرض 
آلودگی خالص شوند، بيماری شان خوب می شود. 
البته آنچنان شــاهکاری هم نکرده اند چون این 
روزها فقط قله کوه ها و وسط اقيانوس ها هستند 

که انواع و اقسام آلودگی ها را ندارند. اما باالخره در 
همين شهرهای تا خرخره آلوده هم راه هایی هست 
که بشود به کمک آنها کمی از اثرات آلودگی فرار 
کرد. یکی از این راه ها بيشتر ماندن در خانه است. 
یعنی اگر کار واجبی ندارید، از خانه بيرون نروید و 
بگذارید وقتی هوا خوب شــد بروید بيرون گشت 
و گذار. بيرون هم که می روید، ســعی کنيد که از 
فضاهای بسته اســتفاده کنيد. مثال از پاساژهای 
سرپوشيده خریدکنيد، به جای پارک، در باشگاه 
ورزش کنيد و یا خودتان از دســتگاه های داخل 
منزلی که دارید، استفاده کنيد. در کل زمانی که 
در بيرون از خانه هستيد را تا حد ممکن کم کنيد 
به ویژه اگر بيماری زمينه ای دارید. این را هم بدانيد 
بد نيست گياهان خانگی که اکسيژن و رطوبت را 
به اندازه کافی در فضای داخل خانه ایجاد می کنند 
و باعث از بين بردن مواد آلوده کننده و مواد مضر 
می شوند؛ داشته باشــيد اگر هم مجبور به ترک 
خانه هستيد، از ماسک استفاده کنيد. ماسک ها هم 
مقدار زیادی از رفتن هوای آلوده به ریه ها جلوگيری 
می کنند. ضمن اینکه آنتی اکسيدان های موجود در 
خوراکی و نوشيدنی های مختلف تا حدی جلوی 
اثرات منفی آلودگی هوا بر بدن را می گيرد. بنابراین 
تا حد امکان از مواد مغذی قوی در برابر آلودگی هوا 

استفاده کنيد. 

فوتبــال فراتــر از هياهــوي برد و 
باختش، و زد و  خوردهایش در زمين 
و زد و بندهایش بيــرون از زمين، 
از نظــر هوادارانش، که بيشــترین 
هواداران یک ورزش در دنيا هستند، 
 زیباترین ورزشی اســت که دنيا به 
چشم خود دیده. بی خود نيست که 
پله، اسطوره فوتبال، فوتبال را بازی 
زیبا خوانده است. اما زیبایی فوتبال، 
بــه دوران قبل از پلــه برمی گردد، 
دورانی که ایــن روزها هواداران آن 
را به یــاد ندارنــد. از آن دوران اما 
یک نام باقی مانده و تــا زمانی که 
فوتبال زیبا باشد، بر زبان ها جاری 
خواهــد بود. فرانس پوشکشــاش، 
مــردی کــه در چنيــن روزی در 
سال 2006درگذشــت، نخستين 
ابرســتاره فوتبال دنيا بود، مردی 
که  جذاب تریــن فوتبالی که دنيا تا 
آن زمان دیده بود بــازی می کرد، 
و چنــان حرکاتــش در زمين زیبا 
بود، که حاال به نماد زیبایی فوتبال 

تبدیل شده است.
پوشکاش در مجارســتان، دوره ای 
بی نظير از تاریــخ فوتبال را رقم زد؛ 
تيم ملی مجارستان بين سال های 
1950تــا 1956، رکــورد بی نظير 
43برد، 7مساوی و تنها یک شکست 
را ثبت کــرد. آنها در این ســال ها 
قهرمان المپيک هلســينکی شدند 
و تنها شکست شــان در فينال جام 
جهانی 1954برابر آلمان رقم خورد، 
 جایی کــه جادوی پوشــکاش هم 

نتوانست مانع شکســت 3بر 2تيم 
ملی کشورش شود. این تيم، چنان 
اثری بر فوتبال گذاشــت که هنوز 
ميــراث آن پابرجاســت؛ رینوس 
ميشــل، ســرمربی هلند اسطوره 
دهه 70، توتال فوتبال را از این تيم 
الهام گرفته بود. فلسفه توتال فوتبال 
الهام بخش دوره مــدرن فوتبال در 
بارسلونا به شمار می رود که هرچند 
تضعيف شده، اما همچنان در اسپانيا 
و فراتــر از آن هواخــواه و مقلدان 
زیــادی دارد. در قلــب آن فوتبال 
زیبای مجارستان، »جادوگر مجار« 
قرار داشت. پوشــکاش دقيق ترین 
شــوت پای چــپ دنيا را داشــت، 
کمی کوتاه و کند به نظر می رســيد 
امــا چنــان چابــک دور مدافعان 
می ر قصيد که مهارنشــدنی بود. او 
در سال 1956در اســپانيا بود که 
انقالب مجارستان روی داد و نه تنها 
به رئال مادرید پيوست،  که تابعيت 
اســپانيایی را هم گرفت. او آنجا در 
کنار آلفــردو دی اســتفانو، یکی از 
خطرناک تری زوج هــای حمله ای 
که فوتبــال به خود دیده را شــکل 
داد و جایگاهــش را به عنوان یکی 
از غول های مادریــد تثبيت کرد. او 
در 528بــازی 512 گل برای رئال 
مادرید زد. پوشکاش در جام جهانی 
1962با تيــم ملی اســپانيا هم به 
ميدان رفت اما برای این تيم گلزنی 
نکرد. ما ایرانی ها، به واســطه علی 
دایی که ســال ها قبل از کریستيانو 
رونالدو آقای گل جهان بود خاطره 
داریم. پوشــکاش در 84بازی ملی، 
83گل زده کــه آماری خيره کننده 
اســت. وقتی علی دایی اســطوره 
فوتبال کشورمان از رکورد او عبور 
کرد، پوشکاش در پيامی، در کمال 
احترام و بزرگ منشی، به علی دایی 
تبریک گفت. فراتر از این رکوردها، 
پوشکاش به خاطر اثری که بر فوتبال 
گذاشته شناخته می شود. تا زمانی 
که فوتبال زیباســت، نام پوشکاش 

هم جاودانه است. 

جهان نما

نماد بازی زیبا

بی تعــارف و تكلف، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشــكالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

درباره »ناصر تکميل همایون« که دیروز در سن 86 سالگی درگذشت

علی اهلل سلیمی

چه کســی فکر می کرد آقامعلم یکدفعه از کوره 
دربرود و دهان به دهان شود با پسرک شروری 
که اهل محل از دستش آسایش نداشتند. پسرک 
ننه بابای درست و حســابی نداشت. یعنی اصال 
پدر و مادر نداشت. پيش رحيم پارکبان زندگی 
می کرد کــه می گفتند از قوم و خویشــان دور 
پسرک است. رحيم پارکبان روز و شب در پارک 
محله بود و در اتاقک نگهبانی روز را به شــب و 
شب را به روز می رساند و کليدهای خانه را داده 
بود دست پسرک. خانه رحيم پارکبان دنج بود و 
ساکت و جان می داد برای درس خواندن. بيشتر 
بچه های مدرسه که خانواده پرجمعيت و شلوغی 
داشتند حسرت جایی مثل خانه رحيم پارکبان 
را داشــتند اما پسرک قدرناشــناس بود و قدر 
این موهبت خدادادی را نمی دانست و به جای 
اســتفاده از این موقعيت مفت و مســلمی که 
گيرش آمده بود، صبح تا شــب در محله آتش 
می سوزاند و داد همه اهل محل را درآورده بود. از 
مدرسه که می آمد در زمين های خاکی و اطراف 
خط آهن پالس بود و در کوچه ها و خيابان های 
محل هم کســی از دستش آســایش نداشت. 
خطاهای کوچک پسرک را می شد نادیده گرفت. 
اهالی محل هم همين کار را می کردند اما او اهل 
ریسک و خطاهای بزرگ بود. خوشش می آمد 
جيــغ و داد همســایه ها را درآورد و کاری کند 
که همه او را با انگشت به همدیگر نشان بدهند. 
اهالی محل دقيقاً نمی دانســتند شکایت از او را 
پيش چه کسی ببرند. دل  شان نمی آمد پای پسرک 
را به پاسگاه و کالنتری محل باز کنند. می گفتند 
یتيم اســت. گناه دارد. رحيم پارکبان هم کاًل 
خودش را از این جور ماجراها کنار کشيده بود. 
نه مسئوليت کارهای پسرک را قبول می کرد و 
نه حاضر بود با پســرک در این باره صحبت کند 
بلکه ســر عقل بياید. می گفت ایــن بچه از اول 
هم شــرور بوده و نمی شود یک شــبه او را سر 
عقل آورد و تربيت کرد. شــاید برای همين بود 
که اهالی محل چاره کار را در رفتن به سراغ آقا 
معلم دیدند. نمی دانم با چه زبانی و چه ادبياتی 
از کارهای پسرک برای آقا معلم گفته بودند که 
او وقتی آمد ســر کالس، یک راست رفت سراغ 
پسرک و او را از پشت ميز بلند کرد و آورد کنار 
تخته سياه و خواست خودش با زبان خودش از 
کارهایی که در محل می کند تعریف کند. پسرک 
اول لبخند زد. با غروری که موقع تعریف کردن 
از شاهکارهایش! برای بچه های محله های دیگر 
از خود نشان می داد شروع کردن به تعارف با آقا 
معلم که از کجا شروع کند. کسی از دل آقا معلم 
خبر نداشت که چکار می خواهد بکند و چه در سر 
دارد. پسرک را تشویق کرد از هر کجا که دوست 
دارد شروع کند به تعریف کردن از کارهایی که 
در محل انجام می دهد. پسرک دوباره لبخند زد و 
گفت:»آقا شما هم از کارهای من خوشتان می آید 
یا مســخره ام می کنيد؟« آقامعلم خيلی جدی 
گفت:» نه، دوســت دارم بدانم شاگردم بيرون 
از کالس چه کارهایی می کند.« پسرک دوباره 
لبخند زد و گفت:» کارِ کار که نه آقا معلم. گاهی 
که حوصله ام سر برود، آره یه کارهایی می کنم.« 
آقامعلم پرســيد: »مثال؟« پسرک گفت:» مثاًل 
دنبال قطــار دویدن و گرفتــن ميله های قطار 
و آویزان شدن و خالصه ســواری مفتی تا سر 
نعمت آباد و بعد هم پریدن به موقع که یکدفعه 
سر از اهواز درنياوریم.« بچه ها زدن زیر خنده اما 
آقامعلم با خشم کوبيد به ميز و بلند شد ایستاد 
مقابل پســرک و پرسيد:»سنگ پرانی به سمت 
قطار چی؟ تا به حال شيشــه پنجره قطاری را 
شکســتی؟ آره شکســتی و نمی خواهی اینجا 
از آن شــاهکارت هم تعریف کنی. بگو خجالت 
نکش.« پسرک مستأصل و درمانده قسم و آیه 
می آورد کــه اهل این جــور کارهای خطرناک 
نيســت اما آقامعلم بدون اینکه به حرف های او 
گوش کند مدام از قطار و ســنگ پرانی بچه ها و 
پنجره شکسته و مسافران زخمی می گفت و آخر 
سر عينکش را برداشت و با یک چشم که برایش 
باقی مانده بود به پسرک خيره شد و پرسيد: »تا 
به حال مسافری از مســافران آن سوی پنجره 
شکسته قطار را این قدر از نزدیک دیده بودی؟!«

 مسافری از مسافران
 پشت پنجره قطار


