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 فال بین
علی یار زارعی

زن وارد اتاق که شد چادرش را از سرش 
در نیاورده به دخترش گفت: 

- »تق فال بینــت هم دراومد مچش رو 
گرفتم«. 

دخترهاج و واج مانــده به مادرش نگاه 
کرد:» رفته بودی پیش فالگیر؟« 

دســت زن که دراز شــد برای آویختن 
چادر به جا رختی گفت: 

- »آره بشین تا برات بگم چی شد«.
دختر که نشست زن گفت:

- »وارد اتاق که شــدم به دور وبرم نگاه 
کردم چند نفری نشســته بودند یک زن میان ســال و دو دختر جوان. بهم گفته بودی که بیشتر مشتری هاش دختران 
جوان هســتن حدس می زدم که یا مشــکل کاری دارن یا گرفتار مسائل عاطفی. با یک نگاه به راحتی جای خالی پیدا 
کردم و نشستم. تو به کار او اعتقاد داشتی اما من نسبت به فال و فال بینی خوش بین نبودم. همیشه می گفتم کارشون 
کلک وحقه بازیه. تو از کارهای عجیب و غریب فال بین داســتان ها می گفتی. اما من هیچکدام را باور نمی کردم. رو به 
روم زنی نشسته بود و یک دختر جوان. وقتی نشستم دختر جوان نگاهم کرد. با زنی میان سال گرم گفتگو بود. یک نفر 
که از اتاق بیرون آمد منشی به همه نگاه کرد و به زن میان سال که رو به رویش بود و با دختر جوان حرف می زد گفت:

 - »نوبت شماست«.
زن که از جا برخاســت دختر تلفن همراهش را از جیبش بیرون آورد شــماره ای گرفت، به گوشه ای رفت و طوری که 
فقط کسی که آن سو بود صدایش را بشنود چیزهایی گفت که کسی نشنید. بعد آمد و کنار یکی از دخترها نشست و 
با او گرم صحبت شد. دختر که رفت پیش فال بین باز با گوشی اش با کسی حرف زد و کسی نفهمید با چه کسی حرف 

می زنه و چی میگه. نفر آخری که رفت به اتاق فال بین، منشی به من گفت:
- »این که اومد بیرون تو برو داخل«.

با انگشت به دختر که حاال کنارم نشسته بود اشاره کردم و گفتم:
 - »نوبت این خانمه«.

منشی گفت: 
-»این خانم آمادگی نداره میگه بعد از شما میره تو«.

حرفی نزدم و به اتنظار ماندم، دختر با صدایی خفه و گرفته گفت:
 -»نمی دونم چرا یه مرتبه حالم یه جوری شد. شما هم همینطورید؟« 

 سر تکان دادم و گفتم: 
-»نه من اینجوری نیستم«. 

با حالتی خاص گفت: 
-»نمی دونم شاید هم به خاطر اینه که دفعه ی اولمه. شما هم دفعه ی اولتونه؟«

سرم را به چپ و راست چرخاندم: -»آره«. 
نگاهش را به نگاهم دوخت و گفت: 

-»من به مامانم نگفتم میام اینجا. حتما شما هم به بچه هاتون نگفتین وگرنه همراتون می اومدن«.
نمی دونم چرا از طرز حرف زدن و رفتارش و پرس وجوهاش خوشم نیومد. تصمیم گرفتم حرف راست نزنم گفتم:

-»من بچه ندارم.«
گفت: -»حتما »مشکلتون همینه که اومدین پیش فال بین.«

گفتم: -»مشکل؟ بدبختیام از همینه.«
 آهی کشید و با لحنی دلسوزانه گفت: 

-»امیدوارم مشکلتون حل بشه، راستش خیلی از این خانم فال بین تعریف می کنن میگن تا چشمش به آدم میفته همه 
چیز رو درباره ش میگه«.

گفتم: 
-»واهلل چی بگم شوهرم رفته سر پیری سرم هوو آورده اونم چی، یه زن جوون... اینم تقصیر بخت و اقبالمه. اگه بچه دار 
می شدم شاید شوهرم به فکر نمی افتاد یه زن دیگه بگیره. اصال« من شانس ندارم. یه جاری دارم زن نگو، دیو هفت سر. 
اصال اون باعث شــد که شوهرم به فکر یه زن دیگه بیفته. اون وقت من چقدر به این جاری خدمت کردم. خودش هفتا 
بچه آورده تو تمام زایموناش کمکش می کردم. از روز اول تا روز هفتم نمی ذاشتم دست به سیاه و سفید بزنه. آخرش او 
چه کار کرد؟ م ُزدم رو گذاشــت کف دستم. حاال اومدم پیش این خانم ببینم چی کار می تونه برام بکنه یه دعای مهر و 

محبتی بده به شوهرم زنش رو طالق بده جاریم هم باهام خوب بشه و دست از این کارهاش برداره «.
گرم حرف زدن بودم که صدای منشی توی گوشم نشست:

 -»نوبت شماست«. 
آرام و اهسته از جام بلند شدم و این پا و اون پا کردم تا بیشتر وقت بگذره. وقتی می رفتم توی اتاق یک لحظه برگشتم 
و به پشــت سرم نگاه کردم. دختر را دیدم که تلفن همراهش در دستش با کسی حرف می زد. به اتاق فال بین که رفتم 

اونم دیدم که گوشیش دستش بود و با کسی حرف می زد، رو به روش که نشستم دستم را در دست گرفت و گفت: 
-»آخ آخ چه دستی داری . بی نمک. به هر کی خوبی می کنی بدی می بینی. یه جاری داری چی بگم؟ از اون بدجنسای 
روزگاره، اما بد شانســی تو، تنها جاری بد نیســت. شوهرت سرت هوو آورده برای چی؟ برای این که تو بچه دار نمیشی. 
اما ناراحت نباش من یه کاری می کنم که هم بچه دار بشی هم شوهرت هووت رو طالق بده هم جاریت سربراه بشه«. 

لبخند زدم و گفتم:
-»اینا که تو گفتی درست نیست«. 

از حرفم جا خورد، چهره ش درهم رفت. گفتم: 
-»من یه دختر بزرگ دارم که مشتری خودته. هوو هم ندارم، جاری هم ندارم چون شوهرم برادر نداره«.

اخمش به هم رفت و به تندی گفت: 
-»اینا که گفتم تو فالته.«

 گفتم: 
-»نه خانم اینا که گفتی اون دختره که با تلفن همراه باهات حرف می زد بهت گفته«. 

حرفی برای گفتن نداشت. گفتم:
-»یا بساطت رو جمع می کنی یا زنگ می زنم به پلیس. به دختر من هم کاری نداشته باش«. 

دختر که چشم به مادر دوخته، به حرف هایش گوش می داد نگاهش را از او گرفت و به نقطه ای نامعلوم دوخت.

فناوری

آزمایش ارزان و سریع کووید-19 که نیازی به روش های کنونی ندارد
آزمایش  نوعی  آمریکایی،  پژوهشگران 
برای تشخیص کووید-۱۹ ارائه داده اند 
که به ســرعت و با هزینــه کم انجام 
می شود و به بسیاری از امکانات مورد 
نیاز برای آزمایش هــای کنونی نیازی 

ندارد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از 
»دانشــگاه  پژوهشــگران  نیوزوایــز، 
واشــنگتن«)UW(، آزمایش جدیدی 
را برای تشــخیص کوویــد-۱۹ ابداع 
کرده انــد کــه ســرعت آزمایش های 
آزمایش های  بــا دقــت  را  آنتــی ژن 
 )PCR(»پلیمراز زنجیره ای  »واکنش 
آزمایشگاه های  در  ترکیب می کند که 

پزشکی و بیمارستان ها پردازش می شوند.
این آزمایش موسوم به آزمایش »هارمونی کووید-۱۹« یا )Harmony COVID-۱۹(، یک آزمایش تشخیصی است که 
 )2-SARS-CoV(»2 مانند آزمایش های واکنش زنجیره ای پلیمراز، مواد ژنتیکی »کروناویروس ســندروم حاد تنفسی
را شناسایی می کند اما در حالی که آزمایش های معمولی واکنش زنجیره ای پلیمراز می توانند چندین ساعت زمان ببرند، 

کیت آزمایش هارمونی می تواند نتایج را در کمتر از 2۰ دقیقه و با دقت مشابه ارائه دهد.
»بری لوتز«)Barry Lutz(، استادیار مهندسی زیستی دانشگاه واشنگتن و از پژوهشگران این پروژه گفت: ما این آزمایش 
را طوری طراحی کردیم که کم هزینه و به اندازه کافی ساده باشد تا بتوان از آن در هر مکانی استفاده کرد. ما امیدواریم 

که هزینه کم، آزمایش هایی با عملکرد باال را در سطح محلی و در سراسر جهان قابل دسترس کند.
پژوهشگران، آزمایش هارمونی را با استفاده از معرف های آماده و به منظور استفاده ساده و آسان ابداع کردند. این آزمایش 
از روشــی شــبیه به واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تشخیص وجود ژنوم آران ای در نمونه سواب بینی استفاده می کند و 
از یک آشکارســاز کوچک و کم هزینه کمک می گیرد که آن هم توســط گروه لوتز طراحی شــده است. یک تلفن همراه 
هوشمند برای کار کردن با آشکارساز و خواندن نتایج مورد استفاده قرار می گیرد. این ردیاب می تواند تا چهار نمونه را به 

صورت هم زمان مدیریت کند.
دقت آزمایش های کووید-۱۹ در سراسر دوره همه گیری، یک موضوع مهم بوده است. بسیاری از کیت های خانگی آنتی ژن 
برای بررسی کووید-۱۹ که قطعاتی از پروتئین های تولیدشده توسط ویروس را شناسایی می کنند، ۸۰ تا ۸۵ درصد دقیق 
هستند با وجود این ممکن است دقت این آزمایش ها در تشخیص سویه اُمیکرون که دارای تعداد نسبتا باالیی از جهش ها 
است، کاهش یابد. این مشکل در رابطه با سایر سویه های کروناویروس وجود ندارد. آزمایش های واکنش زنجیره ای پلیمراز 
عموما تا ۹۵ درصد یا بیشــتر دقیق هســتند. این آزمایش ها، یک معیار کلیدی برای تشخیص کووید-۱۹ و مورد تایید 

»سازمان غذا و داروی آمریکا«)FDA( هستند اما به تجهیزات پرهزینه و انتظار طوالنی برای دریافت نتایج نیاز دارند.
نتایج ابتدایی گزارش  شــده در مقاله این پژوهش نشــان می دهند که دقت کیت آزمایش هارمونی در مورد سواب بینی، 
۹۷ درصد اســت. کیت هارمونی، ســه ناحیه گوناگون از ژنوم ویروس را شناسایی می کند. اگر جهش های زیادی در یک 
ناحیه وجود داشته باشند، آزمایش جدید می تواند دو ناحیه دیگر را نیز شناسایی کند. برای نمونه، این آزمایش می تواند 
سویه اُمیکرون را شناسایی کند که دارای دهها جهش در ناحیه ژنومی است که پروتئین خوشه ای را رمزگذاری می کند.

اگرچه آزمایش های مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز، بســیار دقیق هســتند اما یک محدودیت کلیدی این است که 
آزمایش های واکنش زنجیره ای پلیمراز به دهها چرخه گرمایشــی و خنک کننده برای شناســایی مواد ژنتیکی در نمونه 
نیاز دارند. آزمایش توسعه یافته توسط پژوهشگران دانشگاه واشنگتن با تکیه بر روشی شبیه به واکنش زنجیره ای پلیمراز 

موسوم به »RT-LAMP« که الزامات سختگیرانه چرخه دما را ندارد، این مشکل را برطرف می کند.

داستان هفته

مشکل بوکس بانوان حل شد!

مسابقات جهانی اسکی در سوئد

طرح روز

قاب

پروانه ایزدخواست

رویترز

سریع ترین روش درمان سرماخوردگی 
درمان سرماخوردگی همیشه بسیار مهم است. این موضوع زمانی مهم 
تر می شــود که فصل زمستان باشد و محبور باشــید هر روز سرکار، 
مدرســه یا دانشــگاه بروید. درمان ســرماخوردگی حاد تنها با کمک 
پزشک عمومی امکان پذیر اســت. اما اگر سرماخوردگی شما چندان 
حاد نیســت می توانید با 2 خوراکی پاییزی این مشکل را حل کنید. 
کدو تنبل و لیمو ترش دو خوراکی بسیار مفید هستند که می توانند با 
سرماخوردگی به خوبی مبارزه کنند. این موضوع اخیرا از سوی بسیاری 
از متخصصان تغذیه مورد تاکید و تایید قرار گرفته اســت. کدو تنبل 
سرشار از ویتامین C است و می تواند به خوبی با سرماخوردگی مبارزه 
کند چرا که سیستم ایمنی بدن را به شدت ارتقاء می دهد و در نتیجه 
نقشــی موثر در مبارزه با ســرماخوردگی دارد. درمان سرماخوردگی 
با کمک کدو تنبل می تواند شــامل خوردن ســوپ کدو حلوایی، کدو 
حلوایی بخارپز شده با دارچین یا پوره کدو حلوایی باشد. از سوی دیگر 

لیموترش نیز حاوی آنتی اکسیدانها و البته ویتامین C است. در نتیجه بدن را در برابر بیماری های مختلف مثل سرماخوردگی محافظت 
می کند.  خواص ضد التهابی و تسکین دهنده لیمو می تواند روند درمان را تسریع کند. برای نتیجه گرفتن از لیمو می تواند آب لیموی 
تازه را همراه با پالپ آن به ســوپ اضافه کرد و البته نباید حرارت شــدید داد. افزود بر آن می توان لیموی تازه را به ساالد، خوراک مرغ 
و ســایر غذاهای ســاده و آب پز اضافه کرد. ترکیب لیمو ترش و شکر به هیچ عنوان برای استفاده در غذاهای مختلف توصیه نمی شود. 

بنابراین سعی کنید این ماده را به شکل بکر و بدون شکر مصرف کنید. 

 دانستنی ها

شاه عباس یکم؛ پادشاه معماری دوست

شــاه عباس یکم در۷ بهمن ۹۴۹ به دنیا آمد. او نام دارترین 
پادشاه دوره صفویان است. 

او فرزند شاه محمد خدابنده و پنجمین شاه از دودمان صفوی 
است که از ســال ۹۹۶ ه .ق تا زمان مرگش، به مدت بیش 
از ۴2 ســال برایران پادشاهی کرد. او به معماری، موسیقی، 
نقاشــی و شعر عالقه داشت و میدان نقش جهان، عالی قاپو، 
بخش هایی از عمارت چهل ســتون، چهارباغ وسی وسه پل از 

آثار به جای مانده از دوران سلطنت وی هستند.
شاه عباس فردی سخت گیر و جدی بود. هیچ گونه رحمی 
با متخلفین نداشــت و با مجازات هایی بسیار سخت با آنان 

برخورد می کرد.
شــاه عباس هنگامی به سلطنت رســید که غرب و شمال 
غربی ایــران در تصرف دولت عثمانی بــود و همچنین در 
شمال شرق ایران نیز خراسان جوالن گاه ازبک ها شده بود. 
در داخل کشور نیز طی ۱2 سال پس از مرگ شاه تهماسب 
و در دوران پادشــاهی شــاه اســماعیل دوم و شاه محمد 

خدابنده، قدرت شاه کاهش پیدا کرده بود. 
دســته بندی های قبیلــه ای قزلباشــان مجددا به شــکل 
افزاینــده ای بروز کرده و دوگانگــی میان ترکان و تاجیکان 

)مردم غیر ترک( شدت پیدا کرده بود. 
در نتیجه این چند دســتگی، هر یک از مقامات دولتی در 
اندیشه منافع و قدرت خویش بود و کشور دچار هرج و مرج 

گردیده بود. 
شاه عباس با اولویت بندی مشکالت متعدد توانست در طول 
سلطنتش سلسله صفویه را به قدرت برساند. وی در هجده 
ســالگی قزوین را متصرف شد و در نهایت خود را شاه ایران 

خواند.
شــاه عباس در ابتدای پادشــاهی، برای آن کــه خیالش از 
حمله پیش دســتانه امپراتوری عثمانی به قلمروهای ایران 
آســوده گردد، پیمان نامه صلح با آن کشور بست و مناطقی 
کردنشین در عراق و ســوریه کنونی را به آنان واگذار کرد. 
ســپس به بهینه ســازی امور درون کشــوری و فرونشاندن 
شورش اســتان ها پرداخت. او نخست ازبکان را شکست داد 
و ســپس به جنگ با دولت عثمانی درآمد. او در سه نوبت با 
عثمانی ها جنگید و در هر سه بار پیروز شد. هم چنین دو بار 

به گرجستان حمله کرد.
 از واپســین لشکرکشــی های او می تــوان فتــح قندهار و 
آزادســازی جزیره ها و بندرهای خلیج فــارس از نیروهای 

پرتغالی را نام برد. 
در زمان شاه عباس درآمد دولت ایران باال رفت و بازرگانی با 
کشورهای اروپایی و چین افزایش یافت. او بناهای بسیاری 

ساخت که هنوز برخی از آن ها پابرجاست.
گفتنی اســت شــاه عباس پــس از پیروزی بــر ازبکان ، 
پایتختش را از قزوین به اصفهان که آن را به شــکل یکی از 
زیباترین شهرهای جهان دگرگون کرده بود، منتقل کرد. از 
جنوب شهر شاهراهی بدان وارد می شد که از میان باغ ها و 
عمارتهای مشــهور به هزارجریب می گذشت، که بسیاری از 

اشراف در آن سکونت داشتند.
پــس از گذر از زاینده رود و پــل اهلل وردی خان از خیابان 
عظیــم پردرخت چهارباغ می گذشــت، به میــدان عظیم 
مســتطیلی شــاه می رســید که کاخ عالی قاپــو و دو تا از 
بزرگترین شاهکارهای معماری ایرانی، مسجد شیخ لطف اهلل 

و مسجد شاه بدان مشرف بود.
این شــهر زیبا غالبا مــورد بازدید ســفرای اروپایی، تجار 
خواهان امتیازات تجــاری، مبلغین کاتولیک خواهان مجوز 
افتتــاح صومعه و فعالیت تبلیغی، ســیاحانی چون برادران 
شــرلی و مســافرینی چون پیتــرو دال واله که شــرح های 

ارزشمندی از ایران صفوی برجای نهاده، قرار می گرفت.
بدین ترتیب نام اصفهان پیوســته با اسم شاه عباس همراه 
بوده و اغلب آثار باســتانی و عمرانی شهر اعم از آب انبارها، 
مادی هــا، پل هــا، خیابان ها، تفرجگاه ها، کاخ ها، مســاجد، 
مــدارس، معابد، بازارها و باغ هــا و میدان ها در دوران او بنا 

شد.
شــاه عباس در گذار زندگی یکی از فرزندانش را کشــت و 
دو تن دیگر را کور کرد و دو پســر دیگرش نیز در کودکی 
مردند؛ حتی گفته شــده که یکی از پســران شاه عباس از 
دربار گریخت و در تاریخ محو شــد! بدین شــیوه در هنگام 
مرگ جانشین شایسته ای از خود بازنگذاشت و به ناچار نوه 
او با نام شــاه صفی به پادشاهی رسید. او در جمعه ۳۰ دی 

۱۰۰۷ خورشیدی درگذشت.

چهره ها

حضرت محمد)ص(:

مومنان در مهربانی و دوستی یک دیگر چون اعضای 
یک پیکرند که وقتی عضوی به درد آید اعضای دیگر 

آرام نگیرد.
)نهج الفصاحه(

روزنامه سالم – 7 بهمن 1375
»نامــزدی حجت االســالم و المســلمین خاتمی برای 
ریاست جمهوری قطعی شد«؛ خبر روزنامه سالم آغازگر 

دوره تازه ای در سیاست ورزی جمهوری اسالمی بود. 
خاتمی پیش از آن، در دوران ریاست جمهوری هاشمی 
رفسنجانی وزیر ارشاد بود که به علت فشارهای سیاسی 

استعفا داد. 
کاندیداتوری خاتمی توانســت در فاصله کمتر از ۴ ماه 
چنان موجی در کشور ایجاد کند که نهایتا به »حماسه 

دوم خرداد« منجر شد. 

روزنامه بازی

من،  فرانکنشتاین
»مــن، فرانکنشــتاین« فیلمی در ســبک 
ترسناک، علمی – تخیلی، اکشن، و فانتزی 

است که در سال 2۰۱۴ منتشر شد.
داســتان فیلم درباره فرانکنشتاین دانشمند 
جوان و جاه طلبی اســت که با اســتفاده از 
کنار هم قرار دادن تکه هــای بدن مردگان 
و اعمال نیــروی الکتریکی جانوری زنده به 
شکل یک انسان و با ابعادی اندکی بزرگ تر 
از یک انسان معمولی می سازد. موجودی با 
صورتی مخوف و ترســناک که بر همه جای 
بدنش رد بخیه های ناشی از دوختن به چشم 
می خورد. هیوالی فرانکشتاین همسر او را به 
قتل می رســاند و فرانکشتاین به دنبال او تا 

قطب می رود و او می میرد و پس از 2۰۰ سال بعد از تولد هیوال را نشان می دهد در این داستان که هیوال 2۰۰ سال دارد و با فرشته ها 
متحد می شود و در پایان داستان هم پسر شیطان را نابود می کند.

فیلم بازی


