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چگونه پایان می پذیرد
 How( چگونه پایان می پذیرد
It Ends( نام یک فیلم اکشن 
آمریکایــی محصــول ۲۰۱۸ 
میالدی اســت. کارگردان آن 
دیویــد ام روزنتــال اســت و 
فیلم نامه آن را بروس مک الرن 

نگاشته است. 
تئــو جیمز، فارســت ویتاکر، 
گریــس داو، کاترینا گراهام و 
مارک اوبرایان در این فیلم به 
فیلم  پرداخته اند.  نقش  ایفای 
در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ از ســوی 

نت فلیکس منتشر شده است.
داســتان: ویل )با بــازی تئو 

جیمز( که به تازگی اطالع پیدا کرده که دوســت دخترش ســم باردار است برای صحبت با پدر سم از سیاتل به شیکاگو 
می رود و طبق انتظار صحبت او با پدر سم )با بازی فارست ویتاکر( با کدورت به پایان می رسد. 

صبح او باید به سیاتل بازگردد که حین تماس ویدیویی با سم متوجه اتفاق دهشتناکی در سیاتل می شود.
با مراجعه به فرودگاه متوجه می شود که پروازها به ساحل غربی آمریکا همگی کنسل شده است و به زودی ارتباط رسانه ای 
و برق در سراســر آمریکا قطع می شــود. ویل به نزد پدر ســم بازمی گردد و این دو برای نجات سم با خودرو راهی سفری 

پرماجرا به غرب می شوند.

فناوری

هوش مصنوعی، کودکان مبتال به اوتیسم را شناسایی می کند
بررسی جدید پژوهشگران »دانشگاه نورث وسترن« نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند الگوهای گفتار را 

در کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، پژوهش جدیدی که به سرپرستی دانشگاه نورث وسترن انجام شده 
است، از یادگیری ماشینی استفاده می کند تا الگوهای گفتار را در کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی کند. نتیجه 
این پژوهش، بین زبان های انگلیسی و کانتونی هم خوانی داشت و نشان داد که بررسی ویژگی های گفتاری ممکن 

است روش مفیدی برای تشخیص دادن این بیماری باشد.
این پژوهش که با همکاری پژوهشــگران هنگ کنگ انجام شــد، نتایجی را به همراه داشــت که می توانند به 
دانشمندان کمک کنند تا بین عوامل ژنتیکی و محیطی که توانایی های ارتباطی افراد مبتال به اوتیسم را شکل 
می دهند، تمایز قائل شوند. همچنین، این روش می تواند به دانشمندان کمک کند تا درباره منشاء این بیماری 

بیشتر بیاموزند و درمان های جدیدی را ارائه دهند.
کودکان مبتال به اوتیســم، اغلب آهســته تر از کودکان معمولی صحبت می کنند و تفاوت هایی را در زیر و بم، آهنگ و ریتم صحبت از خود نشان می دهند. با وجود 

این، توصیف این تفاوت ها همیشه به  طور شگفت انگیزی دشوار بوده و منشأ آنها برای دهه ها نامشخص مانده است.
داده های مورد اســتفاده برای آموزش این الگوریتم، با ضبط صدای جوانان انگلیســی زبان و کانتونی زبان به دست آمد که به اوتیسم مبتال نبودند و روایت خود را از 

داستانی بیان می کردند که در یک کتاب تصویری کودکانه و بدون کلمه  به نام »قورباغه! کجایی؟« آمده بود.
الش گفت: تفاوت های ســاختاری که ما مشاهده کردیم، ممکن اســت به ویژگی های گفتاری اشاره کنند که انعطاف پذیرتر هستند و می توانند اهداف خوبی برای 

مداخله باشند.
الو گفت: اســتفاده از یادگیری ماشــینی برای شناسایی عناصر کلیدی گفتار که پیش بینی کننده اوتیسم هســتند، گامی رو به جلو برای پژوهشگرانی است که به 
دلیل سوگیری زبان انگلیسی در تحقیقات اوتیسم و ذهنیت انسان ها در طبقه بندی تفاوت های گفتاری بین افراد مبتال به اوتیسم و افراد بدون آن، محدود شده اند.
وی افزود: ما با اســتفاده از این روش توانســتیم ویژگی های گفتاری را شناســایی کنیم که می توانند به پیش بینی اوتیسم کمک کنند. برجسته ترین مورد از این 

ویژگی ها، ریتم گفتار است.
ما امیدواریم که این پژوهش بتواند پایه ای برای پژوهش های آینده در مورد اوتیسم باشد که از یادگیری ماشینی استفاده می کنند.

پژوهشگران بر این باورند که پژوهش آنها می تواند به درک بهتر اوتیسم کمک کند. الو گفت: هوش مصنوعی با کاهش باری که روی شانه متخصصان مراقبت های 
بهداشــتی قرار دارد، می تواند تشــخیص اوتیسم را آسان تر کند و امکان تشــخیص را برای افراد بیشتری در دسترس قرار دهد. همچنین، هوش مصنوعی می تواند 

روشی را ارائه کند که ممکن است روزی از فرهنگ ها فراتر رود زیرا رایانه قادر است کلمات و صداها را به روشی کّمی و بدون توجه به زبان تجزیه و تحلیل کند.

چهرهها

عباس کیارستمی؛ کارگردان و فیلمساز برجسته ایران و جهان
عباس کیارســتمی )۱ تیر ۱۳۱۹ تهران – ۱۴ تیر ۱۳۹۵( کارگردان، فیلمنامه نویس، تدوین گر، 
عکاس، تهیه کننده، گرافیســت و کارگردان هنری بین المللی، همچنین نویسنده و نقاش ایرانی 
بود. او فیلم ســازی تأثیرگذار در ســینمای جهان به شــمار می آید، و آثار وی با استقبال فراوان 
ناقدان، داوران، کارگردانان، فســتیوال ها و بنیادهای فرهنگی و هنری جهان روبه رو شده اســت. 
کیارســتمی از ســال ۱۹۷۰ میالدی در کاِر ســینما شــروع به فعالیت کرد و بیش از ۴۰ فیلم 
سینمایی، کوتاه و مســتند ســاخت. از مهم ترین کارهایش می توان به: سه گانه کوکر، کلوزآپ 
)۱۹۹۰(، طعــم گیالس )۱۹۹۷(، و باد ما را خواهد برد )۱۹۹۹( اشــاره کرد. او در دوره پایانی 
کارش به فیلم ســازی بیرون از ایــران روی آورد که حاصلش فیلم هایــی مانند کپی برابر اصل 
)۲۰۱۰( و مثل یک عاشــق )۲۰۱۲( بود. کیارستمی عالوه بر سینما در کارهای دیگر هنری از 
جمله شعر، عکاسی، چیدمان، موســیقی، طراحی گرافیک، طراحی و نقاشی نیز فعال بود. او را 
باید در زمره سینماگران موسوم به موج نوی سینما در ایران و همتای سهراب شهیدثالث و پرویز 
کیمیاوی به شــمار آورد. ســادگی، استفاده از کودکان به عنوان نقش اول و قهرمان داستان، سبک مستندگونه، بهره گیری از فضاهای 
روستایی، حذف کارگردان، شاعرانگی و نیز مکالمه شخصیت ها در سواری برخی از ویژگی های فیلم های کیارستمی است. کیارستمی 
برنده چندین جایزه بزرگ سینمایی است. وی پنج بار نامزد جایزه نخل طالی جشنواره فیلم کن شد و در سال ۱۹۹۷ در پنجاهمین 
دوره جشــنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیالس این جایزه را گرفت. وی در جشــنواره های متعدد معتبر فیلم جهان به عنوان داور 
حضور داشته اســت و با ۴ دوره داوری در جشنواره فیلم کن در ســال های ۱۹۹۳، ۲۰۰۲، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴ در میان هنرمندان ایرانی 
پیشــتاز است. وی همچنین با دریافت ۳۲ دست آورد شــخصی، پرافتخارترین هنرمند ایران به شمار می رود. او تنها کسی است که ۲ 
بار جایزه ویژه هیئت داوران را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است  و از این نظر رکورددار است. کیارستمی از جمله کارگردانانی 
اســت که پس از انقالب ۱۳۵۷ ایران در کشور باقی ماند. او بر این باور است که »تصمیم به ماندن« مهم ترین تصمیم او برای زندگی 
حرفه ایش بوده است. او می گوید که حضور همیشگیش در ایران و ملیت ایرانی توانایی او در ساخت فیلم را دو چندان کرده است، وی 
در این باره گفت: اگر درختی را که ریشــه در خاک دارد از جایی به جای دیگر ببرید، آن درخت دیگر میوه نمی دهد و اگر بدهد آن 
میوه دیگر به خوبی میوه ای که در سرزمین مادریش می تواند بدهد نیست. این یک قانون طبیعت است. فکر می کنم اگر سرزمینم را 
رها کرده بودم درســت مانند این درخت شــده بودم. او در تیرماه سال ۱۳۹۵ برای درمان راهی فرانسه شد و سرانجام روز ۱۴ تیر در 

یکی از بیمارستان های فرانسه درگذشت. پیکر او ۲۰ تیرماه ۱۳۹۵ در لواسان به خاک سپرده شد.

فیلمبازی

متاسف

طرحروز

داستانهفته

نیکولتا سانتاگوستینو

ولخرجی از نشانه های آلزایمر است

محققان دانشــکده پزشــکی کک یو. اس. ســی آمریکا در 
مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند ولخرجی در افراد مســن 

می تواند نشانه اولیه بیماری آلزایمر باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، آیا عدم مدیریت دارایی 
می تواند نشانه اولیه بیماری آلزایمر باشد؟ نتایج یک مطالعه 
جدید ارتباط بین افراد مســنی است که تمایل بیشتری به 

بخشیدن پول دارند و مبتال به زوال شناختی شده اند.
اخیرا گروهی از محققان دانشــکده پزشــکی کک یو. اس. 
سی آمریکا کشف کردند حتی سالمندانی که هیچ نشانه ای 
از زوال عقل ندارند، اگر پول بیشــتری را در طول آزمایش 
آزمایشگاهی به یک فرد ناشــناس بدهند، در آزمایش های 

شناختی بدتر عمل می کنند.
 محققــان بر این باورند که یافته هــای آنها می تواند ارتباط 
ظاهری بین افراد مســن تر که در معرض کالهبرداری های 
مالــی قرار می گیرند و در آینده دچار اختالالت شــناختی 

می شوند را بیشتر توضیح دهد.
دکتر دوک هان نویسنده ارشــد این مطالعه و مدیر عصب 
روانشناســی در دانشکده پزشکی دانشگاه کک گفت: هدف 
مــا درک این موضوع اســت که چرا برخی از افراد مســن 
ممکن اســت بیــش از دیگران در معــرض کالهبرداری یا 

بهره برداری مالی باشند. 
تصور می شــد که مشکل در مسائل مالی یکی از نشانه های 
اولیه بیماری آلزایمر اســت و حال این یافته ها این تصور را 

تایید می کند.
اگرچه محققان در مطالعات قبلی سعی کرده اند این ارتباط 
بالقوه بین نوع دوســتی یا سخاوت و سالمت مغز را بررسی 
کنند، محققان در مطالعه جدید با اســتفاده از پول واقعی 

آزمایشی جدید انجام داده اند.
دکتر گالی اچ. ویسبرگر مدرس ارشد این دانشگاه گفت: از 
نظر ما، این اولین مطالعه ای است که این رابطه را با استفاده 

از پارادایم اقتصاد رفتاری بررسی می کند.
محققان این مطالعه داده های ۶۷ بزرگسال با میانگین سنی 
۶۹ سال را جمع آوری کردند. هیچ کدام از آنها هیچ نشانه ای 
از زوال عقل یا اختالل شناختی در شروع آزمایش نداشتند. 
محققــان این مطالعه همچنین اطالعاتی را در مورد ســن، 
جنسیت و ســطح تحصیالت کلی هر فرد در طول مطالعه 

جمع آوری کردند.
در طول آزمایش، محققان هر سالمند را با یک فرد ناشناس 
هم گروه کردند و ســپس آنها در مطالعه آنالین شــرکت 

کردند. 
سالمندان همچنین ۱۰ دالر دریافت کردند که می توانستند 

بین خود و هم گروه خود آن را تقسیم کنند.
در همــان زمان، ســالمندان مجموعــه ای از آزمایش های 
عصبی روان شــناختی از جمله آزمایش هایی که به پزشکان 
در آزمایــش مراحل اولیــه زوال عقل کمک می کنند را نیز 

تکمیل کردند.
نتایج نشان می دهد شــرکت کنندگان مسن تری که بیشتر  
پول خود)۱۰ دالر ( را به شریک خود داده اند، در تست های 
عصبی روان شناختی که بیماری آلزایمر را اسکن می کنند، 

نمره پایین تری کسب کردند. 
محققــان می گوینــد نمونه هــای بزرگ تری بــرای تایید 

یافته هایشان ضروری است.
ویســبرگر در ادامه افزود: اگر فردی در رفتار نوع دوســتانه 
خود تغییراتی را تجربه می کند، ممکن اســت نشان دهنده 

این باشد که تغییراتی در مغز نیز رخ می دهد.

دانستنیها

 فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خرید 

2000 عدد رگوالتور 40 مترمکعبی

 نوبت دوم

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی  از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ا طالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران واجد صالحیت  ارسال خواهد شد.
الف : مدت تحویل : مطابق جدول ذیل پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل

ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج: مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه  به میزان مندرج در 
جدول ذیل را داشته باشد ، )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.( ارائه تأئیدیه 
اعتبار از سوي بانک مرکزي یا مؤسسات مالي واعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه با 

سربرگ بانک و مهر و امضاء شده
د : توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانکي حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان 10 درصد  

کل مبلغ پیشنهادی ) در صورت برنده شدن (
ه: کاالي پیشنهادي الزم است ساخت شرکتهاي معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران بوده و در 

صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته  باشند.
و: ثبت نام و اخذ کد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریاست 

جمهوري .
ز: مناقصه گرالزم است داراي کد اقتصادي از وزارت اموراقتصاد و دارایي باشد و ایران کدکاال و 

شناسه ملي را نیزارائه نماید.
ح: از کلیه ی سازندگان و تامین کنندگان داخلی موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی 
وزارت نفت )AVL( به منظور تامین کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت واجد شرایط دعوت می 
گردد ، از تاریخ اعالن عمومی سامانه  ستاد ظرف 5 روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه  اقدام 
نمایند . شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند ، 15  روز فرصت خواهند داشت تا  
مدارک ارزیابي کیفي را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند. شرکت هایی که در مهلت مقرر مدارک 
را دانلود نمایند، پانزده )15 (  روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابي کیفي را تکمیل و با مهر و 
امضاء الکترونیک صاحبین امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی در سامانه ارسال نمایند. 

ارائه  سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری موضوع مناقصه )مربوط به پروژه های ارائه شده در 10 سال 
گذشته( ، )تکمیل فرم ارزیابی کارفرمایان قبـلی از سوابق کاری فروشنده و ممهور کردن آن توسط 
کارفرمایان قبلي الزامی است( درغیر اینصورت امتیازی در این قسمت ارائه نمی گردد.)در صورتیکه 
فرم ارزیابی ممهور به مهر کارفرمای قبلی نباشد فاقد اعتبار بوده و امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت 
، همچنین در صورت اعالم عدم رضایت مکتوب نمایندگان شرکت گاز استان تهران نسبت به حسن 
سابقه ، امتیاز حسن سابقه مرتبط با سوابق اجرایی مربوطه  معادل صفر محاسبه می گردد و مناقصه 

گر حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد (.
ط: نام شرکت تولید کننده محصول و ارائه اصل نامه نمایندگی مهر و امضاء شده از طرف آن شرکت 
)در صورتیکه شرکت حاضر در مناقصه تامین کننده کاال می باشد ( الزامی می باشد. اگر مناقصه گر 
تولید کننده باشد، در صورت عدم ارائه مستندات قانونی مرتبط با تولید کاال و عدم فراهم نمودن 

شرایط بازدید کارشناسی )در صورت نیاز(، متقاضی از فرآیند مناقصه حذف می شود.
ی: ارائه اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده  و اعتبار نامه بانکی  
و اساسنامه شرکت و مجوز امضای الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی در اسناد کیفی الزامی می باشد.

ک: پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه الزاما” می بایست دارای مهر و امضای دیجیتال صاحبان 
امضای مجاز شرکت باشد.

ل: شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی صرفا” پس از احراز صالحیت، مجاز به ارائه ضمانت 
نامه شرکت در مناقصه خواهند بود .

شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند 
مختار است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

عمومی یک مرحله ای مناقصه
2000 عدد رگوالتور گاز خانگی 40 مترمکعبی طبق استاندارد IGSشرح کاال

0130015شماره تقاضا
2001092769000046شماره فراخوان

2/800/000/000 ریالمبلغ ضمانت نامه
حداکثر 4 ماهمدت تحویل

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021
شناسه اگهی: 1338619                                              روابط عمومی شرکت گازاستان تهران

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران) سهامی خاص(

   

میدان چهارشیر اهواز شلوغ بود، همه در رفت وآمد بودند، 
ســروصدای مردم، فریاد رانندگان ماشین های شخصی و 
تاکســی ها و بوق ماشــین ها در فضا رها بود. ماشین های 
شخصی با مقصدهای مشــخص در گوشه ای پارک کرده 

بودند. 
راننده ها در جســتجوی مســافر با گفتن مســیر خود به 
هرســو می رفتند.  در میان فریادهــا و تقالهای رانندگان 
ماشــین های شخصی برای یافتن مسافر، گاهی تاکسی ای 
از راه می رسید و مسافری سوار می کرد. نوذر که از سمت 
کــوروش می آمد توقــف کوتاهی کرد و به هر ســو نظر 
انداخت، مردی که جلو آمده بود از پنجره ی روبه رو گفت:

- »کیانپارس«.
اشــاره  سر نوذر تاکیدی بود بر سوار شــدن او. غیر از آن 
مرد، دو مسافر دیگر در صندلی عقب نشسته بودند. مسافر 
تازه ســوار شده که کنار دســت نوذر بود گاهی سرش را 
کمی می چرخاند و نیم نگاهی بــه نوذر می انداخت. گویا 
اضطراب داشت. گویا چیزی ناراحتش می کرد. بی قرار بود 
و روی صندلی تکان می خورد. یکی از مســافرها نمایشگاه 

بین المللی پیاده شد و دیگری خیابان سیزده کیانپارس. 
نوذر به رو به رو نگاه می کرد و گاهی به آیینه  تاکســی. به 

خیابان سوم کیانپارس که رسیدند، مرد گفت:
- »لطفا« همین جا نگه دارید«.                             

 پای نوذر که روی پدال ترمز فشــار آورد تاکسی با صدای 
کشداری ایستاد. 

مرد پیاده شد. دستی را که به جیبش فرو برده بود بیرون 
آورد و بــه چیب دیگر فرو برد، نوذر منتظر توی تاکســی 
نشسته بود و به او نگاه می کرد که چهره اش هردم، درهم 

و درهم تر می شد. نوذر گفت:
 -»آقا اگه پول خورد ندارید اشکال نداره مهمان من«. 

مرد سر کج کرده، گفت:
-»ببخشــید امروز شــلوار دیگه ای پوشــیدم یادم رفت 
پول های توی اون جیبم رو بریزم توی جیب این شلوارم.«
نوذر با لحنی مهربان گفت: - »مهم نیســت نگران نباش، 

گاهی اینطور پیش میاد«.
نوذر وقتی پایش را روی پدال گاز گذاشــت و تاکســی به 
حرکت درآمد لبخند به لب داشــت. تا مسیر فلکه  ساعت 
مسافر دیگری نبود. نسیم خنکی که می وزید به صورتش 

طراوت و شادابی می داد. 
تنهایی، او را به دنیای شــیرین خیال برد. به دور دست ها، 
به زمانی که راننده نشده بود و او هم مثل دیگران گاهی با 
تاکسی به جایی که می خواست می رفت. اما آن روز برایش 
فراموش نشدنی است. روزی که از کیانپارس تا فلکه  ساعت 
آمد. تنها بود. راننده آدم خوش مشــربی بود و حرف های 
خوبی می زد. از طرز صحبت کردنش خوشــش آمده بود، 
دستش که در جیبش رفت متوجه شد که پولی به همراه 

ندارد. نمی دانست چرا. 
دلیلــش مهم نبود. به این فکر می کــرد که حاال باید چه 
کند و چه دلیلی بیاورد. بــه حرف هایی که راننده می زد، 
توجه نداشت. اصال صدای او را نمی شنید.  در درونش غوغا 
بود، حال خوشی نداشت، حالش را نمی فهمید، نمی دانست 
وقتی به مقصد می رسند چه باید بکند، به راننده چه باید 
بگویــد. گذر زمان برایش عذاب آور بــود. زمان برای او به 

سرعت می گذشت و او از این شتاب زمان دلگیر و پریشان 
خاطربود. به هیچ چیز وهیچ کس توجه نداشــت. غرق در 
افکارخود بود که راننده گفت: -»آقا رسیدیم فلکه  ساعت«.
چشــم که گرداند ستون بلند ســنگی را کمی دورتر در 
مقابلش دید، پیاده که شــد حال خوشی نداشت منگ و 
مــات بود حال خودش را نمی فهمید دســتش به جیبش 
رفت اما می دانســت که پولی درجیب ندارد، دیده بود که 
گاهی راننده وقتی بفهمد مســافر پول کرایه ندارد، لبخند 

می زند و پایش را روی پدال گاز می گذارد تا گفت:
-»آقای راننده مثل اینکه...« 

راننده حرفش را ناتمام گذاشت و گفت:
-»اشکالی نداره بفرما« .

حرکــت راننده، رفتارخوبش تمــام روز در خاطرش نقش 
بســته بود و جمله اش »اشــکالی  نداره بفرما« چون زنگ 
در گوشــش به صدا در می آمد. زیر لــب گفت: -»راننده  

جوانمردیه.«
روزی که راننده شــد اولین  بار که به عنوان راننده پشت 
فرمان ماشین نشست آن روز که برایش خاطره شده بود٬ 
یــادش آمد. آن روز که راننده در فلکه  ســاعت با او رفتار 
خوبی داشــت هنوز ماشین به حرکت درنیامده بود که به 

خود گفت:
-»هرکس پول نداشت نباید بد رفتاری کنم«.

از فلکه راه آهن که گذشت پیرمردی دید ساک در دست 
کنار جاده ایستاده. ترمز که کرد پیرمرد گفت:
-»می خوام برم کمپلو به مسیرت می خوره؟«  

لبخند زد و گفت: -»من مســافر دیگــه ای ندارم. اگه هم 
داشتم شما رو هر جا می خواستی می رسوندم«.

توی راه پیرمرد حرفی نزد و او هم چیزی نگفت. به کمپلو 
که رســیدند راننده گفت: - »پدر جان کمپلو این جاست 
کدوم خیابون می خوای بری ؟کجا می خوای بری تا ببرمت 

همون جا.«
پیرمرد گفت:

-»یه کم جلوتر«.
کمی جلوتر پیرمرد گفت: - »همین جا نگه دار«.     

پای راننده که روی پدال ترمز رفت ماشین ایستاد. پیرمرد 
پیاده شد. در چهره اش اضطراب بود و نگرانی، غمی پنهان 
توی خطوط چهره اش، الی چین های صورتش موج می زد. 
لحظه ای مات و بی حرکت، بی حرفی و ســخنی به راننده 
نگاه کرد، انگار می خواست چیزی بگوید. نمی توانست. انگار 

حرفی داشت که نمی توانست به زبان بیاورد.
راننده به او چشم دوخته بود و منتظر بود اما پیرمرد فقط 
نگاهش می کرد. راننده گفــت: - »پدرجان پول خورد ند

اری؟«                              
پیرمرد با چشمان بی رمق ســرتکان داد و صدایی خفه و 
گرفتــه، وام گرفته از بغضی که راه گلویش را بســته بود 

گفت:
-»پول ندارم«.

نم اشک در چشــمان راننده  حلقه نور بست تمام آن روز 
چهره  تکیده و غمزده پیرمرد در خاطرش نقش بسته بود و 

لرزش لب هایش هنگام بیان »پول ندارم«. 
می اندیشــید که چه کند. خاطره ای که خود از آن راننده 
در جوانی داشــت آنچه در چند روز گذشته برای خودش 
اتفاق افتاده بود ذهنش را ســخت به خود مشــغول کرده 

بود، اندیشید:
-»آیا پیرمرد های دیگه ای هم مثل این پیرمرد هست؟«

باید کاری می کرد که مســافری مثل آن پیرمرد، دغدغه  
خاطر نداشته باشــد. فردا همه  راننده ها دیدند که جلوی 
شیشــه  جلوی راننده و پشــت صندوق عقب ماشــین، 

تابلوهایی گذاشته شده، با این جمله:
-»مسافر عزیز؛ اگه پول نداری مهم نیست سوار شو«.

راننده  تاکسی
علی یار زارعی 

انتشار شماره جدید فصلنامه خاطرات سیاسی
 شانزدهمین شماره فصلنامه خاطرات سیاسی منتشر شد.

پرونده اصلی شــماره بهار ۱۴۰۱ این نشریه با عنوان »تغییر خونبار ۵۴« به ماجرای جنجالی تغییر 
ایدیولوژی سازمان مجاهدین خلق از اسالم به مارکسیسم اختصاص یافته و در این مورد با چهره های 

شاخص مبارزه در قبل از انقالب ۵۷ مصاحبه شده است.
همچنین این شماره حاوی مطالبی درباره مرحومان ری شهری، براهنی، رضاقلی و دعایی می باشد.

فصلنامه خاطرات سیاســی در کتابفروشی ها و روزنامه فروشی های معتبر و سایت طاقچه یا از طریق 
آبونمان مجله در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.

پیشنهاد


