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فناوری

خبرآنالین

تولید لباسهای نظامی با قابلیت شارژ موبایل
ارتش آمریکا با همکاری محققان مشغول توسعه فناوریهای
مربوط بــه فیبرکربن اســت .در همین راســتا قصد دارد
لباسهایی تهیه کند که دستگاههای همراه سربازان را شارژ
میکند .به گزارش مهــر به نقل از دیلی میل ،محققان هم
اکنون مشغول توسعه انبوهی از فناوریهای مربوط به کربن
از جمله لباسی مشابه شخصیت کارتونی مرد آهنین هستند
که میتواند بــرق را در نانوتوبهای کربنی ذخیره کند .به
گفته آنان این فناوری نوین تاثیر شگرفی در تولید همه چیز
از لباس گرفته تا هواپیماهای جنگی خواهد داشت.
در همین راستا آنان نانوتوبهایی روی یک ویفر سیلیکونی
به اندازه یک سکه در گرما و در اتاق خال از طریق فرایند شیمیایی رسوب بخار پرورش دادند .در مرحله بعد آنان مربع
کوچک فیبری را روی یک توری صنعتی در آزمایشــگاه کشیدند .به این ترتیب ورقه ای کوچک از کربن ساخته شد که
شبیه تار عنکبوت است و میتوان آن را در بافت پارچهها به کار برد .محصول به دست آمده شبیه یک پارچه است .چنین
نوآوری قابلیتهای زیادی دارد و میتوان با کمک آن حسگرهای مختلف ساخت تا فلزات سنگین در آب را ردیابی کند
یا آن را در دستگاههای ذخیره انرژی به کار گرفت .در ارتش نیز چنین ماده ای را میتوان جایگزین باتریهای سنگینی
کرد که چند دستگاه الکترونیک همراه سربازان (مانند چراعها و ابزارهای دید در شب و مخابراتی) را شارژ میکند .البته
این فناوری هنوز بسیار گران است و نمیتوان در مقایس وسیع از آن استفاده کرد .در همین راستا محققان مشغول مذاکره
با مشتریانی هستند که به عملکرد بیشتر از هزینهها بها میدهند.
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شش صفت را برای من تعهد کنید تا بهشت را برای شما
تعهد کنم ،هنگام تقسیم ارث به یکدیگر ستممکنید؛ با مردم
به انصاف رفتار کنید و هنگام جنگ با دشمن ترسان مباشید
و در غنائم خیانت مکنید و ظالم را از مظلوم دفع کنید.

ترمیم عکسهای پیکسلی با هوش مصنوعی

(نهجالفصاحه)

شرکت «انویدیا» ،روشی برای ترمیم عکسهای پیکسلی با
آموزش هوش مصنوعی ارائه داده اســت .به گزارش ایســنا
و به نقل از فســت کمپانی ،شــرکت آمریکایی «انویدیا» با
همکاری دانشگاههای «آلتو» فنالند و دانشگاه «ام.آی.تی»،
طرحی برای آموزش هوش مصنوعی ارائه دادهاند .این طرح،
یک شبکه عصبی است که میتواند عکسهای پیکسل شده
را ترمیــم کند .پیش از این ،بــرای اینکه هوش مصنوعی،
چگونگی درســت کردن تفاوتها را یاد بگیرد ،یک عکس
پیکســلی و یک عکس بدون پیکسل مورد نیاز بود .در این
روش جدید ،دیگر نیازی به عکس بدون پیکســل نیست و
هوش مصنوعی میتواند اختالالت و پیکســلها را رفع و به
صورت خودکار ،عکس را ترمیم کند .هوش مصنوعی با اســتفاده از آموزش یادگیری عمیق ،میتواند تصاویر دارای نویز
را بررســی کند و بدون تحلیل تصویر ابتدایی ،آنها را ترمیم کند .در واقع ،هوش مصنوعی میتواند با اســتفاده روشهای
آموزشی مشابه و بدون نمونههای سالم ،کار خود را انجام دهد.

طنز
نگاه به اخبار از عینک من ()3
همایون طیاری آشتیانی

نام صداوسیما در میان واردکنندگان کاال با ارز  4200تومانی برای واردات خودرو و خوراک دام اعالم شد

فیلم بازی
دختر گمشده
«دختر گمشــده» فیلمی آمریکایی در ژانر معمایی
است که در ســال  ۲۰۱۴توزیع شد .کارگردانی این
فیلــم را دیوید فینچر انجــام داده و فیلمنامه آن را
جیلین فلین نوشته است .این فیلم اقتباسی است از
رمانی به همین نام که آن را هم خود جیلین فلین در
سال  ۲۰۱۲نوشته است .بن افلک و رزاماند پایک نیز
بازیگران نقشهای اصلی این فیلم هستند .این فیلم
از روز ســوم اکتبر ســال  ۲۰۱۴روی پرده سینماها
رفت و نظر مثبت بسیاری از منتقدان فیلم را به خود
جلب کرد .منتقدان از کارگردانی فینچر و همچنین
بــازی بازیگران اصلی فیلم تجلیل کردند .فینچر موفق شــد برای کارگردانی این فیلــم نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب
بهترین کارگردانی شــود .این فیلم به مســائلی همچون اختالف فرهنگی ،اقتصادی و خیانت در زندگی زناشویی ،رسانه،
تأثیر فرایندهای اقتصادی روی زندگی خانوادگی و ظاهرسازی میپردازد .دو انسان هر قدر هم عاشق هم باشند هیچگاه از
درون یکدیگر خبر ندارند و اصرار بر آگاه شدن از افکار درونی یکدیگر ممکن است عوابق فوقالعاده خطرناکی داشته باشد.

روزنامهبازی
روزنامه شرق  21 -تیر 1390
«اتهــام جریان انحرافی ،امنیتی هم هســت»؛ این
سخن محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه درباره
جریان انحرافی دولت محمود احمدی نژاد تیتر اول
روزنامه شرق بود.
عکس روز شرق هم به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
اختصاص داشت که گفته بود« :می توان در شرایط
مساوی با آمریکا مذاکره کرد».

پیشنهاد

جواد لگزیان

آن فرانک ،خاطرات یک دختر جوان
يادداشتهای سرشار از حس زندگي دختري نوجوان به نام آن فرانك را در اين كتاب مي خوانيم .كسي
كه پس از دســتگيري يعني درست چهار روز پس از آخرين يادداشت در ارودگاه مرگ نازيها در پانزده
سالگي مرد« .. .درباره سرگرمیها و دلبستگیهایم سئوال کرده بودی .امروز میخواهم به سئوالت جواب
بدهم .اما بهتر اســت قبال هشدار بدهم که یکی دوتا نیستند ،پس حیرت نکن.اول از همه :نوشتن ،اما
بهعنوان سرگرمیبهش فکر نمیکنم.شماره دو :شجرنامهنویسی .دارم همه روزنامهها ،کتابها و اسناد و
مدارک را نگاه میکنم تا بتوانم شجرهنامه خاندانهای سلطنتی فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،انگلستان ،اتریش،
روسیه ،نروژ و هلند را پیدا کنم .بنابراین سومین سرگرمیمن تاریخ است و پدر تا امروز یکخروار کتاب
برایم خریده .بیصبرانه منتظر روزی هســتم که بتوانم به کتابخانه عمومیبروم و اطالعاتی را که الزم
دارم ،استخراج کنم.شماره چهار :اساطیر یونان و روم است».
آن فرانک پانزده ســاله كه از چنگ نازيها از هلند تحت اشــغال گريخته است در اين كتاب دو سال
زندگی مخفیانهاش را به زبان هلندی نگاشته كه توسط تنها بازمانده خانواده او یعنی پدرش جمعآوری و
ن فرانک نخستینبار در سال  1947در آمستردام به چاپ رسید .سپس ترجمۀ انگلیسی آن
در سال  ۱۹۴۷منتشر شده است.خاطرات آ 
با نام خاطرات یک دختر جوان در ایاالت متحده و بریتانیا انتشار یافت و در  1955نمایشنامهای با همین نام از آن تهیه شد که طرفدار
بسیار یافت و جایزۀ پولیتزر به آن تعلق گرفت .تا امروز فیلمها و سریالهایی گوناگون و روایتها و شرححالهایی مختلف براساس این
کتاب تهیه شده است« .اوضاع در جبهه سیاسی خوب پیش میرود .حزب فاشیست ایتالیا منحل شده است .مردم در خیلی از شهرها
در حال جنگیدن با فاشیســتها هســتند .حتی ارتش هم به مردم ملحق شده .چنین کشــوری چطور میتواند از پس ادامه جنگ با
انگلستان بربیاید؟ هفته پیش رادی ِو زیبای ما را بردند .داسل خیلی عصبانی شده که آقای کولگر آن را در روز مقرر تحویل داد .داسل
هر روز بیشتر در نظر من کوچک میشود و چیزی نمانده به زیر صفر برسد .درباره سیاست و تاریخ و جغرافیا و چیزهای دیگر آنقدر
چرتوپرت میگوید که من جرئت نمیکنم برایت تکرار کنم :هیتلر از تاریخ محو میشود »...ساختمانی که خانواد ٔه فرانک و چهار تن
دیگر در حدود دو ســال در اتاقهای مخفی آن زندگی میکردند در ماه مه  1960به موزه تبدیل شــد و یکی از پربازدید کنندهترین
موزههای آمســتردام به شــمار میآید .از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه کتاب «آن فرانک ،خاطرات یک دختر جوان» نوشته
آنفرانک با ترجمه شهال طهماسبی در  ۳۵۲صفحه با شمارگان  ۱۱۰۰نسخه عرضه شده است.

دانستنیها
پولدار و موفق بودن تا حدودی ژنتیکی است

چهرهها
حسین عال؛ سیاستمدار ایرانی
حسین عال ( ۱۲۶۲تهران  ۱۳۴۳ -تهران) ،دیپلمات ارشد ،سیاستمدار ایرانی که در
دو دوره مهم و بحرانی تاریخ معاصر ایران نخستوزیر ایران شد .او در سال  ۱۲۶۲در
تهران زاده شد .وی اصالتا آذربایجانی بوده و تبارش از شهرستان خوی واقع در استان
آذربایجان غربی میباشد .پدرش میرزا محمدعلی خان عالءالسلطنه ،بارها سفیر و وزیر
و دو بار نخســتوزیر شده بود .وی کودکی را در قفقاز گذراند و تحصیالت خود را در
لندن انجام داد و پروانه وکالت در دادگاههای بریتانیا گرفت .عال بعد از پایان تحصیل،
به اســتخدام وزارت خارجه درآمد و هنگامی که پدرش به وزارت امور خارجه انتخاب
شد ،ریاست دفتر وزارت خارجه را به عهده گرفت و تا سال  ۱۲۹۶در این سمت باقی
ماند .پس از انتخاب مســتوفی الممالک در دی  ۱۲۹۶به ریاست وزرا ،او میرزا حسین
خان عالء را ـ که در آن هنگام «معینالوزاره» لقب گرفته بود ـ به سمت وزیر تجارت
و فواید معرفی کرد .حســین عال بعد از کنارهگیری مستوفی الممالک ،سمت وزارت
تجارت و فواید عامه را در کابینه صمصمام الســلطنه بختیاری حفظ کرد و در ســال
 ۱۲۹۹پیش از کودتا ،ابتدا وزیرمختار ایران در اسپانیا و سپس وزیرمختار ایران در آمریکا شد و پس از بازگشت به ایران ،به
نمایندگی مجلس پنجم از تهران برگزیده شد .عالء در انتخاب دوره ششم مجلس شورای ملی به مجلس راه نیافت و مدتی
بیکار بود تا اینکه در سال  ۱۳۰۶در دولت مستوفی الممالک به وزارت فواید عامه رسید و در مهرماه همین سال ،وزیرمختار
ایران در فرانسه شد .ماموریت عال در پاریس ،سه سال به طول انجامید و در بازگشت از آنجا به ریاست هیئت مدیره بانک
ملی ایران گماشته شد .عالء در شهریور  ۱۳۲۴در شرایطی بحرانی که در پی بروز اغتشاش در آذربایجان و خودداری دولت
شوروی از تخلیه ایران به وجود آمده بود با سمت سفیرکبیر ایران راهی واشینگتن شد .او در جلسات شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،از حقوق ایران دفاع کرد .وی همچنین طرح شکایت ایران را بدون توجه به نظر نخستوزیر وقت(قوام) به موقع
اجرا کرد و در قبوالندن حقانیت ایران نقش مؤثری داشت .پس از بازگشت به ایران وزیر دربار و بعد از کشته شدن رزمآرا،
در اســفند  ۱۳۲۹نخستوزیر شد تا اردیبهشــت  ۱۳۳۰که استعفا داد عهدهدار این سمت بود .عالء بعد از استعفا از مقام
نخستوزیری به وزارت دربار بازگشت و در قسمت اعظم زمامداری دکتر مصدق؛ یعنی نزدیک به دو سال در این سمت ماند
و در این مدت ،تنها رابط شــاه با مصدق بود؛ زیرا مصدق در تمام مدت نخســتوزیریاش بیش از  ۵تا  ۶بار با شاه مالقات
نکرد و پیغام های آنها بین یکدیگر فقط از طریق عال رد و بدل میشــد .عال در اوایل حکومت مصدق از طرفداران جدی
او بود؛ اما از اواخر  ۱۳۳۱ب ه تدریج ،تغییر عقیده داد .عال در فروردین  ۱۳۳۵از نخستوزیری استعفا کرد که مورد موافقت
قرار نگرفت ،ولی دوباره در فروردین  ۱۳۳۶استعفا کرد و مجددا به وزارت دربار تعیین شد و تا سال  ۱۳۴۲وزیر دربار بود.
حسین عالء در سال  ۱۳۴۳در تهران درگذشت.

محققان دانشگاه «دوک» آمریکا در مطالعات اخیر خود اعالم کردند که «موفقیت» میتواند در ژن هر فرد نوشته شده باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل ،دانشمندان دریافتند که «پویایی اجتماعی» تا حدودی در ژنهای افراد نوشته شده که ممکن
اســت منجر به موفق بودن یا پولدار شدن شود .مطالعهای که با حضور  ۲۰هزار نفر از مردم انگلیس ،آمریکا و نیوزلند انجام شد نشان
داد ،افرادی که تغییرات ژنتیکی مشخصی داشتند ،درآمد و شغل بهتری داشته و تحصیالت خوبی داشتند.
صرف نظر از طبقهای که این افراد داشتند« ،ژنهای» آنها میتواند به عملکرد بهتر این افراد در زندگی کمک کند.
این مطالعه که در دانشــکده پزشکی دانشگاه «دوک» در دورهام انجام شــده است ،مطالعه «همخوانی سراسر ژنوم» را روی  ۲۰هزار
فرد از انگلیس ،نیوزلند و آمریکایی انجام داده اســت .بررســی این افراد از کودکی تا بزرگسالی صورت گرفته است .مطالعه «همخوانی
سراسر ژنوم» در دانش ژنتیک ،یک بررسی سراسری ژنوم بر روی مجموعهای از تنوعهای ژنتیکی فردی در افراد مختلف است .هدف
از این بررســی مقایســه ،نتیجهگیری و در نهایت رسیدن به رابطههای مشــترک و همخوانی ،همبستگی و وابستگی میان یک تنوع
ی است .در این بررسی هزاران تغییر کوچک ژنتیکی که
ژنتیکی و بروز و ظهور یک ویژگی مشترک در بین دارندگان آن تفاوت ژنتیک 
در مطالعات قبلی مربوط به «موفقیت» و «مدرسه رفتن» بوده است ،مد نظر محققان قرار گرفته است .این محققان دریافتند مردان و
زنانی که حاوی ژنهای مربوط به تحصیالت بودند ،از نظر علمی عملکرد بهتری داشتند .اما همان ژنها به افراد کمک میکند که به
سمت موفقیت قدم بردارند.
همچنین افرادی که نمره پلیژنیک آنها باال بود ،صرف نظر از طبقه اجتماعی و شرایط خانوادهشان ،در تحصیالت ،شغل و ثروت ،بازدهی
و عملکرد بهتری داشتند.
«دنیل بل اســکای» رهبر این مطالعات و از پژوهشــگران دپارتمان علوم این دانشگاه گفت :یافتههای ما در این تحلیل و بررسی نشان
میدهد که ژنهای مربوط به تحصیالت ممکن است سرنخهایی برای فرآیندهای بیولوژیکی در پیشرفتهای انسان باشد که منجر به
موفقیت وی در تحصیل ،کار و در نهایت پولدار شدن وی در زندگیاش میگردد.
وی افزود ،نمره ژنتیکی یک مادر میتواند پیشرفتهای تحصیلی فرزند وی را پیش بینی کند.
این به این معنا است که بهبود و تغییر در رفتار یک فرد ،میتواند موجب بهبود در شرایط و موفقیت نسل بعد وی شود.

قاب

انتخاب

پابلو نرودا؛ نویسنده

پابلو نرودا (زاده  ۱۲ژوئیه  -۱۹۰۴در گذشته  ۲۳سپتامبر  )۱۹۷۳دیپلمات ،سناتور و
شاعر نوگرای شیلیایی و برنده جایزه ادبیات نوبل بود .وی نام مستعار خود را از «یان
نرودا» شــاعر اهل چک انتخاب کرده بود .نام اصلی او «نفتالی ریکاردو الیســر ریهس
باســوآلتو» بود و نام «پابلو نرودا» را از روی نام نویســنده چک یان نرودا به عنوان نام
مستعار خود انتخاب کرده بود .بعدها «پابلو نرودا» نام رسمی او شد .نرودا از کودکی
به نوشتن مشتاق بود و بر خالف میل پدرش با تشویق اطرافیان روبرو میشد .یکی از
مشوقان او گابریال میسترال بود که خود بعدها برنده جایزه نوبل ادبیات شد .نخستین
مقاله نرودا وقتی که شــانزده سال داشت در یک روزنامه محلی چاپ شد .با رفتن به
دانشــگاه شیلی در سانتیاگو و انتشــار مجموعههای شعرش شهرت او بیشتر شد و با
شاعران و نویســندگان دیگر آشنا شد .نرودا در جریان جنگ داخلی اسپانیا بسیار به
سیاست پرداخت و هوادار کمونیسم شد .در همین دوره با فدریکو گارسیا لورکا دوست
شد .در گواهی رسمی مرگ او در سال  ،۱۹۷۳سرطان پروستات علت مرگ ذکر شدهاست .مرگ او چند روز پس از کودتای
ژنرال پینوشه و کشته شدن آلنده رخ داد.

سخنرانی یک ربات به نام سوفیا در هنگ کنگ

تو هفته گذشته تا دلتون بخواد مدیران کشور با فرمایشات
و تصمیماتشون به ما التماس کردن که تو این ستون یادی
ازشون بکنیم ولی ما هم امکاناتمون محدوده وگرنه آخر هر
هفته میشه با یه ویژه نامه  16صفحهای خدمت مسئولین
محترم عرض ادب کرد ،ولی قول میدیم هفتههای آینده از
همه عزیزان به نوبت یاد کنیم که کسی از ما دلخور نشه.
 -1اخبار امرو ُز با جناب جهانگیری شروع میکنیم که گفتن
اجازه نمیدن تو این شرایط عده ای جیب مردمو بزنن .اوال
باید خدمت معــاون اول گفت که مگه تو جیب این مردم
چیزی هم باقی مونده که کســی بخواد بزنه؟ نکته بعدی
اینکه گفتین تو این شرایط اجازه نمیدین ،یعنی بعد از این
شرایط هیچ مشکلی برای اون عده که شما و ما میشناسیم
نیست و اجازه دارن هر غ ل ط ی خواستن بکنن؟
 -2مدیــر کل روابط عمومی رســانه ملی هم گفته پخش
اعترافات یه دختر بچه  17ســاله طبــق وظیفه ذاتی این
رسانه انجام شده .انصافا درست گفته بنده خدا ،چون مردم
سالهاست که ذات این رسانه و وظایف ذاتی اونو شناختن
که طبق برخی آمار بیش از  70درصد ماهواره نگاه میکنن
و با چوب و فلک هم نمیشــه اونهــارو از ماهواره و تلگرام
جدا کرد .ضمن اینکه اســم این برنامه خیلی هوشــمندانه
«بیراهه» انتخاب شــده بود ،یه جورهایی این اسم به آدم
حس جام جمی میده.
 -3خبر بعدی مربوط به شــورای شــهر تهرانه که زحمت
کشــیدن بعد از افزایش  70 ،60درصدی قیمت بلیط مترو
و حل کامل مشــکالت پایتخت ،به ُمردن مردم گیر دادن و
خدمات بهشــت زهرا رو گرون کردن .دلمون میخواست از
بی توجهی و ندیدن تخلفــات چند صد هزار متری برخی
پروژهای خــاص تو تهران بمیریم که دیگه اونهم شــدنی
نیست! راستی جریان قرارداد یک و نیم میلیاردی نگهداری
از سرویسهای بهداشتی بخشی از اون منطقه رو شنیدین؟
 -4جناب عسگراوالدی هم گفتن که باید پادزهر تحریمها
رو درست کنیم .باید خدمت رئیس اتاق ایران و چین عرض
چین از اقتصاد
کنیم که شــما پای کشور دوســت و برادر ُ
ایران قطع کن 99 ،درصد مشــکالت اقتصاد مملکت حل
میشــه ،اینجوری هزاران خانــواده ای که به خاطر عنایات
بعضیها نســبت به چین به خاک ســیاه نشستن دعاگوی
شما میشن .زهر کشــنده تولید داخل ،اجناس چینیه که
نمیدونم شما ازش خبر داری یا نه؟
 -5خبرهای روزهای گذشــته از واردات خودروهای لوکس
توســط  5خانواده حکایت داشت که باید به این خانوادهها
افتخار کرد نه اینکه منتظر مجازات اونها و حامیانشون بود.
اینهمه برنامه و همایش میذارن برای تحکیم بنیان خانواده
بعد میخوان بــا خانوادههایی به ایــن محکمی که هزاران
خودرو وارد میکنن برخورد کنن .واقعیت اینه که میلیونها
خانــواده ایرانی به زور میتونن  2تا نون و یک دهم شــونه
تخم مرغ وارد خونه اشــون کنن ،اونهم تو تاریکی شب که
بچهها خواب باشن و توقع گوجه فرنگی برای املت نداشته
باشــن ،اونوقت شما چطور دلتون میاد به این  5خانواده از
گل نازک تر بگین؟
 -6یکی از بهترین اخبار هفته قبل ارزون شدن قیمت سکه
بود .باالخره ســکه ای که یک میلیون و هفتصد هزارتومن
گرون شده بود  25هزار تومن ارزون شد و طبق پیش بینی
کارشــناسها حبابش ترکید و تاثیر روانی بازار هم برطرف
شــد .انصافا دیگه ما چی میخوایم که اینقدر ناشکریم25 ،
هزار تومن ارزون شــدن یه کاال تو ایران یعنی معجزه چون
سالهاست توقع ارزونی مثل یه توهین اقتصادیه که میتونه
مثل فحشهای آنچنانی موجب درگیریهای جناحی بشه.
 -7درســته که خبر معاون اولی بزرگمــرد انتخابات ایران
یعنی جناب قالیباف باعث قهقهــه اصالح طلب ،اصولگرا،
تندروها و کندروها شــد ولی مطرح شــدن این اسم یعنی
اینکه حــال و هوای انتخابات زده به ســر بعضیها .انصافا
بــدون حب و بغــض باید اعتراف کرد کــه انتخابات بدون
قالیبــاف هیچ لطفی نداره حتی اگر یه بچه دو ســاله هم
نتیجه رو از قبل بدونه.
 -8جناب عارف اشاره کردن که چرا باید دست خبرنگارها
موقع نوشــتن مطلب بلرزه و مراقب باشــن که به گوشــه
قبای کســی برنخوره؟ باید به جناب ایشون عرض کرد که
شــما خیلی وقته از دل روزنامه نگارهــا خبر نداری وگرنه
میدونستی که لرزیدن دست ما به خاطر سوء تغذیه است
که مســببش حقوقهای نجومیه که میگیریم ،وگرنه برای
نوشتن یه مطلب ساده که تازه کلی هم خودمون سانسورش
میکنیم تا  24ساعت با تمام اعضا و جوارحمون میریم رو
ویبره ،اگر هم باور نمیکنی خود منو ببین.
 -9آخرین خبر اینکه میگن افغانیها دیگه ایران براشــون
فایده ای نداره و صف کشــیدن برای رفتن از ایران .انصافا
اگر این گرونی ارز و ســکه و تورم اخیر همه اش گرفتاری
و مصیبت بود این نتیجه اش از برد هشت بر یک برزیل تو
ماراکانا با ارزش تره و اگر مردم برای خوشــحالی بریزن تو
خیابون و سه شبانه روز خوشحالی کنن نباید تعجب کرد یه
جورایی باید گفت :منو این همه خوشبختی محاله!

