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گفت وگو با »آیه حمداوی« که از یکی دو سال پیش سبک زندگی اش را 
تغییر داده و حاال رکورددار کاهش زباله در ایران است

 مأموریت های
مادام العمر

نقطه بازی در انتهای بهارستان !

ِ



اگر برایتان سؤال شده که »ویلموتس« با وجود 
افتخار  و  نیست  نامداری  مربی  اصالً  اینکه 
فدراسیون  چطور  ندارد،  کارنامه اش  در  خاصی 
را  برابر قرارداد کی روش  قانع کرده که چند  را 
به او بپردازند، بد نیست بدانید طبق گفته »خبر 
ورزشی«، یک مدیربرنامه ایرانی-اروپایی از طریق 
یکی از سفرای ایران در یک کشور اروپایی، این 
معامله عجیب و غریب را جوش داده است. البته 
مربی درجه چندم  این  احتمالی  اخراج  از  زیاد 
خوشحال نباشید. چون فدراسیون باید قرارداد 5 
میلیون تومان در ساعت، 115 میلیون تومان در 
روز و 42 میلیارد تومان در سال آقای ویلموتس را 

به طور تمام و کمال پرداخت کند!

می گوید:  که  معروف  نظریه  آن  از  پس 
»مهم ترین دلیل طالق، ازدواج است!«، یکی 
از مبتکرانه ترین نظریه ها، نظریه جدید تورج 
کاظمی؛ رئیس پلیس فتای پایتخت در مورد 
اخیر  هفته  یک  در  سایبری  جرایم  کاهش 

است.
بر اساس این نظریه، مهم ترین دلیل وقوع جرم 
اینترنتی، وجود اینترنت است که خدا را شکر 
در هفته گذشته با توجه به قطعی اینترنت، 
پلیس  رئیس  آقای  داشته.  کاهش  حسابی 
گفته: »جرایم فضای مجازی به خصوص در 
حوزه جرایم مالی در یک هفته بسیار کاهش 

یافته است«.

که می شود  می رود  پیش  دارد طوری  ماجرا 
گفت یک سوِم فک و فامیل های مسئوالن 
در کانادایند، یک سومشان در زندان و یک 
البته  دستگیری.  انتظار  در  هم  دیگر  سوم 
پسر  و  نعمت زاده  شبنم  دستگیری  از  بعد 
آقای آخوندی، درصد دستگیر شده ها رو به 
افزایش است. طبق گفته رسانه ها، جرم مهدی 
است.  مالی  تخلف  و  کارچاق کنی  آخوندی، 
رسانه ها البته این را هم گفته اند که مسئوالِن 
رسیدگی به پرونده ایشان به شدت زیر فشار 
کسانی  چه  نمی دانیم  که  مسئوالنی  برخی 
هستند، قرار گرفته اند تا ماجرا هرچه سریع تر 

دوخت و دوز شود!
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نقطه بازی در انتهای بهارستان !
اینکه نمایندگان محترم مجلس آقای 
اردکانیان، وزیر نیرو را برای پاسخ به 
پرسش هایشان به بهارستان دعوت 
کرده اند، اما به ازای 27 صندلی، فقط 14 
نماینده حضور دارند و از میان آن 14 تا، 
فقط پنج نفر روی صندلی نشسته اند، 6 
نفر در حال صحبت با تلفن همراهند و 
بقیه هم مشغول صحبت با یکدیگر، آدم 
را یاد کالس های دانشگاه می اندازد که 
 استاد قانون ترمودینامیک را با
آب و تاب توضیح می دهد، درحالی که 
نصفی از دانشجویان آخر کالس نقطه 
بازی می کنند و آن نصفی دیگر هم با 
تلفن همراهشان چت می کنند.  

س هفته
عک

مأموریت های مادام العمر
هفته  گذشته رسانه ها به یاد خبرنگارانی 

افتادند که رفتند اروپا و برنگشتند

  م.ظرافتی | فضای مجازی آن قدر بی در و پیکر 
است که کافی است یکی از کاربران توییتر، ادعا کند 
»اسماعیل فالح«، همان خبرنگار سبیلوی معروف 
صداوسیما، در انگلیس پناهنده شده. بالفاصله موج 
شایعات جورواجور در فضای مجازی راه می افتد. 
شایعاتی که بعضی هایشان به قدری عجیب و غریبند 
که آدم نه می تواند روی بی مدرک بودنشان حساب 
باز کند و نه می تواند بنا را بگذارد به دروغ بودن آن ها!

  تکذیبیه  مجازی
سبب  مجازی،  فضای  بودن  پیکر  و  در  بی  البته 
می شود تمام این شایعات، با یک پست اینستاگرامی، 
از بیخ و بن تکذیب شوند و بعد از آن هم دیگر 
به همین خاطر وقتی  نگیرد.  را  پِی ماجرا  کسی 
اسماعیل فالح در اینستاگرامش ماجرای پناهندگی 

تکذیب  را  انگلیس  به  همیشگی اش  مهاجرت  و 
ببیند  تا  نشد  ماجرا  پاپیچ  دیگر هیچ کس  کرد، 
در  فالح  نه؟  یا  می گوید  راست  خبرنگار  آقای 
بود: »نخستین گزارش من  نوشته  اینستاگرامش 
برای جام جم امروز در جام جم آنالین پخش شد. 
نه بازنشسته شده ام، نه پناهنده و نه تابعیت دارم. از 
طرف سازمان صداوسیما مدتی مأمورم. از این پس با 
رویکرد مجازی و مستندسازی در خدمت هموطنان 
عزیزم خواهم بود. شایعه ها را شنیدم و دیدم. یاد این 
مثل افتادم: »یکی گفت: خسن و خسین هر سه 
دختران مغاویه بودند که... گفتند: خسن و خسین 
نبود، حسن و حسین بود. هر سه نبود، هر دو بود. 
دختر نبود، پسر بود. مغاویه نبود معاویه بود. معاویه 

هم نبود. علی)ع( بود و...«.

  مأموریت ندارد
اسماعیل فالح از حدود 9 سال پیش در انگلیس 
گزارش های  با  را  او  خیلی ها  و  می کند  زندگی 
آقای  آخرین سمت  ضدانگلیسی اش می شناسند. 
خبرنگار در صداوسیما، مجری ـ کارشناس شبکه 
مجازی  فضای  بخش  مدیر  عین حال  در  و  خبر 

خبرگزاری  که  آن طور  اما  است.  بوده  شبکه  این 
فارس می گوید، فالح از تاریخ اول شهریور امسال 
از معاونت سیاسی به معاونت فضای مجازی منتقل 
شده و در واقع کارمند این معاونت محسوب می شود 
و طبق گفته های یک مقام آگاه در صداوسیما که 
آقای  ادعای  برخالف  شود،  فاش  نامش  نخواسته 
فالح در اینستاگرام، او از طرف سازمان برای اعزام به 
انگلستان مأموریتی ندارد و اگر به انگلیس مهاجرت 
نکرده، معلوم نیست در حال حاضر در این کشور چه 

کار می کند؟!

  در انتظار اخراج
فالح اما نه اولین خبرنگاری است که پس از پایان 
مأموریتش، عطای خبرنگاری را به لقایش بخشیده 
و در همان کشور مقصد ساکن شده و نه احتماالً 
تا همین چند سال  بود.  آخرین خبرنگار خواهد 
پیش اگر خاطرتان باشد خبرنگاری جوان به نام 
»احمد صمدی« از برلین برای صداوسیما گزارش 
ساله  سه  دوره  پایان  از  پس  که  می کرد  تهیه 
مأموریتش، به طور کلی ناپدید شد! چند صباح بعد 
اما مشخص شد که آقای خبرنگار یک  سال مرخصی 

توبره ای بر مَرکب یا 
فلشی بر پیک  موتوری! 

این هفته فهمیدیم دنیای بدون اینترنت، 
دنیای آسانی نیست

آرمان اورنگ | شنیده اید ماجرای غزالی و 
دسته دزدان را؟ نقل شده که غزالی، پس از 
سال ها درس و بحث در نیشابور، وقتی عزم 
وطن کرد، گرفتار دسته راهزنان شد. یعنی 
دزدان جلو قافله را گرفتند و آنچه از مال و 
منال یافت می شد، یکی یکی جمع کردند، تا 
اینکه نوبت به غزالی رسید. تا دست دزدان به 
سمت توبره غزالی رفت، او شروع به التماس 
دارم  چه  هر  این،  از  »غیر  که:  کرد  زاری  و 
ببرید و این یکی را به من واگذارید«. دزدها 
خیال کردند که حتماً در داخل توبره شیء 
گرانقیمتی است، اما توبره را که باز کردند، جز 

مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند.
گفتند: »این ها به چه درد می خورد؟«.

من  تحصیل  سال های  ثمره  »این ها  گفت: 
است. اگر این ها را از من بگیرید، معلوماتم 
تباه می شود و سال ها زحمتم در راه تحصیل 

علم به هدر می رود«.
گفتند: »علمی که جایش توی بقچه باشد، 

علم نیست. برو فکری به حال خود بکن«.

  الغرض. این 10روز که اینترنت دم دست 
غزالی  حکایت  این  یاد  بار  چندین  نبود، 
ماجرایی،  شعری،  حرفی،  مکرر  افتادم. 
که  می آمد  خاطرم  به  چیزی  مقاله ای، 
ادا  را  بیانش  و کمال حق  تمام  می خواستم 
کنم، ولی بالفاصله یادم می آمد که نصفی، 
بیتی، گوشه ای یا فحوایی از ماجرا را بلدم و 
مابقی اش توی اینترنت است. فکر می کردم 
مابقی دانسته هایم توی توبره ای بوده که حاال 
همراهم نیست. وقتی هم که دست به گوشی 
می بردم، یادم می آمد که اینترنت قطع است. 
نتیجه اینکه چند باری گفتم: »سوادم همراهم 

نیست« و صحبت کوتاه شد!

دست  دم  اینترنت  که  هست  10روزی    
بود  هم  فرصت خوبی  می کنم  فکر  نیست. 
بفهمیم  اینکه  برای  سوادمان.  محک  برای 
دنیای قبل از اینترنت )یا قبل از گوگل( چه 
دنیای عجیب و غریبی بوده؛ دوران کتاب های 
قطور، کتابخانه های بزرگ، فهرست بندی های 
فراوان و آدم هایی که مجبور بودند سوادشان 
که  دنیایی  باشند؛  داشته  همراهشان  را 
بدی های  حتماً  و  داشت  زیادی  خوبی های 
زیادی. چند روزی مجبور شدیم کتاب ها را از 
قفسه ها دربیاوریم، خاک »هارد«ها را بگیریم 
و به جای ایمیل و تلگرام، با پیک موتوری، 

فلش این طرف و آن طرف بفرستیم. 
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ناف »سیدمحمود علیزاده طباطبایی« را انگار با 
پرونده های حقوقی جنجالی بریده اند؛ از پرونده 
مرحوم هاشمی بگیر، تا پرونده نجفی. طباطبایی 
به تازگی هم با جدیدترین اظهارنظرش درباره 
است.  حاشیه ساز شده  نجفی، حسابی  پرونده 
آقای وکیل گفته: »من نزد آقای نجفی رفتم و 
گفتم: آقای نجفی شما مطمئنید که مرحومه را 
بله، من خودم کشتم.  خودتان کشتید؟ گفت: 
کلت  با  گفت:  کشتی؟  کلت  کدام  با  پرسیدم: 
و  خشاب  که  شما  کلت  گفتم:  کشتم.  خودم 
فشنگ نداشت! گفت: چه کسی گفته که خشاب 
و فشنگ نداشته؟ گفتم: خشاب و فشنگ االن 

پیش ماست. گفت: نه آن را قایمش کنید!«.

خبر مهاجرت علی کریمی به کانادا، نخستین 
بار در توییتر منتشر شد. کاربران فضای مجازی 
خانواده اش  پیش  وقت  چند  علی آقا  می گویند 
به آن ها  دارد  و حاال قصد  کانادا کرده  راهی  را 
بپیوندد. البته علی کریمی هنوز واکنشی به این 
ماجرا نشان نداده، اما از آنجایی که او همیشه 
یک پای ثابت حاشیه های فضای مجازی است 
و به کوچک ترین شایعه یا خبری واکنش نشان 
می دهد، این  بار هم خیلی ها انتظار داشتند خیلی 
زود تکذیبیه آقای جادوگر را که بارها گفته در 
تمام مشکالت کنار مردم ایران خواهد ماند، روی 
صفحه اینستاگرامش ببینند. علی کریمی ولی 

انگار هنوز سکوتش را نشکسته است.

و  اینشتین  مثل  معروفی  فیزیکدان های 
نیوتون اگر هنوز زنده بودند، پس از اینکه 
می فهمیدند رئیس جمهور در پی استیضاح 
محمود حجتی وزیر کشاورزی، استعفای او را 
پذیرفته و او را به سمت »مشاور رییس جمهور 
در امور کشاورزی« منصوب کرده، در کنار 
نظریه پایستگی انرژی که می گوید »انرژی 
جسم  به  جسمی  از  بلکه  نمی رود،  بین  از 
»پایستگی  نظریه  می شود«،  منتقل  دیگر 
مسئول« را هم مطرح می کردند؛ نظریه ای که 
بر اساس آن مسئول برکنار نمی شود، بلکه از 
پست و سمتی به پست و سمتی دیگر منتقل 

می شود.

طنز خبر3

مشکل از هوای زابل است 
حسابش را بکنید دو سال مانده 

به سال 1400، مدرسه هایی وجود 
دارد که با نفت گرم می شود. تازه 

همان نفت هم بینشان سهمیه بندی 
می شود و هر کس سهمیه اش 

را مصرف کند احتماالً باید برود 
عسلویه از سر دکل نفت بیاورد. 
عالوه بر این، سهمیه هم بگیر و 
نگیر دارد و بعضی وقت ها همان 

چندرغاز نفت را هم نمی دهند. البته 
همه می دانیم مشکل از هوای زابل 

است که نفهمیده قبل زمستان سرد 
نشود، وگرنه نظام آموزشی که کاماًل 

مطابق با استانداردها پیش می رود.

فته
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بدون حقوق گرفته تا اقامتش در برلین به مشکل 
نخورد و در عرض این یک سال، شرکتی تجاری 
و بین المللی را در ایران و آلمان به ثبت رسانده و 
زده است توی خط تجارت! از طریق همین شرکت 
هم برای خودش و خانواده اش تابعیت گرفته و در 
برلین ساکن شده و جالب اینکه هنوز هم به ایران 
رفت  و  آمد می کند. در این میان خبرگزاری فارس 
هم مدعی شده خبرنگار جوان صداوسیما، حدود 
30هزار یورو به سازمان بدهکار است. به همین 
خاطر هم هیچ وقت از خبرنگاری استعفا نداده و 

منتظر مانده تا خوِد صداوسیما اخراجش کند! 

  بدون اینکه آب از آب تکان بخورد
دیگر  یکی  هم  شاهسون  سعید  همان  یا  یداهلل 
مأموریت  صداوسیما  از  که  است  خبرنگارانی  از 
مادام العمر گرفته است! شاهسون البته منتظر مانده 
تا دوران خدمتش به پایان برسد و پس از بازنشسته 

شدن، برای همیشه به کانادا مهاجرت کرده است.
طبق گفته خبرگزاری فارس، بهروز میرورزنده هم 
یکی دیگر از خبرنگارانی است که در لندن ماندنی 
شده است. البته اسم آقای میرورزنده احتماالً زیاد به 

گوشتان نخورده چون او در اصل همسر خواهرزاده 
اسماعیل فالح است و پیش از اینکه مأموریت فالح 
در انگلیس شروع شود، میرورزنده مدیر خبری دفتر 
صداوسیما در لندن بوده و در همان سال های دور، 
بدون اینکه آب از آب تکان بخورد، کارهای اقامتش 
را در انگلیس جفت و جور کرده و همان جا ماندنی 

شده.

  یک بام و دو هوای تلویزیونی ها
نه اینکه صداوسیما در این ماجرا تمام 

پس  اما  نه.  باشد.  مقصر  کمال  و 

مختلف  خبرنگاران  پی درپی  مهاجرت های  از 
دارند  حق  مجازی  فضای  کاربران  سازمان،  این 
انتخاب  چرا  که  بپرسند  مسئوالن صداوسیما  از 
با  دیگر،  کشورهای  به  اعزامی  خبرنگارهای 
حساسیت بیشتری صورت نمی گیرد؟ یا چرا دوره 
در  که  خبرنگارهایی  مأموریت 
مناطقی مثل افغانستان 
فعالیت  عــراق  و 
پس  می کنند، 
به  از سه سال 
می رسد،  پایان 
اما دوران مأموریت 

بعضی هایشان 
کشورهای  در 
آب  وهوا،  خوش 

بیش از سه بار تمدید می شود؟!
حاال انگار باید نشست و منتظر 
ملی  رسانه  مسئوالن  تا  ماند 
لب به صحبت باز کنند و  به 
برخی از این سواالت جواب 

بدهند.
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 شیر االغ ها خشک شد! +ر
شد«،  مجاز  االغ  »شیر    | شادان  نیما 
»شیر االغ غیرمجاز شد«. تعجب نکنید! 
فاصله  در  خبر  دو  این  پیش،  روز  چند 
کوتاهی نسبت به هم منتشر شدند و همه 
را گیج کردند. حتی خود االغ ها گاوگیجه 
از  بسیاری  گرفتند.  خرگیجه  بعضاً  و 
پرسیدند  و  گرفتند  تماس  ما  با  االغ ها 
توی این وضعیت شیر تو شیر، باالخره 
ما شیرمان غیرمجاز است و در پستوی 
و  است  مجاز  یا  کرد  باید  نهان  طویله 

بریزیم برایتان نوش جان کنید؟
اما ماجرا چه بود؟ ماجرا از این قرار بود که 
ابتدا سازمان دامپزشکی مجوز تأسیس 
مزارع پرورش االغ شیری را صادر کرد. 
بنابراین یکسری دامداران، گاوها را بیرون 
کردند و خرها را به جایشان نشاندند توی 
طویله. این االغ ها هم که فکر کردند برای 
خودشان خری هستند، شروع کردند به 
خوردن و خوابیدن. البته بعضی شان که 
نداشتند،  عادت  خوابیدن  و  خوردن  به 
»جدی  می پرسیدند:  وسط هایش  هی 
و  ببریم  واستون  نمی خواین  باری  هیچ 
می خواین؟«  خودمون  واسه  واقعاً  رو  ما 
شیر  تقاضای  فقط  ازشان  هم  دامداران 

داشتند.
هنوز ُمهر صدور این مجوز خشک نشده 
بود که سازمان غذا و دارو وارد میدان شد 
و اعالم کرد از نظر این سازمان تولید شیر 
االغ، مجاز نیست و بدین ترتیب با این 
استرس ناگهانی، شیر االغ ها خشک شد! 
چند آقازاده هم گفتند پس ما شیر خر را 
هم می رویم از قبرس می آوریم و می زنیم 

توی کار وارداتش.
االغ  شیر  که  اســت  حالی  در  ایــن 
بعضی  و  مجازی  فضای  در  مدت هاست 
فروشگاه ها به صورت غیرمجاز به فروش 
می رسد. مثالً توی تلگرام بارها برای خود 
من تبلیغ آمده که: »سالم. من پروفسور 
سمیعی)!( هستم و برای شما روزی سه 
لیوان شیر االغ تجویز می کنم. بدو زود 
بیا شیرها رو بخور تا فاسد نشدن و پست 

رو پاکش نکردم«.
البته از یک جهت هم خوب شد که شیر 
االغ مجاز نشد، وگرنه از فردا صداوسیما 
شما  می کرد.  دیوانه  را  ما  تبلیغاتش  با 
حسابش را بفرمایید توی پیام بازرگانی 
شیر  تقاضای  می گذاشتند  را  فردی 
می پرسید:  هی  هم  االغ  و  می کرد  االغ 
اصاًل  که  بدم؟«  لیموشو  بدم؟  »هلوشو 

جالب نیست.
جسارت  داریم  ما  که  طور  همین  ضمناً 
می کنیم  شوخی  االغ  شیر  با  می کنیم 
این نوشیدنی بسیار  باشد که  حواستان 
گرانقیمت است و با این وضعیت اقتصادی 
کل یارانه معیشتی و غیرمعیشتی که کی 
کنیم،  پس انداز  هم  را  گرفته  کی  داده 
پنیر شیر  نمی توانیم آن را بخریم. اصالً 
االغ جزو گران ترین پنیرهای جهان است. 
فقط اگر پنیر االغ بهتان رسید سعی کنید 
با گردوی خیلی خیلی زیاد میل کنید که 

احتماالً پنیرش زیادی خنگ کننده باشد!

2 روز پیش 2 روز پیش 2 روز پیش



 محمِد حامد|  صفحه  اینستاگرامش چند کلیدواژه بیشتر ندارد: 
بالگر حوزه  سالمت، پسماند صفر، بیماری لوپوس. به او می گویند 
»خانِم پسماند صفر« یا »زِن بدون زباله« ایران. تقریباً یک سالی 
می شود که در سطل زباله اش غیر از پوست قرص و کاغذ تراکنش 
چیز دیگری پیدا نمی شود. او برای خرید سبزی با خودش قابلمه 
می برد، میوه ها را در کیسه پارچه ای می ریزد و برای بقیه خریدهایش 
 هم ظرف مخصــوص خودش را دارد. روایــت او را از میانه خانه

شیک و پیکی می خوانید که کمتر زباله ای از آن خارج می شود. 

  ماجرای زندگی بدون زباله یا پسماند صفر بودن برای 
»آیه حمداوی« از کجا شروع شد؟ اصالً چطور شد تصمیم 

گرفتید که تولید کردن زباله تان را به حداقل برسانید؟
 همه این ها برمی گردد به تالش برای سالم زندگی کردن و سبک 
زندگی سالمت. من 10 سال است که دارم روی این موضوعات کار و 
تحقیق می کنم. اما داستان زندگی بدون زباله برای من از سفر مشهد 
و مازندران شروع شد؛ حدود یکی دو سال پیش. در این سفر نمی دانم 
چه اتفاقی افتاد که زباله ها بیشتر از هر وقت دیگری به چشمم آمدند. 
در مازندران حجم زباله های رها شده در جنگل و خیابان ها برایم عجیب 
بود و از آن طرف در مشهد همه چیز به پالستیک و یک بار مصرف ختم 
می شد. نوع خدمات دهی رستوران های پنج ستاره شهر هم دقیقاً شبیه 
رستوران های بین راهی بود؛ سفره های پالستیکی روی میز پهن کرده 
بودند، ساالد و پیش غذا را در ظرف یک بار مصرف می ریختند. به خودم 
که آمدم، دیدم دور و برم پُر از زباله است و چقدر آشغال تولید کرده ام. در 
این گیر و دار داستان کمیاب شدن پوشک و رفتارهای عجیب مردم برای 
این وسیله یکبار مصرف هم به دغدغه من اضافه شد. ببینید، هر پوشک 
500سال طول می کشد تا جذب طبیعت شود. یعنی نخستین پوشکی که 
بشر تولید کرده، هنوز روی زمین است، اما خیلی ها تند تند پوشک انبار 
می کردند. این دست و پا زدن برای یک کاالی یکبار مصرف پرضرر ولی در 

َکت من یکی نمی رفت.

  و احتماالً شروع کردید به جست وجو برای اینکه بفهمید 
چه کار باید بکنید. 

 بله. اینترنت را زیر و رو کردم تا ببینم آدم هایی که مثل من دغدغه 
یکبار مصرف ها و تولید بیش از حد زباله را دارند، چه کار کرده اند. در همین 
جست وجوها بود که با »پسماندصفر«ها آشنا شدم؛ آدم هایی که تالش 
می کنند هیچ گونه زباله ای تولید نکنند. اول فکر کردم از جنس همین 
کمپین هایی است که هر روز یک  نفر راه می اندازد. جلوتر که رفتم و بیشتر 
در موردش خواندم، متوجه شدم یک پویش جهانی است که از سال2000 
شروع شده است و  ایده پردازش هم یک خانم آمریکایی فرانسوی است. 
خواندن همه این چیزها در مورد این مدل سبک زندگی عصبانی ام می کرد. 

شما  که  بود  چیزی  همان  دقیقاً  این  عصبانی؟  چرا    
می خواستید.

 از دست خودم عصبانی بودم، از دست همه آدم هایی که به من آموزش 
داده بودند و از دست شهرداری. به این خاطر که هیچ کس نیامد یک بار 
بگوید می شود این طور هم زندگی کرد. هم زباله تولید نکنیم و زمین را 
از بین نبریم و هم سالم بمانیم. همه از تبدیل و بازیافت حرف می زدند 
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پسماند صفر بودن و سبک زندگی سالمی که »آیه 
حمداوی« دنبال می کند، او را به جایی رسانده که 
بگردد.  را دنبال غذای سالم  ایران  به شهِر  شهر 
»نان گردی« اولین پروژه جدی  اوست و بهانه اش 
هم نان بی کیفیتی است که در شهر خودش دست 
در  را  گندم ها  بهترین  فارس  استان  مردم می دهند: 
ایران دارد، اما نان سالم و درست و حسابی در شیراز 
پیدا نمی شود. واقعاً نمی دانم چرا؟ آرد در شیراز از نوع 
سفید است و به بهانه بهداشتی نبودن و هزار و یک مسئله 
من درآوردی دیگر، تنورهای سنتی را جمع کردند. حتی 
اینجا نان سنگک ها هم صنعتی شده و کیفیتش این قدر 

پایین است که قابل خوردن نیست. این نان ها برای من 
مثل سم بود و مجبور بودم که از شهرهای دیگر نان 
سفارش بدهم. برای همین هم چون می خواستم صدایم 
را به گوش مسئوالن برسانم و ناِن سالم را به مردم معرفی 
می رفتم،  که  مسافرت  انداختم.  راه  را  نان گردی  کنم، 
یک  می کردم.  معرفی  و  پیدا  را  شهر  نانوایی  بهترین 
وقت هایی هم سفرم را طوری تنظیم می کردم که سر از 
شهرهایی دربیاورم که نان خوبی دارند. راستش هدفم این 
بود که یک نفر در شیراز پیدا بشود که نان درست وحسابی 
دست مردم بدهد. چند نفری هم آمدند جلو، اما نتوانستند 

کاری از پیش ببرند و پشیمان شدند. 

پُست های  همه  ثابت  پاِی  عبارت  این  لوپوس!  هشتگ 
او  که  هم  آن هایی  است.  حمداوی«  »آیه  اینستاگرامی 
با بیماری  را می شناسند، می دانند خیلی وقت است که 
عجیب لوپوس دست و پنجه نرم می کند و یک جورهایی 
امید  بیماری را دارند، نقش سفیر  این  برای آن هایی که 
را دارد. آیه جزو معدود کسانی است که وقتی فهمیده 
لوپوس دارد، خودش را نباخته، زندگی اش را تعطیل نکرده 
و بعد هم توانسته به زندگی طبیعی اش برگردد. صفحه 
اینستاگرامش را هم سه سال پیش برای همین راه انداخته 
که به بقیه بیماران بگوید لوپوس پایان زندگی نیست: این 

داستان برمی گردد به بیماری خودم. حدود 12-10 سال پیش 
متوجه شدم که لوپوس دارم. این بیماری از دسته خودایمن هاست 
اما  تأثیر می گذارد،  روی سیستم عصبی  ام اس  ام اس.  و شبیه 
لوپوس همه بافت های بدن را درگیر می کند؛ و اگر به بافت های 
اصلی بدن برسد، منجر به مرگ بیمار می شود. عجیب است که 
درصد مبتالیان به لوپوس در ایران دارد باال می رود. سال اولی 
که فهمیدم درگیر این بیماری شده ام، مثل همه، خودم را باختم 
و زندگی را تمام شده می دیدم. اما از یک جایی به بعد تصمیم 
گرفتم که با آن مبارزه کنم و کیفیت زندگی ام را پایین نیاورم. 
آنجا با طب ایرانی آشنا شدم و یکسری دستوراتی را که در سنت ها 

ماجراهای من و لوپوس!به دنبال ناِن سالم

گفت وگو با »آیه حمداوی« که از یکی دو سال پیش سبک زندگی اش را تغییر داده و حاال رکورددار کاهش زباله در ایران است

ِخانم » پسماند صفر«

و هیچ کس از کاهش با ما صحبت نکرده بود. من همیشه فکر می کردم 
که چقدر شهروند خوب و محیط زیستی ای هستم. چون از سال 1372 
تا همین امروز دارم زباله هایم را تفکیک می کنم. 26 سال پیش هنوز این 
مسئله در ایران جدی نبود. باید زباله های بازیافتی را جمع می کردی، بعد 
که سطل پُر می شد زنگ می زدی که بیایند ببرند. یادم هست مادرم مدام 
می گفت این قدر آشغال دور و برت جمع نکن. اما من نمی دادم و کلی کاغذ 

از مدرسه با خودم می آوردم که سطل بازیافت را پُر کنم.

  وقتی می گویید »پسماندصفر« شدن، نخستین پرسشی 
که به ذهن هر کسی می رسد این است که مگر می شود زباله 

تولید نکرد؟

 اگر شدنی نبود، من اآلن 86درصد کاهش زباله نداشتم. تولید نکردن 
زباله به هیچ عنوان کار سختی نیست. سبک زندگی پسماند صفر هرمی 
دارد که اولین و مهم ترینش »اجتناب« است. پله های بعدی هم به ترتیب 

»کاهش«، »بازآفرینی« و »بازیافت« هستند. 

  این اجتناب که می گویید، معنی اش چیست؟ 
 من وقتی می روم خرید، دو سؤال از خودم می پرسم. اول اینکه 
آیا محصولی که می خواهم بخرم، برای سالمتی من مفید است؟ و دوم 
اینکه برای زمین چطور؟ در بیشتر مواقع جواب هر دو سؤالم منفی است 
پس آن کاال را نمی خرم. من با زندگی مدرن مخالف نیستم، اما صنعت 
و محیط زیست در یک راستا نیستند. پس هر محصول صنعتی را که 
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خیلی وقت ها با مادرها و مادربزرگ هایمان سِر این 
مسئله که چرا هر چیزی را به چیز دیگر تبدیل 
می کنند و آن را دور نمی اندازند بحث کرده ایم. 
تزمان هم این است که هر چیز کهنه ای را باید 
دور ریخت. حمداوی اما از رسمی چندصد ساله در 
کاشان و بعضی شهرهای ایران صحبت می کند که 
پایه و اساسش احترام به زمین است:  ما در کاشان 
سنتی داریم به نام همدوخته که یک نوع لحاف است. 
مادرها و مادربزرگ ها همه لباس هایی که یک بچه از 
دوران نوزادی تا بزرگسالی داشت و استفاده نمی کرد را 
نگه می داشتند و یک روز همدوخته دوز را صدا می زدند 

لحاف درست کند. خوِد  لباس ها  این  از  و  بیاید  که 
همدوخته دوزی هم هنرمندی الزم داشت. باید همه 
این لباس ها را باز می کردند و درز روی درز می گذاشتند 
تا کار شیک و درست و حسابی دربیاید. بعضی از شهرها 
هم با این لباس ها پالس درست می کنند. شاید باور 
پسماند  مراکز  بزرگ  مشکالت  از  یکی  اما  نکنید 
پارچه های پلی استر و غیرطبیعی است که 500-600 
سال در طبیعت می مانند. اگر به سنت های خودمان و 
کارهایی که مادربزرگ ها می کردند برگردیم، می بینیم 
که آن ها بهتر از ما بلد بودند که چطور زباله تولید نکنند 

یا بازآفرینی کنند و ضرری به طبیعت نرسانند.

داستان برمی گردد به بیماری خودم. حدود 12-10 سال پیش 
متوجه شدم که لوپوس دارم. این بیماری از دسته خودایمن هاست 
اما  تأثیر می گذارد،  روی سیستم عصبی  ام اس  ام اس.  و شبیه 
لوپوس همه بافت های بدن را درگیر می کند؛ و اگر به بافت های 
اصلی بدن برسد، منجر به مرگ بیمار می شود. عجیب است که 
درصد مبتالیان به لوپوس در ایران دارد باال می رود. سال اولی 
که فهمیدم درگیر این بیماری شده ام، مثل همه، خودم را باختم 
و زندگی را تمام شده می دیدم. اما از یک جایی به بعد تصمیم 
گرفتم که با آن مبارزه کنم و کیفیت زندگی ام را پایین نیاورم. 
آنجا با طب ایرانی آشنا شدم و یکسری دستوراتی را که در سنت ها 

و طبمان بود، اجرا کردم. در این میان اتفاقات عجیبی برای من 
افتاد. کسی که بیماری لوپوس دارد تا آخر عمر باید دارو مصرف 
کند، اما دکتر روماتولوژ من داروهایم را قطع کرد. با خودم گفتم 
چرا نباید این تجربه را با بقیه کسانی که لوپوس دارند به اشتراک 
بگذارم؟ صفحه اینستاگرامم را به همین بهانه راه انداختم و همه 
تجربیاتم را در آنجا نوشتم تا شاید حاِل یک نفر خوب شود. ولی 
برایم خیلی عجیب است که پزشک های ما در مقابل طب مکمل 
ایرانی مقاومت می کنند. چرا؟ تنها به این دلیل که مقاله علمی 
با چشم  دارند  ندارد، درحالی که  و خارجی در موردش وجود 

خودشان نتیجه اش را در بیمارهایی مثل من می بینند. 

لباس هایی که همدوخته می شدند ماجراهای من و لوپوس!

گفت وگو با »آیه حمداوی« که از یکی دو سال پیش سبک زندگی اش را تغییر داده و حاال رکورددار کاهش زباله در ایران است

ِخانم » پسماند صفر«
  با این اوصاف اما یک عده احتماالً فکر می کنند که این 
بگوییم شوِی بهتر  یا  بودن شبیه کمپین   »پسماندصفر« 

»نه به پالستیک« است.
 اصالً این طور نیست. یعنی پالستیک مصرف نکردن بخشی از این 
داستان است. »پسماندصفر« یک سبک زندگی است و پشت آن نگاهی 
خوابیده است. ما از پسماند صفر به عدم مصرف گرایی می رسیم و وقتی که 
شما یاد بگیری مصرفت را کنترل کنی، قطعاً وارد ماجرای ساده زیستی 
می شوی که کمک به اقتصاد خانواده است. درست که عمده خریدهایم را 
در کیسه پارچه ای می ریزم، اما من هم گاهی وقت ها از پالستیک استفاده 
می کنم، اما چندباره. هیچ وقت پالستیک را یکبار مصرف نمی دانم. اآلن 
آقایی در آمریکا هست که از 70 سال پیش از یک پالستیک استفاده 

می کند.

  گفتید یکی از ثمرات پسماند صفر بودن این است که در 
این اوضاع و احوال اقتصادی آگاهانه خرید کنیم. اصالً خرید 

آگاهانه یعنی چه و مِن خریدار قرار است چه کار کنم؟
 من و شما وقتی وارد یک فروشگاه زنجیره ای می شویم، این قدر حرص 
و هوس خرید داریم که هر چیزی دِم دستمان باشد داخل گاری می ریزیم. 
کاری هم نداریم که خریدش ضروری است و از نبودنش ضرر می کنیم یا 
نه؟ این قدر تبلیغات دور و برمان زیاد است که فکر می کنیم به آن کاال نیاز 
داریم. »پسماندصفر« شدن سبب شده احساس نیاز کاذب در من سرکوب 
شود. خرید که می روم، همان چیزی را که نیازم است، برمی دارم. من و 
پسرم، یکی از تفریحاتمان این بود که برویم هایپرمارکت و سبدهایمان 
را پر کنیم. بعد پسماندصفر شدن، خیلی نگران پسرم بودم، مثالً در مورد 
نخریدن تنقالت صنعتی، ولی آرام آرام کنار آمد و معلوم شد که اصالً این 

نیاز ضروری نبوده.

  گفتید 86 درصد کاهش پسماند داشته اید. بقیه زباله ای 
که از خانه شما بیرون می رود، چیست؟

 همسر من و پسرم پسماندصفر نیستند و من سطل زباله ام را از آن ها 
جدا کرده ام. چیزی را که نتوانستم کم کنم و از بین ببرم، بسته بندی های 
داروهاست. االن حتی داروهای سنتی خودمان هم بسته بندی ای دارد که 
تولید زباله می کند. تا دیروز می رفتیم ریشه »بابا آدم« را می خریدیم و 
دم می کردیم، اآلن عرقش را تجویز می کنند که بطری یک و نیم لیتری 
پالستیکی دارد. یکی از چیزهای دیگری که فعالً داخل سطل زباله من پیدا 
می کنید، کاغذهای تراکنش بانکی است که علی الحساب جایگزینی ندارد و 
فقط در این مدتی که کاغذ به مشکل خورده، سایزش را کوچک کرده اند.

 
  با بقیه پسماندهای خانه و آشپزخانه تان مثل پوست 

میوه و تخم مرغ و این ها چه کار می کنید؟  
 گاهی به جای ریختن باقیمانده غذا در زباله ها، آن ها را به غذای دیگری 
تبدیل می کنم. آشغاِل گوشت و مرغ را می دهم به گربه ها. پسماند های  
تر آشپزخانه مثل پوست میوه، آشغال سبزی، غذای مانده، تفاله چای، 
پوست تخم مرغ و بقیه را هم داخل سبد و در بالکن یا حیاط می گذارم که 
رطوبتش خشک شود. بعد هم که وزنش کم و به کود و کمپوست تبدیل 
می شود. با این کار شیرابه و کپک مضر حذف شده، پالستیک کمتر مصرف 

می شود و هزینه های شهرداری پایین می آید. 

برداریم به یک جایی آسیب  زده ایم. برای همین بهشت مِن پسماند 
صفر برای خرید، فروشگاه های سنتی است. البته انتخاب دیگری جز 
این ندارم. در کشورهای دیگر دنیا فروشگاه های »پسماندصفر« وجود 
دارد که محصوالت صنعتی هم ارائه می دهند اما بدون بسته بندی. 
مثالً کرم ها را در مخزن های مخصوص می ریزند و هر کسی به اندازه 
نیازش داخل ظرف خودش می ریزد. در ایران همه می گویند که مشکل 
دفع زباله و پسماند داریم، ولی حاضر به الگو گرفتن از این فروشگاه ها 
نیستند. پسماند صفر شدن ممکن است و سخت نیست، به شرط 
اینکه ابزارش وجود داشته باشد. وگرنه چه چیزی بهتر از یک خرید 
محیط زیستی با قیمت کم؟ پسماند صفر بودن یک جورهایی منجر به 

خرید آگاهانه می شود. 

  گفتید در ایران فروشگاه »پسماندصفر« نداریم. پس 
چطور خرید می کنید؟

 من در این یک سال و بعد از کلی جست وجو، جایگزین هایی پیدا 
کرده ام. مثالً از همان موقع و بعد از آغاز این دغدغه دیگر شامپوی مایِع 
بسته بندی نمی خرم و از مدل جامدش یا از همان صابون های َسر که 
قدیم بود، استفاده می کنم. این طوری هم پسماندی تولید نشده و هم از 
تولید کننده سنتی حمایت کرده ام. خیلی وقت است از صابون هایی که 
در آشتیان تولید می شود، استفاده می کنم و به نظرم فوق العاده است. 
برای خرید گوشت هم با خودم ظرف می برم که آن را در پالستیک 
نریزد. برای خرید میوه و نان هم پارچه مخصوص دارم که به جای 

پالستیک از آن ها استفاده می کنم.
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اسمش را هیچ وقت نفهمیدم.    حامد عسکری| 
توی محل »عبدل« صدایش می کردند. جنون فوتبال 
داشت. پوستی تیره و براق داشت. مثل پوست پله 
با موهایی وز و درهم پیچیده که هیچ وقت نه نیاز 
به شانه کردن داشت نه سشوار و ژل . اون دیوانه بود، مجنون فوتبال. 
از جنونش یک چیزی می گویم، یک چیزی می شنوید. نه فقط جنون 
پایمان  به  وزنه  دونفری  که  شب ها  چه  دروازه بانی...  جنون  فوتبال، 
می بستیم و می دویدیم در چمن آب داده و سنگین. بوی چمن آب داده 
زیر  پره های بینی مان می خورد و در نفس نفس دویدن و گرم کردن، از 
آرزوهایش می گفت و می گفتم و اعتراف هایی مثل  گیر کردن دلش پیش 
دختری که عبدل می گفت اسمش  خاطره است... دویدن و گرم کردن 
که تمام می شد، نوبت تمرین با توپ بود...  فوتبالی ها بهتر می دانند توپ 
تنبل مال فوتسال است و روی چمن کار بردی ندارد... ولی ما با توپ تنبل 
تمرین می کردیم. به سنگینی توپ تنبل اضافه کنید خیس شدن توپ را 
که بر وزنش می افزود... عبدل می ایستاد توی دروازه و من پشت هیجده 
قدم ضربه کاشته می زدم... هنوز شیرجه های خوش قوس و استایل عبدل 
را فراموش نمی کنم... چنان خیز برمی داشت که تو گویی یوزی جوان به 
قصد تیهویی رنگارنگ... به توپ، به چشم دشمن و به دروازه به چشم 
ناموس نگاه نمی کرد. قاعده ها را به هم ریخته بود... توپ را انگار هدهدی 
می دید و دروازه انگار دروازه جهنم بود... به سمت توپ که شیرجه می زد، 
به قصد نجات پرنده بود که وارد دروازه آتش نشود ... فوتبالیدنش انگار 
فلسفه داشت. دوست داشت پیشرفت کند. دوست داشت برود توی 
مس کرمان و سنگربانی کند. دوست داشت قرار داد ببندد و برود سراغ 
خاطره، شویش شود...مثل خیلی از رفاقت ها یک جایی به جبر شغل 
پدر رفاقتمان چاک خورد... من رفتم سی خودم و عبدل سی خودش... 
سال ها از او بی خبر بودم ....نمی دانستم کجاست . مدتی بعد اسماعیل به 
لطف شبکه های اجتماعی پیدایم کرد. زلفی گره زدیم و خاطره بازی ها 
شروع شد. یکی یکی آدم های مشترکمان لود می شدند. مجید و حسن و 
مصطفی را مرور کردیم . چای می نوشیدیم و دانسته هایمان از آن آدم ها 
مجدد مرور می شد تا اینکه رسیدیم به عبدل... به همان پله محله ما. 
منتظر بودم بگوید مثال رفته کویت و توی یک تیم دسته دو ی آنجا 
بازی می کند یا چه می دانم حداقل معلم ورزش شده و دارد یک برزیل 
کوچولو را ریاست جمهوری می کند. اسماعیل آه کشید و گفت: بعد همان 
سال ها، روی رفاقت و  مرامی نشسته بغل چهارصدو پنج رفیقش، رفتن 
چگین. چهارصدو پنج را تا خرخره جنس پر کرده اند که از بیراهه بیایند 
سمت بندر که ماشین چپ  می کند و عبدل در همان تصادف مخچه اش 
ضربه خورده. مدتی بستری بوده و  بعد خوب شده. خوب که یعنی بدنش 
سالم بوده، ولی در اثر ضربه سرش به ستون بغل ماشین کم کم نمره 
چشمهایش رفته روی هشت و کار به جایی رسیده که تقریبا نمی دیده. 
گفتم پس فوتبال؟ گفت : دروازه بان یِک تیم خیبر بود. به رغم  ضعیفی 
چشم هایش با عینک توی دروازه می ایستاد ، یک عینک مخصوص رفته 
بود از شیراز خریده بود که مثال روی چشم هاش قرص بنشیند . اوایلش 
هم خوب بود. شوت ها را خوب می گرفت و کرنر ها را هم خوب مشت 
می کرد. ولی چندباری توی دفع دوم ها عینکش افتاده بود و گل خورده 
بود و مربی هم عذرش را خواسته بود... بعد اسماعیل مکثی کرد و گفت: 
طاقت نیاورد. عبدل فوتبال همه چیش بود. روزها می اومد می نشست رو 
سکوها و تمرین های خیبر رو نگاه می کرد. بعد حسرتش رو به کام های 
عمیق سیگار تبدیل کرد . روزگار چندتا چرخ خورد و عبدل دیگه 
نیومد روی سکوها. گم و گور شد... معتاد شد... جمله هایش مثل پتکی 
بود توی سرم... عبدل؟ اعتیاد؟ تکلیف آن همه آرزو؟ خاطره؟ عبدل 
یک کوه استعداد بود. اگر آن مرام را نمی گذاشت. اگر نمی رفت گچین 
جنس بیاورد. اگر آن شب لعنتی آن تصادف اتفاق نمی افتاد . شاید االن 
سنگربان یک تیم بزرگ بودکه همه برای سیوهایش ضعف می کردند. 
عبدل یک سوپر استعداد بود که کتاب زندگی اش یک جور دیگری ورق 
خورد. ما خودمان هم شاید یک عبدل باشیم. کجای راه را اشتباه رفتیم و 
کجای پازل استعدادهایمان سوخته و گم شده و تباه شدیم. راستی شما 

چند عبدل دور و برتان می شناسید؟

چونان یوزی جوان
به قصد تیهویی

ایستاده با روایت

+روایت
  هفت روز بعد| 
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از در و دیوار ناله و مرثیه می بارید
صف ها با هم فرقی ندارند، می خواهد برای نفت باشد، شیر یا بنزین!

  محمد تربت زاده| بچه که 
خانوادگی  جمع های  در  بودم، 
صف  بود.  صف  بحث  همیشه 
من   . و...  روغن  برنج،  نفت، 
شیر  صف  تــوی  ــا  روزه آن 
می ایستادم؛ صف  بلند و باالیی 
که صبح به صبح جلوی بقالی  
بقالی  می شد.  درست  محل 

دقیقا دو کوچه پایین تر 
کاخکی  شهید  دبستان  از 
از  قبل  ساعت  نیم  من  و  بود 
از  بخورد،  مدرسه  زنگ  اینکه 
خانه می زدم بیرون تا اول صف 
شیر باشم و از آن طرف، به صف 
هم  مدرسه  صبحگاه 
همیشه  امــا  برسم. 
پیرمرد و پیرزن های 

مستقیم  مسجد،  جماعت  نماز  از  که  داشتند  وجود  بیکاری 
می آمدند پشت در بقالی تا من بشوم نفر بیست  و چهار، بیست و 
پنجم. پس هیچ وقت گفت وگو یا تنش جذابی بین من و آدم هایی 
که کِم کم 50 سال از من بزرگ تر بودند، رخ نمی داد تا بعدها آن 
را با آب و تاب توی جمع های خانوادگی تعریف کنم. گیریم هم 
که رخ می داد؛ تا وقتی خاطرات دعواهای شوهرعمه ام در صف 
نفت وجود داشت، چه کسی دلش می خواست خاطرات یک بچه 
هفت، هشت ساله از صف شیر را 
بشنود؟ آن روزها، آدم ها در ذهن 
آن هایی  می شدند:  دسته  دو  من 
آن هایی  و  داشتند  خاطره  از »صف«  که 
که هنوز بچه بودند. احساس می کردم یکی از مؤلفه های بزرگ 
شدن، توی صف ایستادن است. یعنی از نظر من مراحلی از بلوغ 
وجود داشت که فقط با داخل صف ایستادن و همکالم شدن با 
آدم های داخل آن طی می شد. چون توی صف ها همه چیز پیدا 
می شد؛ از آخرین تحلیل های سیاسی و اقتصادی خاورمیانه بگیر، 

تا دایره لغت های مختلف از فحش های بومی هر منطقه.
من هنوز هم مثل همان روزها فکر می کنم. یعنی از زمانی که 
مجبور شدم برای گرفتن کارت سوخت ماشینم، دو ساعت تمام، 
توی صف اداره پست بایستیم، فهمیدم تصورات دوران کودکی ام 
از صف کامال درست بوده. هرچند ایستادن در صف کارت سوخت 
هیچ جوره اُبهت پاتیل به دوش ایستادن در صف نفت را ندارد، 
اما باید این را هم در نظر بگیریم که مملکت پیشرفت می کند 
و صف هایش از نفت و روغن، تبدیل به کارت سوخت و بنزین 
می شوند و عالوه بر این، هرکسی هم فرزند زمانه خودش است. به 
همین خاطر است که اگرچه خاطرات پدرم از صف نفت به مراتب 
جذاب تر از خاطرات صف کارت سوخت به حساب می آیند، اما 

صف نوشت

چهره هفته

»پروفسور  بنویسم:  االن  من  مثاًل  تربت زاده|  مجید    
فضل اهلل رضا یکی از پایه گذاران نظریه اطالعات و مخابرات در 
جهان بود و تحقیقات گسترده ای در زمینه ظرفیت شانون و 
ارسال حداکثر اطالعات در کانال های مخابراتی نویزدار، نظریه 
آنالیز  خطی  سیستم های  تصادفی،  فرایندهای  و  اطالعات 
عمومی، نظریه سیستم ها و مدارها، نظریه کنترل سیستم های 
شبکه های  در  انرژی  تلفات  و  انتقال  فضاهای خطی،  پویا، 
چندین و چنددهانه ای انجام داد و ...« خب این ها چقدر به 
شناخت بیشتر شما از شخصیت و توانایی ها یا پیشینه علمی 
دانشمند تازه مرحوم شده کشورمان کمک می کند؟ حتی اگر 
خواسته باشیم در این ستون از پروفسور»رضا« تجلیل کنیم، 
بازهم جز اینکه با توضیحات تخصصی و فنی بر حیرت شما 

بیفزاییم کاری نکرده ایم. 
امیدوارم به دانشمندان جوان تر برنخورد، اما من فکر می کنم 
یکی از تفاوت هایی که می شود میان متخصصان و دانشمندان 
مشاهیر  که  است  این  کرد  پیدا  دیروزی مان  و  امــروزی 
قدیمی ترمان، عالوه بر متخصص بودن در رشته تحصیلی 
خودشان، دستی هم بر آتش علوم انسانی داشتند و حین 
غرق شدن در میان فرمول ها، نظریه ها و اعداد و ارقام، از 
ادبیات، عرفان و... هم غافل نبودند. همان ماجرای یک بُعدی 
و چندبعدی بودن منظورم است. پس اجازه بدهید درباره 
پروفسور »رضا« که در رشت به دنیا آمد و به مدرسه رفت، 

در تهران دیپلم و لیسانس مهندسی برق گرفت، دوره فوق 
لیسانس و دکترایش را در آمریکا گذراند، عضو گروه مهندسی 
برق ام آی تی در بوستون و همچنین دانشکده سیراکیوس 
سوئیس،  علمی  و  فناوری  مؤسسه های  در  شد،  نیویورک 
دانمارک و آمریکا و دانشگاه های فرانسه عضو بود و تدریس 
کرد، سابقه ریاست دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه 
تهران را داشت، در یونسکو سفیر ایران شده بود و... این را هم 
اضافه کنم که عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
هم بود. اگر تا اینجای مطلب را دقیق خوانده باشید، االن باید 
برایتان سؤال ایجاد شود که مهندس و بلکه دانشمند رشته 
برق که برای خودش صاحب نظریه هم بوده چه ارتباطی 

می تواند با زبان و ادب فارسی داشته باشد؟
پروفسور »رضا« به جز کتاب ها و آثار تخصصی مانند: تحلیل 
شبکه های برق، تئوری اطالعات، فضاهای خطی، هندسه 
به شاهنامه، حدیث  نگاهی  مانند:  آثاری  و عملی،  علمی 
آرزومندی، مهجوری و مشتاقی، پژوهشی در اندیشه های 

فردوسی، محمد اقبال و... را هم در کارنامه دارد.
بخشی از ماجرا شاید به نظام آموزشی امروزمان ربط داشته 
باشد که قرار است فقط متخصص و نه دانشمند تربیت کند! 
پروفسور»رضا« اما در نظام قدیمی تر آموزشی، هم دروس 
جدید را می خواند و هم دروس قدیم را. از همان نوجوانی 
هم با صرف و نحو عربی، شاهنامه، بوستان و گلستان و... 

اگر از کهکشان ها تماس بگیرند...
درباره »فضل اهلل رضا« که همین چند روز پیش از میانمان رفت



  سید شهرام شکیبا| چندروزی اینترنت 
مطالعه  سرانه  آیا  بود.  قطع  ما  کشور  در 
بحث  وقتی  که  است  باال رفت؟ چندسالی 
این  مطالعه کتاب و فقر عجیب جامعه در 
باره پیش می آید، جماعتی ُمصر هستند که »اشکالی در کار 
به  کاغذی  روزنامه های  و  مجالت  و  کتاب  از  مطالعه  نیست. 
فضای مجازی منتقل شده است و مردم نیازشان را به دانستن 
در فضای مجازی مرتفع می کنند«. پس با این حساب باید در 
روزهای گذشته، تیراژ روزنامه ها و مجالت چندین برابر شده 
باشد و مردم جلوی کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی 

بین دست و پای هم گیر کرده باشند، از شدت ازدحام!
در  سر  همگی  پیش،  روزهای  همین  تا  که  کشورمان  مردم 
گوشی تلفن همراه داشته اند و مشغول مطالعه پیگیر و بی وقفه 
زمان  مدت  و  بودند  فرهنگی)!(  و  ادبی  و  علمی  مهم  آثار 
نشستن در اتوبوس و مترو و تاکسی را برای خودشان کوتاه 
و البته مفید می کرده اند، حاال همین مردم، در روزهای قطعی 
اینترنت کدامشان بین مطالعه روزنامه، مجله یا کتاب دیده 
شده اند؟ یعنی در این مرز پرگهر کسی نیازمند پیگیری اخبار 
مهم و موضوعات علمی فرهنگی و ادبی و... نشد که کتاب یا 
مجله در دست بگیرد؟ کدام صدمه شدید به پیکره فرهنگی 

جامعه وارد شد، از این چند روز مطالعه نکردن ما مردم؟
همه این ها نشان می دهد که ما کمترین زمان ممکن را صرف 
مطالعه واقعی و مفید می کنیم. ما در فضای مجازی وقتمان را 
می کشیم. روزانه یکی دو ساعت، در خوشبینانه ترین حالت 
در  یعنی  داریم.  همراهمان  تلفن های  گوشی  در  سر  ممکن، 
پنجاه سال عمر، حدود دو تا چهار سال از عمرمان این طوری 
که  است  کسانی  برای  سال  چهار  تا  دو  این  البته  می گذرد. 
اساساً اعتیاد شدیدی به مطالعه ویژه در فضای مجازی ندارند، 
وگرنه اوضاع برای برخی ها خیلی خرابتر است. وقتی هم که 
بپرسی یا اعتراض کنی، جواب می شنوی که خب داریم مطالعه 
می کنیم! اگر این قدر سرانه مطالعه در کشور باال رفته، پس چرا 
اوضاع فرهنگ اجتماعی مان این چنین است؟ موقعیت همان 
است که گفتم: یک وقت ُکشی ملی در سراسر ایران صورت 

با می گیرد در رابطه با فضای مجازی.  ما  نسل  اینکه  حاال 
این اوضاع و احوال فرهنگی 
را  دیگری  نسل  بناست چه 

تربیت کند اهلل اعلم.
هفته  ایــن  همین  ــرای  ب
پیشنهاد می کنم مسئوالن 
کشور زودتر اینترنتمان را 
وصل کنند تا مردم باز هم 
به مطالعه شگفت انگیز و 
فضای  در  پیگیرشان 
دهند  ادامه  مجازی 
ناکرده  ــدای  خ تا 
فضای  به  صدمه ای 
فرهنگی کشور وارد 
هفته  این  نشود. 
به  پیشنهادمان 
نه  بود  مسئوالن 

مردم!
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وشی ها  این هفته کتابفر
شلوغ نشد؟

این هفته نخوانید 7

از در و دیوار ناله و مرثیه می بارید
صف ها با هم فرقی ندارند، می خواهد برای نفت باشد، شیر یا بنزین!

این چیزی از ارزش های ساعاتی را که در صف کارت سوخت 
صرف کرده ام، کم نمی کند.

روز اولی که برای گرفتن کارت سوخت به اداره پست مراجعه 
کردم، بیشتر از 300 نفر در صف اول که صف »کد چهار رقمی« 
بود، ایستاده بودند. بعد از گرفتن کد، باید می ایستادم در صف 
تحویل کارت که با احتساب 60، 70 نفری که در آن ایستاده 
بودند، آن روز قید کارت سوخت را زدم. روز بعد اما، نیم ساعت 
قبل از شروع ساعت اداری، خودم را به اداره پست رساندم و آنجا 
بود که فهمیدم پیرزن ها و پیرمردها، نه محدودیت زمانی دارند 
و نه محدودیت مکانی. برای آن ها فرقی ندارد که صف شیر باشد 
یا کارت سوخت، آن ها در هرصورت چند ساعت قبل از توزیع 

هرچیزی، جلوی مرکز توزیع، صف می کشند.
پیرمرد جلویی سرش را برگرداند و پرسید که می توانم شماره 
مرسوله پستی اش را از سایت شرکت پست بگیرم یا نه. وقتی 
کد مرسوله اش را روی کاغذ مچاله شده  ای که از داخل جیبش 
بیرون آورده بود، یادداشت کردم، پرسید:»می بینی چی وضعی 
شده؟«. اینجا بود که مطمئن شدم صف کارت سوخت دقیقا 
چیزی است توی مایه های صف های شیر. از در و دیوارش ناله و 
مرثیه می بارید. مرد سی و چند ساله ای که پشت سرم ایستاده 
بود، داشت برای پیرمرد توضیح می داد که میدان نفتی جدیدی 
در کشور کشف شده به وسعت کشور بحرین و ... باید خودم را 
می انداختم وسط بحث، اما مثل همان بچه هفت-هشت ساله ای 
که در صف شیر، یک گوشه کز می کرد، حواسم را داده بودم 
از یک طرف می گفت:  به زیِپ خراب کاپشنم. غرور مردانه ام 
و  نگویی  آبدار  لیچار  تا  چهار  االن  همین  اگر  نیستی  »مرد 
خودت را نیندازی وسط تحلیل های نفتی پیرمردها.« می گفت 
اگر می توانی دعوا درست کن. صدایت را ببر باال. حداقل کاری 

کن که در مرکز توجه باشی. تصویرت باید به عنوان نماد جواِن 
سیاه بخت ایرانی در ذهن خیلی ها ثبت بشود. اصال مردی که 
از صف خاطره نداشته باشد، مرد نیست. به خودت بیا تا دیر 

نشده«!
غرور آکادمیکم هم از یک طرف دیگر می گفت:»این همه توی 
وسط  بیندازی  را  خودت  که  خواندی  سیاسی  علوم  دانشگاه 
بحث های خنده دارِ سیاسِی کف خیابان و ننه من غریبم بازی 

دربیاوری؟«.
نمی دانم چه شد و من به حرِف کدام غرورم کردم، اما وقتی به 
خودم آمدم، درحال تقسیم کردن بدبختی هایم با پیرمرد جلویی 
بدبخت ترین  می کردم  احساس  که  بود  بودم. جو صف طوری 
آدم روی زمینم. خصوصا وقتی پیرمرد گفت:»زن هم می خوای 

بگیری با این اوضاع؟«. 
بعد پیرمرد سفره دلش را برایم باز کرد. نمی دانم او هم مثل من، 
تحت تاثیر جو، چهارتا می گذاشت روی بدبختی هایش یا واقعا 
آنقدر بدبخت بود؟! آدم های توی صف همه بدبخت بودند. یکی 
از یکی از یکی بیچاره تر. شرایط طوری بود که اصال کسی رویش 
نمی شد بگوید بدبخت نیست! در آن لحظه فقط من بودم که ته 
دلم کمی تا قسمتی غنج می زد. البته من هم ظاهراً بدبختی بودم 
مثل بقیه بدبخت ها، اما واقعیت این بود که من احساس می کردم 
آخرین مرحله بلوغ که همکالم شدن با آدم های داخل صف است 

را طی کرده ام. 
نیم ساعت بعد از آخرین جمله ای که بین من و پیرمرد رد و بدل 
شد، کارت سوختم را تحویل گرفتم. لم داده بودم روی صندلی 
ماشین و بدون هدف، نوشته های روی کارت قرمز رنگ سوخت 
را برای چندمین بار می خواندم و از خودم می پرسیدم که واقعا 

بزرگ شدن همان بدبخت شدن است؟

دمخور است و آن ها را از خودش جدا نمی کند. به 
عبارت دیگر ریاضی و برق را همراه شعر، فلسفه 

از  یکی  در  او  می خواند.  عرفان  حکمت  و 
سخنرانی هایی که در ایران دارد، می گوید: 
»مهم ترین عاملی که قوم ایرانی را از دیگر 
اقوام برجسته می سازد، فرهنگ ملی ایران 
است... زبان فارسی یعنی همین فارسی 
آمیخته به عربی که در هزار سال ورزیده و 
نیرومند شده است... اگر امروز از یکی از 
کهکشان ها با ما تماس بگیرند و بخواهند 

دو کتاب نمونه که معرف شخصیت ملی 
ما باشد برایشان بفرستیم، بنده گمان دارم 

مثنوی جالل الدین  و  فردوسی  شاهنامه  که 
رومی را می توان اختیار کرد. اگر جای چانه بافی 
بود، بوستان و گلستان را هم به آن ها پیوست 

می کنیم«.
البته ممکن است االن گذشته و جوانی این 
پرسش برانگیز  برایتان  کشورمان  دانشمند 

باشد و با خودتان حساب کنید آدمی که از جوانی 
راهی ینگه دنیا شده و در آنجا مدرک و تخصصش 
را گرفته و بعدها هم به وزارت و سفارت و ریاست 

در ایران رسیده است البد الی پر قو هم بزرگ شده 

و کمتر معنی سختی را چشیده است. در این صورت این 
بخش از کتاب »برگ بی برگی«اش را بخوانید: »من در 
اولین فرصت در سال 1323 از تهران و با وسیله 
با  رفتم،  به مشهد  اتوبوس  نقلی های شبیه 
کامیون خودم را به زاهدان رساندم و سپس 
با قطاری خراب و ُکند پس از سه شبانه روز 
خود را به بمبئی هندوستان رساندم. بعد 
از چند روز انتظار در بمبئی، اولین کشتی 
که جنگ زده های آمریکا را از جبهه برای 
مرخصی یا معالجه مي بُرد، رسید. کشتی 
بسیار بزرگی بود 2 یا 3هزار نفر سرباز و 
ما 100 نفر مسافر سوار آن شدیم. یک 
کوله پشتی داشتیم برای جلوگیری از خطِر 
هواپیماهای  بود  ممکن  غرق شدن، چون 

ژاپنی و آلمانی کشتی را بمباران کنند...«.
اگر به سرگذشت پروفسور رضا و اندیشه هایش 
عالقه مند شده اید به جز کتاب »برگ بی برگی« 
بردیم، می توانید  نام  باالتر  آثاری که  یا سایر 
پروفسور  اندیشه  و  آثار  زندگی،  به  »نگاهی 
فضل اهلل رضا« را هم بخوانید که نوشته هادی 
قلی زاده جوریابی است و در سال 1389 در 

184 صفحه منتشر شده است.
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 بقیه قصه را
خودتان حدس بزنید

 کیان راد| جنس این نمایشگاه زمین تا 
آسمان توفیر دارد با جنس سایر نمایشگاه های 
عکاسی. به قوِل آن هایی که چهار تا پیراهن 
بیشتر از ما در دنیای عکاسی پاره کرده اند، 
عکس های روی دیوار آن قدر آماتور است که 
به لعنت خدا هم نمی ارزد! هر کدامشان ولی 
قصه  دور و دراز خودشان را دارند؛ قصه ای که 
با خط خرچنگ قورباغه ای، روی کاغذ های 
کج و کوله، حک شده اند و با فاصله چند بند 
انگشت، چسبیده اند در کنار تابلوها. بچه های 
»سیدبار  روســتای  10ساله  هشت،  هفت، 
جدگال« توی خوابشــان هم نمی دیدند که 
یک روز دوربین حرفه ای عکاسی دستشان 
بگیرند، چه برســد به آنکه نتیجه کارشان 
برود روی دیوار یک گالری بزرگ در تهران و 
بچه پولدارهای تهرانی، میلیون ها تومان برای 

خرید تابلوهای عکسشان، خرج کنند. 
ماجرا برمی گردد به چند ماه پیش و زمانی 
که چند تسهیلگر روستایی برای برگزاری 
کارگاه های مختلــف مهارت های اجتماعی 
به یکی از روســتاهای سراوان رفته بودند؛ 
روستای دورافتاده ای به نام »سیدبار جدگال« 
که کودکانــش پس از ســال ها، به تازگی 
صاحب یک مدرسه نقلی نونوار شده بودند. 
تجهیزات مدرسه اما آن قدر ناقص بود که 
هنوز نمی شد از آن استفاده کرد برای همین 
تسهیلگرها تصمیم گرفتند به بچه ها عکاسی 
یاد بدهند تا از نتیجه کارشان نمایشگاهی 
در تهران برپا شود و عوایدش خرج تجهیز 
مدرسه روستا. هدف دیگر این کار هم این 
بود که نشان دهند سیستان و بلوچستان 
رنگی اســت، نه آنچنان سیاه و سفید که از 
دوربین عکاس های حرفه ای بیرون می آید. 
بلوچستان را  البته نه سرتاسر رنگی. اصالً 
نمی شــود رنگِی رنگی نشان داد. هر چقدر 
هم برایش تالش کنیــم، باز یکی از بچه ها، 
دوربین به دست می رود کنار »هوتگ«هایی 
که اهالی برای ذخیره آب باران حفر کرده اند 
تا به قول خودش از آن عکس بکشد و روایت 
رفیقش را بنویســد که سال گذشته طعمه 
گاندوها شــده. یا روایت »حــوا« را. همان 
دختر 10 ساله ای که چند ماه پیش در یکی 
از هوتگ های بلوچستان یکی از دست هایش 

را از دست داد. 
نمایشــگاه بچه های سیدبار، دیروز به پایان 
رسید. نمایشگاهی که جذاب ترین بخش آن، 
نامه بلند و باالی »احسان« یکی از بچه های 
روستا بود. احسان، نامه اش را این طور شروع 
کرده بود: »حســرت هایی در دل ما نهفته 
است«. بعد ادامه بود که: »یک اشکال مدرسه 
قبلی ما این بود که هر وقت باران می بارید، 
کالس پر از آب می شد و ما مجبور می شدیم 
در سرمای زمستان و گرمای تابستان، بیرون 
مدرسه درس بخوانیم. ما االن مدرسه جدیدی 
داریم و باید سعی کنیم خراشی به مدرسه 
نزنیم و با همه مسئولیت پذیریمان بتوانیم از 
مدرسه خودمان محافظت کنیم«. و در پایان، 
پس از شرح قصه نمایشگاهشان، گفته بود: 

»بقیه قصه را خودتان حدس بزنید...«.

در سال های اخیر با داغ شدن حضور مردم در 
شبکه های اجتماعی، کم کم به مناسبت های 
گوناگون طنزها و فکاهه هایی ساخته و دست 
به دست شد که هیچ کس از سازنده اولیه اش 
این فکاهه ها  از  نبود. سازنده هر کدام  آگاه 
می شود هر کدام از ما باشیم. ما ولی ناچاریم 
آن ها را بدون اسم و رسم صاحبشان بیاوریم. 

شما به بزرگی خودتان ببخشید.

 قبل ازدواج گرمایی یا سرمایی بودنتون رو هم 
مالک قرار بدید. االن مامانم خونه رو سرد می کنه، 
بابام گرم. ما بچه ها این وسط ترک خوردیم از بس 

سرد و گرم شدیم. 
بود، چندتا  قطع  اینترنت  که  روز  این چند   
از فالوئینگ های اینستام شب ها می اومدن دم دِر 
خونه، عکس هایی که تو آسانسور گرفته بودنو  بهم 

نشون می دادن!
  نصف ما تو جمع خانواده وقتی دارن راجع  به 
یه کار خالف حرف می زنن، با کوله باری از تجربه با 

یه لبخند یه گوشه فقط نگاه می کنیم.
  به نظرم تنها دلیلی که تا حاال اینترنت موبایل 
نیستن وصل کنن!  بلد  اینه که  رو وصل نکردن 
اینترنت ثابت سیمی دو تا سیم بود می زدن تموم 

می شد می رفت!
و...  فرکانس  و  موبایل همش مدوالسیون و موج 

االن همین طور دارن به هم بِر و بِر نگاه می کنن، 
هیچ کی هم سر در نمیاره!

شدن  قطع  از  که  شخصی  تنها  کنم  فکر   
دیشب  بود.  من  همسر  بود،  خوشحال  اینترنت 
می گفت کاش همیشه نت قطع بود و تو بیشتر 

با ما بودی.
خیلی متأثر شدم و بهش قول دادم که هر وقت باز 

هم نت قطع شد، بیشتر برای خانواده وقت بذارم.
 ولی یه چیزی که در زمان قطعی نت فهمیدم 
این بود که کتاب نخوندنم به اینترنت و گوشی ربط 

نداره. کال بُنیه شو ندارم.
 کاش اینترنت اونایی که 6صبح میان تو گروه 
و جمالت انگیزشی میذارن و »صبح بخیر« میگن 

هیچ  وقت وصل نمی شد.
یه  که  یه جوری اند  ایرانی   جست وجوگرهای 
چی ازش می پرسی، میگه: »اونو ولش کن داداش. 

اینو شنیدی؟« کاًل یه چیز دیگه برات میاره!.
  اتوبان همت یه جوریه که هر ساعتی از روز 
ازش عکس بگیری، می تونی با کپشن: »اعتراض 
کردن  متوقف  با  بنزین  گرانی  به  تهران  مردم 

خودروهایشان در بزرگراه« منتشرش کنی!
  تیم ملی داره به روزایی که واسه صعود به آش 

و شله زرد نذری نیاز داره، نزدیک می شه.
بازی  بشه، خودشو  مربی  اگر   خود شجاعی 

نمی ده آقای ویلموتس.

»من وتو«  به  بود،  االن  اگه  هم  شاه  خود   
می گفت: »حاال دو تا انتقاد هم از من بکنید، مردم 

شک نکنن!«.
 چرا همه دخترای جدید اسمشون کیمیاست؟ 
این مملکت محدثه و مطهره و آزیتا و مریم  و مهسا 

نمی خواد؟
  آقای همایون خان شجریان، شما رو سر ما 
جا داری، ولی خودت بگو روت میشه پدرت این 

آلبوم رو بشنوه؟
می کرد،  توجیه  رو  »یاکریم«ها  یکی  کاش   
پرواز  می تونید  پرنده اید.  شما  »به خدا  می گفت: 

کنید واسه فرار کردن نیاز نیست بدوید«.
  احساس می کنم همون طور که ما میگیم کاش 
دو تا بال داشتیم واسه پرواز، پرنده هام میگن کاش 
دو تا پا داشتیم واسه عین بچه آدم راه رفتن. مثاًل 
شما همین حالت راه رفتن کفترو نگاه کن. کاماًل 

مشخصه از یه چیزی ناراضیه.
   من و طارمی نقش یکسانی تو بازی های تیم 
ملی داریم، ولی متأسفانه اون بابت این قضیه دعوت 

می شه تیم ملی.
 یادش بخیر یه زمانی شبکه دو مسابقه تلفنی 
پخش می کرد. بعد یارو جواب سؤال چهار گزینه ای 
رو نمیدونست، همین جوری می گفت: »به احترام 
شبکه دو گزینه دو!« آخه چه ربطی داره؟ جواب 

سؤالو بده خودشیرین.

مسعود شجاعی اگر مربی بود...
فکاهه های مجازی
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کشف  نقاط  از  پر  آدم ها  ما  فهمیده ام  تازگي ها 
قاره هاي  و  ناشناخته  جزیره هاي  از  پر  نشده ایم، 
متروکه. و همه توي وجودمان یک کریستف کلمب 
چیزي  چه  کجا،  ِکي،  مي داند  خوب  که  داریم 
امشب  من  کلمِب  کریستف  مثالً  کند.  را کشف 
گذاشته ام  را  اسمش  که  کرد  را کشف  جزیره ای 
»حرف مشترک داشتن با آدم هاي بعید«؛ کساني 
که همیشه حوالي ات بوده اند و اتفاقاً دوستشان هم 
داشته اي، اما فکرش را هم نمي کردي این قدر حرِف 

مشترک براي هم داشته باشید.
بلوک 14، ژوئِن 3. جزیره ام توي این آدرس گیر 
بود؛ البه الي یک عالمه کتاب و یک پسر  افتاده 
کوچولو که وقتي صدایش مي زدي جواب مي داد: 

»جانم؟«.
 امشب توي جزیره تازه ام فهمیدم چقدر توي این 
سال ها تغییر کرده ام. مي توانم خیلي راحت قصه 
آخرین کتابي را که خوانده ام، تعریف کنم. دوست 
دارم داستاِن فیلمي را که ندیده ام تا انتها بشنوم و از 
همه مهم تر دیگر با نوشیدِن قهوه میانه بدي ندارم! 
امشب فهمیدم خیلي از آدم ها براي من حکم جزایر 
ناشناخته اي را داشته اند که با کشف آن ها در نهایت 

خودم را کشف کرده ام.


