
آب مورد نیاز مردم شهرها تا حدود 60 سال پیش، از طریق قنات و چاه 
آب تأمین می شد. در تهران حدود ۴۸ رشته قنات وقفی و خصوصی در 
دوره احمد شاه وجود داشت که ساکنان تهران آب مورد نیاز خود را از آنها بر 
می داشتند. تقسیم آب قنات ها در میان محله ها و توزیع آب آشامیدنی در 
سطح شهر، مشاغلی را پدید آورده بود که برخی تا اوایل دهه ۴0 خورشیدی 
تداوم پیدا کردند. میرآب ها، چرخکش ها، سقاها  و صنف بشکه داران، کسانی 
بودند که به روش های گوناگون، به ساکنان شهرها آب می رساندند. فقط از 
بعضی منازل قنات عبور می کرد، چنین خانه هائی، نسبت به خانه های 
دیگر ارزش بیشتری داشتند، چون ساکنین آن می توانستند آب پاکیزه را با 
زحمت کمتری بدست آورند. خانه هائی که به قنات دسترسی نداشتند، آب 
مورد نیاز خود را یا از طریق چاه و یا از طریق آب نوبتی که توسط میرآب 
ها تقسیم می شد، تأمین می کردند. درگذشته هر خانه آب انباری داشت. 
بعضی از خانه ها برای پر کردن آب انبار خود از چاه استفاده می کردند. 
این چاه ها به دلیل مجاورت با چاه فاضالب بسیار آلوده بودند. آب چاه را 
چرخکش ها بوسیله »چرخ چاه « بیرون می کشیدند و در آب انبار ذخیره 

می کردند. این کاری سخت و خطرناک  بود و از عهده افراد خانه بر نمی آمد. به همین دلیل 
یک یا دونفر چرخکش ماهر و قوی در نوبت های مشخص، به در منازل می رفتند و آب 
انبارها را با آب چاه پر می  کردند و دستمزد دریافت می کردند. آب مصرفی خانه هایی که 
چاه نداشتند، از طریق آب نوبتی تأمین می شد. آب از مظهر قنات ، در جوی هایی روباز 
سرازیر و به آب انبارها منتقل می شد. میرآب ها منابع آب را برای چند ساعت در روز اجاره 
می کردند و از طریق جوی ها، به محله ها می رساندند و در آب انبارها می ریختند. هر خانه 
به نسبت حجم انبارش باید پول آب، به میرآب می داد. این آب در مسیر خود، به دلیل 
شستن لباس  و ظرف  و ریختن زباله، به شدت آلوده و بیماری زا می شد و قابل آشامیدن 
نبود و فقط برای شستشوی لباس و ظروف و برای استفاده در توالت مناسب بود، که روزانه 

ابتدا داخل یک حوض ریخته می شد و بعد به تدریج از آن استفاده می کردند.
برای تامین آب شرب از دو شیوه استفاده می شد، اولی برداشت آب از آب انبارهای عمومی 
بود. آب انبارها محیط سربسته ای بودند که در معابر ساخته می شدند و برداشت آب به 
وسیله شیری صورت می گرفت که کمی باالتر از کف آب انبار نصب می شد تا گل و الی 
ته نشین شده، بیرون نیاید. آِب آب انبار یا از باران و یا به صورت اختصاصی، از طریق 
جوی های سرپوشیده تامین می شد تا آلوده نشوند. شیوه دوم خرید آب ازسقاها وگاری ها 
بود. سقاها با پوست گوسفند، َمشک درست می کردند و درون آن را از آب پر می کردند. 
آن ها معموالً در گذرها می ایستادند و یا به در مغازه ها می رفتند و با لیوان یا کاسه سفالي 
به مشتریان آب مي فروختند. برای تامین آب شرب منازل، گاری ها در کوچه ها 
آب می فروختند. پشت گاری ها معموالً یک منبع 500 لیتری بود که با نیروی اسب، 
قاطر یا االغ به حرکت در می آمد وچرخکش ها نام منبعی را که از آن آب برداشت کرده 
بودند را فریاد می زدند. مثالً می گفتند »آب مؤیدی« یا »آب شاه«. خانم ها با شنیدن 

بعضی از رسانه ها، برای ترک اعتیاد به مواد مخدر، داروهائی را تبلیغ می کنند که 
قرار است افراد معتاد با استفاده از آن بدون درد و خماری و بدون نیاز به بستری 
شدن، فقط ظرف چند روز اعتیاد خود را ترک کنند. افراد آگاه به خوبی می دانند این 
تبلیغات توخالی است و ترک اعتیاد بدون کمک گرفتن از چندین متخصص و رعایت 
ده ها نکته پیچیده و تحمل درد و خماری امکان پذیر نیست. در واقع یک معتاد دو راه 
در پیش دارد، یا تمام عواقب و هزینه های ترک اعتیاد را تحمل کند، یا اینکه مشکل 
اعتیاد روزی او را از پا در آورد. نکته جالب اینجا است که این داروها تا بحال برای کسی 
معجزه ای نکرده، ولی عده زیادی تبلیغات آن را باور می کنند و می خواهند به سرعت 

و بدون درد و خماری از شر اعتیاد خالص شوند.
با باال رفتن خطرات جانی و اقتصادی آلودگی هوا و رسیدن آستانه کیفیت هوا به 
مرحله غیر قابل تحمل، دولت تصمیم گرفت برای تشویق مردم به استفاده از اتومبیل های 
تا سطح 5 درصد کاهش دهد، در  را  اتومبیل  نوع  این  واردات  هیبریدی، عوارض 
حالی که عوارض اتومبیل های بنزینی به صورت متوسط، حدود هشتاد درصد قیمت 
خودرو است. خودروهای هیبریدی با داشتن یک موتور برقی و یک موتور بنزینی کم 
حجم، سوخت کمتری مصرف می کنند و آلودگی کمتری دارند. البته برای ملموس 
شدن بهبودی هوای شهرها، باید تمام وسایل تردد شهری، از جمله موتورسیکلت ها، 
کامیون ها و اتوبوس ها ارتقاء پیدا کنند، هرچند همین قدم کوچک نیز شروع خوبی 
بود و می توانست سرمشق سایر بخش های حمل و نقل قرار گیرد. با کاسته شدن از 
عوارض گمرکی، اتومبیل های هیبریدی مورد استقبال وسیع قرار گرفت و چون قیمت 
و تکنولوژی آن مناسب بود خیلی ها تصمیم گرفتند اتومبیل سبز بخرند، در نتیجه 
ظرف مدت کوتاهی اکثر اتومبیل های وارد شده فروش رفت. در اینجا بود که ناگهان 
دولت از تصمیم خود را عوض کرد و عوارض اتومبیل های سبز را تا سطح ۴5 درصد 

افزایش داد و سهمیه واردات آن را نیز محدود کرد. چرا این اتفاق افتاد؟ 
اگر به سایت فروش اتومبیل های ساخت ایران مراجعه کنید، خواهید دید قیمت یک 
اتومبیل خوب کره ای حدود 330 میلیون تومان است و زمان تحویل نیز سه ماه بعد 
است، یک مدل هم از مدل روز قدیمی تر است. مدل روز همین اتومبیل در بازار دوبی 

به صورت تحویل فوری حدود25/000 هزار دالر قیمت دارد. یعنی یک خریدار ایرانی، 
مجبور است بعد از سه ماهه انتظار، اتومبیل را یک مدل عقب تر و حدود 200 میلیون 
تومان گرانتر خریداری کند. این تفاوت فاحش در شرایط و قیمت، ناشی از عوارض 
سنگینی است که از واردات خودرو دریافت می شود که سابقه ای بیشتر از پنجاه سال 
دارد و دیر زمانی است که این مقدار از عوارض، صنعت اتومبیل کشور را معتاد به رانتی 
بزرگ کرده. اخیراً هم که قرار شد در جهت کاهش آلودگی هوا، قدم کوچکی برای 
خالصی از این اعتیاد برداشته شود، به دلیل غیر قابل رقابت شدن قیمت اتومبیل های 
ساخت داخل و خطر تعطیلی صنعت خودرو سازی کشور و کاسته شدن درآمد دولت 
از واردات اتومبیل و حتی نگرانی از کاهش درآمد فروش بنزین، ناگهان درد و خماری 

ترک عادت 50 ساله عود کرد و دولت عقب نشینی نمود. 
از نیمه دوم سال جاری دولت تصمیم گرفت سود بانکی را کاهش دهد و در بخشنامه ای 
اعالم کرد. »تمام موسسات مالی و اعتباری و بانک ها موظف هستند نرخ سود ساالنه 
را تا ١5 درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روز شمار را تا ١0 درصد پرداخت 
کنند.« تا آن زمان بانک ها به صورت قانونی تا 22 درصد سود پرداخت می کردند و 
بعضی از بانک ها و به خصوص موسسات مالی و اعتباری با دور زدن قوانین این رقم را 
به 2۸ درصد رسانده بودند و در بازار آزاد نیز نرخ سود یا بهتر است بگوئیم بهره، بین30 
تا 50 درصد سالیانه بود. این درحالی است که سود بانکی اکثر کشورهای جهان بین 

صفر تا ۴ درصد است.
با رکود بازار کاذب ملک و افت درآمد نفت، باالخره مقامات اقتصادی متوجه شدند 
با پرداخت چنین سود هائی، انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در صنعت و اقتصاد از 
بین رفته و بانک ها و موسسات اقتصادی نیز دیگر توان پرداخت چنین سودهائی را 
ندارند. پس تصمیم گرفته شد، نرخ سود حداقل تا١0 درصد کاهش پیدا کند. البته 
قبل از اعالم این تصمیم، فکری برای جذب و کانالیزه شدن پول های سرگردان نشد، 
در نتیجه پول به سرعت جذب بازار ارز و طال شد و قیمت آنها را افزایش داد و موجب 
افزایش تورم در شرایط رکود اقتصادی کشور گردید و درد و خماری ترک اعتیاد به 
سودهای بانکی باال، موجب عقب نشینی دولت و چاپ اوراق قرضه، با حداقل20درصد 

سود تضمینی برای سپرده گذاران شد.
از حدود 60 سال پیش تاکنون آب شرب و کشاورزی با قیمتی در حدود مجانی، در 
کشور توزیع شده. با کاهش بارندگی و کمبود شدید آب، امروزه کشور به مرز بحران 
رسیده و دیگر برای بیشتر مسئولین آشکار شده، موثرترین روش برای کنترل مصرف 
بی رویه واقعی سازی قیمت آب است. باالخره بعد از چند سال مقاومت قرار بود در 
بودجه سال97 قیمت آب بها افزایش پیدا کند. رقم پیشنهادی دولت به ازاء هر متر 
مکعب آب شرب20 تومان بود که رقم بسیار ناچیزی است. هنوز آثار همین تغییر 
کوچک نیز آشکار نشده بود که مجلس اعالم کرد »افزایش  قیمت آب و برق و گاز 
در سال 97 فعاًل منتفی است.« باالخره در زمان تصویب بودجه قرار شد از هر متر 
مکعب آب شرب ١5 تومان عوارض گرفته شود. یعنی اگر خانواده ای50 متر مکعب که 
مساوی با 50 هزار لیتر است آب مصرف کند، هنوز پول یک لیتر آب بطری را پرداخت 
نکرده است. با این قیمت گذاری آیا کوچکترین انگیزه ای برای کنترل مصرف آب در 
مردم بوجود می آید؟ باید قبول کنیم برای کنترل مصرف بی رویه آب دیگر چاره ای 
به جز تحمل رنج و فشار وجود ندارد.                                               ش.ب

صدای فروشنده آب، به کمک کودکان خود، ظروفی از قبیل کوزه، دلو و یا حلب را به 
کوچه می بردند و آبی را که از سرچشمه قنات آورده شده و نسبتاً سالم و گوارا بود، 
می خریدند تا آب مورد نیاز آشامیدن و پخت و پز خانواده خود را برای یک یا حداکثر 
دو روز مهیا کنند. قیمت یک کوزه آب یک ریال بود که در زمان خود پول زیادی به 
حساب می آمد. صنف بشکه داران تا پیش از لوله کشی آب در تهران فعال بودند. طبق 
یک سرشماری دولتی در سال ١335 خورشیدی۴20 دستگاه بشکه وظیفه آب رسانی 
تهران را به عهده داشت و بنابر اسناد موجود ١2 هزار کارگر و عائله آنها از طریق این 

شغل روزگار می گذراندند.
به تدریج با زیاد شدن جمعیت و فشرده شدن خانه ها، امکان پاک نگاه داشتن جوی ها از 
بین رفت و سیستم میرآبی تعطیل شد و آبی که توسط گاری ها تأمین می شد، خیلی 
گران بود. این گونه بود که با رشد جمعیت شهری مسئله تامین آب به صورت مشکل 
بزرگی برای سالمت و رفاه اجتماع درآمد. تا آن زمان مصرف روزانه هر شهروند حدود 

25 لیتر در روز بود. 
لوله کشی آب تهران از سال١30١ خورشیدی در دستور کار دولت قرار گرفت ولی 
شروع کار آن تا سال ١329 طول کشید. متأسفانه در ابتدای کار برای سرعت بخشیدن 
به این همه تاخیر، در محله های مختلف، اقدام به نصب شیر برداشت مجانی آب نمودند 
که به آن »فشاری« می گفتند، بعد از اتمام کار لوله کشی هر محله، انشعاب ها نیز بدون 
کنتور بود و مبلغ ناچیزی به صورت ماهیانه بابت آب دریافت می شد. این دو اتفاق 
باعث شد حرمت مصرف بی رویه آب از بین برود، که تا اکنون نیز این فرهنگ جدید 
ادامه پیدا کرده و بازگرداندن مردم به فرهنگ صرفه جوئی و پرداخت هزینه واقعی آب 

مصرفی، اگر کار غیر ممکنی نباشد الاقل بسیار مشکل به نظر می رسد. 

گفتگو با استاد محمد علی شیرازی، شاعر محیط زیست 
استندآپ کمدی ماز جبرانی در دوحه 
خوشی ها و لذت های از دست رفته

با مزه
راه برو، جمع کن
تحلیل اخبار آب
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گفتگو با استاد محمد علی شیرازی، شاعر محیط زیست 

اسم من محمد علی حافظ الکتب است. پدر بزرگ من موذن شاهچراغ شیراز بود و 
بواسطه او پدر من هم مسئول کتابخانه شد. در قدیم رسم بود در حوزه مشاغل به 
اشخاص لقب داده می شد و چون پدرم مسئول حفاظت از کتاب ها بود، به او لقب 
حافظ الکتب دادند و زمانی که قرار شد پ درم شناسنامه بگیرد، همین نام را برای خود 
انتخاب کرد. البته من در عالم شاعری با تخلصم، که نام شهر تولدم است، محمد علی 
شیرازی شناخته شدم. من از کودکی به شعر عالقه داشتم، این عالقه هم از جانب 
پدرم بود که اهل  مطالعه و کتاب بود و هم از جانب مادرم که همیشه در سجاده خود 
یک دیوان حافظ و یک مصیبت نامه شیخ عطار داشت، این ها مایه آشنائی و عالقه 

من به شعر شد. 
خانواده ما در سال١339 از شیراز به تهران مهاجرت کرد. در روزگاری که ما به تهران 
آمدیم، چندین انجمن ادبی در شهر وجود داشت، از جمله انجمن فرهنگی ایران و 
پاکستان که هفته ای یکبار جلسه شعر خوانی برگزار می کرد و من از ابتدای ورود 

به تهران، عضو این انجمن شدم. در آنجا معموالً اشعاری که خوانده 
می شد، غزل یا قصیده بود. یک نوازنده نیز حضور داشت که در بین 
شعرخوانی و برای تغییر ذائقه، قطعه ای می نواخت.  بعد از مدتی 
من هم اجازه پیدا کردم تا اشعار خود را در انجمن بخوانم. در یکی 
از جلسات شعری خواندم به نام »مخلوق« که برخالف مرسوم، 
دوبیتی های بهم پیوسته بود و نوعی دنباله روی از شعر نیمائی محسوب 
می شد. این شیوه تازه رواج پیدا کرده بود و به آن شعر نو می گفتند و 
شعرایی مانند فریدون توللی، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سایه و 
حتی احمد شاملو، قبل از رفتن به سوی شعر سپید، در این شیوه طبع 
آزمائی کرده بودند. در قصیده و غزل شاعر پایبند قافیه است، یعنی 
مجبور است چیزی را که قافیه اقتضاء می کند، در شعر بیاورد، در واقع 
معنی را فدای قافیه کند. ولی در دوبیتی پیوسته، شاعر فقط در دو بیت 
اسیر قافیه است، در ادامه می تواند بسته به محتوی، تغییر قافیه بدهد. 
دلیل گرایش من به شعر نو نیز همین آزادی عمل، در ساختن معانی 
جدید بود. زمانی که شعر مخلوق را خواندم از آن استقبال خوبی شد. 
این موضوع مربوط به سال های ۴١ یا ۴2 بود. در آن زمان من فقط١6 
سال داشتم. وقتی جلسه تمام شد، آقای حسین صمدی نوازنده تار 
که آنجا حضور داشتند، از من پرسید  »ترانه هم می توانی بسازی؟« 
گفتم» تا حاال ترانه نساخته ام و     نمی دانم ترانه چیست.« ایشان گفت 
»یک آهنگ دارم می خواهم برای آن ترانه ای بسازی« سپس آدرس 
دفتر خود را به من داد و از من خواست به ایشان سر بزنم. چند روز بعد 

وقتی به دفتر ایشان رفتم، یک ملودی برای من نواخت و گفت »اگر شعر خوبی برای 
این ملودی بنویسی ترانه را به خانم روح پرور می دهیم تا بخواند.« چون در آن زمان 
ضبط صوت نداشتم تا ملودی را ضبط کنم، بر مبنای وزن و حالت آهنگ، سیالب 
برداری کردم، یعنی ابتدا یک سری کلمات بی معنی را طبق ریتم آهنگ روی کاغذ 
نوشتم و بعد در منزل بر روی آن سیالب ها شعر ساختم. چون از قبل به من گفته 
بودند خواننده این ترانه یک خانم است، شعری ساختم که از زبان یک زن قابل درک 
و منطقی باشد. شعر را یکی دو روزه سرودم و نام آن را »دیگر مگو« گذاشتم و ترانه را 
به آقای صمدی رساندم. ایشان پس از دیدن شعر گفت شعر خوبی شده و بهتر است 
ترانه را به خانم پوران که آن زمان خیلی سرشناس بود، بدهیم و به من گفت روز 
سه شنبه به ساختمان رادیو واقع در میدان ارک بیا تا شعر را به شورای شعر بدهیم 
و مجوز پخش آن را بگیریم. آن زمان آقای دکتر نیرسینا مسئول و سردبیر شورای 
شعر بود. آقای نیرسینا وقتی شعر را خواند، گفت: چه کسی این شعر را سروده؟ آقای 
صمدی من را نشان داد او فقط نگاه کوتاهی به من کرد و گفت آهنگ آن چیست؟ 
آقای صمدی آهنگ را با تار برای ایشان زد، آقای نیرسینا گفت خوب است و  مجوز 
شعر را امضا کرد. اتفاقاً همان روز خانم پوران هم در رادیو حضور داشت. آهنگ را 
ضبط کردیم و روز جمعه نیز از رادیو پخش شد. در واقع تمام مدت ترانه سرا شدن 

من١0 روز طول کشید. 
بعد از این ترانه کم کم پایم به رادیو باز شد و چند کار برای آقای ویگن ساختم. در 
آن زمان آهنگ های تند غربی که االن به آن پاپ می گویند مد شده بود، رادیو هم 
ابالغ کرده بود برنامه ها و آهنگ ها بهتر است شاد باشند. یک روز که در رستوران 
اداره رادیو مشغول خوردن نهار بودیم آقای ویگن که همیشه گیتارش همراهش بود، 
یک ملودی برای من نواخت، همان جا بر اساس ملودی، این مصرع به ذهنم آمد »قد 
و باالی تو رعنا رو بنازم« بر اساس همین بیت ترانه را سرودم و به نظرم رسید که کار 

قشنگی شده و مورد توجه قرار خواهد گرفت، که همین طور هم شد.
در آن روزها به خاطر سانسور و کنترل اشعار، تنوع شعر و آهنگ در رادیوکم شده 
بود. در واقع شعرا و آهنگ سازها به سمتی سوق داده می شدند که موسیقی هایی با 
مضامین روزمره عشق و دلدادگی بسازند و به شعرا ابالغ شده بود به سمت موضوعات 
مذهبی و سیاسی نروند. به همین دلیل وقتی ما ترانه سرا ها، شعری در قالب اجتماعی 
می سرودیم، برای پخش آن، باید مرجع دیگری به غیر از رادیو تلویزیون پیدا 
می کردیم. در همان زمان برای من موقعیتی پیش آمد که برای یک فیلم سینمایی 
ترانه بسرایم. در سال ١3۴7 آقای محمد علی فردین می خواست فیلمی به نام 
»سلطان قلب ها« را کارگردانی کند. به سفارش آقای انوشیروان روحانی به سراغ من 
آمد و سفارش ترانه فیلم را داد. در این فیلم خود آقای فردین و خانم آذر شیوا بازی 
کردند و آقای عارف عارف کیا ترانه آن را خواند، آهنگ ساز هم آقای انوشیروان روحانی 
بود. این فیلم و آهنگش خیلی مورد توجه قرار گرفت. من که همیشه دلم می خواست 
کارهائی با مضامین اجتماعی و هدفمند بسازم، کم کم احساس کردم در سینما راحت 

تر می توانم حرف دلم را بزنم.

 سال ها بود یک سوژه فکر مرا به خود مشغول کرده بود. من مدتی بود که با خود فکر 
می کردم اگر یک نفر خالفی کرده و محکوم و زندان شده، بهتر است داغ زندانی بودن 
برای همیشه بر پیشانی اش نماند و اجتماع به او اجازه دهد به زندگی طبیعی باز گردد، 
چون معتقد بودم هیچکس بی گناه نیست و چه کسی است که تاکنون گناهی مرتکب 
نشده باشد؟ این موضوع مدت زیادی در ذهن من بود تا اینکه ساخت ترانه فیلم » گذر 
اکبر« به کارگردانی محمد علی زرندی به من سفارش داده شد. قهرمان فیلم یک زندانی 
بود که وقتی آزاد می شد، تازه اول گرفتاری اش بود. این موضوع با افکار قبلی من پیوند 
خورد و من ترانه زندونی را ساختم. آقای انوشیروان روحانی آهنگ آن را ساخت و آقای 
داریوش اقبالی آن را خواند. قسمت اول شعر اینجوری شروع می شود. وقتی که دل تنگه 
فایدش چیه آزادی/ زندگی زندونه وقتی نباشه شادی/ آدم که غمگینه دنیا براش زندونه/ 

مابین صد میلیون بازم تنها می مونه/ دنیای زندونی دیواره/ زندونی از دیوار بیزاره
 این فیلم در سال ١3۴۸ ساخته شد، ولی در اداره فرهنگ و هنر توقیف شد و برای ما 

دردسر درست کرد، البته موضوع خیلی علنی نشد. تا اینکه در سال١350 از آن رفع 
توقیف شد و درست بعد از قضیه سیاهکل، اجازه اکران گرفت که بدترین موقع بود. بعد از 
نمایش فیلم دوباره مرا احضار کردند ولی وقتی توضیح دادم که زمان ساختن شعر خیلی 

قبل از اتفاقات سیاهکل بوده، ماجرا حل شد.
 به نظر من احساسات انسان جنبه های مختلفی دارد و فقط منحصر به عشق و عاشقی 
نیست. در همه جای دنیا برای مخاطبین مختلف و شرایط مختلف موسیقی های 
مختلفی وجود دارد، ولی متاسفانه باید بگویم ترانه سرائی در کشور ما به بیراهه رفته و از 
تنوع سلیقه ها استقبال نمی شود. به هر حال این برای من و عده ای دیگر مسیری شد 
تا موضوع هائی که امکان گفتنش در رادیو و تلویزیون نبود، در سینما مطرح کنیم و از 

طریق موسیقی فیلم حرفمان را بزنیم. 
من در کودکی به همراه خانواده ام بارها به ییالق اطراف شیراز می رفتیم. چند بار یکی 
از افراد متنفذ که از دوستان پدر بود، ما را به روستای خودشان دعوت کرد. صاحب خانه 
میرشکاری داشت که در گذشته مدتی یاغی بود و از دولت برایش تامین گرفته بودند 
ودر خانه دوست پدرم کار می کرد. این فرد داستان های جالبی برای ما تعریف می کرد. 
یک بار برای ما تعریف کرد که در مسیر شکار، آهویی را دیده و از همان داخل ماشین به 
آهو شلیک کرده و آن را زده. او گفت: وقتی خودم را باالی سر آهو رساندم دیدم گلوله 
شکم حیوان را که آبستن بود پاره کرده، ولی حیوان هنوز زنده بود و تالش می کرده 
زخم خود را با لیسیدن التیام ببخشد و از بچه اش مراقبت کند. این موضوع از همان 
کودکی در ذهن من شکل گرفت و  باالخره در سال١35۴ تبدیل به ترانه »شکار« شد. 
درآن سال ها برای ترانه سازی ابتدا ملودی ساخته می شد، سپس شاعر برای آن شعر 
می گفت. روزی این خاطره کودکی را برای آقای حسن شماعی زاده تعریف کردم. ایشان 
آهنگی برای این موضوع ساخت و من موضوعی را که شاید ١5 سال در ذهنم فعال بود، 
تبدیل به شعر »شکار«  کردم. این ترانه با صدای آقای ابراهیم حامدی که با نام  » ابی« 

معروف است اجرا شد. 
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت/ داشت هنوزم بره هاشو می لیسید/ وقتی رسید قلبی 
هنوز تپش داشت/ اما اونم چشمه ای بود که خشکید/ وقتی رسید وقتی رسید که 
می دید/جون تو تن و خون رو زمین می ماسید/ گدار باالی کوه پناه جون قوچه/ تفنگ 
تو می غره که زندگی چه پوچه/ این و میگن جنگ بدون اعالن/ جنگی که هیچ فایده 
ای نداره/ این و میگن جدال نابرابر/ جدالی که فایده ای نداره/ یک نفر از دشت بدون 
آهو/ می گفت تو غم رو بدلم گذاشتی/ منم می خوام دشتارو خشک و خالی/ عاشق 
اون آهو بودم که کشتی/ دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد/ دلتنگم دلتنگم دلتنگ 

از این صیاد.
اول قرار بود این ترانه از رادیو پخش شود، ولی با دست اندازی هائی که پیش آمد، باالخره 
در تیتراژ فیلم قاصدک از آن استفاده شد. من عالقه مند بودم که ترانه با شلیک یک 

گلوله شروع شود ظاهراً عده ای از صدای تیر ترسیدند و شلیک اول آهنگ حذف شد.
من تا مقطع سال 57 تعداد زیادی ترانه برای رادیو و سینما ساختم از جمله الالیی با 
صدای خانم عهدیه، دختر کولی با صدای خانم پوران، دشتستانی و ای خدا با صدای 

خانم هایده، دریای انتظار و نفرین به زندگی و سراب و چرا چرا با صدای خانم گوگوش.
با تحوالتی که در سال 57 اتفاق افتاد من به کلی از محیط ترانه سرایی جدا شدم و 
با چند نفر از دوستانم وارد کار تولید صنعتی شدیم. البته شعر و شاعری همیشه در 
کنار من بود، تا اینکه بعد از١7 سال، در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، ظاهراً 
مسئولین تصمیم گرفتند برای روحیه دادن به مردم، موسیقی پاپ را، البته با اشعار پر 
محتوی، دوباره راه اندازی کنند. نمی دانم چه کسی در اداره رادیو یاد من افتاد. آقای 
اکبر آزاد که آهنگ ساز است و با من مراوده داشت، به من اطالع داد که در رادیو 
سراغم را گرفته اند. من که سال ها بود ترانه نساخته بودم تصمیم گرفتم برای اینکه 
دست خالی نباشم، با یک ترانه جدید به رادیو بروم. تمام ترانه های  قدیمی من بر روی 
ملودی ساخته شده بود، اما این بار چون سیاست های جدید رادیو برایم روشن نبود، 
تصمیم گرفتم برای اینکه هزینه نشود، شعری بدون ملودی بسازم و اگر مورد قبول 
واقع شد برای آن آهنگ ساخته شود. در همان ایام در پارکی قدم می زدم، قاصدکی را 
دیدم که در شاخه های کاج گیر کرده، منتها آنقدر دود و گرد و خاک 
به آن خورده بود که به جای اینکه سفید باشد، خاکستری شده بود. 

بالفاصله این شعر به ذهنم رسید. 
آی آدمای مهربون واجبه که کمک کنید/ فکری برای شستن پیرهن 
شاپرک کنید/ واجبه که جال بدیم آبی آسمونی رو/ وقف پرنده ها 
کنیم دونه ی مهربونی رو/ پیکر ناز نسترن بستر سبزه و چمن/ حیفه 
که فرسوده بشه/ آب زالل چشمه ها بارون رحمت خدا/ حیفه گل 
آلوده بشه/ پاکی های دنیا رو آلودیم/ این جور اگه بگذره نابودیم/ آی 
آدما با ندونم کاری تون/ زندگی رو کشتین و خوشنودین/ کو کجا رفت 
آسمون آبی مون/ کو کجا رفت برکه مرغابی مون/ چرا باید بمیرن 
از تشنگی/ ماهی های کوچیک سرخابی مون/ دشت اگه صحرا بشه 

قاصدکی نمی مونه/ قّصه زندگی رو باز چکاوکی نمی خونه
شعر مورد قبول شورای رادیو قرار گرفت و نام آن را »وقف پرنده ها« 
گذاشتیم. فقط بخشی از بیت دوم، با نظر آقای علی معلم تبدیل به 
»زخم های شاپرک« شد. آقای اکبر آزاد برای این شعر آهنگ ساخت 
و آقای قاسم افشار این ترانه را خواند. احتماالً با همین ترانه بود که در 
سال75 ، بعد از مدتی طوالنی، موسیقی پاپ در صدا و سیما دوباره 
راه اندازی شد. چند سال بعد همین ترانه به وسیله خواننده جوان آن 

زمان آقای شادمهر عقیلی بازخوانی شد.
انسان ها پرورش یافته محیط زندگی خود هستند. مسائل طبیعت 
و محیط زیست از کودکی فکر مرا به خود مشغول کرده، چون من 
پروش یافته استان فارس هستم. استانی که از نظر تنوع گیاهی و 

حیوانی بسیار غنی است ولی از کم آبی و خشکی همیشه در رنج است. همین مسائل 
که من با آنها رشد پیدا کردم انگیزه من برای ساختن شعر طبیعت و محیط زیست 
شده و خشکی و کمبود آب، همیشه باعث تحریک احساساتم برای ابراز نگرانی برای 
محیط زیست بوده. به نظر من بهترین زمان برای درک قدر و اهمیت طبیعت در زمان 
کودکی است. به همین خاطر من تعدادی شعر برای کودکان ساخته ام و بچه ها را به 

مراقبت از طبیعت تشویق کرده ام. یکی شعر های کودکانه طبیعت این است. 
بار دیگر بهار برگشت/ بازم شده فصل گلگشت/ بازم اومد نوروزی نو/ بازم روز از نو 
روزی از نو/ عمرا برفن زمان آفتاب/ بهار اومد نمونی خواب/ وقتی بنا شد که باشی/ 
گل میشه بود خار میشه بود/ عشق و طرفدار میشه بود/ خوب میشه بود بد میشه 
بود/ دوست میشه شد یار میشه بود/ ُمهمل و بی عار میشه بود/ در وسط خاطره ها/ 

عکس رو دیوار میشه بود.
یکی از آخرین شعرهایی هم که در ستایش طبیعت و زیبایی های آن سروده ام شعر 

برف است.
برف بیا برف بیا/ ساکت و بی حرف بیا/ خیمه به کوهسار بزن/ به دره ژرف بیا/ این همه 
آلودگی از دامن هستی بتکون/ دود و دمو از هوا تا ننشستی بتکون/ رقص کنان چرخ 
زنان دامن خود تاب بده/ حرکتی آهسته به آن بوته در خواب بده/ آفت تردید بُکش/ 
شعله خورشید بِکش/ پاک و درخشنده بیا نور به مهتاب بده/ چشمه پنهان شده را بذر 

جوانه زده را/ روی زمین راه ببر/ زیر زمین آب بده.
و زمانی که از دست انسان ها به خاطر کارهایی ناروایی که با طبیعت می کنند ناراحت 

و عصبانی شدم، این شعر را سرودم.
ای برف پاک دامن دیدی چه کار کردیم

گل های نازنین را پامال خار کردیم
هم فرصت تنفس از زندگی گرفتیم

هم ناز شصت بردیم هم افتخار کردیم
از باور پرنده پرواز را پراندیم

از خلقت خداوند اعجاز را رماندیم
مست غرور بودیم تهمت به تاک بستیم
گویی کمر به محو هر چیز پاک بستیم

از آتشی که افروخت دست تعدی ما
چیزی به جا نماند تا نسل بعدی ما

هم بذر و هم جوانه در مزرع خطر سوخت
در آب و خاک مسموم
هم بُته هم ثمر سوخت

اکنون رواست بر ما نفرین بباری ای برف
بر این سیاه کاری سنگین بباری ای برف

 شاید بپوشی ای برف نقش سیاه ما را
 شاید خدا ببخشد بر ما گناه ما را



 بسیاری اتفاقات ساده و زیبا همه روزه در اطراف همه انسان ها وجود دارد، لحظاتی 
مانند دیدن یک گل، خنده کودکان، گفت و شنود دلچسب، مزه خوب غذا و … ،  
متاسفانه تمام این اتفاقات خوب نمی تواند روز انسان را بسازد، ولی تنها یک اتفاق 
ناخوشایند و کوچک می تواند تمام روز او را خراب کند. چه در مغز ما می گذرد که 
اتفاقات ناخوشایند بیشتر بر زندگی ما اثر می گذارند؟ چرا ما انسان ها، لذت و شادی 
های کوچک را خیلی زود فراموش می کنیم؟ چرا شیرینی و طعم شادی های بزرگ 
در کام زندگی ما دوام زیادی ندارد؟ چرا غم ها و مشکالت کوچک به مدت طوالنی در 
ذهن ما باقی می مانند و باز تولید و تکثیر می شوند؟ چرا غم ها و مشکالت بزرگ تا 
پایان زندگی دست از سر ما بر نمی دارند ولی بزرگ ترین شادی ها را می توان ظرف 

مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرد؟
در موجودات مختلف ظرفیت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت بسیار متنوع است. فقط 
مغز انسان است که پیشرفته تر از تمام موجودات عالم است و گنجایش زیادی برای 
ذخیره کردن اطالعات در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت خود دارد. همین خصوصیت 
است که انسان را به اشرف مخلوقات تبدیل کرده. عملکرد مغز وابسته به تجربیات و 
آموخته هایی است که در طول زمان ابتدا در حافظه کوتاه مدت ضبط شده و اگر 
تجربه ای حیاتی و تکرار شونده باشد، آنگاه مجوز ورود به حافظه بلند مدت و بخش 

ناخودآگاه مغز را پیدا کرده.  
تمام موجودات به شکل طبیعی میل به آرامش و امنیت دارند و موجوداتی که حافظه 
بلند مدت ضعیفی دارند، فقط نگران چیزهایی هستند که امنیت آنها را به خطر می اندازد. 
مثالً  گور خرها در حالت عادی، اکثر اوقات در دامان طبیعت به آرامی و در کمال امنیت 
استراحت می کنند و می چرند و در زمان های خاصی برای تداوم نسل جفت گیری 
می کنند. فقط در زمان حمله موجودات درنده و یا خطرات طبیعی دیگر مانند سیل 
و آتش سوزی که حیات آنها به خطر می افتد، مغز گور خرها حالت واکنش به خود 
می گیرد و سعی می کند خود را از خطر درامان بدارد تا زنده بماند. اگر گور خری به 
دست شیرها شکار نشود، چون حافظه بلند مدت ضعیفی دارد، دقایقی بعد از رفع خطر، 
به سرعت به حالت آرامش باز می گردد. حالتی که برای استراحت، هضم غذا یا ترمیم 
زخم ها و بیماری های او الزم است. اگر همین گورخر بچه خود را در حمله شیرها از 
دست بدهد، این حادثه  پس از مدت کمی از حافظه کوتاه مدت او هم پاک می شود 
و مجدداً مشغول کارهائی مانند خوردن و خوابیدن می شود. چون حافظه بلند مدت 
حیوان آنقدر قوی و پیچیده نیست تا از دست رفتن فرزند خود را به خاطر بسپارد، 

مازیار جبرانی در سال١350در تهران به دنیا آمد. در سال ١356 در سن شش سالگی 
با خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرد و مدرک دکترای خود را در رشــته مدیریت از 
دانشــگاه UCLA لس آنجلس دریافت نمود. او از بیست سالگی وارد عالم کمدی شد 
و اکنون از شــهرت خوبی در دنیا برخوردار است. در سال 20١2 ماز جبرانی یک تور 
استندآپ کمدی در منطقه خاورمیانه برگزار کرد. در دسامبر همان سال تور به دوحه 

رسید. این متن برگردان برنامه  ماز جبرانی در قطر است. 
سالم، دوحه. سالااااام. سالم علیکم.

من عاشق دوحه هستم. خیلی بین المللیه. مثل اینکه اینجا سازمان ملل متحده. تو 
فرودگاه که پیاده شدم، یه خانم هندی آمد استقبالم، بعد راهنمایم کرد به سالن و اونجا 
تحویلم داد به یه خانم فیلیپینی، اونم تحویلم داد  به یه خانم آفریقای جنوبی، که اونم برد 
منو پیش یه کره ای، اونم منو برد پیش یه مرد پاکستانی که چمدونم رو آورده بود، اونم 
منو برد پای تاکسی که راننده اش سریالنکایی بود. وقتی آمدم هتل که اتاقم رو تحویل 
بگیرم، یه لبنانی اونجا بود. درسته؟ و آخرش یه مرد سوئدی منو  به اتاقم راهنمائی کرد.

پرسیدم » پس مردم قطر کجان؟« )خنده حضار( 
گفتن » هوا خیلی گرمه. قطری ها بعدن بیرون میان. اونا زرنگن.« )خنده حضار( 

 دوحه داره خیلی بزرگ می شه، که البته بعضی از دردسرهاش هم داره بزرگتر می شه. 
مثالً وقتی به کسی بر می خوری که فکر می کنی خوب شهرو می شناسه، بعد می فهمی 
که خیلی هم خوب نمی شناسه. یک روز از یک راننده تاکسی هندی خواستم من رو 

ببره به شریایتون هتل. گفت: چشم آقا. بعد دو دقیقه همینطوری نشستیم.
گفتم: چی شده؟ گفت: یه مشکلی هست، آقا.

گفتم: چی؟ گفت: آدرسش کجاست؟
گفتم: تو راننده ای، باید بدونی. گفت: من همین االن اومدم اینجا، آقا. گفتم: همین االن 
اومدی کجا؟! گفت: من همین االن رسیدم دوحه، آقا. داشتم از فرودگاه می رفتم خونه 
که این شغل رو بهم پیشنهاد دادن. منم بالفاصله شروع کردم. بعد ادامه داد: آقا، 
می خوای خودت برونی؟ می گم:آخه من آدرس رو نمی دونم. می گه: منم نمیدونم. چه 

تجربه هیجان انگیزی شده، آقا. )خنده حضار(
خاورمیانه مشکالت خیلی جدی داره. بعضی ها نمی خوان در موردش صحبت کنن. من 
امشب اینجام که در موردشون صحبت کنم. خانم ها و آقایان مشکل جدی خاورمیانه 
اینه که وقتی ما هم دیگه رو می بینیم، وقتی ســالم میگیم، نمی دونم چند بار باید 
روبوســی کنیم؟ هر کشوری یه رسمی داره، واقعاً گیج کننده است. تو لبنان، سه بار 
روبوسی می کنن. تو مصر، دو بار. لبنان که بودم، به سه بار عادت کردم. وقتی رفتم مصر، 
خواستم سالم بدم به یه مصری، بوس اول، بوس دوم، داشتم سومی رو می رفتم که راه 

نداد. )خنده حضار( گفتم: ببین، من تازه لبنان بودم. گفت: مهم نیست کجا بودی. االن 
همونجا که هستی باش. جلوتر نیا. رفتم عربستان. اونجا اینطوریه که میرن طرف چپ، بعد 
طرف راست و همونجا میمونن واسه بوِس سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم ده 
یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هجده. )خنده حضار( دفعه بعد که یکی 

از اهالی عربستان را می بینید، توجه کنید. یه کم سرشون کجه. )خنده حضار(
»شما قطریا، دماغ به دماغ سالم میدین. مگه خسته میشین سرتون رو بچرخونین؟

بعضی ایرانی ها دو بار و بعضی ها سه بار روبوسی می کنن. شما می تونین از تعداد بوس هایی 
که یک ایرونی موقع ســالم دادن می ده به طرز فکرش پی ببرین. یه دوســتی به من 

می گفت، قبل از انقالب بوسیدن دوبار بود. بعد از انقالب شد سه بار. )خنده حضار(
 واقعاً، اینجا بودن خیلی مهیجه، همونطور که می بینید ما با این برناممون داریم یجور 
کار فرهنگی می کنیم، می دونید، واقعا عالیه، این جور برنامه ها کمک می کنه که تصویر 
خاورمیانه توی غرب عوض بشه. خیلی از آمریکائی ها در مورد ما خاورمیانه ای ها چیزی 
نمی دونن. مثالً نمی دونند ما خاورمیانه ای ها هم  می خندیم، درسته؟ اونا نمی دونن 
که ما می خندیم. وقتی چند سال پیش تور کمدی من، روی یک شبکه اینترنتی کمدی 
پخش می شد، رفتم آنالین ببینم مردم در موردش چی می گن. رفتم روی یه وبسایت 
محافظه کار. یکی به اون یکی می گفت » من نمی دونستم خاورمیانه ای ها هم می خندن« 
فکرشو بکنید! توی فیلم و تلویزیون آمریکا ما رو هیچوقت در حال خنده نشون نمی دن. 

درسته؟ اگر هم نشون بدن خیلی شیطانیه مثل » ووهاهاها، ووهاهاها. )خنده حضار(«
ما خاورمیانه ای ها دوســت داریم بخندیم. ما دوســت داریم زندگی رو جشن بگیریم. 
امیدوارم دیگر مردم دنیا هم بیشتر به اینجا مسافرت کنن. همیشه دوستام رو تشویق 
می کنم: سفر کنید، خاورمیانه رو ببینید، خیلی چیزهای دیدنی هست، خیلی آدم های 

یا مرتباً به خطرات بعدی فکر کند که چگونه اتفاق خوشی ها و لذت های از دست رفته
خواهد افتاد. حافظه بلند مدت گور خر تنها تا آنجا 
گنجایش دارد که بیاموزد، چگونه فرار کند و دیگر به 

منطقه ای که برایش خطرناک است نرود. 
آرشیو حافظه بلند مدت انسان بسیار وسیع است 
و می تواند تجربیات و آموخته های خود را ذخیره 
کند و سپس از طریق آداب و رسوم و شیوه تربیت، 
به نسل های بعدی انتقال دهد. مکانیزم و شیوه این 
ذخیره سازی که در مغز انسان نهادینه شده، به 
باز می گردد، در دورانی که  زمان های بسیار دور 
انسان غار نشین و شکارچی بوده. دورانی که شرایطی 
زندگی اش بسیار مشابه حیوانات بود و خطر شکار 
شدن توسط درندگان، یک نگرانی همیشگی برای 
او بود و می دانست اگر کوچکترین غفلتی در برابر 
شرایط محیطی از خود بروز دهد و یک لحظه از 
عهده دفاع از خود بر نیاید، جانش به خطر خواهد 
افتاد. به همین دلیل به استقبال خطرات می رفت و 
مرتباً نسبت به خطرات پیش رو تحلیل داشت و به 
آنها می اندیشید و برای جلوگیری از تکرار حوادث و 

تعلماتی که در گذشته اتفاق افتاده بود، راه حل پیدا می کرد و وسیله می ساخت.
یک اتفاق یا ماجرا، ابتدا باید مدتی در مرحله آرشیِو موقت که در قسمت چپ مغز است 
بماند و اگر آن اتفاق بارها تکرار شود و انسان بارها درباره آن فکر کند، مغز متوجه می شد 
که این حادثه و نتیجه حاصل از آن مهم است و باید کم کم به آرشیو طوالنی مدت که 
در قسمت راست مغز است منتقل شود. خوشی های زندگی مانند خواب و غذا و تولید 
مثل، فقط لحظات کوچک و گذرائی از شادی را برای انسان کهن ایجاد می کرد و چون 
می دانست خوشی ها برای او خطری ندارد و بدون شادی ها نیز می تواند زنده بماند، انرژی 
خود را برای ضبط شادی ها و انتقال آنها به حافظه طوالنی مدت تلف نمی کرد و این نوع 
حوادث برای او زودگذر بود. در واقع مغز انسان در طول میلیون ها سال، همیشه در حال 
کشیک دادن و پرهیز ازاتفاقات ناگوار بود، این پیگیری و یادآوری ناگزیر، باعث شد، مغز 
مدام در حالت »بدبینانه« قرار گیرد و فرصت کند این حالت نگرانی و بدبینی را به آرشیو 
دائم مغز منتقل کند. ولی چون شادی ها و لذت ها برای مغز انسان کوتاه مدت و گذرا و 
غیر حیاتی بود، مکانیزم سیم کشی و ارتباطات مغز به شکلی فرم گرفت که بیشتر جذب 

خطرات و تعلمات شود و به خوشی ها به اندازه کافی بها ندهد. 

ولی گسترش  از آن دوران شده  مراتب کمتر  به  بزرگ  امروز خطرات  دنیای  در 
ارتباطات و روابط باعث شده ترس ها و خطرات کوچک بسیار بیشتر شود. انسان 
اولیه قرص ضد درد  نمی خورد، ترس از آسانسور و تصادف در خیابان نداشت، 
امکان اخراج از محل کار برایش وجود نداشت، در نتیجه دچار افسردگی هم نمی شد. 
ولی مردم این زمانه درحالی که مکانیزم مغزی ترس محور خود را به دنبال دارند، 
بسیاری واهمه های جدید نیز پیدا کرده اند، در نتیجه زندگی مدرن مدام برای آنها  

فشار روحی ایجاد می کند. 
 بهتر است مردم امروز جهان بپذیرند زندگی آنها به خاطر مکانیزم مغز همیشه در معرض 
نا آرامی ها خواهد بود، زیرا سیم کشی مغز آنها برای نگهداری ترس ها و نگرانی ها و 
فراموش کردن شادی ها و لذت ها طراحی شده. با این شناخت علمی، شاید بتوانیم 
قدر امکانات، آسایش و آرامش، سالمت، بهداشت و استاندارد های باالی زندگی امروز را 
بدانیم و از آنها خرسند باشیم و فرخنده بدانیم زندگی کردن در دنیایی را که از خطرات 
طبیعی بسیار کاسته شده و انسان ها فرصت ابراز احساسات  بیشتر و متنوع تری نسبت 

به گذشتگان دارند.

خوبی اونجا هستند. برعکسش هم صادقه. این کمک می کنه سوء تفاهم ها و کلیشه ها 
حل شه.

چند وقت پیش در آمریکا، یه خانواده عرب داشتن تو راهروی هواپیما راه می رفتن و در 
مورد امن ترین صندلی برای نشستن صحبت می کردن. بعضی مسافرها شنیدن، فکر 
کردن اونها در مورد حمله تروریستی صحبت می کنن، از هواپیما انداختنشون بیرون. 
خانواده بودن! مادر و پدر و بچه، توی راهروی هواپیما، در مورد نشستن صحبت می کردن 
! حاال من هم به عنوان یه مرد خاورمیانه ای، می دونم که توی آمریکا یه چیزهایی رو 
نباید تو هواپیما بگم. درسته؟ مثاًل من نباید توی راهروی هواپیما که راه میرم، بگم 
» سالم علیکم«. می دونید این اصالً خوب نیست. حتی اگر دوستم رو می بینم باید بگم.  
» روز بخیر« .»های«. ولی هیچوقت نمی گم » سالم علیکم «. )خنده حضار( اما انگار 
دیگه حتی نمی تونیم در مورد امن ترین صندلی توی هواپیما هم صحبت کنیم. من به 
همه دوستای خاورمیانه ای و هر کسی که شبیه اوناست و هرکسی که پوست سبزه ای 
داره مثل هندی ها، التین ها، نصیحت می کنم: دفعه بعد که سوار هواپیما میشین، زبون 
مادریتون رو صحبت کنید. اینجوری هیچ کس نمی فهمه چی می گین و زندگی ادامه 
پیدا می کنه. با این حال، بعضی کلمات ممکنه به گوش مردم مشکوک بیاد. درسته؟ اگر 
دارین تو راهروی هواپیما راه میرین و عربی صحبت می کنید، ممکنه اونا رو بترسونین، 
خواهرها و برادرهای عربم، باید چند تا کلمه خوب هم اون وسطا بگن تا مردم خیالشون 
راحت شه، همونطور که تو راهروی هواپیما راه میرین بگین » اهلن و سهلن توت فرنگی« 
)خنده حضار( » اهلن و سهلن توتی فروتی«. اون وقت هم ممکنه بگن » فکر کنم این 

می خواد با بستنی هواپیما رو بدزده «
خیلی متشکرم. شب خوبی داشته باشید. ) تشویق حضار(        مترجم : سهیال جعفری

استندآپ کمدی ماز جبرانی در دوحه 



سردبیر: شهریار بدیعی
گرافیک: احمد غالمی- عکس:  ابوالقاسم اتراکی

لیتوگرافی و چاپ : آرتا
تهیه شده در مشار ایران  888۲۲86۰

moshariran@yahoo.com
پیامک: ۰۹۱۰۹۷۷8۰۳۷

استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ، بالمانع است
شمارگان کاغذی: ۴000 نسخه       شمارگان الکترونیک: ۴500 ایمیل و فیسبو ک

تحلیل اخبار آب
تهران، پکن و مکزیکو به سرعت به سوی کم آبی پیش می روند

شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی، یکی از شهرهایی است که مدتهاست با کمبود 
منابع آبی دست و پنجه نرم می کند. یک خشکسالی تاریخی کشور آفریقای جنوبی را 
فراگرفته است تا جایی که دولت وضعیت اضطرار طبیعی در این کشور اعالم کرده است. 
مردم کیپ تاون با چهار میلیون نفر جمعیت، از ماه ها قبل آموخته اند چگونه با سرانه 
پنجاه لیتر مصرف آب روزگار بگذرانند. با این حال آب شرب آنها ممکن است تا همین 
چند ماه دیگر کامال قطع شود. 50 لیتر آب در یک دوش سه دقیقه ای مصرف می شود.

عالوه بر کیپ تاون، تهران، پکن و مکزیکو، از جمله شهرهایی هستند که به سرعت به 
سوی کم آبی پیش می روند تا جایی که این سه پایتخت ممکن است تا پنج سال آینده 

با مشکل بی آبی کامل روبرو شوند.
ایرنا

مصرف سرانه آب مردم کیپ تاون مدتی است ١20 لیتر در روز است و 
اگر خانواده ای بیش از 6 متر مکعب در ماه آب مصرف کند، قبض آبش سه برابر خواهد 
شد. از روز 29 آوریل یعنی نهم اردیبهشت سال آینده کیپ تاون به روز صفر خواهد 
رسید و جیره هر نفر فقط روزی ۴0 لیتر آب خواهد بود که در 200 مرکز، توزیع خواهد 
شد و دیگر آبی در لوله های شهر جریان نخواهد داشت. هم اکنون چند شرکت اینترنتی 
به فروش آب روی آورده اند و برخی شهروندان نیز با پرداخت پول، آب را از طریق تانکر 
تحویل می گیرند. این شرکت ها هر هزار لیتر آب را به قیمت 75 دالر می فروشند 
)یعنی لیتری تقریباً ۴00 تومان(که ممکن است این رقم با تشدید خشکسالی افزایش 

یابد. به قول خاقانی: 
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان              ایوان مدائن را آئینه عبرت دان

تعویض کامیون و اتوبوس فرسوده با اقساط ۲/5 تا 6 میلیون تومان
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ظرف سه سال آینده باید 
خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند، از ارائه تسهیالت دولتی با اقساط 2/5 تا 6 میلیون 
تومان به متقاضیان این طرح خبر داد. وی تصریح کرد: اگر بتوانیم همین اتوبوس های موجود در 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را نوسازی کنیم، بخش مهمی از آلودگی کالن شهرها از 
جمله تهران رفع می شود. وی گفت: تمامی هزینه های نوسازی خودروهای فرسوده از محل 
صرفه جویی انرژی صورت می گیرد، به این ترتیب که با جلوگیری از اتالف انرژی حاصل 
از نوسازی، مقدار سرمایه الزم تامین می شود. وی ادامه داد: کامیونی که در هر صدکیلومتر 
65 لیتر سوخت مصرف می کند، اگر نوسازی شود حداقل 50 درصد صرفه جویی سوخت 
به همراه دارد. بنابراین دولت در این شرایط می تواند مازاد این سوخت را صادر و بودجه آن را 
به چرخه اقتصادی کشور تزریق کند. وی افزود: هدف گذاری دولت این است که ظرف مدت 
سه سال آینده خودروهای فرسوده را نوسازی کند، به این منظور از خودروسازان خواسته 
ایم تا با حداکثر توان خودرو بسازند که در کنار آن اشتغال زایی هم صورت بگیرد. طرح ما 
این است که کامیون داران کلید خودروهای خود را تحویل دهند و خودروی جدیدی با 
تسهیالت ویژه دریافت کنند. وی اعالم کرد: تسهیالت دولت برای خودروهای سنگین 30 
درصد است. به این ترتیب فرد متقاضی، می تواند با اقساط ماهیانه 2/5 میلیون تومان  مالک 
کامیون  و اقساط ماهیانه 6 میلیون تومان،  برای  اتوبوس مالک خودروی سنگین نو شود.

تسنیم
سنگ بزرگ عالمت نزدن است! 

آمار نجومی مصرف آب آشامیدنی در کارواش ها
به گفته علیرضا راسی، رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، توقفگاه و پارکینگ، 
از بین 320 کارواش موجود در کالن شهر تهران،١0 درصد از آب شرب شهری استفاده 
می کنند، یعنی در خوشبینانه  ترین حالت 32 کارواش به  طور میانگین بین 20 تا 50 
مترمکعب آب در روز مصرف می کند، یعنی بیش از ۴00  هزار مترمکعب در  سال آب 
شرب به چاه ها ریخته می شود و میلیون ها متر مکعب آب حرام شستن خودروها می شود. 
او می گوید: هر بار به متقاضیان تاسیس کارواش تأکید می شود که باید برای خریدن و 
حمل آب چاه هزینه کنند و اگر الزم شد با تانکر از خارج شهر آب بیاورند. او همچنین 
گفت: در چهارچوب قانون نظام صنفی مجوزگرفتن مشروط به داشتن دستگاه تصفیه 
پساب کارواش نیست، در صورتی که می شد با مشروط کردن مجوز ها جلوی فعالیت 

بسیاری از واحدهای متخلف را گرفت یا حداقل آنها را اصالح کرد.

این بار پاسخ را از زبان خود رئیس اتحادیه مطرح می کنیم که اطالعات فنی 
بیشتری دارد.» بدون آب هم می شود ماشین شست. درحالی کارواش های نانو در سراسر 
دنیا مشغول به کارند که بسیاری از ما حتی نام آنها را نشنیده ایم. تبلیغات ضعیف و فقر 
فرهنگی به وضع کنونی دامن زده. صداوسیمای کشور ما با میلیون ها بیننده می توانست 
نقش مهمی در گسترش فرهنگ صرفه جویی در حوزه های مختلف مثل این حوزه داشته 
باشد. در شست  و شوی خودرو با شیوه نانو، عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، از مزایای 
فنی از قبیل عدم انتشار آلودگی به محیط اطراف، پاک کنندگی مطلوب، خواص محافظتی 
از رنگ خودرو، کاهش چسبندگی سطح با آلودگی ها و تا حدودی بازیابی رنگ های کهنه، 

بهره مند می شوید، بدون آن که قطره ای آب مصرف کنید.«

مشاوره مجانی نیست!
در یک مهمانی شام دوستانه، دکتری که بیشتر وقتش در مهمانی، صرف دادن راهنمائی پزشکی 
به مدعوین شده بود، سر شام از دوست وکیلش پرسید تو برای اینکه از شر راهنمائی های حقوقی 

دوستان محفوظ باشی چکار می کنی.
 وکیل گفت: هرکس از من سوال حقوقی بکند، فردای مهمانی برایش صورت حساب می فرستم، 

برای همین هیچ کس سراغ من نمی آید.
دکتر گفت: فکر خوبی هست، من هم بهتر است همین کار را بکنم.

فردا که دکتر به مطبش رسید، صورتحساب وکیل را روی میزش دید!
دو اصل مهم مدیریت فروش

اصل اول: همیشه حق با مشتری است.
اصل دوم: مشتری باید بابت این غرور و تکبرش به وسیله قیمت مجازات شود.

کارمندان حقه باز
دو کارمند مشغول کار بودند، تلفن زنگ زد و منشی مدیر اطالع داد: ایشان تا چند دقیقه 
دیگر به اتاق شما خواهند آمد. یکی از کارمند ها گفت: االن به مدیر یک کلکی می زنم تا 
امروز را به من مرخصی بدهد. دومی گفت: اگر تو موفق بشوی من هم کاری می کنم که 

به من هم مرخصی بدهد.
وقتی مدیر وارد شد دید که کارمند اولی از سقف آویزان شده و می گوید: من یک المپ 
هستم! مدیر گفت: ظاهراً شما امروز خیلی خسته شده اید، بهتر است برای استراحت به 
منزل بروید. کارمند اول به سرعت پائین پرید وسایلش را جمع کرد و از اطاق خارج شد. 
کارمند دوم هم مشغول جمع کردن وسایلش برای رفتن شد. مدیر از او پرسید تو کجا می روی؟ 

کارمند دوم گفت: من که در اطاق تاریک نمی توانم کار کنم.

دو شیوه زیرآب زنی
خیلی ها معتقد هستند: اگر می خواهی جای رئیست بشینی، زیرآبش را بزن.
ژاپنی ها معتقدند: اگر می خواهی جای رئیست بشینی، ُهلش بده تا بره باال.

با مزه

درخواست اضافه حقوق
یکی از کارمندان پرکار شرکت، پیش رئیسش رفت و به او گفت: من می دانم که شرایط کاسبی 
در سال گذشته خیلی خوب نبوده و توقع اضافه حقوق، کار خوبی نیست، ولی به دلیل باال رفتن 
هزینه هایم مجبورم از شما درخواست اضافه حقوق بکنم. البته شما موظف نیستید با درخواست 

من موافقت کنید، چون همین حاال، سه شرکت سرشناس به دنبال من هستند.
رئیس کمی فکر کرد و گفت چون تو کارمند خوبی هستی من ١0 درصد به حقوقت اضافه 
می کنم. بعد با کمال خجالت پرسید می توانم نام آن سه شرکتی که دنبال تو هستند را بدانم. 

کارمند گفت: بله قربان. شرکت آب، شرکت برق و شرکت تلفن.

مدیر خوش حساب
مدیری در مهمانی آخر سال به کارمندان خود گفت: شما امسال خیلی خوب و با انگیزه کار کردید 
و سود شرکت به شکل چشمگیری در این سال افزایش پیدا کرد. من هم برای تشکر از شما به 

هرکدامتان یک چک 5 میلیون تومانی می دهم.
صدای همهمه خوشحالی از بین کارمندان بلند شد و همه به هم تبریک گفتند.

مدیر ادامه داد: امیدوارم که سال آینده هم به همین خوبی کار کنید، تا من چک های شما را امضاء کنم.

استخدام اسب 
یک روز یک اسب می ره به سیرک و می خواد استخدام بشه، مدیر سیرک از اسبه می پرسه: تو 
بلدی از حلقه آتیش بپری. اسبه میگه: نخیر قربان. مدیر می پرسه: می تونی دلقک بازی در بیاری 
و مردم را بخندونی. اسبه میگه: نخیر. مدیر سیرک میگه خوب بگو ببینم تو چه هنری داری که من 

باید تو رو استخدام کنم. اسبه میگه: هی آقا من یک اسبم که دارم با شما حرف می زنم.

گفت و گو با خدا
راننده ای که خیلی عجله داشت، دنبال جای پارک می گشت. وقتی نا امید شد دستش را به سمت 
آسمون گرفت وگفت: خدایا اگر یک جای پارک پیدا بشه من 5 هزار تومان نذر یک مستحق 
می کنم. در همین حال یک اتومبیل از پارک خارج شد. مرد بالفاصله گفت: خدایا راضی به زحمت 

شما نیستم، خودم یک جای پارک پیدا کردم.

اعتقاد  راسخ
استاد فلسفه در کالس درس خود تئوری» عدم قطعیت در جهان« را تدریس می کرد. در فرازی 

از صحبت خود گفت: در دنیا هیچ چیزی قطعی و صد درصد نیست.
یکی از شاگردان پرسید: شما خودتان تا چه حد به این تئوری اعتقاد دارید.

استاد پاسخ داد: صد در صد 

دیروز ُمرده، فردا نیامده و من فقط امروز را دارم، پس می خواهم این یک روز را خوشحال 
زندگی کنم.

راه برو، جمع کن
از سال 20١6 در سوئد کمپینی بنام پِلوگینگ )plogging( به راه افتاد که نام آن تلفیقی از کلمه 
سوئدی )plocka upp( به معنی جمع کردن و )jogging( به معنی پیاده روی است. هدف این 
کمپین، سالمتی بدن و حفظ محیط زیست است. با پلوگینگ نه تنها شما سالمت بدنی خود را 
بدست می آورید، بلکه به پاکیزگی محیط زیست  خود نیز کمک می کنید. افراد در هنگام پیاده 
روی یا دویدن، یک کیسه زباله و یک انبر همراه خود بر می دارند و آشغال هایی که در میان 
راه می بینید جمع آوری و سپس به روش بهداشتی آنها را معدوم می کنند. پلوگینگ ایده بسیار 
درخشانی است چون ساده و سرگرم کننده است، وسایل اندکی الزم دارد و می تواند از توانایی همه 
افراد برای کمک به ایجاد جوامع پاکیزه و زیبا استفاده کند. با پلوگینگ شما نه تنها سالمت بدنی 

خود را بدست می آورید بلکه به پاکیزگی محیط زیست  خود کمک خواهید کرد. 
پالگینگ دارای مزایایی فراتر از یک رضایت شخصی است. این ورزش باعث می شود جهان یک 
مکان تمیزتر بشود و همچنین شما کالری بیشتری نسبت به یک پیاده روی ساده مصرف کنید. 
متخصصان تناسب اندام می گویند فردی که این ورزش را انجام می دهد در هر30 دقیقه نزدیک به 
300 کالری مصرف می کند، در حالیکه در زمان پیاده روی معمولی 235 کالری مصرف می شود.

اگر شما عالقه مند به حضور در این کمپین هستید می توانید در شبکه های اجتماعی با هشتگ 
plogging#  این کمپین را دنبال کنید.


