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چه کسی
کیمیا را کشت؟

کنترل قیمت
 مواد غذایی با بن کارت

واندو دومی بدمو  دختر نابغه ت ابهاماتی درباره م

رداخ می شود ا  رانی  ی  به تما ا ا ا ا د کا ترونیک برا خر ا ا ب 

دیگرچیست کوکاکو

اد ر ید اص
ار ن نا ر

گارســیا مارکز در یادداشت های پن  ساله 
اه دارد به  خود به ترجمه بهمن فرزانــه ن
سرنوشــت کوکاکوال در کوبــا. گاه اوقات 
تفاوت ها نسل باع م شود آن چه برا 
شــته مهم بوده، برا نسل جدید  نسل گ
ریف است به  اه، برداشت  ناآشنا باشد. این ن
ضرورت فراموش داوطلبانه آن چه فاقد ارزش 
است. ما اگر ارزش ها جدید را به نسل نو 
داده ایم، خو است آن چه را که زمان برایمان 
ارزش داشــته ول رهایش کرده ایم و ارزش 
جدید آفریده ایم را دوباره بازآفرین نکنیم، 

شته نیست! ر آن کوبای گ هرچند کوبا دی
کوبایی ها گرچه فقط 200 کیلومتر با آمریکا 
ر نشان داده  ل دی فاصله دارند، عالوه بر مسا
بودند که بدون کوکاکوال هم می توان زیست. 
ع شدن روابط سیاســی با آمریکا، اولین  با ق
چیزی که به پایان خود رســید و نسل های 
جدید چیزی دربــاره اش به خاطــر ندارند، 
کوکاکوال بود معروف ترین نوشــابه جهان، 
مثل تمام کشورهای ســرمایه دار، در کوبای 
قدیمی نیز که با آن همه توریست قسی القلب 
منحرف شــده بود، جزو واجبــات زندگی 
به شمار می رفت. کوکاکوال در زمان حکومت 
نرال خراردو ماچادو در دهه دوم  استبدادی 
آن قرن احمقانه، توزیع می شــد. در آن زمان 
ری را اخترا نکرده بودند و  هنوز در فلزی ب
ری های نوشابه، گلوله ای شیشه ای بود  در ب
ری وصلش می کردند    که با سیم خاردار به ب
شــهرت کوکاکوال به کندی پیش می رفت 

ی که  شــاید به خاطر رسم ورســومی فرهن
نادیده گرفته شــده بود طعــم کوکاکوال با 
ا اهالی جنوبی جــور درنمی آید. با این  م
اتی شدید موفق شد رفته رفته آن  حال تبلی
را در محافل اجتماعی طبقه باال جا بیندازد. 
طبقه ای که دوست داشت مزه های آمریکایی 
را امتحــان کند. عاقبت با ســماجت هرچه 
لیسی زبان در  تمام تر آن مزه  کشــورهای ان
بازار، لیموناد محلی را که با لیموترش واقعی 
درست شده بود، شکست داد همان طور که 
ل  انیولی های مبت سایر نوشابه هایی که از اس
لو  به ار رسیده بود. حتی آدامس را هم م
کرد و خودش به تنهایی معرف جهانی شــد 
که می بایستی همه نحوه زندگی اش را تقلید 

می کردند.
با پیروزی انقال در کوبا، امکان توســعه 
ــر وجود نداشــت، اما  بــازار کوکاکوال دی
صاحب منصبان انقال موفق شــده بودند 
چیزی بیش از یک نوشابه غیرالکلی به بازار 
عرضه کننــد: »کوبا لیبره« یا کوبــای آزاد، 
که مخلوطی اســت از کوکاکوال و رم کوبایی 
. اما در آن  نوشابه ا که از نیشکر می سازند
هزار  صورت هم از  میلیون کوبایی فقط 00
نفر آن را مــداوم می خریدند. وقتی کارگران 
کوبایی، کارخانــه کوکاکــوال در  هاوانا را به 
ر موفق به ساختن  تصرف خود درآوردند، دی
کوکاکوال نشدند چون مواد اولیه آن از ایاالت 
متحده آمریکا وارد می شد و در خود کارخانه 
ــری در انبارها باقی مانده  هم تعداد کمی ب
بود. آن چه از کوکاکوال در سراســر کشور به 
ری خالی بود  جای مانده بود، یک میلیون ب
و بس. افراطیون سیاسی به هیچ وجه موافق 
زین چیزی  ری را جای نبودند نوشــابه دی

کنند که سمبل هر آن چه بود که کوبایی ها 
می خواســتند فراموش کنند. ولی چه گوارا 
با صراحت لهجه  سیاسی خا خود به آنها 
ی به خود  ریالیسم رب جوا داد سمبل ام

ری آن است. نوشابه ندارد و به خاطر شکل ب
خود چه گوارا که وزیر صنایع و معادن بود، 
تصمیم گرفته بود نوشابه ای مشابه بسازند تا 
بتوانند آن نوشــابه کوبا لیبره را با آن درست 
ری را برای چشیدن نزد  کنند. وقتی اولین ب
چه گوارا بردند، مثل حرفه ای ها آن را مزه مزه 
ن گفت:   »مزه  م کرد و با لحنی بســیار م
ال می دهد.« بعدتر در تلویزیون گفت  آشــ
مزه سوسک می دهد. با تمام این احوال نوشابه 

جدید جای خود را باز کرد.
ری های قدیمی خیلی  به هر حــال آن ب
زودتر از آن چه پیش بینــی می کردند، تمام 
شــد و از بین رفت. مردم شــکلش را از یاد 
بردند و نســل جدید هم اطالعی درباره اش 
، یک  حاصل نکرد.  ســال پس از انقال
نویسنده کوبایی سر راه خود سری به پاریس 
ری  زده بود و آن جا بر حســب اتفا یک ب
کوکاکوالی ســاخت مراکش پیدا کرده بود 
ری نوشته  که اسم مشهورش به عربی روی ب
ری را  شده بود. نویسنده از روی کنجکاوی ب
خریده و به  هاوانا آورده بود. با رسیدن به آن جا 
با شــو و عالقه آن را به دخترش نشان داد. 
دخترک که  سال داشت، گی و خونسرد 
اه  ری ن و پدرش به ب درمقابل آن همــه 
کرده بود. دلیل آن همه شــو پدر را درک 
نمی کرد. پدر گفته بود: »خو تماشا کن. یک 
ری کوکاکوالست که رویش به عربی نوشته  ب
شده است.« دخترک همان طور گی پرسیده 

ر چیست؟« بود: »کوکاکوال دی

يادداشت
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حسام حیدری
طنزنویس

چند روز بود که تا می رفتم تو دستشویی که 
وارد بحث جذاب و شیرین »شماره دو« بشوم، 
برق و آب با هم می رفــت. خدا نصیب گرگ 
بیابان نکند؛ بدوضعیتی بود. از بس این حالت 
تکرار شد، به شک افتادم که حتما یک رابطه ای 
بین این دو تا موضوع وجود دارد. این شد که به 
فکر افتادم که تست بزنم ولی آب و برق زرنگ تر 
از من بودند و وقتی ادای دستشویی داشتن را 

در می آوردم، نمی رفتند. 
ناچار یک لیوان روغــن کرچک رفتم باال و 
دویدم سمت دستشــویی تا رسیدم صدای 
عجیبی از آسمان بلند شد و کل آپارتمان لرزید 
و بعد برق و آب با هم رفت. حیرت انگیز بود. با 
ترس و لرز ایــن کار را چند بار دیگر هم تکرار 

کردم؛ واقعا کار می کرد، عالی بود.
به خودم گفتم: »االن وقت پول در آوردنه« و 
رفتم تو جلسه ساختمان و همسایه ها را تهدید 
کردم که اگر پول اجاره و شارژ من را خودتان 
پرداخت نکنید، هر روز می زنم آب و برقتان را 
قطع می کنم و بــرای اثبات حرفم یک قطع و 
وصلی سریع و بی صدا همان جا برایشان رفتم. 

از فردا همه هوایم را داشتند. خانم همسایه 

طبقه دومی برایم برنج کته با ماست می فرستاد. 
مدیر ساختمان سفارش می کرد که   »دوغ زیاد 
بخور پسر؛ دوغ« و پیرزن واحد روبه رویی برایم 

جوشونده های سفت کننده درست می کرد.
اما بهترین اتفاق زمانی افتــاد که یک روز 
حوالی بعد ازظهــر دِر خانه را زدنــد و دیدم 
سحر، دختر دم بخت و کاردرست آقای نجفی 
که تا قبل از آن هــر کاری می کردم، تحویلم 
نمی گرفت، پشت در است. خیلی ذوق کردم 
و زیرپوشــم را کردم تو پیژامه و گفتم: »جان 

دلم؟« 
سحر گفت: »ببخشــید بابام گفت بیام باال 
بهتون بگم که امروز ما یه مهمونی مهم داریم 
اگه ممکنــه یه خرده تو خــورد و خوراکتون 
بیشتر دقت کنید که ما هم بتونیم آماده بشیم و 

هم آبرومون نره جلو مهمونا«
گفتم: »ای به چشــم« که دیدم ســرش را 
انداخت پاییــن و دارد مــی رود. برای همین 
بهانه آوردم که »البته اگه شما اینجا بمونید با 
هم حرف بزنیم من حواسم پرت می شه کمتر 
می رم دستشویی ولی اگه برید نمی تونم هیچ 

قولی بدم.«
معذب شــد و گفت: »آخه مــن خودم هم 

خیلی کار دارم.«
شانه هایم را انداختم باال و گفتم: »به هر حال 

من می خواستم بهتون کمک کنم.«

خالصه اینکه کلکم جواب داد و نیم ساعتی 
با سحر تو راه پله  ایستادیم و حرف زدیم. دختر 
خوبی  بود. تازه فهمیدم چه گوهری در کنارم 
بوده و من حواســم نبوده. خوشحال بودم که 
داشتم به درخواستش عمل می کردم. گاهی 
الکی قیافه ام را یــک طوری می کردم که انگار 
دلم درد گرفته. سحر سریع می گفت:   »چی 
شد می خواید برید دستشــویی؟« که ژست 
آلن دلونی می گرفتم و می گفتم: »نه ... به خاطر 

شما تحمل می کنم.« 
قدرشناســی و محبت را تو چشــمانش 
می خوانــدم تــا اینکه گوشــی اش زنگ 
خــورد و خداحافظی کرد کــه برود. موقع 
رفتــن برگشــت و گفت: »ایــن مهمونی 
خیلــی مهمه. دعــا کنید خراب نشــه.« 
گفتم: »مگه چه خبره؟« گفت: »جلســه 

خواستگاریمه.«
یک لحظــه آپارتمان دور ســرم چرخید. 
آمدم تو و از پنجره، ماشین خانواده داماد را که 
داشت، پارک می کرد، دید زدم. »پسره  پولدار 
مفت خور... چطور جرأت می کرد خواستگاری 

دختر مورد عالقه من برود؟« 
پرده ها را کشــیدم. آهنگ »خودکشــی« 
مجید خراط ها را گذاشــتم و رفتم ســمت 
دستشویی. پس این روغن کرچک لعنتی کجا 

است؟  

خودکشیباروغنکرچک

تماشاخانه
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 فلکه اول
بســتهاقتصادیمن|جواد قضایی|   تابســتان سالی 
که عموعلــی یکهو پولش از پــارو باال رفت، آنقدر تــوی خانه  ما 
صحبت های اقتصادی شد که کم کم تصمیم گرفتم من هم وارد 
بازار کار بشوم. اول رفتم ســراغ تولید و فروش. مشتری های زیادی 
هم داشتم. نمی شد بدون اینکه لو بروم اطالعات تمام مردهای محله را گیر 
بیاورم و به زن هایشان بفروشــم، بنابراین خودم یک سری اطالعات سر هم کردم و با 

پیازداغ اضافه به زن های عالقه مند فروختم! 
متاســفانه به دلیل عدم حمایت از تولید یک عده فضول نان آجر کن و کتکی 
که از پدرم خوردم، خیلی زود مجبور شــدم کار و کاسبی را جمع کنم . بعد از زد 
و بند با مادرم، زدم توی کار داللی. شب به شــب از جیب بابا پول کش می رفتم، 
حق الزحمه ام را برمی داشتم و بقیه اش را می دادم به مامان. بهترین دوران کاری ام 

بود تا وقتی که یک روز بابا گوشــم را گرفت و گفت: »چقدر گیرت اومد دیروز؟« 
هرچه خودم را زدم به نفهمی بیشــتر پیچاند تا باالخره اعتــراف کردم و گفتم: 
»پونصد تومن. غلط کردم.« آن موقع ها با پونصد تومان می شــد دو تا ســاندویچ 
گوشت خورد. بابا با کف دســت کوبید توی سرم و گفت: »خاک بر سرت! مامانت 
از 20 هزار تومن اینقدر بهت داده؟ پول یه ماه حقوقم رو برداشتین انتظار دارین 
نفهمم؟« فکر کردم چرا من هم مثل عموعلی نشوم. کارهایش را بومی سازی کردم 
و زدم توی یک کار نان و آبدار که مــو الی درزش نمی رفت. عکس  برگردان های 
مارادونا را از هر کســی که داشــت گرفتم. اول رفاقتی و مجانــی، بعدا به قیمت 
خودش و بعدها با دوبرابر قیمت. حاال من 78 تا عکس برگردان مارادونا داشــتم. 
یادم است هر کدام را به قیمت یک انس طالی 24 عیار به خودشان فروختم. بابا 

خیلی بهم افتخار کرد و از همان سال پیش عموعلی پادو شدم.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
 امروزه جوانان می توانند با چند کلیک موادمخدر »گل«  بخرند

ارمغان زمان فشمی  #شهرونگ

گمشدگان
دوستینسیه

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

یکــی از ثمرات سیاســت های رئیس 
ســابق  بانک مرکزی این بود که به جای 
اینکه هر ایرانی یک پیکان داشته باشد، 
هر شــهروند ایرانــی دارای یک قیمت 
دالر در کشــور بود. البته االن می شــود 
از سیاســت های اقتصادی رئیس سابق 
بانک مرکزی انتقاد کــرد؛ چون تا پیش 
از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، 
نمی شد از ایشان انتقاد کرد. شما همین 
را از من شنیده داشــته باش که در این 
کشور هر مقام ســابقی قابل نقد است و 
اگر کســی تصمیم نادرســتی می گیرد، 
 نباید او را نقــد کرد؛ مگر پس از برکناری

یا استعفایش.
خالصه عرض می کردم ما به دستاورد 
هر ایرانی یک نرخ دالر رســیده بودیم؛ 
یعنی نرخ دالر هرات داشــتیم، نرخ دالر 
مشهد داشتیم. نرخ دالر استانبول و پکن 
و مادرید هم داشــتیم. عالوه بر این نرخ 
دالر شهرام شهیدی داشتیم که همیشه 
مقداری پایین تر از نرخ دالر شهروند بود. 
اصال هــم فکر نکنید منی کــه نرخ دالر 
داشــتم، دالر هم داشــتم؛ حاشا و کال،  
شــدیدا تکذیب می کنم. اصوال داشتن 
نرخ دالر ربطی به داشتن دالر ندارد  بلکه 
به عنوان یکی از اصول حقوق شهروندی 

پذیرفته شده بود. 
حاال چرا اینها را گفتم؟ چون خواستم 
بگویم خدا ایــن مقامات ســابق را از ما 
طنزنویس ها نگیرد. در گذشته های دور 
مثال در زمان عبید زاکانی و یا شیخ اجل، 
طنزنویس و هزل نویــس و هجونویس، 
مقامات حال کشور را نقد می کردند؛ اما 
خب کدام رسم قدیمی سر جایش مانده 
که این بماند؟ برای همین این روزها نان 
مقامات ســابق داغ اســت. آدم به جای 
اینکه سری که درد نمی کند را دستمال 
ببندد، می تواند با خیال راحت بنشیند و 
هر چه دل تنگش می خواهد پشــت سر 
مقامات سابق حرف بزند. خب خودشان 
این طور خواسته اند. ایرانی ها کال دوست 
ندارند کســی چشم در چشمشان شود و 

نقدشان کند.  
عجیب است امروز هر چه آب می بندم 
به مطلب تمام نمی شــود که هم شما از 
دست من و نوشــته ام راحت شوید، هم 
من از دست غرزدن های دبیر سرویس و 
سردبیر و هم سردبیر از این بحران بیاید 
بیرون که آخیش باالخره یک روز شد که 
این شــهیدی به پروپای یکی از مقامات 

فعلی نپیچد. 
خب شــاید این یک نشــانه است که 
مطلبی که در مــورد نیکی های مقامات 
سابق اســت، تمام نمی شود. برای همین 
دو کالم هــم در مــورد مقامــات فعلی 
بنویســم و...چی؟ نه نه. االن ســردبیر 
از اتاق فرمــان پیغام داد کــه »یه امروز 
بی حاشــیه اومدی جلو دیگــه خرابش 
نکن.« برای اینکه نــه من از حرفم کوتاه 
بیایــم و نه ســردبیر، از مقامــات فعلی 
خارجی می نویســم. امروز تــا خواندم 
اتحادیه اروپا از شروع دوباره تحریم های 
آمریکا اعالم نگرانی کرده، یاد این روایت 
از عبید زاکانی افتــادم »هارون به بهلول 
گفت دوســت ترین مردمــان در نزد تو 
کیست؟ گفت آن که شکمم را سیر سازد. 
گفت من سیر می سازم، پس مرا دوست 
خواهی داشت یا نه؟  گفت دوستی نسیه 

نمی شود!«
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س زاده|  هــدف آنها  س 
 امدادرســانی به همنو است. وقتی لبا 
ســر هالل احمر را به تن می کنند، همه 
چیز برای شــان تنها در کمــک کردن به 
ران خالصه می شود. آنوقت نجات جان  دی
ری، مثل شهدی می شود که تنها شهد  دی

شیرین شهادت...

  مر ار آباد به »شهروند« 
ضور زنان  ا از  د خارجی  می گو

ج رانی کنار تشک کشتی ت ا
کرده بودند

هوشن مرادی کرمانی در نشستی با اساتید 
زبان فارسی بنیاد سعدی، از یک راز پرده برداشت 
ر  ل« نخستین ا و گفت که کتا »داستان جن

سفارشی است که او نوشته است.
اســتادان زبان فارســی خارجی که در دوره 
بلند مدت تربیت مدر بنیاد ســعدی شرکت 
کرده اند، ضمن بازدیــد از باغ کتــا تهران با 

هوشن مرادی کرمانی دیدار کردند.
در ایــن دیدار کــه ضمن آن کتــا دو زبانه 
فارسی فرانســوی »به رن زندگی« رونمایی 
شد، هوشــن مرادی کرمانی که داستان کوتاه 
ر حضور دارد، گفت: »بر  ل« از او نیز در این ا »جن
اسا تجربه من داستان کوتاه برای غیر فارسی 
ارتر  رگ زبانی که زبان فارسی را یاد می گیرند، ا
است و این نمونه از ادبیات، یعنی داستان کوتاه، 

اکنون در دنیا جای خودش را پیدا کرده است.«
او  در خصو این کتا کــه مجموعه ای از 
داستان کوتاه معاصر از نویسندگان ایرانی است، 
توضیــ داد: »کتا به »رنــ زندگی« مانند 
دسته گلی اســت که رن ها و بوهای مختلف را 

گرد هم آورده است.«
به گفته نویسنده مجموعه »قصه های مجید« 
داســتان های کوتاهــی که نماینــده فرهن 
ابیت و اصالت بیشتری  مردم ایران هستند، ج
ر داســتان های ایرانی دارند که در  نسبت به دی
سبک های مختلف ادبی مانند پست مدرن نوشته 

شده اند.
کرمانی همچنین گفت: »نویسندگان و شعرا 
هن خود پستوهایی دارند و رویدادها و  اغلب در 
ه داشته اند  وقایعی که دیده اند را در این پستوها ن
ر این رویدادها را از پستوهای  و در زمان خلق یک ا
ل نخستین  هن بیرون می کشند. داستان جن

ر سفارشی من بود. قرار بود کتابی در مورد صل  ا
نوشته شــود و از من نیز خواسته شد تا داستانی 
ر  درباره جن بنویســم. برای من نوشتن یک ا
سفارشی در ابتدا بسیار سخت بود . ولی خاطره 
ای که پســرعمویم از یکی از رزمندگان دوران 
جن تعریف کرد، باع شد تا این داستان شکل 

یرد.« ب
سلیمی یکی از مترجمان داستان های کتا 
به رن زندگی به زبان فرانســه نیز، گفت: »کار 
ادبیات این است که اندک هوایی تازه به ما بدهد. 
داســتان هایی که به همت خانم نیکو قاسمی 
ر این کتا انتخا شده اند نیز تماما  مترجم دی
گی را دارند. این داســتان ها همه و همه  این وی

نقش آ ریختن به آسیا دوستی را دارند.«
ــری از این نشســت حاضران  در بخش دی
ر کردند. عالقه به ترجمه  پرسش های خود را م
ار ایرانی به زبان عربی یکی از درخواست هایی  آ
بود که توسط حسن مصری استاد زبان فارسی 
ر شد. هوشن مرادی کرمانی در  در سوریه م
پاس با اشاره به آنکه رمان »خمره« از او به زبان 
عربی ترجمه شده است، گفت: »هر نویسنده ای 
ر ترجمه  ارش به یک زبان دی دوست دارد که آ
یرند کتا  شود. اما باید ناشرانی پیدا شوند که ب
ر ترجمه و منتشر کنند و این امر  را به زبانی دی
هزینه هایی در بردارد و باید ناشران و البته کشور 

در این زمینه استقبال نشان دهند.«
او افــزود: »تجربه به من نشــان داده اســت 
ترجمه های موفق، ترجمه هایی هستند که توسط 
یرفته شــده اند که زبان مقصد،  افرادی انجام پ
زبان مادری آنهاست. بنابراین شما استادان زبان 
فارسی که غیر فارسی زبان هستید، بسیار در این 

حوزه موفق خواهید بود.«

واندو دومی بدمو  دختر نابغه ت ابهاماتی درباره م

زین چیزی  ری را جای نبودند نوشــابه دی

مرادیکرمانی رازیکههوشن
نپردهبرداشت از


