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مصاحبه با دانشمندان ژاپنی

حسام حیدری
طنزنویس

همزمان با سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، با 
یکی از دانشمندان ژاپنی به گفت و گو نشستیم.

- سالم لطفا خودتون رو معرفی کنید.
+ دانشــمند هســتم... معروف به دانشمند 

ژاپنی.
- یعنی اسم ندارید؟

+ اسمم همینه دیگه... دانشمند ژاپنی... البته 
کم پیش میاد که تنهایــی کار کنم، به همین 
خاطر همیشه جمعی صدامون می کنن میشیم 

دانشمندان ژاپنی.
- تو چه حوزه ای دانشمند هستید؟

+  هرچی بــازار بطلبه دیگه... بســتگی به 
فصلش داره.

- یعنی چی؟ مگه تحقیقات علمی فصلیه؟
+ بله دیگه... شما مثل این که خیلی شوتی... 
ببین مثال شب یلدا که می شــه ما می ریم در 
مورد تاثیرات انار بر کاهش سرطان کار می کنیم 
یا این که تو این زمینه تحقیق می کنیم که اگه 
مردم تو شــب یلدا گوشی هاشون رو خاموش 
نکنن و کانون خانواده شــون رو گرمتر نکنن، 
چه بالهایی ممکنه سرشون بیاد... دم عید که 
می شه می زنیم تو کار فواید آجیل و سبزی پلو 

با ماهی... 
-  یعنی روی یه موضوع متمرکز نیستید؟

+ نه دیگه... اون طوری خیلی حوصله  مون سر 
می ره... سعی می کنیم تنوع بدیم به کار.

-  اونوقت چقدر مبنای علمی داره کارتون؟
+ خیلی... همه ش علمیه... 

- یعنی مقاالت تون تو مجالت علمی چاپ 
می شه یا تو دانشگاه   ها منتشر می شه؟

+ نه، مقاله نمی دیم... این سوســول بازی ها 
برای دانشمندهای کشــورهای دیگه است... 
ما ژاپنی هســتیم... حرفمون سنده... همین 
که بگی دانشمندان ژاپنی فالن چیز رو کشف 
کردن، همه قبول می  کنن... ته تهش دیگه یه 
لینگ کانال تلگرام هم می ذاریم که اگه جوین 
بشن می تونن آخرین تحقیقات ما رو ببینن... 
ولی باید زود جوین بشن چون سریع لینک رو 

برمی داریم.
-  اخیرا چه چیز جدیدی کشف کردید؟

+ اخیرا یــه چند تا پروژه گرفتیــم در مورد 
گرونی و این چیزها... هر چیزی گرون و کمیاب 
می شــد، ما مضراتش رو کشــف می کردیم... 
خیلی خوب بــود بــازارش... ولی خب تبش 
خوابید دیگه... حاال باز منتظریم ببینیم چی 

پیش میاد.
-  عالیق خودتون چیه؟

+ ما بیشتر سرطان دوســت داریم... یعنی 
بیشتر سعی می کنیم چیزهای سرطان زا کشف 
کنیم... اســمش خیلی خوبه، مخاطب جذب 
می کنه... ولی اگه نشــد، دیگه که به »کاهش 
عمر« و »بروز بیماری هــای قلبی- عروقی« 

رضایت می دیم.
- از دانشــمندان ایرانی کســی هست که 

باهاتون همکاری داشته باشه؟
+ ما معموال کســی رو تو جمع خودمون راه 
نمی دیم ولی تو دانشمندهای ایرانی به پروفسور 
سمیعی خیلی ارادت داریم... البته داستان  هایی 
که پسر دکتر حســابی از پدرشــون تعریف 

می کنه هم خیلی جذابه.
-  االن دارید رو چه پروژه ای کار می کنید؟

+ االن یه طرح پژوهشی در مورد تاکسی های 
اینترنتی داریم و همین طور »نقش پاک کردن 
اپلیکیشن ها از گوشی تلفن همراه در افزایش 

سکته  های مغزی« که به  زودی ارایه می دیم.
-  حرف آخر؟

+ حرفی ندارم. از همه کسانی که زندگی شون 
رو با کشفیات ما تنظیم می کنن، کمال تشکر 
رو دارم و امیــدوارم زودتر بتونیم کشــفیات 

جدیدمون رو در اختیارشون بذاریم.

 روزنوشته های برزو

برزو
طنزنویس

دیوونه خونــه!  آقــا  دیوونه خونــه س 
گنده بــک از دیــروز نشســته داره زبان 
می خونه، اونم آلمانی. بحران میانســالی 
که میگن، باید یه چیزی تو همین مایه ها 
باشــه. این همه کار میشــه کــرد توی 
وقت های بیــکاری ولی این کــه یه آدم 
بی مصرف با صدوبیســت کیلو وزن وسط 
تهران یهو به ســرش بزنه که بشینه زبان 
آلمانی یاد بگیره، قطعــا بحران جدیدیه 
که خاورمیانه باید از ایــن به بعد باهاش 
ســر و کله بزنه. من نمی دونم کســی که 
کل زندگیــش 10 میلیون هم نمیشــه، 
می خواد ویزای شــنگن بگیره بره آلمان؟ 
گند صربستان هم که دراومد، چه جوری 
می خوای بری اصال؟آخــه تو رو از گردنه 
حیران اون ورتر رات میدن؟خالصه دیروز 
نشسته بود پشت میز تحریر و هی آختن 
پاختــن می کــرد. منــم از بی حوصلگی 
جســت زدم رفتم روی میز نشستم کنار 
کتــاب و دفترش. از اونجا کــه کال بدون 
شــوآف نمی تونــه هیــچ کاری رو انجام 

بده، تا من رو دید شــروع کــرد به تلفظ 
غریِب حرف شــیِن آلمانی کــه زبون رو 
پهــن می کنن وســط دهن و بزاقشــون 
رو دو طــرف لثه جمع می کنــن و هوا رو 
با فشار از اون وســط ها میدن بیرون. هی 
گفت:   »ایش لیبه دیش« درســت مثل 
این آدم های خنک دوزاری که »دوستت 
دارم« رو به چهارپنج تــا زبان بلدن بگن. 
آدم چقدر باید نابود باشــه که واسه گربه 
خونگیــش از ایــن اداها بیاد! بــا نگاهی 
غــرق در ابراز تاســف نــگاش می کردم. 
حیف این حجم از اتمســفر زمین که تو 
اشغالش کردی. خواســتم بگم بابا الاقل 
برو فرانســوی یاد بگیر، یه چهارتا ژوتم و 
موِشق بکن دلمون باز شــه تو این خونه. 
بعد دیدم حتی تصور این که این کرگدِن 
مظهِر ضخامت بخواد شکمش رو بخارونه 
و اون همــه »ژ و ق« ظریــف و رمانتیک 
فرانسوی از دهنش بیاد بیرون، حال گربه 
رو به هــم می زنه. از بی حالــی زدم با این 
دست قشنگ تپلم پاک کنش رو انداختم 
از روی میز پایین. عشــق می کنه وقتی از 
این کارها می کنم. دســت خودم نیست، 
نمکدون و خودکار و دکــور مکوِر چینی 
و هر چی لبه میز باشه رو می ندازم پایین 

و اســتاد در حد خِر تی تــاپ دیده حال 
می کنه. پاک کن رو از زمین برداشــت و 
زل زد توی چشــم های خوشگل گربه اِی 
نچرالم وگفت: »برزو کاش تو هم آلمانی 
حالیت می شــد!« حاال نکشیمون رایش 
ســوم. بچه تیِز کف دوســلدورف، ژرمن 
شپرِد من. واال خود آلمانی ها اگه روشون 
می شــد می رفتن فارســی رو بــا لهجه 
شیرازی یاد می گرفتن و لذت می بردن از 
زندگی، چیه این زبون که انتخاب کردی؟ 
بعد گربه فکر می کنه زبونــم الل این بابا 
دیگه انگلیســی رو بیختــه و الکش هم 
آویخته و از شدت دانایی داره افعال فیوچر 
پروگرسیو انگلیسی از گوش هاش می ریزه 
بیرون و واســه همین تصمیم گرفته بره 
سراغ آلمانی. یه تیم تحقیقاتی باید بیان 
مغز اســتاد رو کنترات بردارن و بررسی 
کنن که چطور میشــه کسی که از آلمان 
فقط مدل مو و سوســیس اش رو شنیده، 
حاال افتاده بــه فکر این مســخره بازی؟ 
ولی من که می دونــم، ذهن این بچه های 
معصــوم رو اون وی اچ اس های بی کیفیِت 
توی دســتگاه گیرکِن دهه هفتاد خراب 
کرد، همون موقــع که حتی آلمانی ها هم 

سبیل می ذاشتن.

بحران آلمانی

انتظارات دوجانبه ایران و ژاپن  |شــهاب نبوی|   ما 
خواستار عذرخواهی مسئوالن ژاپنی هستیم. ما خواستار این 
هستیم، حاال که آنها در این جا حضور دارند اندازه چند سال 
برای ما عذرخواهی ذخیره کنند تا هر وقت الزم داشتیم از توی 
انبار بیاوریم و از آنها استفاده کنیم. ما خواستار این هستیم که ژاپنی ها تا در 
ایران هستند، سیستمی را برای ما طراحی کنند که اگر راننده وسط راه دلش 
از مسافر گرفت، با زدن یک دکمه بتواند او را به سمت کوه های شمال تهران 
شوت کند. ما خواستار بارور کردن ابرها اما به صورت ایمن و کنترل شده توسط 
دانشمندان ژاپنی هستیم. ما خواســتار آموزش تولید برق از افراد و اشیای 
مختلف هستیم. ما خواستار این هستیم حاال که نخست وزیر ژاپن در ایران 
است، از او بپرسیم آیا قضیه تلفن پاناسونیک واقعی است یا ادمین کانال »بیا 

تو االن یخ می کنیم« ما را گول زده اســت. ما خواستار تحت فشار قرار دادن 
مقامات ژاپنی هستیم تا برای ما اصل قضیه سوباسا و عمویش را تعریف کنند. 
ژاپنی ها خواستار یاد گرفتن رموز افزایش تورم از ما هستند. ژاپنی ها خواستار 
شاگردی ما در این زمینه هستند که چطور می توانیم پراید را شصت میلیون 
قیمت گذاری کنیم و برایش صف هم بکشند. ژاپنی ها خواستار این هستند 
که بدانند چگونه این قدر خوب و ریلکس و بدون دشــواری در مقابل بالیای 
طبیعی مانند سیل و زلزله مقاومت می کنیم. ژاپنی ها خواستار یادگیری اصول 
چگونگی قرار دادن آباژور به جای شطرنجی کردن در فیلم های شان هستند. 
ژاپنی ها خواستار این هستند که با آنها به تبادل دانشمند بپردازیم و فقط ما از 
دانشمندان آنها استفاده نکنیم و رابطه دانشمندی مان دوطرفه باشد. اینها را 

بدهید و آنها را بگیرید تا هم ما راضی باشیم هم ژاپنی ها.


