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فــردا روز جهانــی معلــوالن اســت. بــه 
عزیزانی که یا بــر اثر جانبازی یــا رویداد و 
حادثه ای یا به صــورت مــادرزادی دچار 
معلولیــت هســتند، ایــن روز را تبریــک 
می گویــم. این نوشــته با احتــرام تمام به 

همه آنان تقدیم می شود. 
 طبــق برخــی آمــار، معلــوالن در ایــران 
حــدود ۱۵درصــد از جمعیــت کشــور را 
تشــکیل می دهنــد. یکــی از رکن هــای 
یــک جامعه مــدرن این اســت کــه کاری 
تــا شــهروندان معلــول و غیرمعلولــش 
از امکانــات یکســان برخــوردار باشــند و 
فرصت های یکسانی در اختیارشان قرار 
بگیرد. به همین منظور و در راستای نیل 
به چنین هدفی، در ایران ما، مســئوالن 
و مــردم در اقدامــی هماهنــگ و شــبیه 

به هم چنین تمهیداتی فراهم کرده اند: 
خودروهــای  خیابــان،  در  شــما   -۱
ک  ک شــان، پال زیادی می بینیــد که  پال
مخصوص معلوالن اســت. آیــا رانندگان 
آنهــا معلــول هســتند؟ لزومــا نه. یکــی از 
فرهنگ هــای خوبــی کــه در ایــن کشــور 
وجود دارد این است که شهروندان دیگر 
به منظور اعالم همبستگی با  معلوالن، با 
ک  پارتی بازی و پرداخت پــول چای، پال
مخصوص معلــوالن  را دریافت کــرده و با 
آن در شهر تردد می کنند. اینجوری همه 

یکدل و یکرنگ و یکدست می شوند.
2- به منظــور کاهــش ریســک و خطــر 
صندلــی  بــر  ســوار  معلــوالن  تصــادف 
چرخــدار، در عــرض پیاده روهــا میلــه 
می کوبیــم تــا معلــوالن عزیــز نتواننــد بــا 
ویلچرشان وارد پیاده رو شوند و در تقابل 
با موتورســواران قرار گیرنــد. این تصمیم 
موجــب شــده آمــار تصــادف معلــوالن و 
موتورســواران در پیاده روهــا به شــدت 

کاهش یابد.
3- از پخــش اخبــار بــرای ناشــنوایان 
عزیز و استخدام یک نفر مسلط به زبان 
اشــاره به منظــور پوشــش برنامه هــای 
تلویزیونی بــرای ناشــنوایان خــودداری 
می شــود تا ایــن عزیــزان در جریــان این 
ک و فجیــع قرار نگیرند.  همه خبر دردنا
این موضــوع ضامــن ســالمت روان این 

عزیزان است.
گاهــی از عمق اتفاقی که در این   برای آ
گاه  کشور بر ســر معلوالن آوار می شــود، آ
باشید. برایتان خاطره دوست معلولی را 

بازگو می کنم.
 ایشــان به یکی از ســازمان های پیگیر 
امور توانبخشــی معلوالن مراجعــه کرد و 
به مشاور آنجا گفت: »یکی از مشکالت ما 
معلوالن در ایران این است که اینجا اصال 

کسی مشکالت ما را جدی نمی گیرد.«
مشــاور هم لبخندی زده و گفتــه: »نه 

بابا؟ جدی میگی؟«

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

شوخی مسئوالن و مردم 
با امری جدی!

سنگ مفت،حرف مفت!

 مـردم
 عادت کنند

  یک سلبریتی: هوا کثیفه؟ خب بهتر، بشین خونه استراحت کن
گر حریم بناهای تاریخی را   یک مسئول میراث فرهنگی: ا

درختکاری می کردیم االن شاهد این وضع هوا نبودیم
 گزارش اختصاصی خبرنگار لندن نشین از بحران انرژی در غرب

 مرد بالل فروش: من هرکیو دیدم ماسک زده. نگران مردم نباشید
 یک روشنفکر: ایرانی جماعت خیال می کند زندگی کردن 

راحت است
 علی مطهری: مازوت بر سالمت آقایان که اثرگذار نیست؟

#مردم_مقصرند #شهرونگ

 همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران
یک نماینده مجلس گفت مردم را  از مصرف سوخت مازوت در 
گر زمانی که گاز کم داریم، مازوت  نیروگاه ها و صنایع  نترسانیم ا

مصرف نکنیم ۲۵درصد کشور در خاموشی فرو  می رود

شــهـــر نگار

شل سیلوراستاین تصویرگر رویای کودکان 

نویســنده،  شــاعر،  سیلوراســتاین«۱،  »شــل 
کاریکاتوریســت و خواننــده، 2۵ ســپتامبر ۱۹3۰ در 
گو متولد شــد و ۱۰ می ۱۹۹۹ در پی حمله قلبی  شیکا
درگذشــت. شــهرت او در جهان به واســطه شــعرها و 
نقاشــی های کارتونی اش اســت. در اغلب آثــار به جا 
مانــده از او، عشــقی عمیــق نســبت  بــه  کــودکان و 
دنیای اطراف آنها مشــاهده می شــود. از کتاب های 
»سیلوراســتاین« که شــهرت جهانــی دارد، می توان 
به »بازگشــت رانی بابیت«2، »یک زرافه و نصفی«3، 
»درخت بخشنده«4 و »سقوط به باال«۵ اشاره کرد.  
تصاویر کتاب های او به جز چند نمونه رنگی،  بقیه  به 
سبک  ســیاه قلم اســت. کتاب »یک ذرافه و نصفی« 
کــه ترکیبــی شــعرگونه دارد، از نوعــی تصویرســازی 
خالقانه نیز برخوردار اســت. این کتــاب نه تنها برای 

کودکان بلکــه در میــان بزرگســاالن نیــز از محبوبیت 
فراوانی برخوردار اســت. »سیلوراســتاین« بــا این اثر 
توانست امضای خود را به عنوان نویسنده  و طراحی 
گر  طنزپــرداز بــه ثبت برســاند. به عقیــده نویســنده ا
شــما یک ذرافه داشته باشید، تنها یک ذرافه دارید، 
گر ذرافــه بتواند خود را به انــدازه نصف دیگرش  ولی ا
کــش بدهــد، حــاال شــما دارای یــک ذرافــه و نصفــی 
هستید. این نمونه ای از طنز »سیلوراستاین« است. 
اولیــن طراحی هــای او در حیــن خدمــت نظامــی در 
دهه ۵۰، زمانی که در کره و  ژاپن مســتقر بود، در یک 
نشریه نظامی به چاپ رســید. او پس از کناره گیری از 
ارتــش در مجله دیگری مشــغول به کار شــد. خود او 
درباره ماجرای طراحی و نوشتن کتاب های کودکان 
گفته است: »من هیچ وقت به فکر نوشتن یا طراحی 
برای کودکان نبــودم، یکی از دوســتانم یعنی »تومی 

انگرر«6 بود که مرا با دادوفریاد به این راه آورد.«
پی نوشت:

 -1Sheldon Silverstein -2Runny Babbit Returns-  
 -3 A giraffe and a half-4 The Giving Day  -5 up Falling 
-6 Tomi Ungerer

   امیرمسعود فالح

این یونانی های باستان عجب مردم زرنگی بودند. تا توانسته اند 
حروف و اعدادشــان را به خالها و منافذ علوم مختلف فروکرد ه اند: 
فلســفه، فیزیــک، شــیمی، روانشناســی و ... . هنوز که هنوز اســت 
برای توصیف انواع شــخصیت ها از حروف آنها اســتفاده می کنیم. 
مثــال می گوییــم فالنــی یــک مــرد آلفــای جــذاب لعنتیســت و بــا 
خرامان خرامــان راه رفتنش تــوی دل ها مــی رود، آن یکی به معنی 
واقعی کلمه یک المبداســت و شــخصیت الغر و نحیفی به باریکی 

یــک نــخ دارد و بودونبــودش یکیســت و ... . بــدون اینکــه هیــچ 
ادعایی داشته باشیم به دانشمندان محترم پیشنهاد می کنیم از 
ظرفیت های زبانی کشورهای دوست و برادر شرقی در نامگذاری ها 

استفاده کنند. مثال به چندتا از حروف الفبای ژاپنی دقت کنید:
گا ) = ga(: بسیار مناسب برای توصیف شخصیت های ساده دل 
ک طینــت و زودبــاور که مثبت اندیشــی پیشــه کرده انــد. اینها  و پا
همیشــه در روابــط احســاس باخــت و مظلومیــت می کننــد و 
خودشان دوست دارند وعده های تخیلی بهشان داده شود تا باور 
کنند. مردمی که امیدوارند اوضاع اقتصادی خوب شــود معموال از 

این دسته اند.

کــه در  گا(  کــی )  = ki(: طــرف مقابــل شــخصیت های قبلــی )
روابط شان میخ خودشان را هرطور شده محکم می کوبند و ِاعمال 
قدرت و اراده می کنند و بعد چیزی را گردن نمی گیرند. اینها معموال 

بهترین گزینه  برای مدیریت هستند. 
گو )  = go(: کســانی که توی هرجمعــی وارد می شــوند از اول تا آخر 
بی امــان دربارۀ همه چیــز حرف می زننــد. اینها اتفاقا کارشــان هم 
خــوب می گیــرد و خیلی هــم معــروف و محبــوب می شــوند و اصال 
خیلی از ســلبریتی ها و اینفلوئنســرها دقیقا مصداق این دســته از 
افرادند. مثال زیاد است. منظور این بود که پتانسیل زبان های قارۀ 

خودمان بیش از اینهاست ولی مغفول مانده.

چرا مرد آلفا یا المبدا؟

آزادراه

naeemator@gmail.comکارتونیست
نعیم تد                ين

  کارتونیست

یحیی تدين

زوال قدرت های جهان


