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خط آخر به هیالری
میرسد...

آمریکا دموکرات حزب نامزد انتخاب پروسه
دارم را (این مطلب میرسد مرحله نهایی به دارد
مینویسم). شب، دوم ماه جون، دوشنبه اواخر
تصور رقابت ابتدای در که کلینتون هیالری
در باشد جنگ بدون فاتح کاندیدای میرفت
روزگار دیگر  کاندیدای اوباما باراک با  مصاف
اعالمحمایت از میگذراند. درست بعد سختیرا
برادرجان تدکندی، ازسویسناتور باراکاوباما از
برادر مثل حاال کسی نتوانسته تا (که کندی اف
کار خانم ترورش کند)، و تیر بزند او فقیدش به
یعنی باراکاوباما، کلینتونبهسختیگرایید و از

افتاد. عقب خودمان، آقای حسین
ی ر نحصا ا ی ها نه سا ر ز ا ی ر بسیا
از آمریکا محافظهکاران در جمهوریخواهان و
کاندیداشدنباراکاوباماوحشتدارندومطمئن
سناتور یعنی آنها، حزب کاندیدای که نیستند
آنها با بزند. کنار را او بتواند جان مککین،
حسین، یعنی اوباما، باراک وسط نام بر تاکید
الدن بن اسامه مسلمانان و را به او دارند سعی
ترک نمایند. زهره را آمریکا مردم بچسبانند و
و مفسران بعضی از جواب در اوباما هم باراک
پیغام محافظهکاران صدای رادیوی گویندگان
شما کار با «حسین حسین» گفتن که فرستاده
ایران در که همانطور درست نمیشود؛ درست
کردن «حسین حسین» سال با سی مالها کار

درست نشده است.
متفاوتی دیدهای انتخاباتی رقیب سه این
و ایران موشدوانیهای با برخورد درباره
مککین دارند. آنجا مالهای شیطنتهای
است. رژیم ایران سرکوب و حمله نظامی طرفدار
کند مذاکره آن ها با میخواهد کلینتون هیالری
آقا حسین کند. بمباران را آنها مذاکره ضمن و
یا شیر به و حمله نظامی را مذاکره است اهل هم

خطموکولمینماید.
رییس برگزیدن انتخاباتی در تاریخ رقابت این
شرکت است. بی سابقه تقریبا آمریکا جمهوریدر
یک  و سیاهپوست یک ۷۲ ساله، پیرمرد یک
دهندگان رای از بسیاری تصور از هم هنوز زن
بامزه مفسرین از یکی است. خارج آمریکایی
است؛ پوست  جنگ جنگ میگفت سیاسی 
دارد، باراک پوست سرطان که سناتور مککین
خانم هیالری و است سیاه پوستش اوباما که
کلینتونکهپوستشدر عینسفیدیچروکهای

زنانه دارد!

در ایتالیا کنفرانس تغذیه
محمود مسافرت این هفته جالب بسیار خبر
کنفرانس در شرکت جهت ایتالیا به احمدینژاد

ملل سازمان سوی که از و غذا تغذیه بینالمللی
مساله کنفرانس این بود. در میگردید اسپانسر
گرانیمحصوالتتولیدی وکشاورزیدر و کمبود
بحثو نتیجه باالرفتنبهایموادسوختیمورد

بررسی قرار گرفت.
جمهوری رییس احمدینژاد، محمود از
احاطه سوی خبرنگاران  از که  ایران، اسالمی 
آیا فکر نمی کنیدمشکلگرانی شدهبودپرسیدند:
سوی جهان از دامداری و محصوالت کشاورزی
بازی نفت بشکههای قیمت با که شما کشور
لبخند با احمدی نژاد است؟ شده ایجاد کرده
از قبل فرنگی حتی گوجه معصومانهای گفت:
بود؛ رفته باال من کشور در صعود قیمت نفت
نفت موضوع به اصال و بنده، خود محله حتی در

ندارد. ربطی
رهبرشان غیاب در کوبا کشور نماینده
به میبرد سر به مرگ بستر در که کاسترو فیدل
غذا و تغذیه با زیادی مشکل ما گفت: خبرنگاران
از۳۰ سال قبل  ما کشورمان نداریمچون وضع در

کردهایم. عادت آن نشده و به بدتر بوده بد که
به مشابه صحبتی شمالی در کره نماینده
کمبود مشکل هر چه زودتر باید گفت: حضار
کشور ما مردم از نیمی چون کنید حل غذا را
میکشند و دیگر را نیمه گرسنگی دارند از فرط
کمبود به علت که روزهاست و همین میخورند
شروع و بیاوریم رو کره جنوبی به انسان گوشت

بکنیم. آنها خوردن به
دیگر این ایران از سخنرانان وزیر کشاورزی
در برنج بهای گفت: افزایش او بود. کنفرانس
آمریکا که است علت  این به جهانی  بازارهای
خود برنج تولیدی از قسمتی گذشته که برعکس
به اقیانوسمی ریخت تثبیت قیمتها بهخاطر را
تا کمر میریزد را به آب ها خود تولید اینک همه
او بشکند. را خور برنج سوم جهان کشورهای
تولید برای آمریکا  دولت علت فشار به گفت:
در اتونال، قیمت بالل از ذرت، یعنی سوخت
شرکتهای از بسیاری سهام از تهران بازارهای

است. زده دولت ما باالتر تحت حمایت
افتخار به مهمانی باشکوه دیگری دیرتر کمی

و برگزارکنندگان سوی از کنفرانس این مهمانان
مهمانی و این پذیرایی برپا گردید. در ایتالیا دولت
موگابه رابرت یعنی جهان دیکتاتور رهبر دو از
احمدینژاد محمود و زیمبابوه  جمهور رییس
و بود نیامده عمل به دعوت ایران جمهور رییس
این دومجبورشدندازدستفروشانخیابانهای رم
سق بزنند.! خود در اتاق هتل و ساندویچ بخرند
این که میکند  گزارش رم از ما خبرنگار 
روز ظهر در بعد از بدون هیچ نتیجهای کنفرانس
ازکلیهسخنرانان وحضار پنجشنبه پایانگرفتو
پذیرایی ایتالیایی اعالی و شراب پاستا پیتزا، با

آمد. عمل به شایانی

بیـنالمللی نمایشگاه
خالکوبی!

بینالمللی و کنفرانس نمایشگاه بزرگترین
شهر در قبل  روز  چند «تاتو» بدن  خالکوبی 
سه نمایشگاه حدود این در شد. آمستردام برگزار
آرتیست خالکوبودههزارمردو زنخالکوبی هزار
شدهشرکتداشتند وطرحهای خالکوبیازطرح
تا مذهبی گرفته سمبلهای و بلبل بوته و و گل
سوم رایش اسکلت و آرم موالنا و عکس شعرهای

می کرد. جلب را بازدیدکنندگان توجه
نمایشگاه به این برگزاری مسئوالن از یکی
اعتراض نوع «تاتو» یک گفت: هنر خبرنگاران
آنها گفت: او است. انسان سیاسی و اجتماعی
کهاز حملههایانتحاری نوعخاورمیانهای وحشت
تا شعار میکنند مثله را خود بدن گونه دارند این
او در ادامه برسانند. دنیا مردم را به گوش خود
حجاب نوعی میتوان حتی  را «تاتو» گفت:
دانست!بسیاریفکرمیکنندخالکوبیکردنبرای
بدنمرد یا زنجلب دیگرانبه ایناست که توجه
شودامادرحقیقتشخص «تاتو»شدهمیخواهد
او که به وادارد خود دیگران را بدن زشت کردن با
چادر مثل نکنند؛ درست شهوانی نگاه دیدی به
ویژه به و خاورمیانهای زنان سرکردن روسری و

اهالی کشورهای عربی.
این کنفرانس در کننده شرکت ایران دو از
که بود هفتاد ساله مردی داشتند. یکی حضور
داشت را ایرانی قدیمیترین تاتوی بازویش روی
دیگری مهوش» و عشق «به از: عبارت بود که
او روی بر ایران ابروی تاتوی اولین که خانمی

بود. شده آزمایش
که برای دیگر ایرانی کننده چندین شرکت
مسابقهبهترینتاتودارایجایزهنقدیبهآمستردام
نشده شناخته شرایط واجد بودند کرده مسافرت
همان کنندگان شرکت این برگشتند. ایران به و
زده باشید حدس ممکن است که خودتان طور
ایرانیبودند کهرویپیشانی وزیر چندآیتاهللاو نیز
بودند امیدوار و داشتند نماز مهر زخم جای خود
جایزه و بزنند جا تاتو عنوان به را آن بتوانند که

نمایند! کسب را اول نفر نقدی

ما دبیـرستانی یار
نمرههای و برگشت مدرسه از پسرم دیروز
آورد. خانه  به را سالش آخر نهایی امتحان 
خوشبختانهدر همهدرسهایشنمره قبولیگرفته
را راحت کرد. وقتی و مادرش و خیال من بود
اخبار نشانمیداد، ما به داشتنمرههایشرا که
درباره اتمی آژانس گزارش داشت هم تلویزیون

میداد. نشان را ایران هسته ای فعالیتهای
آقا محمود می گفت البرادعی آقای اینجور که
خوبی نمره ایرانیاش، تنبل شاگرد احمدی نژاد،
گزارشمیگفت بودرفوزهبشود. قرار بودو نگرفته
مدیر پیش را مادرش و پدر است قرار محمود که
خواهش با تا بفرستد البرادعی  آقای مدرسه
شدن رفوزه جای به که کنند کاری التماس و
تابستانی به کالسهای بگیرد و تجدیدی نمره

محلهشانبرود.
گفتند: خبرنگاران به احمدینژاد مادر و پدر
مدیر را نداشتیم. نمرهای انتظار چنین اصال ما
مدرسههمبهخبرنگاران گفت:تقصیرازخودشان

را انجام ندادهاند. مشق خود درس و که است



270Iranians, Vol. 12, No. 378, Friday, June 6, 2008 ۱۷ خرداد ۱۳۸۷  جمعه ،۳۷۸ شماره دوازدهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۰   

����������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������

رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

گویا متکی، منوچهر  آقای محمود،  دایی
الهی است: گفته زنگ زده و مدرسه مدیر به
کردم مهمانت که فوتی دو چلوکبابهای آن

کوفتت بشود!
کشیدیم زحمت چقدر گفت: محمود مادر
باال  ۱۲ کالس تا بچه خرفت و کودن را این که
یواشکی پدرش را مشقهایش از چقدر بیاوریم،
خواهرش از امتحاناتش را چقدر نوشت و برایش
به در کالسش او دارد به جای و سبیل که ریش

داد. معلم ها پس
بچه این گفت: خبرنگاران به محمود عمه
هست؛ تمام کارش توی کلکی یک برادر من
سالبهجایدرسومشقمی رفتتویزیرزمین
بهانهمشقآزمایشگاهشیمیمدت های به و خانه
طوالنیغیبشمیزد. اوگفت: سهتاگربههمسایه
و سوخته پوست با بعد روز سه دو و زد غیبشان
آوردند. در سر برادرم خانه زیرزمین از کرده ورم

خبرنگاران به گریان چشمان با محمود پدر
نگیرد امسال را خودش دیپلم پسرم اگر گفت:
ببرم مزرعه سر او را با خودم که ندارم چارهای
را شخمزنی قاطرها چرخ گاوها و سر پشت تا

براند.

کتاب بیار
آزار انفجارشیرازموجبدرفتاریو بعدازحادثه
این واذیتبهاییانکهبه گفته مسئولیندولتدر
بهاییان است. واقعهدستیداشتهاند آغاز گردیده
رژیم در را روزگار سختی واقعه هم این از قبل
شهروندی حقوق میگذرانیدند و بیشتر اسالمی
آناننظیرحقتحصیالتعالیوتصاحب مقام های

بود. شده محدود دولتی
«آیتاهللا به  ایران در که منتظری آیتاهللا 
این از فتوای خود آخرین در معروف است خوبه»
ایران بهاییان علیه متعارف خشونت و بیانصافی
این انتقاد ضمن وی است. گشوده به انتقاد زبان
و مسلک فرقه این پیروان چون که اشاره نموده
مزایای وجودهمه با دارایکتابآسمانینیستند
قانونیحقوقبشرکهحق آن هاستازحقوقکامل

بود! نخواهند شهروندیبرخوردار
مهروزی اش سیاستهای که آیتاهللا این

نمایندگان از است معروف بسیار فتوا صدور در
ماه عرضچند در استکه بهاییانایرانخواسته
جر (و بدون نوعی کتاب آسمانی با عرضه آینده
هم کتاب آنها که بوداییان چین بحث درباره و
کتاب این که علمی این و اثبات ندارند) آسمانی
شهروندی شده حقوق خداوند فرستاده سوی از

نگهدارند! زنده را خود

تهران ـ «کیهان» سبک ـ به

اولی با گوهای گفت و
دومی

(توضیح: نظر اولییادومیدراین گفت وگوها
شنیده آنها را گوی و گفت که نظر کسی لزوما

استنمیباشد)

* * *
آمریکا با صدای پهلوی مصاحبه رضا اولی:

شنیدی؟ را
چه ولی بود. مصاحبه خوبی آره، دومی:

فایده؟
بعد آمریکا، صدای اول با یواش! یواش اولی:

مهر. و خبرگزاری فارس با
تهران؟ «کیهان» با هم بعدش حتما دومی:
همه هم تهران «کیهان» از بعد آره، اولی:
ایران! میگردیم بر سالمتی به و میکنیم جمع

* * *
اولی: خب،مبارک است؛ مجلسهشتم رژیم

کرد. شروع را خودش کار اسالمی
نشه. نشه بازی هشت تا آره دیگه، دومی:

و رییس جدید رفت هم اولی: حداد عادل
سر کار. مجلس آمد

کیه؟ جدید رییس دومی:
الریجانی. اولی:

آقاست؟! فامیل الریجانی مگر اهه! دومی:

* * *
از لیست خلق مجاهدین که اولی: شنیدی

آمدند؟ در تروریست گروههای
از که شد چطور نمی دونستم! اهه! دومی:

لیستخارجشدند؟
متوقف کرده را فعالیتهاشان اولی: مدتی

بودند.
عفو آمریکا در مثلاینزندانیهاییکه دومی:

good behavior به خاطر بهشان می خورد
تو میگی. که اونی به شبیه اولی: چیزی

* * *
قیمتها و از زد ایران زنگ مادرم از اولی:

و گرانی که بیداد میکند. میگفت
میگفت؟ چی دومی:

میکشه. سوت سرت بگم بهت اگر اولی:
مادرت دومی:کنجکاوم که قیمتها را بدانم.

نه؟ یا گفت بهت را بار و خوار قیمت
رو. تاش سه دو فقط اولی:

تا؟ سه چرا دو دومی:
گوجه رسید از جعفری و گشنیز و اولی: بعد
قطع گوشی را گریه و زیر بعدش زد گوشت و به

کرد.

* * *
ارتقاء طرح باز  دولت که شنیدی  اولی:

است؟ کرده راهاندازی را اجتماعی
شخصیت زنان طرح نزول دومی: منظورت

است؟ جوانان و
طرح. همون آره، اولی:

و آره،عکسهایآدمهایکتکخورده دومی:
زخمیوخونآلودی کهمشمول اینطرحشده اند
بفرستم؟ برات میخواهی دیدم. اینترنت توی را

* * *
تهران. خبرش بود رفته مشعل اولی: خالد

شنیدی؟ را
چی رفته برای راستی شنیدم. دومی: آره

بود؟
فتیله روغن که بود رفته  معلومه، اولی:

بگیرد! آقا از را مشعلش
بگیره! گر الهی دومی:

* * *
اولی:طرحجدا کردنپیاده روها برایمردانو

میشه. دولتی قانون شوخی شوخی داره زنان
میکنی! شوخی دومی:

تو! جان به اولی:
بت نو هم  بعدش ال  حتما ا دومی:

اتوبانهاست.
ولیاینطرحجداییپیاده روها ممکنه. اولی:
نفهمیده... هم دارد که کسی تا حاال حسن یک

حسنی دارد؟ دومی: چه
یک چشمک شده. سادهتر اولی: دختربازی
دیگر و میزنی طرف آن به خیابان طرف این از

بیفتی! راه نیستیدنبالدختره مجبور

انفجارهای از هم باز
شیـراز

وزارتکشورجمهوریاسالمیتاکنون حدود
دوهزاراعالمیهواطالعیهوخبر دربارهانفجارهای
ولی داده مردم خورد به شیراز مشکوکحسینیه
کار چه و نمیداند قاطی کرده هم حتی خودش
وزارت گزارش به لحظه، این تا است! بوده کسی
و اسراییل و با کمک آمریکا انفجار این کشور،
و بهایی ها و یهودیان همکاری همدستانشان و با
و مقداری سلطنت طلبان و کمک مجاهدین نیز
و است صورت گرفته سوی وهابیون از چاشنی
به طرز مشکوکی بههیچ کدام افراد دستگیر شده

وابستگی نداشتهاند! گروههای فوق از

انتشار با ایران دراویش جامعه اعضای
باعثخوشحالی استکهما اطالعیهای گفتهاند:
در لیست انفجار این طراح و مجری به عنوان را
متهمیننیاوردهاندوجایشکرشباقیاستکه
ما وگرنه زندانبودیم در زماناینواقعه ما بیشتر

دوباره زندانی میکردند! را
مشابهی هم اعالمیه بوداییان ایران جامعه
بوده چینی زبان به چون که کردهاند صادر

کردهاند! آن خودداری درج از مطبوعات

صالحی عمران یاد به

سوررآلیستی نوشتههای
داشت.  جان تا هفت که بود گربه * یک
علیه که شهر بزرگ تظاهرات توی رفت روز یک
و خورد مفصلی کتک بود.  درنده سگ های
قانونی پزشک کالبدشکافی، موقع مرد. جا در
گفت: خبرنگاران به  بعه و کرد  پروندهسازی
زنده باید وگرنه داشته مادرزادی نقص گربه این

میماند...

مشغولند! قاپ بازی سه و اینها هنوز به جدید مجلس شدیم ما رییس ناسالمتی ـ
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هستم. بازیگر یک اندام و صورت صاحب
نقشی از راحت قدر این میتوانید چطور  *
بسیار با وجود تفاوتهای دیگر ـ نقش سراغ به
میدانید؟ را چطور بازیگری خودتان بروید؟ ـ
می نزدیک به نقش فیزیکی از جهت که بازیگری

فکری؟ تمرکز از راه بیشتر یا شود
روشن جواب کامال شفاف و دادن بالنشت:
قبل مدتی است. سخت خیلی شما سوال به
گذراندم. طبیعی» «بازیگر عنوان تحت دورهای
جهتی که در که هستم بازیگری من، راستش،
میدارمچونبعضی بر گام غرایزمسوقمیدهند
بر منطقم غرایزم میکنم که وقتها احساس
هم کار روانشناختی بعد کلید می گیرند. پیشی
به حد بیش از وابسته نشدن نشدن و عاشق
در که بازیگری میکنم؛ بازی که است نقشی
بیقید و به راه غلط نمیرود، نمیشود، نقشگم
اتفاق، این چون نمیشود نقش گرفتار شرط و

بیشتر نقش کدام که این است. خطرناک بسیار

برازندهشمابودهیا باکدامیک بیشتریکیشدهاید،
است. تماشاگر با تصمیم

دیالن،  باب «آنجا نیستم» نقش فیلم در *
نظر شما به میکنید. آیا را بازی مرد، یعنی یک
منطق از دور بازیگر کمی عنوان یک به کار این

نیست؟
فیلم در کردم قبول وقتی البته. بالنشت:
مردم. ترس می از داشتم کنم هاینس بازی تاد
نقش این دارم.  دوست را کردن ریسک  ولی
وقتی تا برایمنخیلیجذاببود. چالشبرانگیز
بودم. چالش در با آن برسم مرتبا کار پایان به
عرف از دور کامال زندگینامه این در راستش
بسیار پروژه من نظر به بودم. راحت خیلی رایج
نقش در زیادی بازیگران چون بود، نوآورانهای
چهرههایمتفاوتبابدیالنبهعنوان هنرمندی
در بازی به بازی میکردند. برسیم تکامل حال در
غیر چیز به نظر من هرگز مرد؛ این کار یک نقش
بلندم باعث قد دانشکده در چون ممکنی نیامد.
بگذارم. به نمایش را خودم بعد مذکر تا بود شده
بازیگر اهمیت یک برای که چیزی در نهایت ولی
انسان بدون اهمیت کشف و جالب است، دارد
در کردن خم سر و بدون نقش جنسیت به دادن

برابرکلیشه هاست.
را خودش مثل شما که بازیگری این آیا  *

برانگیز نیست؟ مخاطره منزوی کند،
من به ذهن حتی کار این بالنشت: راستش
درون امروز که سیستمی نمی کند. خطور هم
چیز یک رسیدهام، شهرت به و میکنم کار آن
در باید بازیگر همین خاطر یک به است. جهانی
وجود با دیگر من از طرف حاضر باشد. جا همه
هرگز در میشوم، آمریکا دیده در خیلی این که
بازیگر نسب یک و زندگی نکرده ام. اصل آنجا
به این که این بدون من نیست. عامل مهمی
اینعرصه پیدا را در موضوع اهمیتبدهم، خودم
لهجه قابل نداشتن وجود با حتی کردم. راستش
الیزابت نقش ملکه در بازی با کار را چون توجه،
مرا پوشیدنلباسهایاوشروعکردم،خیلیها و

میکنند. اهلانگلستانتصور
آپتون،  اندرو  با که است دهه  یک  *
راز شما نظر به کردهاید. ازدواج فیلمنامه نویس،

و طوالنی چیست؟ مشترک موفق زندگی
جرم شریک موفق، ازدواج یک راز بالنشت:
درباره می توانم که کسی تنها چون است. بودن
اوداشتهباشم، کارمصحبتهایعمیق وجدی با

کار این زوجهای هنرمند خیلی از است. شوهرم
اندرو نیستیم. اینطور ولیما قبولنمیکنند، را
بازی دل و دست و قوی شخصیت چنان صاحب
و توصیه من به الزم حفظ فاصله با که هست
بدهد.صاحبزندگیمشترکیهستیمو مشاوره
بیشاز پیش را تولد فرزندانمانوابستگیمیانما
بودننتوانستخیلی مادر است. مستحکمکرده
همیشه شوهرم تاثیر بگذارد، چون زندگیم روی
باشیم هم زمانیکه با اینتجربه تا بود و کنارم در
بیشتر اوج خواهدگرفت.بههمینخاطر باز کردن
روزانه کارهای به دل و سیدنی در چمدانهایم
به بازگشت دارم. دوست را او همراه به سپردن
از رفتن دیوانهوار جای به مخصوصا ریشههایم،
کشور یک از یا دیگر، یکی به فیلم یک سرصحنه
کردن فکر دیگر، این راهی است برای کشوری به

طوالنی. مشترک زندگی یک به
شدید؟ بازیگر چرا میدانید *

این دارم. کار این برای دلیل چند بالنشت:
دوست آن و ابهام بودن خاطر رازآمیز به را شغل
بازیگر وقتی از هست، هم دیگری موضوع دارم.

شدهام. هم باثباتتر شدهام
بودن  و ستاره بازیگر شما همزمان نظر * به

ندارد؟ تناقض هم با
هالیوودی ستاره یک نمی کنم فکر بالنشت:
راه «در گویند وقت ها به من می بعضی باشم.
تفریح باعث این حرف هستی» و شدن ستاره
انتخابهایی دیدگاهحرفهای، ولیاز منمیشود.
نیست. ستاره یک انتخابهای میکنم که
جذب خود به مرا هنوز متفاوت فیلمنامه های
به ناشناختهها مرا کردن کشف فکر میکنند و
تمایل که میشود گفته حتی میآورد. هیجان
دارم. سرگشته شخصیتهای نقش در بازی به
همیشهبهدنبالنقشآدمهایمسالهدار،مجنون

منفیهستم. و
ندارم چیزی شخصی، زندگی به برسیم و
پردازها شایعه و زرد نشریات نویسندگان که
زندگی مرد یک با است سال ده کند. ارضا را
در ندارم. نشریات کاری این گونه با و میکنم
همین خاطر به وجود ندارد. رسوایی زندگی من
به و همین برداشته اند من سر دست از راحت
من با بیشتر بودن گمنام میدهد. آرامش من

میآید. در جور
عزتی امیر ترجمه:
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

کیت بالنشت با و گو گفت
۲۲ صفحه از بقیه

پروانه میکرد کار هر که بود کرمی یک  *
جلسات توی و خواند کتاب کلی رفت نمیشد.
هم باز و نشد پروانه هم باز کرد شرکت سیاسی

شد... تاب شب کرم اما ماند؛ باقی کرم
برای  و کشید خودش از نقاشی تابلوی * یک
فروشگذاشت.هیچکسنمیخریدوبعدازدیدن
را تابلو مجبور شد میکردند. ترس فرار از تابلو
کند... آویزان خوابش اتاق توی و بخرد خودش

* مسئولسانسورکتابونشریهکشورشبود. 
خیلی زنش. زنش از غیر میآمد او بدشان از همه
بهاو افتخارمیکرد وبههمه میگفت:شوهرم تنها
نوشتههای ممنوعه همه میتواند است که کسی

بخواند... را کشورمان
بود.  انقالبی  کشور یک محبوب رهبر *
کرده نصب شهر را همه جای بزرگش پوسترهای

می کردند. نگاه را آنها  روز  هر همه و بودند
در منتهی از همان پوسترها، یادگاری تمبرهای
همه پس آن از کردند. چاپ هم کوچکتر، اندازه

میزدند... تف را آنها روز هر
صلح  جنگ «بدون نام به بود نوشته * کتابی
با بعد کرد. فروش نیست». خیلی  امکانپذیر
به شد. کتاب کتاب دعواشان پول بر سر ناشرش
ناشرشتوافقی با چاپچهاردهمرسیدهولی هنوز

است... نگرفته صورت
پولش  آنجا پناه برد. غار یک و به برید دنیا * از
بپردازد. دوباره را اجاره غار نتوانست کشید و ته

برگشت... شهرش به
شعر  و میخورد شراب زندگی غصه از  *
نوشتن شعر مجبور شد مرد وقتی که مینوشت.

بگذارد... کنار را
بار  هر سه و بود بار قصدخودکشیکرده * سه
خودش که شد باالخره مجبور بود. مانده ناموفق

ببرد... بین از طبیعی مرگ با را
پنهانی با دولت اما انقالبکرد مردم اسم به *

با دولتمیانهاش همکاریمی کرد. کمیگذشتو
به همه  مردم کردند. اعدام را او و بهم خورد

آمدند... او اعدام تماشای
در شوهرش که بود و وقتی انقالب اسمش *
خانه به شوهرش خورد. را بچههایش نبود خانه
آمدو گفت: بچههاکجاهستند؟لباس خواب حریر
اون و گفت: کشید شوهرش رخ به بدننمایش را

بچه بسازیم... اول از بیا را ولش؛ بچهها
رفتبهماهیگیریوهمهماهیهای  * یکروز
گرفت.روزبعدشبرایوقتکشیکاری اقیانوسرا
خواب و تختخواب گذراند در روز را همه نداشت.

دید... حباب
آمد  گرگ که بود تا روزی خوبی گله * سگ
کنیم. صفا هم با صحرا توی بریم بیا گفت و
صفا. گرگ رفتند با و کرد ول گوسفندها را سگ
که از صفا دیگر گرگ یک دید وقتی که برگشت
و همه کرده حمله به گله نمیآمد کردن خوشش

است... خورده را گوسفندها

با تنگاتنگ ارتباط در جسم هر ویژگیهای
و است آن تشکیلدهنده  اتمهای ویژگیهای 
مدارهای الکترونی با ارتباط در ویژگیهای اتم
از باردار  پرتوهای و امواج بیانی به که است 
پیوستگی بهم اجسام از الکتریسیته است. لحاظ
ملکولها کردن جدا میآیند. وجود به ملکولها
به از چندان دشوار نیست. ملکول ها یکدیگر از
کردن جدا میآیند. وجود به اتمها پیوستگی هم
نوبه به نیز هر اتم هم دشوارتر است. از اتمها این
و الکترون عمدتا که شده تشکیل ذراتی از خود
هم به الکتریکی نیروی توسط و هستند هسته
مراتب به هم جدا کردن این ذرات از پیوسته اند.
دشوارترخواهدبود. هسته بخشالکتریکیمثبت
مربوط میشود به آن اتم اکثریت وزن است و اتم
شده تشکیل نوترون و پروتون بخش دو از خود و
و مثبت همان ذره با بار الکتریکی پروتون است.
را نوترون و پروتون مجموع است. بیبار نوترون
ذرات  از پاره ای Nucleon میخوانند. نوکلئون
ذره این سه نوع با همراه اتمی هم میتوان زیر
نیاز به هسته از آنها کردن آزاد که یافت ذکر شده
اینذراتمعموال زیادیدارد.عمر انرژیفوقالعاده
زیادترمیشود روز هر تعدادآنها بسیارکوتاهاست.
شناخته شده  اتمها ۱۰۰ ذره درون حدود امروزه و
اسامی و  می خوانند زیراتمی را آنها که  است
 Quark کوارک ،Mesonغریبمثلمزون عجیبو
ذره دارای هر که اینجاست جالب دارند. غیره  و
آن ویژگی های متضاد دقیقا که ذره است ضد یک
هم با ضد ذره یک یک ذره و داراست. وقتی را
و سازند محو را یکدیگر برخوردمیکنندمیتوانند
باقیخواهدماند.عکس اینبرخوردنور(فوتون) از
و ذره یک فوتون به یک که صادق است هم قضیه
بزرگ فرض انفجار اینبا بر بنا ضدذرهتبدیل شود.
انرژیدر این زیاد به میزانفوقالعاده (Big Bang)
به ذره ضد و ذره به جهان پیدایش ابتدایی مرحله
ذره جهان چرا پس میشود. تبدیل مساوی تعداد
رفت؟ بهاحتمال وجوددارد؟ وجهانضدذرهکجا
کهکشانهای  کهکشانی، بین فاصلههای در زیاد
 Bill برایسون بیل از (نقل دارد وجود ذره ضد

چیز»،  همه تقریبا «تاریخچه کتاب  ،Bryson
حدود  که عنوان میشود میالدی). ۲۰۰۳ چاپ
تقسیم (یک ثانیه میلیونیم هزاران هزار هزار یک
نیروی ثقل بزرگ انفجار پس از (۳۴ بتوان ده بر
و الکترومغناطیس نیروی سپس و میشود ظاهر
و اتمی کمتوان نیروی بعد و اتمی پرتوان نیروی
و نیروهای ثقل این اندازه کمترین به میزان اگر
تفاوت آمد وجود به آنچه که با الکترومغناطیس
هم چندین شاید نمیشد. تشکیل میکرد جهان
یا فزونیاین و کمبود جهانهایی با هزار بار چند و
ذره آمدن به وجود امکان و چون آمدند نیروها

رفتند. بین از نبود
 Martin ریز مارتین قول  از برایسون  بیل
را  ما جهان «شش عدد ویژه که Rees می نویسد
به میزان کوچکترین اعداد اگر این میچرخاند و
نمیشد. برای تشکیل جهان میکرد مقدار تغییر
و سپس آمد هیدروژن جهان، تولد بدو مثال در
موقعی پدیده این یافت. شکل تغییر هلیوم به
انرژی  به جرم آن از ۰۰۷/۰ درصد که افتاد اتفاق
به  جرم از ۰۰۶/۰ درصد مثال اگر گشت. تبدیل
هلیوم به میشد دیگر تغیر هیدروژن تبدیل انرژی
هیدروژن. و بود جهان فقط و نمیشد امکانپذیر
به  هیدروژنها تمامی میشد ۰۰۸/۰ درصد اگر و
فنامیرفت. همچنیناست نیرویثقل. اگرذره ای
بیشترمی بودهمهچیز روی هممیافتادومتالشی
فضا همگی در میبود کمتر ذرهای و اگر میشد
چراغ جا داردکه یکیدو تا رقصکنان بودند. (جدا

داریم!) نگه خاموش منزل در را
چیزی جهان گستره که میشود گفته امروزه
و بر  کنیم خود ۲۴ بار عدد ۱۵ را ضربدر حدود
حسبکیلومتربیان نماییماست وبرمبنایفرضیه
به نمیتوان را هستی عظیم جهان این کوانتوم
تقسیم و تحلیل و مجزا مستقل وجودی اجزاء
نفس از را مشاهده مورد سیستم نمیتوان و کرد
مشاهدهجداکردو تحلیلانفرادی فرآیندکوانتومی
طرف از قاطعیت). عدم (اصل است ممکن غیر
اینکاغذوقلم، دیگراجسامازکهکشانهاگرفتهتا
را ماکروسکوپیکمینامیم،از ذراتاتمی، کهآنها
قانون ولی شدهاند ساخته میکروسکوپیکها،
در نمیشود. آنها حل شامل ماکروسکوپیکها
جهان خارج ماکروسکوپیکها کالسیک فیزیک
از«من»استو نسبتبه «من»و«نیازمن» جدا

فیزیکبینهایتکوچکها این در فارغ بالاست.
 ۱۶۰۰ رادیوم را یک گرم برای مثالاگر طور نیست.
میشود تجزیه آن بگذاریم نیمی از ظرفی در سال
۱۶۰۰ سال بعد  میماند. نخورده دست دیگر نیم و
کدام نمی دانیم اما می ماند. باقی آن چهارم یک
قانونی برجا میماند. پا کدام میشود و تجزیه اتم
میتوان تنها ندارد وجود پیشبینی برای فیزیکی
است، تو اتفاق دست در اتمها تجزیه گفت که
این به این مجمل، از موضل بخوان حدیث خود
به را ما باالی نوشتار به پایین از مروری که معنی
بههویتمی کشاند باالخره اندامو ملکول،سلول،
برای هویت معلول شخصیتی ولی تفاوت نو از و
شدن عجین به الدن تمایل و الله دو فرزندانمان

دارد. احتمال و «اتفاق» با
بیشبه ومحیطزیستکمو ارتباطبینژنها
ملکولی برایتغییر یکتغییر اثباترسیده است.
هسته به سلولی غشاء به فشار یک است. کافی
منتقلمیشودکه آناایجادیک جهش(موتاسیون)
میکندو ردیفشدنکارگزارانپیاموراثتی بهگونه
پیامهای (مجموعه ژنوم دیگریصورتمیپذیرد.
جدید آنا سریهای و است شدیدا پویا ژنتیکی)
یا و گیاه اگر میشود. ایجاد گرفتن قرار هم کنار
آنها دهیم قرار سمی مواد مقابل در را حشرهای
خواهند گونهای نو به از را توارثی خود و ژنی خزانه
در پدیده (این کند مقاومت سم به که ساخت
به راحتی آنتی بیوتیکها به مقاومت میکروبها
یکآگاهی است) مثل این استکه قابلمشاهده
و دنیای است و بمها برقرار زیر این کیهانی در
را بزرگها بینهایت دنیای کوچکها بینهایت
بالعکس، بینهایتبزرگها باعث کنترل میکندو
بد مثال برای میشود. کوچکها بی نهایت تغییر
درون پروتئینهای از یکی که شویم یادآور نیست
باطری دارد که مثل نام (A T P) آ.ت.پ سلول
برایآنانرژیتامین و درونسلولحرکتمیکند
سلول هر در میلیون چندین آن تعداد میکند.
 A T P میلیارد یک حدود دقیقه دو هر در است.
یک میلیارد دیگر جایگزین آنها بین میروند و از
وزنبدنانسان نیمیاز اندازه به روز میشوندوهر
اگر و میرسد مصرف میشود و به تولید ماده این
این به می کنیم گرما احساس خود پوست روی

میکنند. وظیفه انجام کهA T Pها است دلیل
هرروزهزارانمیلیونسلولمیمیرندوهزاران

رفتگان میپردازند کردن تمیز دیگر به میلیون
در چرخه اگر سلولی را میگیرند. جای آن ها و
به احتمال نرفت، بین از دالیلی و به بود مرگ
زیادآغازبروزسرطان است. (نقلازهمانمنبع).
D N A همهستکهطولآنحدود  سلولها در
درون که شده فشرده آنچنان ولی است متر دو
حیات و جا گرفته روی کروموزمها سلول هسته
ولی معنی ندارد آن حیات بدون میسازد و را
و میسازد حیات است، او حیات را بدون خود
تخم میسازد؟سوالیشبیه مرغو حیاتاو را یا

منبع) همان (نقل از است. مرغ
نام  سوئیسی به میالدی یک ۱۸۶۹ سال در
درون هویتهسته ماهیتو (Miescher) مایشر
(Nuclein) نوکلئین را کرد و آن کشف را سلول
و تصور میکرد که سازنده مواد وراثتی نامید
ماده اصلی ساختهشده که  DNA از چهار است.
و مثل این هستند الفبا حرف و بیش چهار کم
بخواهیم چهار حرف با را تاریخ زندگی که است
نقشDNA در  که میشد تصویر ابتدا بنویسیم.
پروتئینها فرستادنبه پروتئینهاست ولی پیام
این هستند. سپس هسته خارج در فضای اکثرا
او  دنیای خارج DNA و که بین آمد تصور پیش
که  اوست و RNA است که دارد وجود رابطی
میکند.  ترجمه خارجیان زبان به کالمDNA را
میشوند. دیده کروموزمها روی مواد این
کشف  میالدی) ۱۹۰۴) پیش سالها کروموزمها

شدند.
آوری  اوسوالد میالدی ۱۹۴۴ سال در
مگس  روی فراوان کارهای Oswald Avery با
 DNA وجود به بیماریزا باکتریهای و سرکه
به قولبیوشیمیست ها پی برد. رویکروموزمها
جایزه تا دو معادل آوری تالش بیولوژیست ها و
 Alfred) آلفرد میرسکی او همکار بود ولی نوبل
Mirsky)آنچنانسعایتوبدگوییوشایعهپراکنی
کارهای و شد محروم نوبل جایزه از آوری که کرد
را چراغ تا سه تا دو رفت کرد و رها را پژوهشی
 ۱۹۵۰ سال در دارد!.  نگه منزل خاموش در
پولینگPauling سنگهایساختمانی DNA را 
شناساییکردودوتا جایزه نوبلیکیبرایشیمی
و واتسون و باالخره صلح گرفت برای و دیگری
این قرار گرفتن طرز (Watson + Creek) کریک
تصویر به هم کنار در را ساختمانی سنگهای

گرفتند. نوبل جایزه و آوردند
و میدانند محدود را ژنها تعداد امروزه
تاثیرات متقابل اثر عمده دارد وراثت که در آنچه
ژنهاستوحالیهصحبتازمجموعهآگاهیهایی
و منجر می شود پروتئین ساخت که به می شود

مینامند. (Proteome) پرتئوم را آن
در هزاران پروتئين شد که گفته همانطور
سلول هستند. هر لحظه مشغولفعالیتدر هر
ساختمان از تابعی آنها عمل نحوه و رفتار
آنهاست. و شمایل و شکل آنها شیمیایی
یک در پروتئین یک کرد که عنوان بتوان شاید
یکپیاممیفرستدوهمانپروتئین محیطویژه
این البته میفرستد. پیامیدیگر محیطدیگر در
پژوهشی پایگاه بدونهیچگونه نگارنده اظهارنظر
دو تا میتوان یکی ولی بدون ماخذ، است و
خاموش مدعی، رد این منزل، برای در را چراغ

داشت. نگه
در کتاب«تئوری همه (Oerter) رابرتاورتر
پروتئین «هر مینویسد: «۲۰۰۶ چاپ ـ چیز
از غشایی خاص متابولیکی شرایط در میتواند

و یا ترکیبات و یا اتلین، استلین، الکل سولفات
وصل کند سرنخ و یا با آنها بگیرد خود دیگر به
مصرف مثال را بنوازد. برای جدید ملودی و
پروتئینها از بسیاری میتواند اتیلن یا و الکل
تغییر را آواز» آنها  و و «نوا دگرگون کند را
آگاهی و یا شعور گونهای به این هارمونی دهد.»
۱۹ به  قرن در اوایل پاستور لویی است و کیهانی
شراب میکند: «تولید عنوان آن را ترتیب این
نام به ذره بینی موجودات فعالیت نتیجه آبجو و
و دانه انگور روی طبیعی طور به است که مخمر
و فعالیت مخمر نتیجه در دارند. جو وجود دانه
به میآید وجود به اسیدی نشاسته، از آن تغذیه
استخراج تارتریک(Tarteric)کهمیتوانآنرا نام
این درآورد. صورت بلور و به نمود خالص و کرد
راست گرا تماما یا و چپگراست یا تماما بلور
و گرفتنملکولها (اصطالحیبرایکنارهمقرار
صورت به اسید را این اگر که حالی اتمها). در یا
مصنوعی تهیه کنیممخلوطیبه نسبت مساوی
خواهیم دست به راستگرا و چپگرا بلورهای از
ویژگیهایفیزیکی، تفاوت آورد.» اینتفاوتدر
دارد و پیامد را دارویی و شیمیایی در ویژگیهای
بههمیندلیلاستکهمطالعهداروهایسنتیک
حیات نمیدانیم هنوز که زیرا میکند، دشوار را
و و چگونه اطالعات چه نوایی دارد و چیست
به «موسیقی» را نسبی و آگاهیهای سببی
می گیرد که بمهایی که زیر و (زیرا می کند تبدیل
را ملکول که شبیه این است میدهد پس و
میگیردو در بطنخود از آن آنچهرا که میخواهد
است آنچه مسلم میدهد). نوا آن و به میسازد
نود بیش از نحوه کار و هنوز نقش است که این
گاه نیز است. نشده تعیین درصد پروتئینها
اکسید ازت مثال میکند اعجاز تبدیل در سلول
(نیتریک اکسید)بهحالتطبیعییک سماست
مرگمیآفریند. این که هوا آلوده کننده از مواد و
و دارد وجود سلول بدنانسان نیز مادهسمیدر
کمکبهحملخونوانرژیدرسلولهامی کندو
باموادسرطانزامی ستیزدوحسبویاییرا ضمنا
تنظیممیکند وبرای نیروی باءدر مردانضروری

(Bill Bryson از (نقل است.
بیانشدکهجهان بدینگونه بهطورخالصه
بینهایت جهان با تعامل در کوچک بینهایت
بلکه نبوده، شیئی خود که ذرات، است. بزرگ
یک اکثرا به که میسازند را اتم فرآیند هستند،
دنبالهم  را اگر۵۰ میلیوناتم اندازه میباشند و
بود. خواهد سانتیمتر یک آن طول دهیم قرار
هستهبرخی ازاتم هاسنگین تروبرخی سبکترند.
کربن هسته اتم برابر چهار سرب هسته اتم مثال
مقابل در آن نسبی کوچکی وجود با و دارد وزن
است. هر صاحب تمامی وزن اتم را اتم تقریبا
۲۵۰ نوکلئون (پروتون  یک تا بین اتم می تواند
آن وزن نتیجه باشد در نوترون) داشته اضافه به
در هیدروژن مثال گردد. متغیر بسیار میتواند
در  دارد را الکترون وزن ۱۸۰۰ برابر حدود هسته
اورانیوم وزن شبیه سنگین عناصر در حالی که
برابروزنالکترونهاست.  هستهبیشاز۵۰۰ هزار
اینتغییرپذیریدرملکولهاهممنتقلمیشودو
در موجود و باالخره و اندامها بافتها در سپس
برایمطالعه اثر زنده ودرزیستگاهو«میدانها».
خاموش وشخصیت، پس از اینعوامل در رفتار
کتاب سوم این منزل، به چراغ در کردن یکی دو

کرد. خواهیم رجوع گفتار

آن... و اثرات زیست محیط
۱۵ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه


