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مقدمه مترجم بر چاپ اول انتشارات رهرو پويا
گوشههای تاريك فرهنگ
يكي از بهترين راههای تبادل فرهنگي و آشنا شدن با فرهنگ
کشورهای ديگر از طريق طنز است .طنز گوشههای تاريكي را از زندگي
برمال ميکند .زوايايي را از آن کشور مدنظر قرار ميدهد که کمتر در
ساير موارد به آنها برخورد شده است .گاهي اوقات اين زوايای تاريك از
ذهن ما دور هستند و معني دقيق آن را درك نميکنيم ،شايد به همين
دليل باشد که ميگوييم بيمزهاند .زوايای تاريك فرهنگي ،يعني سبك
زندگي ما با آنها متفاوت است .نحوه روابط خانوادگي ،تفريح ،مسافرت،
غذا ،لباس پوشيدن ،آزادی و  ...با ما متفاوت است .جالب است بدانيم که
در فرانسه آخرين روز مرخصي را که استفاده کردهاند که هيچ ،از سال
بعد هم پيشخور ميکنند .حال ما خوشحاليم که در موقع بازنشستگي،
 02ماه مرخصي طلب کاريم! ولع سفر دارند .ولع تفريح دارند .از
هرلحظهای برای تفريح استفاده ميکنند .انواع تفريح ،استخر ،دوچرخه،
انواع ورزشها ،قدم زدن در پارك ،رفتن به رستوران که يك رکن زندگي
فرانسويان است .خانهها کوچك هستند ،ميهمان را منزل دعوت
نميکنند .رستوران دعوت ميکنند و چهبسا که هرکدام دونگ خودش را
ميدهد .اصل مسئله باهم بودن و از مصاحبت باهم لذت بردن است .هيچ
زحمتي هم برای کسي نيست ،تمامکارها را رستوران ميکند .تفاوتش با
ما که مهمانيها را در خانه ميگيريم ،کلي زحمت برای خانواده ميزبان
درست ميشود ،تازه رودربايستي هم که جای خودش را دارد و
چشموهمچشمي هم نقش بازی ميکند ،خالصه پدر يك خانواده
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درميآيد تا يك ميهماني بگيرند؛ اما اگر آن را در رستوران بگيرند دور از
شأن خود و ميهمانان است .فرانسويان عاشق سفرند .از هر فرصت کوتاه و
بلند استفاده ميکنند تا به سفر بروند؛ اما در سفر ياد گرفتهاند که با
کمترين خرج سفر کنند تا بتوانند سفرهای زيادتری بروند .چندين کشور
را ديدهاند .سالي  6هفته مرخصي دارند ،بعالوه تعطيالت رسمي که پل
ميزنند .فرانسويان ميگويند امروز يك روز از زندگي من است ،آن را مفت
از دست ندهم که ديگر گيرم نميآيد .بهترين استفاده را از وقتم ببرم.
تفاوت اساسي دارد با ما که به اين دنيا اهميت نميدهيم و برای بهشت
زندگي ميکنيم.
مشاهده ميفرماييد که ظرف زماني فرهنگي آنها با ما متفاوت است.
طنزها بر اين بستر تدوين ميشوند و چون عرياناند ،به عمق فرهنگ آن
جامعه ميروند .برای مثال مشروبات الكلي جزئي از زندگي آنها را
تشكيل ميدهند .بسياری از طنزها از اين ظرف زماني استفاده ميکنند
اما در جامعه ما آن آدابورسوم را ندارند ،درنتيجه طنزی که بر اين بستر
تدوينشده است ،برای ما زوايای آن قابلدرك نيست و آن را بيمزه
قلمداد ميکنيم.
فرانسویها خيلي زياد به سفر ميروند ،خيلي اتفاقات ميافتد که به
طنز تبديل ميشوند .مسافرت رفتن ما کامالً فرق ميکند .از طريق طنز
به اين گوشه از زندگي فرانسويان آشنا ميشويم .رفتار جوانان ،در مقابل
والدين و بسياری ديگر از عناصر فرهنگي در قالب طنز مطرح ميشوند.
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من از خوانندگان عزيزم يك عذرخواهي بزرگي بدهكارم .مجبور شدم
تا آن قسمتهايي از طنزها را که با فرهنگ ما تطابق نداشت ،تطابق
فرهنگي بدهم .درنتيجه طنز از صراحت افتاده و بخشي از مزهاش از بين
رفته است .برای تطابق فرهنگي گاهي مجبور شدم که مطلب را در لفافه
فرهنگي ارائه دهم .از اين دستکاریهايي که در اصل ترجمه ايجادشده
است ،پيشاپيش از خوانندگان پوزش ميطلبم.
يك تفاوت عمده بين طنز ايران و حداقل ميتوانم بگويم اروپا وجود
دارد .در اروپا ،طنزهای شفاهي با کتبي فرق زيادی ندارد ،همه طنزها
همانطور که هستند به چاپ ميرسند .حالآنكه در ايران تفاوت طنز
کتبي و شفاهي فاحش است .سابقه تاريخي هم دارد .مثالً طنزهای عبيد
زاکاني ،يا ايرج ميرزا استثناء هستند؛ و چنين آثاری انگشتشمارند.
حالآنكه در اروپا آثار بسيار زياد طنز کتبي باقيمانده است .تفاوت عمده
طنز شفاهي با کتبي در اين است که طنز کتبي ثبت ميشود و باقي
ميماند ،اما طنز شفاهي بايد از سينهبهسينه منتقل شود و بسياری از
آنها تغيير ميکنند يا از بين ميروند و در طي زمان مستهلك ميشوند.
يك تفاوت فرهنگي شديد ديگری هم وجود دارد .در اروپا و آمريكا
بسيار مشاهده ميکنيم که فردی در سخنراني خيلي جدی خود از طنز از
هر نوعش استفاده ميکند .حتي در جلسات مهم کاری ،آنکسي پيشرو
است که ذخيره طنز بيشتری دارد و بهموقع از آنها استفاده ميکند؛ اما
در ايران چنين حرکتي سبك به نظر ميرسد که فردی بحث جدی را با
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طنز طرح کند .بصورت تاريخي اينطور بوده است .صحبتها بايد خيلي
جدی و خشك باشند .در اين فرهنگ شخص جدی هرگز طنز نميگويد؛
و بين فرد طنز گو و فرد جدی ديوار چين کشيده شده .افراد يا جدی
هستند ،از طنز دوری ميجويند .يا طنز ميگويند يعني جدی نيستند يا
ديگران آنها را جدی نميگيرند و در نظرشان اين است که نميتوانند
کارهای مهم و خوب انجام دهند .حال در آنطرف مرز ،هر دو حالت،
جدی بودن و طنز گفتن در يك فرد وجود دارد .اين يك تفاوت اصلي و
فاحش است .در ايران فردی را که مثالً در جلسه مهماني طنز ميگويد را
سبكسر و غير جدی ميشناسند که عالف است و کاری ازش برنميآيد.
اين يك تفاوت فاحش است.
من خودم برای اينکه در محيط کاری حرفهایام ،غير از مترجمي،
جدیام بگيرند و در تبادالت تجاری وقتيکه مرا ميبينند ،ياد طنزها
نيفتند و تمسخر نكنند ،ناچار شدم نام برف کرمان را برای خودم تلخيص
کنم .ب اول حرف نام پسرم بيژن است ،ر اول راد نام فاميل من ،ف اول
حرف فرزانه همسر عزيزم است .در ضمن من متولد کرمان هستم .نام
مترجم را برف کرمان گذاشتم .ميگويند کرمان که برف ندارد ،ميگويم
اين هم يك طنز است .شهر کرمان برف ندارد اما استان کرمان برف
خوبي هم دارد.
موضوع ديگر توليد طنز است .کالً در فرانسه فرهنگ کتبي خيلي رايج
است .هر گروهي برای خود نشريه يا ارگاني دارند که مطالب را از آن
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طريق به اطالع هم ميرسانند .در ايران ،حتي طبق سنت ،فرهنگ
شفاهي و قهوهخانهای و شاهنامهخواني و  ...مرسوم بوده است .کمتر
نوشتاری بوده .حال در فرانسه ،برای هر گروه يك جزوه ،نشريه ،تابلو
اعالنات خالصه يكچيز کتبي وجود دارد که از طريق آن تبادل اطالعات
صورت ميگيرد .در گوشهای يك اشتباه لپي رخ ميدهد ،اين اشتباه طرح
ميشود و در ابزار کتبي آنها ثبت ميشود و در معرض ديد بسياری قرار
ميگيرد؛ و اگر موضوع جالبي باشد ،ازآنجا بهتدريج اين اشتباه لپي پخش
ميشود و در ارگانهای بيشتری ظاهر ميشود ،حتي کارش ممكنه به
روزنامه هم برسد .در طول زمان صيقل ميخورد ،شكل ميگيرد ،به آن
اضافه يا کم ميشود و توسط افرادی که شم طنزپردازی دارند و متخصص
اين کارند ،تبديل به طنزی قوی ميشود که بازهم مكتوب است .افراد يا
سازمانهايي در فرانسه هستند که کار اصليشان يا يكي از کارهای
اصليشان جمعآوری و پرورش طنزهاست .به قول کلوش نويسنده اين
کتاب گاهي برای يك طنز دوخطي که چند ثانيه لبخند را به لبها
بياورد ،بايد چندين ساعت کار بسيار جدی انجام داد .اين است تفاوت
عمده .اشتباهات ،اتفاقات ،تصادفات ،يا هر جنبه ديگری که اتفاقي خارج
از عرف جامعهايجاد کند که بامزه هم باشد ،ثبت ميشود .وقتي ثبت شد،
باقي ميماند .در طي زمان با کارهای مختلفي که ديگران روی آن انجام
ميدهند تبديل به طنز ميشود.
در ايران هم برای هر موضوعي جوکي ساخته ميشود؛ اما چون ثبت
نميشوند ،خيلي زود مستهلك ميشوند .امروزه به خاطر دنيای مجازی،
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برخي از آنها ثبت ميشوند ،اما هنوز آن تفكر جمعآوری و صيقل دادن
به آنها وجود ندارد زيرا درنهايت نميتوان چاپ کرد و اگر هم چاپ
بشود مشتری زيادی ندارد .درنتيجه توليد طنز ما زياد است ،حتي بايد
گفت خيلي زياد .وقتي در جامعهای نتوان حرف دل را بهطور مستقيم
گفت ،غيرمستقيم از طريق طنز گفته ميشود .به نظرم اين دليل اصلي
توليد اينهمه طنز در ايران است ،حتي در طول تاريخ؛ اما متأسفانه فاقد
سازماني است که آنها را جمع و ثبت نموده ،صيقل داده و درنهايت به
چاپ برسند .فيالبداهه در مورد موضوعات روز جوك ميسازند و توان و
استعداد ايرانيها در اين زمينه باالست و طنزهای خلقالساعه عالي
ميسازند.
موضوع ديگر اظهار ميکنيم که طنزهای ساير کشورها بيمزهاند .يكي
از داليلي که فكر ميکنيم طنزهای ديگران بيمزه است ،به خاطر اين
است که ظرف فرهنگي آن را نميشناسيم .اگر با فرهنگ آن جامعه آشنا
باشيم ،طنزها معني واقعي خود را ميدهند .از آن گذشته مگر تمامي
طنزهای ايران بامزهاند؟
اميدوارم اين طنزها بتوانند

عالوه بر لبخندی که بر لب شما

مينشانند ،شما را با زوايائي از فرهنگ فرانسويان آشنا کنند.

موفق و مؤيد باشيد.
محمد راد
آبان 8931

مقدمهی مترجم بر چاپ اول انتشارات نسل نو انديش
چرا ترجمهی طنز؟
بارها از من سؤال شده استت چترا بته ترجمتهی طنتز روی آوردهای؟
پاسخم اين است چرا که نه؟ چند سؤال مطرح ميکنم تا خواننده خودش
با پاسخ دادن به اين سؤاالت جواب سؤال خود را بيابد.
چرا پربينندهترين برنامهی تلويزيوني برنامههتای طنتز هستتند؟ چترا
سخنان شخصي که با تمثيل و طنز صحبت ميکند به دل مينشيند؟ چرا
برخي از افراد قادرند با به کارگيری طنز و تمثيل و شعر ،بتر ستختتترين
مشكالت ارتباط انساني فائق آيند و برخي ديگر در دام تقابتل متيافتنتد.
چرا وقتي بزرگساالن با دوستان دورهی جواني خود مينشينند ،بتا همتان
حرفها ،طنزها و رفتارهای دوران جواني شادی ميکنند و لذت ميبرند و
سبك ميشوند؟ چرا سخنراناني که در بحثهای خود از تمثيلهتا و طنتز
استفاده ميکنند ،پيام آنها سريعاً منتقل ميشود و پيتامي کته از طريتق
اين طنز منتقل شده در دلها باقي ميماند و هزاران چترای ديگتر و نيتز،
چرا افراد جدی را افرادی ميدانيم که لبخند بر چهرهشتان جتاری نمتي-
شود ،همواره جدی هستند ،متين و موقر هستند با طنز و شتوخي فاصتله
زياد دارند و...
به راستي اين تضاد در کجاست؟ از يك طترف همته طرفتدار طنتز ،از
طرف ديگر استفاده کنندگان از طنز را حداقل جدی نميگيرند ،از طرفتي
تشنهی طنزند و همواره به دور بذلهگوها جمع ميشوند و از طترف ديگتر
طنز را نفي کرده و حامالن آن را افرادی غير جدی قلمداد ميکنند.
در کتابهای مربوط به ارتباطات به کرات با اين آموزش مواجته متي-
شويم که داشتن ذخيرهی بااليي از داستانهای بامزه ،طنز ،تمثيل ،شعر و
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غيره ميتوانند به ما کمك کنند تا در شرايط سخت ارتباطي ،پيام خود را
از طريق آنها اما به شكل غير مستقيم ارسال کنيم که هم شتنونده پيتام
را درك کند و هم جنبهی تقابل رو در رو ايجاد نكنتد .دانستتن و داشتتن
ذخيرهی خوبي از آنها ميتواند حاضرجوابي را در ما تقويت کن ،موضتوع
بحث را تغيير دهد ،به آرامي از کنار جدل بگذرد و جو بحث را آرام کنتد.
طنز کليد اصلي اعتماد به نقس را ارتباط بتا افترادی استت کته بتا آنهتا
مشكل ارتباطي وجود دارد .با طرح داستان بامزه ،هم جو بحث را سبك و
آرام ميکنيم و هم پيام اعتماد به نفس خود را به مخاطب ميرسانيم.
در همين کتابها ميخوانيم خنده و شادی خستگي زندگي روزمره را
از ما دور ميکند و سرزندگي و نشاط را به ارمغان ميآورد .به همين دليل
است که کتابهای طنز ميتوانند در خدمت دور کردن لحظهای نگرانيها
و بيخيال شدنها مؤثر باشند.
عالوه بر آن ،طنز ما را از نحوهی زندگي افرادی که بتا آنهتا ستروکار
نداريم و با فرهنگهای مختلف آشنا ميکند و ما را به زوايتای شخصتي و
ناشناختهی جامعه هدايت ميکند ...طنز ،واقعيتهايي که از نظر ما مطلق
هستند را تغيير ميدهد و با تغييترات اغتراقآميتز در آنهتا وجتود ستاير
«مطلق»ها را عينيت ميبخشد ،افق ديد کشور خود آشنا متيکنتد ،ابعتاد
مختلفي را در ذهن ما باز ميکند.
اميدوارم با ترجمهی اين کتاب طنز توانسته باشتم لبخنتد کتوچكي را
بر لبهای شما جتاری کترده و ذخيترهای از داستتانهتای طنتز را بترای
افزايش ذخيرهی شما و استفاده از آنها تقديم کرده باشم.

پيشگفتار
«کلوش» کمدين و طنزپرداز فرانسوی را ميتوان يكتي از چهترههتای
هنری نكتهبين و انديشمند دانست .او سالهاست که با گفتهها و نوشتته-
های خود ،مردم گرفتار در زندگي صنعتي غرب را ميخنداند و آنان را بته
تفكر و تأمل درباره مسايل گوناگون زندگي مانند محبتت ،پتول و ثتروت،
سياست ،نژاد پرستي ،کار و هنر ،وا ميدارد.
فعاليتهای اجتماعي «کلوش» و توجه به محرومان و نيازمنتدان ،از او
در فرانسه و برخي از کشورهای ديگر ،چهرهای انساني و نيكوکار ساخته و
محبوبيتش را در بين مردمي که گفتههايش را شتنيده ،نمتايشهتايش را
ديده يا آثارش را خواندهاند ،دو چندان کرده است .ايتن آثتار را متيتتوان
آميختهای از هجو ،طنز ،هزل و فكاهي دانست:
«هجو» به معنای نكوهش و مسخره کردن عيبها و نقصهای شخص
است به منظور تحقير و تنبيه از روی غرض شخصي و نقطهی مقابل مدح
است.
«طنز» يعني به تمسخر گرفتن عيبها و نقصها بته منظتور تحقيتر و
تنبيه ،از روی غرض اجتماعي و صورت تكامل يافتهی هجو است.
«هزل» يعني شوخي زننتده بته منظتور تفتريح و نشتاط ،در ستطحي
محدود و خصوصي و نقطهی مقابل جد است.
«فكاهي» يعني شوخي معتدل به منظور تفريح و نشتاط ،در ستطحي
نامحدود و عمومي و صورت تكامل يافتهی هزل است.
بتته عبتتارت ديگتتر «طنتتز» هجتتوی استتت از روی غتترض اجتمتتاعي و
«فكاهي» هزلي و طنز نيش وجود دارد و در هزل و فكاهي 0نوش.
. Satire
. Humour
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خنده فكاهي ،نوشخند است و خنده هجو و طنز ،نيشخند.
ترجمهی گفتهها و نوشتههتای «کلتوش» تالشتي بترای آشتنا کتردن
خوانندگان ايراني با آثار اين کمدين و طنزپرداز سرشناس فرانسوی استت
که با چشمپوشي از چاپ بخشهايي که با فرهنگ هتمميهنانمتان بيگانته
است ،تقديم دوستداران آثار طنز و فكاهي ميشود.

مايکل کلوشی (کلوش)
8311 – 8311
«کلوش» در نوجواني پدرش را از دست داد و از پانزده ستالگي ،بترای
امرار معاش مجبور به کار کردن شد.
«کلوش» تا  00سالگي ،به کارهای متفرقهی زيادی مشغول شتد و در
سال  661خوانندهای دورهگرد شد .در آن سال به تماشاخانهی «المتد»
راه يافت و به عنوان مسؤل محل اجترای نمتايش ،بتا تتأتر آشتنا و بته آن
عالقهمند شد.
سپس با همكاری رومن بوتيي کارگاهي را که در آن تعميرات موتتور
انجام ميشد اجاره کرد و به قهوهخانهای که دارای محل اجترای نمتايش
بود ،تبديل کرد و هنرپيشگان مشهوری بته وی يوستتند .پتس از چنتدی
«کلوش» آن قهوهخانه را ترك کرد و محل جديدی 6ايجاد کرد.
پس از موفقيت در صتحنهی تتأتر ،بته راديتو راه يافتت و برنامتههتای
موفقي اجرا کرد .سپس به تلويزيون رفت و در سال  69برای نخستتين
بار برنامهی «اين داستان يك مرد است» را به اجرا درآورد ،که با موفقيت
همراه بود.
9

«کلوش» در سال  69با اجترای يك برنامه به عنوان هنرپيشتهای
. Michel Colucci
. Romain Bouteille
. Caf de Lagare
. Au Vrais Parisian
. Le Schmilbilick
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در سطح ملي مطرح شد و در سالنهای نمايش و راديو و تلويزيون فرانسه
برنامههای موفقي اجرا کرد.
«کلوش» با طنزهای گزندهاش ،ناهنجاریهای جامعهی فرانسه را بيان
ميکرد که اين کار به مذاق عدهای خوش ميآمد و برخي را ناراحت متي-
کرد.
«کلوش» در انتخابتات ستال  61فرانسته و در شترايطي کته نبترد
انتخاباتي سختي بين دست راستيها و سوسياليستها جريان داشت و در
آن فرانستتوا ميتتتران ريتتيس جمهتتور شتتد ،بتتا توجتته بتته گتترايشهتتای
سوسياليستي کته داشتت ،بترای شكستتن آرای راستتگرايتان و تقويتت
سوسياليستها ،نامزد رياست جمهوری فرانسه شد.
پيشبيني ميشد «کلوش» بتيش از  2درصتد آرای انتخابتات را کته
معادل آرای برخي از احزاب راستگرا و افراطي فرانسه بود ،به دست آورد.
او به هدفش که شكستن آرای راست بود رسيد و سپس کنارهگيری کرد.
«کلوش» در سال  611با نمايش آثار مشهور کمدی ،بسيار درخشيد
و از ميان هزاران هنرپيشه ،جايزه معروف «سزار» 1را بته ختود اختصتا
داد.
6

وی در سال  61رستوران «قلب» را تأستيس کترد و انجمنتي بته
همين نام تشكيل داد که هدفش دادن متواد ختوراکي بته افتراد نيازمنتد،
مانند بيكاران ،بي خانمانها ،خانوادههای پرجمعيتت و زنتان مطلقته بتود.
ايتتن انجمتتن بتته ويتتژه در زمستتتانهتتا ،در ايستتتگاههتتای متتترو و مراکتتز
پرجمعيت ،به نيازمندان غذا ميداد و برای خانه به دوشان ،سر پناه تهيته
ميکرد.
. Le Schmilblick
. Tchao Pantin
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«کلوش» اين کمدين مشهور و طنزپرداز هنرمند و مردمتي ،سترانجام
در  0سالگي ،به سال  616بر اثر حادثهی رانندگي ،درگذشت.
از «کلوش» آثار بسياری باقي مانده است ،که بته صتورت کتتاب ،نتوار
کاست ،لوح فشرده و فيلم ويديويي ،در دسترس عالقهمندان قرار دارنتد و
جزو بهترين آثار پرفروش در فرانسه ،به شمار ميآيند.
رستوران «قلب» که «کلوش» پايهگذارش بود ،همچنان بته فعتاليتش
ادامه ميدهد و با تشتكيالت گستتردهای کته در سراستر فرانسته دارد ،در
کمك به افراد نيازمند نقش انكارناپذيری ايفا ميکند .يادش گرامي باد.

طنزهای ملل

خالصی!
 با  51هزار فرانک ،جراح مررا از شرر آن زیرزه کره داشر م،خالص کرد.
 خب ،زی داش ی؟ 51 -هزار فرانک پول نقد!

نکتهی مدیریتی
اگر «صحرا» را هم به مردیران دلت ری بده،رد ،پر

از  1سرال از

خارج «شن» لارد خواه،د کرد.

حمایت از حیوانات
فضاپیمایی با هفت سرنشین م،فجر شرد کره اگرر بره جراه آنران
هفت میمون در فضا پیما بودند ،براه ز،د سال آزمایشهاه فضرایی
را مم،وع میکردند.
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سکوت
اگر االن عالقهم،دم که دهانم را زیاد باز ک،م ل بل،د حرر

برزنم،

براه آن است که تا  02ساتگی گمان مریکرردم اسرمم را «سروو »
گذاش هاند.

مهمترین برنامه
مهمترین برنامهه زندگیام این است که به زندگی ادامه دهم.

زورو
معلم از بچهها خواست ماجرایی را تعریف ک،،د ل از آن ن یجهه
اخالقی بگیرند .بچهاه که ظاهر شاگرد اللها را داشت ،گفت:
خانم اجازه ،امرلز صبح خیلی زلد پا شدم ،دندانهایم را مسواک
زدم ،سریع صبحانه خوردم ،فوره تباس پوشیدم ل به موقرع از خانره
بیرلن آمدم .ن یجهه اخالقی این که زلد به مدرسه رسیدم.
معلم :بد نبود اما به ر از ایرن هرم مریتروان گفرت ،بره هرر حرال
مؤدبانه بود ل من نمره خوبی به تو میدهم.
شاگرد دیگره دست بل،د کرد ،معلم گفت بگو.
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دلمی شرلع کرد :پدرم هرر رلز صربح زلد بیردار میشره ل میرره
سرکارش ،تمام رلز را کار میک،ه ،در محری کرارش عاقرس اسرت ل
خوب کار میک،د .ن یجهه اخالقی این است که ریری

 ،حقروا ال را

اضافه کرده است.
معلم :خوب بود ،ژان ژان ،تو زی داره که براه ما تعریف ک،ی؟
ژان ژان گفت :من یک داسر ان دارم« .زلرل» یرک رلز از خرواب
بیدار میشود ل با ش،س سیاه ،نقاب ،شمشیر ل اسب بره قهروهخانرهاه
میرلد .در آنجا دل نفر که زلرل را نمیش،اخ ،د ،سر به سرش مری-
گذارند ل ال را عصبانی میک،،د« ،زلرل» هم شمشیرش را مریکشرد ل
هر دل نفر را میکشد.
معلم :خب ،ن یجهه اخالقی این ماجرا زیست؟
ژان :این است که نباید زلرل را عصبانی کرد! همین!

پشم خالص
 اگر گف ی لق ری پادشراه «اکروبر » بره مدرسره مریرفرت ،زرهنامیده میشد؟
 -نمیدانم؟

 در زمان ال همهه بچهها اسمشان را رله یقهه کتشران مری-نوش ،د تا ش،اسایی شوند .لتی زون شاهزاده عاد

داشت کر ش را
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برعو

بپوشد ،هموالسیهایش اسم ال را از رله عالمت تبراساش

میخواندند ل به ال میگف ،د :پشم خاتص!

انگلیسی و شنا!
مرررده در حررال شرررا شرردن در رلدخانرره بررود ل فریرراد مرریزد!!:
Help,Help
رهگذره با دیدن ال گفت :مرد حسابی ،به جراه ایرن کره بررله
انگلیسی یاد بگیره ،به ر بود میرف ی ش،ا یاد میگرف ی

فرضیهی دم گربه
اک،ون ،اس اد ارجم،د ،پرلفسور ریبرو دربراره دم گربره برراه مرا
صحبت خواه،د کرد:
بل ره ،امرررلز دم گربرره را بررسرری خررواهیم کرررد ،تتفررا بررا دقررت
یادداشت ک،ید .دم گربه در دلیدن ال مانع بزرگری اسرت ل گربره را
خیلی اذیت میک،د .االن توضیح میدهرم کره زگونره مریتروان ایرن
موضوع بسیار جاتب را که تا بره امررلز در گربرههرا ناشر،اخ ه بروده
است ،کشف ک،ید.
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تحقیقا
اثبا

م عدده که پرلفسور شموک ل ای،جانب انجام دادهایم،

میک،د که دم گربه در ه،گام دلیدن ل فررار ال را اذیرت مری-

ک،د .اک،ون ز،د نمونه از آزمایشهایی را که انجرام دادهایرم متررح
میک،یم.
در ان هاه یک راهرله طوالنی ظر

شرذاه گربره را بگذاریرد ل

گربه را صدا بزنید ،میو میو .یادداشت ک،ید میو میو .با سرع ی که ما
آن را  Vمینامیم به ظر

شذا نزدیک میشود ،سرپ

در جردلل ل

در س ون یک مینویسیم  ،Vیادداشت ک،ید.
لق ی گربه آمد شذا بخورد ،ال را با کمک دل یا سه دس یار محوم
نگره داریرد ،خیلرری دقرت بو،یررد کره ز،گررول نزنرد زررون مریتوانررد
خترناک باشد .در این تحظه ،با یک قیچی خیلی تیز ل با یک ضرربة
آنی ،دم گربه را جدا نمایید .سپ

ال را رها ک،ید .گربه بره سررعت

فرار خواهد کررد کره سررعت ال را  GBمرینرامیم ل در سر ون دلم
جدلل ،مینویسیم.
با مقایسهه آنها به این ن یجه میرسیم که گربه بدلن دم ،خیلی
سریعتر از گربه با دم میدلد ل به همرین دتیرس دم ،مرزاحم دلیردن
گربه است!
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آدم بد
مرده لارد قهوهخانهاه میشه ل صبحانه سفارش میرده :تتفرا یره
قهوه با دل قتعه کیک؛ اما قربال بگرم مرن آدم برده هسر م ،کیرک ل
قهوه را میخورم ،لتی پوتش را نمیدم!
صاحب قهوهخانه با خود میگه« :التین باریه که کسی ایرن حرر
رل میزنه ،یارل ما رل گرف ه ل البد ای،و براه خ،ده میگه!» ب،ابراین بره
ادعاه مش ره توجهی نمیک،ه ل صبحانهاش را میاره.
مرد صبحانه را میخوره ،پول هم نمیده ل در میره.
صاحب قهوهخانه میگه یارل لاقعا ما رل گرف ه بود!
رلز بع د در همان موقع مش ره دلباره پیدایش میشه ،سر همران
میز میشی،ه ل قهوه ل کیک سفارش میده ل باز میگه« :من آدم برده
هس م ،میخورم ،لتی پوتش را نمیدم!»
صاحب قهوهخانه با خود میگره« :دیررلز بره مرن کلرک زد ،ببرین
امرلز زه بالیی سرش بیارم!»
مش ره پ

از خوردن صبحانه میپرسه« :میتونم تلفن بزنم؟»

صاحب قهوهخانه اجازه میرده از تلفر،ش اسر فاده ک،ره ،مشر ره
شرلع به صحبت میک،ه ل در یک موقع م،اسب ،در میره!
صاحب قهوهخانه با خود زمزمه میک،ه« :باز هم به مرن کلرک زد،
اگر فردا بیاد ال را میگیرم تا ن ونه فرار ک،ه».
رلز بعد باز هم سر ل کله مش ره پیردا میشره ل میگره« :مرن آدم
بده هس م ،صبحانه میخورم ل پوتش را نمیدم ».رلز بعرد هرم ایرن
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ماجرا تورار میشود ل صاحب قهوهخانه هر بار نقشرهاه برراه ادب
کردن مش ره میکشه لتی موفق نمیشه .تا این که از دلسر ش کره
خیلی ت،وم،ده ل کش ی کج کار میک،ه ،مریخرواد صربح رلز بعرد بره
قهوه خانه بیاد ،ک،ار میز مش ره ب،شی،ه ل لق ی سفارش صربحانه داد
به خدم ش برسه!
در زمان مقرر ،مش ره لارد قهوهخانه میشره ل پر

از سرفارش

صبحانه میگه« :قبال بگم من آدم بده هس م ،میخورم ،لتی پوتش را
نمیدم!»
دلست قوه هیوس ،با اشراره صراحب قهروهخانره جلرو میرره ل برا
عصبانیت به مش ره میگه :خدمت حضر

عراتی عررک کر،م کره از

قضا من هم آدم خیلی بده هس م ل...
مش ره با دیدن ال ،صاحب قهوهخانه را صدا میزنه ل میگه:
« -آقا تتفا دل تا قهوه زهار قتعه کیک»!...

واقعیت
شاگرد کودنی در مدرسه بود کره هریم متلبری یراد نمریگرفرت.
بخصوص ریاضیا

را.

معلم ،از شاگرد ت،بلش پرسید 0 :ل  0میشود ز،د تا؟
شاگر جواب داد 3 :تا!
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شاگرده با ش،یدن این جواب از ته کالس ،گفت:
«طفلوی خیلی به لاقعیت نزدیک شده بود!...

آرایشگر تازهکار
مش ره لارد آرایشگاه میشه ،تا ریشش را کوتاه ک،ره .آرایشرگر
میگه« :سرم خیلی شلوشه ل میترسم معتس بشری .اگرر عجلره داره،
پسرم میتونه ریش شما را اصالح ک،ه .فق کمری ترازه کراره ل اگرر
توان نخورید ،میتونه کارش را به خوبی انجام بده».
مش ره قبول میک،ه .آرایشگر پسر  51ساتهاش را صدا میزنه ل
میگه« :پسرم بیا ریش آقا را همانطور که یاد
سپ

دادم ،اصالح کن».

دلباره از مش ره میخواد که از جرایش توران نخرورد ،ترا

پسرش ب ونه صورتش را خوب اصالح ک،ه.
پسر ،مشغول اصالح دلر گوش میشه ،لتری آن جرا را مریبرره ل
خون جاره میشه ،پسر که خیلی میترسه ،پدرش را صدا میزنه.
پدرش عصبانی میشه ل سر پسرش فریاد میکشه« :احمرق! ز،رد
بار گف م مواظرب براش؟» سرپ

دسر ش را بل،رد مریک،ره ترا سریلی

جانانهاه به پسرش بزند ،پسر جا خراتی میرده ل در ن یجره مشر ره،
سیلی را نوش جان میک،ه!
آرایشگر پ

از پانسمان صور

مش ره ،از ال معذر

میخواد.
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مش ره جواب میده« :اشواتی نداره ،پیش میاد دیگه!»
پسر اصالح را ادامه میده ل اینبار از ترس ل دسر پازگی ،گروش
دیگر را هم برید .دست ل پرایش را گرم مریک،ره ل پردرش را صردا
میزنه.
پدرش دلباره با عصبانیت میاد ل بردلن معتلری دسر ش را بل،رد
میک،ه ل سیلی محوم به صور
خاتی میده ل سیلی به صور
پدر ،خون صور
صور

پسرش بزنه ،که براز هرم پسرر جرا

مش ره میخوره!

مش ره را ب،د میراره ل پسرر برراه برار سروم،

مش ره را زخمی میک،ه .در این ه،گام مش ره به پاه پسرر

میاف ه ل برا ات مراس میگره« :خوشربخ انه پردر

م وجره ایرن قضریه

نشد ...بیا مردانگی کن ل از این ماجرا هیچی نگو!»

اجازه خروج
خانمی بچهاه خیلی زشت ل بداخالا ل تخ

داشرت .شروهرش

گفت« :بچه رل ببر باغ لحش ،شاید سرگرم بشه ل کم ر اذیت ک،ه».
زن جواب داد« :مگر دیوانهام این کار را بو،م؟ اگر ببرمش براغ-
لحش ،دیگه نمیگذارند ال را خارج ک،م!

