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اطالعات علمى

فسفرسوزي ماه:
قصد داريم همپاي صفحات «شهر معما»، «جدول  علمي» 
و «آسمان ماه» شما عزيزان را با پرسشي طنز به تفكر دعوت 
كنيم و اما سؤال اين ماه: «چرا قند خون، مزه تلخي به 
زندگي مي دهد؟!». لطفاً پاسخ هاي جدي يا طنز (شوخي) 
خود را به نشاني ايميل ماهنامه بفرستيد. بهترين پاسخ هاي 

كوتاه، در همين ستون چاپ خواهد شد!

تعطيالت  در  شما  غذايي  برنامه   
نوروزي چيست؟! (كارتون از آرس، كوبا)

فاليوود(نقل قول فيلم هاي علمي طنز): 
كميسر پريچيكف(لئون آسكين، رئيس كميسيون تجاري شوروي در برلين 

شرقي): اگه شما امريكايي ها 
عمو سام  رو توي يه ساعت 
كوكو گذاشتين اصًال مهم 
نيست، ما يه فضانورد روس 

به ماه مي فرستيم!
مك  نامارا(جيمز كاگني، 

رئيس شركت كوكاكوال در برلين غربي): خيلي خوب. شايد شماها اولين كساني 
باشيد كه يكي رو به ماه فرستاديد اما اگه طرف سر راه يه كوكاكوال بخواد، بايد 

بياين پيش ما!

برعكس نوشت:
 دوبطري آب، يك ليوان شير، يك فنجان چاي با سه حبه قند، دو تا تخم مرغ، سه تا ترب و 
چهارصد گرم سبزي خوردن، يك انار و دو تا گوجه، يك نان تافتون و يك كاسه ماست، دو خوشه 
انگور و يك ديس برنج با كباب كوبيده! منهاي آن چندكيلو وزنه و يك لبخند معني دار از جناب 
اكبر زارع  خباز (نانوا)، همه و همه جواب سوال امسال سازمان خواروبار جهاني (فائو) از يك ايراني 

بود كه: «من چي مي خورم؟»

كتاب علمي طنز: 
شاعر مي فرمايد: «بر خود بلرز و رنگ از چهره بباز/ چو تازيانه قهار 
طنز به چرخش درآيد»؛ حاال حكايت ماست. بله، اين ماه قصد داريم 
يك كتاب ارزشمند در زمينه طنز و علم موسيقي به شما معرفي 

كنيم. 
خب همان طور كه از اسمش پيداست طنز 
از مسائل اجتماعي جدا  نبايد  موسيقيايي 
باشد، زيرا با گذشت سال ها بعضي آهنگ ها 
و نغمه ها چه در ايران و چه در جاهاي ديگر 
از مسائل روز و اجتماع جدا نبوده اند، چنان 
كه از گذشته هاي دور آهنگي به جاي هزاران 
لشكر در زمان و مكان خاصي تاثير داشته كه 
نمونه هاي آن بسيار است. بنابراين موسيقي 
در دست  را  ساز  كه  بوده  هنرمندي  زبان 
مي گرفته و با توجه به تحوالت اوضاع زمانه 
خودش آن را مي نواخته كه اثر آن پس از گذشت سال هاي متمادي 
همچنان بر جاي مانده. پس نبايد هر سازي را فقط به عنوان يك شي 
كه تاريخ مصرف دارد قلمداد كنيم. بنابراين براي نوشتن درباره آن و 

حتي درباره طنز بايد دقت كافي و وافي مدنظر قرار گيرد. 
مجموعه «طنز داستاني موسيقيايي» اولين كتابي است كه مستقًال 
به طنز موسيقي مي پردازد و از بخش هاي واقعي و متنوعي همچون 
«مجلس ختم ابوي حاج آقا محسن و آهنگ بادا بادا مبارك بادا»، 
«ايراني آهنگ ايراني بلد نيست...»، «از اوستايي تا استادي»، «سياره 
زهره و موسيقي ما...»، «ناي هفت بند بشكند اما كاله»، «موسيقي 
تلفيقي و دكتر كيلويي» و... تشكيل شده است. خواندن اين كتاب را كه 
سرشار از خاطرات دسته اول موسيقيايي از آهنگ سازان و خوانندگان 

موسيقي ايران است به همه خوانندگان باشگاه پيشنهاد مي كنيم!
جهانگير(عباس)  موسيقيايي/  داستاني  طنز  كتاب:  مشخصات   

داناي علمي/ نشر سوره مهر/ 1389/ قيمت19000ريال

خبر طنز:
باكتري ها زندگي را شادتر مي كنند!

احساس مي كنيد قدري افسرده شده ايد؟ شادي كمتري را تجربه مي كنيد؟ احساس رضايت 
از زندگي چه طور؟ چه راه حل هايي را امتحان كرده ايد؟ شايد يك تزريق،  حال شما را خيلي خيلي 
بهتر كند. نه،  در مورد روان گردان ها و مانند آن صحبت نمي كنيم. در مورد آلوده كردن خودتان 

با يك باكتري حرف مي زنيم!
«ام.واكايي» در آغاز قرار بود درماني تازه براي سرطان باشد؛ ايده اين بود كه با تزريق باكتري،  
سيستم ايمني بدن تحريك شود تا تومور را از بين ببرد. اما اين «مطالعه دو سر كور»، در اولين 
مرحله آزمايشي خود بر روي بيماران مبتال به سرطان ريه،  تاثير مثبت چنداني بر روند بهبود 
بيماري سرطان نشان نداد،  اما در عوض تاثيري غيرمنتظره داشت: كساني كه باكتري به بدنشان 
تزريق شده بود به نحو چشم گيري خلقشان باال رفت و كيفيت زندگي شان به شدت بهبود يافت!. 
(مطالعه دو سر كور به مطالعه اي گفته مي شود كه افراد شركت كننده و محققيني كه ناظر بر مطالعه 

هستند، از هدف مطالعه خبر ندارند!)
ظاهراً داستان مفصل تر از اين حرف ها است. به گفته گراهام روك از دانشكده پزشكي كالج لندن،  
به نظر مي رسد كه اين باكتري و سيستم ايمني بدن ما دوستان قديمي هستند و اين باكتري كه 
به اختصار «ام.واكايي» ناميده مي شود،  به نحوي جالب روي سيستم ايمني بدن تأثير مي گذارد. 
همچنين محققين قصد دارند مرحله بعدي مطالعه خود را با بيماران مبتال به سرطان پروستات 

ادامه بدهند!. و صد البته ما هم در صفحه علم وطنز منتظر مي مانيم!

كارتون طنز:

One, Two, Three / Billy Wilder / 1961


