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نويسنده: سيدعمادالدين قرشي

سرمقاله: 
تاريخچه زندگي بشريت از نگاه يك فرد سيگاري

آسايش دو گيتي، تفسير اين دو حرف است
سيگار بعد چايي، چايي بعد سيگار

به روايتي، سيگار بزرگ ترين كشف انسان و به اعتقاد بسياري، كشفي مهم تر از آتش و تاثيرگذارتر 
از اختراع چرخ بوده است، زيرا بشر بعد از كشف آتش تا قرن ها راه استفاده از آن را نمي دانست و به 
همين خاطر كبريت توكلي! و فندك تا مدت ها ناشناخته باقي ماندند و مشتري نداشتند تا اولين بار 
دو سرخپوست به نام هاي فيليپ و موريس سيگار باكالسي را اختراع كردند و تازه بعد از آن بود كه 
دانلوپ، موفق شد چرخ را بسازد تا سيگاري ها آن را زير ماشين هاي كمپاني فورد بگذارند و براي خريد 
سيگار از خانه بيرون بروند و اين خروج از خانه منجر به مهاجرت هاي گسترده به قاره هاي جديد شد 
و به تبع آن انقالبي روي داد كه بشريت را وارد عصري جديد كرد، عصري طاليي كه زندگي مدرن 
امروزي از مظاهر آن است.از مهم ترين ابداعات وابسته به سيگار كه ارزشش در عصر كنوني به خوبي 
دانسته مي شود، دم كردن چاي و قهوه است كه مصرف آن به عنوان مكمل، قبل و بعد و حتي در حين 
كشيدن سيگار توصيه مي شود و ديگر اختراع بزرگ آقاي «كبابي» است كه در زمان هاي بسيار دور،  
«چلوكباب» را ساخت تا از عالقه مردم به خوردن يك ديس غذاي چرب قبل از كشيدن سيگار، براي پول 
درآوردن استفاده كند. به اين ترتيب مردم در اين امر خطير مشاركت كردند و به خوردن چلوكباب روي 
آوردند و البته آقاي نائب هم پول دار شد. امروزه كه در آستانه دهه جديدي هستيم بايد بپذيريم كه سيگار، 
نفس را خوشبو، دندان ها را خوشرنگ و ريه  را براي تنفس هواي (تهران) آماده مي كند. دود سيگار فعاليت 
سلول هاي خاكستري مغز را تسريع كرده و به شما براي فكر كردن كمك مي كند. كشيدن سيگار سينه را 
جال مي دهد و صدا را براي خواندن اشعار نو آماده مي كند. هر چند بازار لوازم دخانياتي از تنوع كم نظيري 
برخوردار است و شامل انواع پيپ، قليان، چپق و... مي شود اما بايد دانست كه در گذر ادوار مختلف، سيگار 
همچنان موقعيت استراتژيك خودش را حفظ كرده و از آنجا كه استعمالش آداب خاصي را نمي طلبد، 
دائما به شمار طرفدارانش افزوده شده و در ايجاد پيوند دوستي ها، رفاقت و جوان مردي ها، كاهش هيجانات 
و استرس زدايي، ايجاد موقعيت كاري-شغلي-تبليغاتي و خالصه هر نوع خدمات اجتماعي كه فكرش 
را بكنيد نقش اول را ايفا مي كند. اگرچه در طول اين سال ها همواره سيبل انواع تهمت ها و دروغ هاي 

كارنشناساني كه خود را كارشناس جا مي زنند بوده است و احتماالً خواهد بود. 
  

خواننده علم دوست صفحه علم وطنز، ما از همين اول سالي كمربند هايمان را محكم كرديم كه فكر 
شما را حسابي قلقلك بدهيم و به قول گفتني، شما را به چالش بكشيم، پس مشتاقانه منتظر رسيدن 
اظهارنظرهاي شما خوانندگان عزيز پيرامون اين شبه  سرمقاله علمي مي باشيم! در صورت به اكثريت 
رسيدن آرا با توجه به كليه اصول حاكم بر دموكراسي، در شماره آينده تاريخچه زندگي بشريت از نگاه 

يك فرد غير سيگاري را براي تان خواهيم نوشت!

نقل قول طنز: 

كاريكاتور طنز:
 آنتون پاولوويچ ِچخوف(1860 - 1904) پزشك، داستان نويس، 
طنزنويس و نمايش نامه نويس برجسته روس است. هر چند چخوف 
زندگي كوتاهي داشت و همين زندگي كوتاه همراه با بيماري بود اما 
بيش از 700 اثر ادبي آفريد. چخوف را مهم ترين داستان كوتاه نويس 
برمي شمارند و در زمينه نمايش نامه نويسي نيز آثار برجسته اي از خود به جا 
گذاشته  است. بزرگان داستان نويسي معتقدند كه چخوف با خودداري از 
شرح و بسط داستان مفهوم طرح را نيز در داستان نويسي تغيير داد. او در 
داستان هايش به جاي ارائه تغيير سعي مي كند به نمايش زندگي بپردازد. 

در عين حال، در داستان هاي موفق او رويدادهاي تراژيك جزيي از زندگي روزانه آدم هاي داستان او 
را تشكيل مي دهند. تسلط چخوف به نمايش نامه باعث افزايش توانايي وي در خلق ديالوگ هاي زيبا 

و جذاب شده بود. او را «مهم ترين داستان كوتاه نويس همه اعصار» ناميده اند.

علم  وطنز

بقراط(460 تا 375 پيش از  ميالد)؛ بزرگ ترين 
افالطون  با  هم زمان  كه  است  يوناني  حكيم 
مي زيست. بقراط مدتي به عنوان پزشك دوره گرد 
در سرزمين يونان و آسياي صغير به سياحت و 
طبابت پرداخت. او برخالف آنچه شهرت دارد نه 
مخترع و نه پايه گذار علم طب بود، ولي در زمان 
خود احاطه كامل بر دانِش پزشكيِ علمي و تجربي 
داشته و به  لحاظ تشريح و نقد علمي شناخت 
بيماري ها، سرآمد بود. از قصارات او چنين است: 

 علت اينكه زنبورها وز وز مي كنند اين است 
كه بلد نيستند حرف بزنند. 

 بشر بايد بداند كه فقط و فقط از مغز انسان 
شوخي ها  خنده ها،  خوشي ها،  لذات،  كه  است 
اشك ها  و  اندوه ها  دردها،  غم ها،  همين طور  و 

سرچشمه مي گيرد. 
 حاصل من از فضل فقط اين شد كه بر جهل 

خود دانا شوم.
 اگر شكست نبود، من هم نبودم. 


