نامههاي چاپلين به فرزندش



س�ل�ام فرزندم .نميداني که چقدر مشتاق ديدارت هستم .اميد است که هرچه زودتر مالل
اين فراق بر من پايان پذيرد .حال که از تو دورم خواستم چند نکته را با تو در ميان بگذارم
چرا که تو نمونه يک انس���ان فرهيختهاي پس فراموش نکن که بايد الگوي ش���هرت باشي
اش را به نحو احسن انجام
چرا که هر انساني بايد در جاي و جايگاهي که قرار دارد وظيفه
بدهد .فرزند دلبندم از آنجايي که ش���هر تو ش���هر قانون و قانونمداري است پس تو بايد
تبعيت کني .عزيزم ،جگرگوشه من ،از تو انتظار دارم
از قانوني که در ش���هرت حاکم اس���ت ّ
براي اطرافيانت يک الگو باش���ي ؛ هر وقت در خيابان در حال پيادهروي بودي و ديدي يک
شود هنگامي که به تو رسيد
موتوري به صورت مشکوک و با سرعت دارد به تو نزديک مي
تواند
خودت کيفت را به او بده تا باري را از دوش تو بردارد .فرزندم هر فردي به تنهايي مي
فرهنگساز جامعه خود باشد .اين نکته را در گوشه ذهنت داشته باش و هر وقت خواستي
از عرض خيابان عبور کني از جايي که خطوط عابر پياده کشيده شده هرگز گذر نکن چون
ميداني که خطوط عابرپياده براي رانندگان حکم خط پايان مس���ابقه را دارد و زمانيکه به
دهند تا اولين کسي باشند که از آن رد
شوند پدال گاز را تا آخرش فشار مي
آن نزديک مي
شوند .بنابراين با اين کار به قانون رانندگان احترام بگذار .دلبندم! فراموش نکن هنگامي
مي
ک���ه با اتومبيل خودت در خيابان در حال حرکت ب���ودي و صداي هواپيمايي را در باالي
اي بنبست پارک کن و خودت در پناهگاهي
سرت شنيدي سريعاً ماشينت را داخل کوچه
مطمئن پناه بگير .چرا که ممکن اس���ت يکي از مسافران آن هواپيما بخواهد در آن خيابان
پياده ش���ود و خلبان تصميم بگيرد که در آن خيابان فرودآيد و تو با اين کارت باند خيابان
سازي است .عزيزم
کني توجه داش���ته باش که اين رفتارها ابزار فرهنگ
را براي او خالي مي
هميش���ه سعي کن براي افراد جامعهات يک الگو باشي و حتي با کارت توجه مردم را جلب
کني و آنان را سرگرم کني .مث ً
ال هر وقت با اتومبيلت در حال حرکت از يک اتوبان بودي و
ناگهان با يک خودروي ديگري تصادف کردي در همانجا ماشينت را خاموش کن و پياده
شو به آهستگي و با آرامش به پليس زنگ بزن ولي اص ً
ال ماشينت را از وسط اتوبان به کنار
هاي تصادف لذت ميبرند و به وجدميآيند
اتوبان منتقل نکن چرا که مردم از ديدن صحنه
گیرند پس آنان را از اين ّ
لذت محروم نکن.
و سلفی می
دلبندم! سعي کن هميشه هنگام رانندگي مثل يک معلم براي ديگر رانندگاني که احتماالً
با س���رعت زياد خود خطرآفرين ميش���وند نکاتي را گوشزد کني .به عنوان مثال رانندگاني
هس���تند که براي جلب توجه ديگران بر سقف ماشينشان چراغ گردان ميگذارند و از روي
سوادي حروف انگليسي را به صورت برچسب ميچسبانند و هميشه با عجله و بوق و کرنا
بي
ميخواهند از ديگر رانندگان راه را براي خود بازكنند و س���ريع به مقصدش���ان برسند اما تو
تواني اول با لبخند و گشادگي چهره خود در جلوي خودرودي آنها به آهستگي حرکت
مي
کني و اجازه عبور و س���بقت را به آن رانندگان عجول ندهي تا ش���ايد با آن عمل نيکوي تو
زدگي دست بردارند.
به خودشان بيايند و از اين شتاب
عزيز بابا! حتماً برايت پيش آمده که در خيابان با اتومبيلت در حال حرکت هستي و رانندگان
زيادي از بين خودروهاي ديگر اليي ميکشند و به صورت مارپيچ حرکت ميکنند .تو بايد به
عنوان يک شهروند بافرهنک با آنها همکاري کني و اجازه بدهي از خودروي تو سبقت غيرمجاز
بگيرند و حتي برايشان دست تکان بدهي و بوق بزني تا مشوق آنها باشي چرا که آنها حتماً
براي مس���ابقات رالي
تمرين ميکنند بايد به
آنها حق بدهي چون
تري در
پيست مناسب
اختيارش���ان نيست و
اينها قهرمانان شهر تو
هستند.
اي فرزن���د گرانقدرم!
ميدانم که ميداني از
اين مسائل در شهر تو
زياد است من با بيان
چند نکته خواس���تم
بهانهاي پي���دا کرده
باش���م براي بيان يک
راز خيليخيلي مهم اما
چه کنم نامه ديگر براي
گفتنش جايي ندارد.
کنم در نامه
سعي مي
بع���دي حتماً آنرا با تو
در ميان بگذارم .راستي
حالت چطوراست؟

مشاوره دکتر فروپاش

آقاي تميزباشيان

س�ل�ام دکتر فروپاش .من يک جوان  42ساله
ساده و پاک و بي غل و غش و سالم هستم که
نه با رفقايم دورهمي ميروم و نه اهل دود و دم
هس���تم .تمام روز در خانه هستم و با اين همه
خصوصيات خوبي که در خودم سراغ دارم خواهر
و برادرهايم به من ميگويند تو مش���کل داري.
دانم آنها مش���کلدار هستند
با اين که من مي
و عم���رم را به پاي آنها گذاش���تم و مدام تذکر
ميده���م که با جوراب کثيف روي فرش نروند.
با ليوان خودش���ان آب بخورند .دستهايش���ان
را روزي هش���ت بار بشويند .سرساعت  6براي
ورزش صبحگاهي و دويدن بيدار ش���وند ،با اين
همه خصوصيات سالم به مني که روي تميزي
گويند من
و سالمتي بسيار حساسيت دارم مي
نظمي آنها
مش���کل دارم .نفسم از کثيفي و بي
بند آمده شما بگوييد چطور به آنها بفهمانم آنها
مشکل دارند؟
پاسخ دکتر:
دوست جوان  42س���اله مشکل دار من .نامه
مش���کل دارت را با دستهاي شاتوتيام خواندم
و ضمن خواندن آن تمام انگش���تانم را تک تک
ليس زدم .خوب اس���ت بدان���ي موقع خواندن
نامهات بوي جورابم داشت اذيّتم ميکرد اما نامه
ت���و آنقدر جذاب بود که با همان جوراب کثيف
ام را به
روي مبل دراز کشيدم و دستان شاتوتي
ديوار کش���يدم و به تو فکر کردم و مشکالتت را
به خوبي و از نزديک لمس کردم.
نگار نگارينا....
سالم دکتر فروپاش .در شرايط بسيار بدي قرار
دانم چطور بفهمم خواس���تگارم
دارم که نمي
خوب اس���ت يا بد ...همه ميگويند آدم خوبي
شود خوب بودنش را فهميد؟
است اما از کجا مي
لطفاً راهنمايي کنيد.
دکتر فروپاش
س���رکار خانم .خواس���تگار مثل يک هندوانه
سربس���ته است پس اول بايد سرش را بريد تا و
فهميد که خوب است يا بد...براي اينکه بفهميد
خوب است يا بد بهتر است که دوتا توي شکمش
بزنيد اگر صداي طبل داد يعني خوب و رسيده
اس���ت و اگر نه يعن���ي بايد برود و حاال حاالها
آفتاب بخورد .راه ديگرش هم اين اس���ت که از
خودش بپرسيد که خواستگار محترم! تو خوب
هستي يا بد....

دوداستانکكوتاهطنز
دختر صد ساله
جوانی تحصیلکرده و دانش������مند
پیش شخصی ثروتمند رفت که
دخترش را خواستگاری کند!همین
که مرد چشمش به قیافیه جوان
افتاد،ازاینکه چنین دامادی داشته
باشد بسیار خوشحال شد.لذا برای
راضی کردنش گفت:من سه دختر
دارم که هیچکدام هنوز شوهر نکرده
اند و میخواهم همه با راحتی کامل
زندگی زناشویی خود را آغاز کنند.
ازین جهت تصمیم گرفته ام به
هریک از آنها موقع عروسی به
تناسب سنشان پولی بدهم که
با دست خالی خانه شوهر نرفته
باشند!برای دختر هیجده ساله ام
 18میلیون...برای دختر بیست و
شش ساله ام  26میلیون ..برای
دختر س������ی و چهار ساله ام هم
 34میلیون...حاال هر کدام را شما
بخواهید مانعی ندارد
.جوان پس از کمی فکر گفت-:
ببخش������ید ش������ما دختر صد ساله
ندارید؟
صندلی
یه روز یه استاد فلسفه میاد سر
کالس و به دانش������جوهاش میگه:
«امروز میخ������وام ازتون امتحان
بگیرم ببینم درسهایی رو که تا حاال
بهت������ون دادمو خوب یاد گرفتین
یا نه…!»
بعد یه صندل������ی میاره و میذاره
جلوی کالس و به دانشجوها میگه« :با
توجه به مطالبی که من تا به امروز
بهتون درس دادم ،ثابت کنید که
این صندلی وجود نداره!»
دانشجوها به هم نگاه کردن و همه
شروع کردن به نوشتن روی برگه.
بعد از چند لحظه یکی از دانشجوها برگه
شو داد و از کالس خارج شد.
روزی که نمره ها اعالم شده بود،
باالترین نمره رو همون دانشجو
گرفته بود!
اون فقط رو برگه اش یه جمله
نوشته بود« :کدوم صندلی؟»
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