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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

در حوالي ادبيات  در همين حوالي  شليك از فاصله نزديك
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كرگدن نامه

با ه��ر مت��ر و معي��اري كه 
فك��ر كني��د عل��ي كريمي 
نبايد در برنام��ه نود حضور 
پي��دا مي كرد. نباي��د آينده 
زندگ��ي فوتبال��ي اش را به 
خط��ر مي انداخ��ت و نبايد 
به حرف كس��اني كه احتماال نفع شخصي از نزاع او 
و فدراس��يون فوتبال مي بردند، گوش مي سپرد و 
خودش را گوش��ت جلوي توپ مي كرد. اما اين كار 
را كرد و احتماال بيش از هرك��س ديگري رضايت 
خودش را جلب كرد. يعني وقتي پس از برنامه نود 
جلوي آينه رف��ت براي خودش صلوات فرس��تاد و 
زيرلبي گفت: تو معركه اي پس��ر! درست مثل رضا 
موتوري كه وقتي تصميم گرفت پول هاي دزدي را 
به پليس بدهد و با مخالفت مادرش روبه رو شد كه به 
طعنه گفت: مي خواي دختره خوشش بياد؟ گفت: 
نه ننه! مي خوام هفتاد سالِ سياه كسي خوشش نياد، 
برعكس مي خوام همه بدشون بياد،  اين منم كه باس 
خوشم بياد. خيلي ها پريش��ب تا حاال براي كريمي 
هورا كش��يده اند،  خيلي ها هم كار او را نپسنديدند 
و حتي بعضي ها به طعنه او را حاتمي كياي فوتبال 
خطاب كردند اما علي كريمي بي پرواي ننگ و نام 
فقط كاري كرد كه خودش خوش��ش بيايد. اينكه 
حرف هاي كريمي چه تاثيري بر فوتبال ما مي گذارد 
يا نمي گذارد اصال مهم نيس��ت. اينكه حضور او به 
عنوان منتقد، راه را براي ديگر منتقدان باز مي كند يا 
مي بندد هم مهم نيست. اينكه چه كساني از سادگي 
و صفاي باطن علي كريمي سوءاستفاده مي كنند 
و مي خواهند از گرده او براي رس��يدن به قدرت باال 
بروند هم مهم نيست. مهم اين است در زمانه اي كه 
همه مي خواهند كاله ش��ان را سفت بچسبند تا باد 
نبردش و حتي غيرت و عدالت هم رانتي و باسمه اي 
و فيك شده، س��ر و كله يك شورش��ي بي كله پيدا 
مي شود تا به ما يادآور شود هنوز هم مي توان بدون 
انگيزه هاي پلشت سياسي و منفعت فردي، كافه را 
به هم ريخت. در اجاقي طمع ش��عله نمي بندم و به 
اين خردك ش��رر دلخوش��م تا چراغ بعدي را كدام 

قلندر روشن كند. 

دوران  روياه��اي  از  يك��ي 
نوجوان��ي ام ك��ه آن را وجه 
افت��راق خودمان ب��ا دنياي 
آن ور آب��ي مي دانس��تم، آن 
شيشه شير و روزنامه  تا شده 
 ت��ر و تمي��زي بود ك��ه توي 
اين فيلم ه��اي فرنگي يك پس��تچي خوش اخالق 
ب��ا دوچرخه  مي آورد و مي گذاش��ت پش��ت در اين 
خانه ه��اي وياليي كه قس��متي از روي��اي زندگي 
آرماني را تجس��م مي بخش��يدند. شيش��ه شير و 
روزنامه تا شده، در ذهن سمبل زده ما نماد سالمت 
روح و جس��م بودند ولو اينكه كس��ي آن روزنامه را 
نخواند يا براي نوشيدن از شيشه شير برنامه  خاصي 
نداشته باشد، مع ذلك اين بسته اهدايي صرف نظر 
از كاركرد واقعي اش پيام مهمي با خودش داش��ت 
كه نمي شد از كنارش به س��ادگي عبور كرد: روزي 
كه بدون روزنامه شروع ش��ود، روز بدي خواهد بود.  
با اين حال گذر زمان آن تصوير روش��ن كالس��يك 
را كم كم به دس��ت فراموشي س��پرد و زوم دوربين 
كارگردان ه��ا روي صفح��ات اول روزنامه ه��ا براي 
نش��ان دادن يك خبر مهم، جاي خود را به سرچ در 
صفحه گوگل داد و با اين تغيير رويه تاريخي، شوخي 
تبديل ش��دن روزنامه به دس��تمال ش��ب عيد، به 
واقعيت نزديك شد و روزنامه نگاران آن اعتبار سابق 
را از دس��ت دادند و ژورناليسم ناچار شد به كنج انزوا 
پناه ببرد. اين سرنوشت تاس��ف بار كه مي توان آن را 
نقطه آغاز انحراف اوليه در كار رس��انه اي دانس��ت، 
نتايجي به ب��ار آورده كه كمتري��ن آن قطع رابطه 
ش��هروندان با روش��نفكران بوده. اينكه مردم فكر 
مي كنند از روزنامه ها بي نيازند، موضوعي است كه 
جامعه شناس��ان بايد آن را بررسي كنند اما واقعيت 
اين است كه نخس��تين نتيجه اين رويگرداني رواج 
غم انگيز »حرف مفت« اس��ت، رواج بي س��وادي در 
پوشش »هر شهروند يك خبرنگار«. در اين وضعيت 
تراژيك، آغاز انتشار هر مطبوعه اي را بايد به فال نيك 
گرفت ولو اينكه سياست هاي آن مطبوعه با سليقه ما 

جور درنيايد. 

»آن لحظه محكوميت در برابر وجدان خود 
را چند برابر كنيد وقتي بازيگري گريم كرده 
و جامه پوش��يده، قبل از توقف بر صحنه به 
س��وي بازيگر نقش مقابل خود سري تكان 
مي دهد ب��ا اين اعتقاد كه او واقعيتي اس��ت 
كه به درون توهمي داخل مي ش��ود و شما 
همان چيزي را خواهيد پنداش��ت كه من پنداشتم بر سر بازيگران 
اين حماس��ه مي آيد. اما آنها بازيگر نبودند. آنها انتخاب شده بودند 
يا خودشان نقش هاي ش��ان را در اين داستان مقدس انتخاب كرده 
بودند. داس��تاني كه تا 9 روز و ه��ر روز دو س��اعت در عصر تا غروب 
خورشيد اجرا خواهد ش��د. آنها تازه كار نبودند؛ مومن بودند. هيچ 
اصطالح تئاتري اي براي توضيح و تفسير و تعريف آنها وجود ندارد. 
براي بازي در نقش ش��ان نياز نداش��تند در آن فرو رون��د. بازي آنها 
همانقدر طبيعي و روان بود كه حركت تيره��اي بامبو كه در مرتع 
عصر از اين سو به آن سو مي پريدند.« عليرضا آبيز، مترجم گزيده كار 
كش��ورمان كتاب »ِدِرك والكات: گزيده ش��عر ها، سخنراني  نوبل، 
ويژگي هاي شعر، زندگينامه« را در چهارمين مجموعه نوبلي ها در 
نشر مشكي منتشر كرده اس��ت. مجموعه نوبلي ها به قصد آشنايي 
مخاطبان فارس��ي زبان با ش��اعران نوبليست منتش��ر مي شود. در 
هركدام از اين كتاب ها، نمونه اي از اشعار شاعر به همراه سخنراني اش 
در آكادمي نوبل آمده است. مترجم كوشيده  جهان شعري شاعر را 
هم در متني توصيف كند. عليرضا آبيز، مترجم كه در عين حال شعر 
هم مي سرايد با رجوع به منابع فراوان در دست، از جمله كتاب هاي 
والكات و آن چه ديگران درباره اش نوشته اند، شناخت نامه  مختصري 
جمع آورد. والكات در سرزميني استعمارزده و چندفرهنگي بزرگ 
شده و با زندگي اطرافيان خود بس��يار آشناست. به سبب مصيبت 
اس��تعمارزدگي ، كش��ورش  ترينيداد كه زيس��تگاه فرهنگ هاي 
گوناگون است، اين ش��اعر از طرفي با فرهنگ بوميان كاراييب و از 
طرف ديگر س��نت هنر و ادبيات غرب و هندي هايي كه به آن محل 
آورده بودند مأنوس اس��ت. او كوشيده است فرهنگ حوزه كاراييب 
- قصه هاي فولكلوري��ك، ترانه ها، نمايش هاي آيين��ي و… - را در 
آثارش نمايش دهد و اين سنت را زنده نگاه دارد. والكات درعين حال 
نمايشنامه نويس بزرگي بود. بسياري از نمايشنامه هاي او بر صحنه 
مشهور ترين تماشاخانه هاي دنيا به نمايش درآمده اند. »از چهار صبح 
بي خواب/ گوش مي دهم به اين باراِن نرم سحر خيز/ و بسيار موزون/ 
و همچنان كه سرمايش مغز استخوانم را كرخت مي كند/ مي انديشم 

كه دارم به چهل سالگي نزديك مي شوم...«

ديروز از قول سخنگوي نيروي انتظامي، خبرگزاري ها 
نقل كردند كه پلي��س در روز ولنتاين مطابق قانون به 
وظايفش اقدام و »برخورد« مي كن��د، اداره اماكن هم 
دستورات الزم را از باالدس��ت گرفته و مي داند و آماده 
اس��ت تا جلوي اجالف بعضي مغ��ازه داران را بگيرد. 
بازار آكساسوارهاي عاشقانه رونقي باورنكردني دارد و 
عده اي را گمان بر اين اس��ت كه اگر اقدامات به موقع 
پليس نباش��د همانا ايمان و امان مردم در داغي بازار 
ولنتاين مي سوزد و دود مي ش��ود و به هوا مي رود. لذا 
نه فقط امسال كه س��ال قبل هم پليس به موقع وارد 
عمل ش��د و مقابل اين قرتي بازي ها را گرفت. بگرديد 
پيرارسال و پس پيرارس��ال و قبل ترش هم مي توانيد 
خبرهايي پيدا كنيد ك��ه حكايت از اق��دام و برخورد 
نيروي انتظامي مي كند؛ برخوردهايي كه مع االسف، 
دس��ت بر قضا، نتيجه عكس دادند و منجر به ترويج و 
تبليغ ولنتاين ش��دند. از قضا سركنگبين صفرا فزود/ 
روغن بادام خش��كي مي نمود. اگر قبال هزار نفر دنبال 
ش��كالت قلبي و پانداي باطري دار بودند از صدقه سر 
همين اقدامات و برخوردها حاال ضربدر هزار شده اند و 
افزايش باورنكردني يافته اند. اگر مي شد عدد رقم هاي 
بيزينس ولنتاين را احصا كرد آن وقت بهتر و عيني تر 
و مس��تدل تر خدمت تان عرض مي كردم كه از كجا به 
كجا رسيده ايم. مخ ناظر بي طرف سوت مي كشد وقتي 
مي بيند كه در عين بحران دالر و بي پولي و مشكالت 
فراگير معيشتي، چنين مشتاقانه دختر پسرها به خنزر 
پنزر فروشي ها هجوم مي برند و اين سنت جديدالعهد 
را گرامي مي دارند. فقط دالر پنج هزار تومني نيس��ت 
كه ملت در خريدن��ش از هم س��بقت مي گيرند و در 
پس اندازش روي دس��ت هم بلند مي شوند بلكه براي 
خريدن ش��كالت تلخ و عروس��ك هاي اس��مورف و 
تخم مرغ شانسي و فندك و قهوه جوش نيز از سر و كول 
هم باال مي روند، بدجور هم ب��اال مي روند. مغازه هايي 
در همين تهران هس��ت كه جلوي صندوق شان ملت 
صف بس��ته اند براي پول دادن. ب��اورش براي اينها كه 
در خارج نشس��ته اند و راه��ي جز اعتماد ب��ه ماهواره 
و اينترنت ندارند س��خت اس��ت، زير بار هم نخواهند 
رفت كه تهراني ها، بلكه مش��هدي ها و ش��يرازي ها و 
اصفهاني ها، حتي نراقي ها و فسايي ها و قهدريجاني ها 
در سايه تحريم و در بحران ركود و در سيطره بيكاري و 
در حين ستيز با نظام سلطه، در گرامي داشت »ولنتاينز 
دي« گوي س��بقت را از پاريس و لندن ربوده اند. شب 
كريسمس، در تهران گوزن و پاپانوئل و درختچه هايي 
آكنده از جوراب قرمز چنان فراگير بود كه نظيرش را 
در مادريد و رم و برلين نمي ديديد. نه اينكه من چشم 
ديدن اينها را نداشته باش��م و بخواهم از اين طريق به 
اماكن راپورت بدهم و اعتراض كنم كه چرا نمي گيريد 
و نمي بنديد و اق��دام و برخ��ورد نمي كنيد. برعكس. 
اتفاقا اعتراض من متوجه نيروي انتظامي است كه به 
خاطر همين اقدام و برخورد عليحده، كاري كرده  كه 
عوام الناس فكر كنند س��ن والنتينو هم رگ و ريش��ه 
ايراني داش��ته و رفيق اورود اول و بر و بچه هاي نهضت 
ش��عوبيه بوده. ش��ايد كه چه عرض كنم، ش��واهد و 
قرايني اظهر من الشمس پيش چش��م مان قرار دارد 
كه معلوم مي كند از مقابله نه چندان ضروري ماموران 
بچه هاي مردم س��ر لج افتاده اند و ولنتاين را در عداد 
چهارشنبه سوري و شب يلدا نشانده اند. اصال نيازي به 
دليل و اقامه برهان نيست. همين كه سال هاست داريم 
برخورد و اقدام مي كنيم، هزينه سنگين مي پردازيم، 
بدنامي براي خود مي خريم، ماجرا درس��ت مي كنيم، 
خود و ديگران را به زحمت بس��يار مي اندازيم و دست 
آخر نتيجه عكس مي گيريم بهتري��ن حجت موجه 
اس��ت كه يك جاي كار مي لنگد. همين كراوات ساده 
را اول انقالب مردم خودشان داوطلبانه كنار گذاشتند 
و طرفش نرفتند. اما همين ك��ه اماكن به مغازه ها گير 
داد و اقدام و برخ��ورد قانوني كرد، رون��ق كراوات هم 
برگشت و تبديل به يك نماد سياسي شد... بي انصافي 
نبايد بكنيم. ما بي��ش از آنچه به گف��ت آيد ممنون و 
وامدار نيروي انتظامي هستيم. شك نيست كه در سايه 
زحمت و تالش و فداكاري پليس خدوم و زحمتكش 
ايران است كه شب ها س��ر راحت بر بالين مي گذاريم. 
انصاف حكم مي كند قدر پليس را بدانيم. اما از اين طرف 
هم برادري حك��م مي كند كه انتق��اد كنيم و بگوييم 
كه اقدام و برخورد در چنين عرص��ه اي كه آميخته با 
دلدادگي و تبليغ��ات و غربزدگ��ي و بامزگي و مهم تر 
از همه اينها بازاري با گردش ميلياردي اس��ت، راه به 
جايي نمي برد و يك اقدام مبتذل س��اده و دم دس��تي 
را تا حد يك نماد سياسي/ اجتماعي ارتقا مي دهد. در 
اين ميان س��ود اصلي به جيب سرمايه داراني مي رسد 
كه براي مص��رف زده كردن جوانان اين س��رزمين از 
هيچ تالشي فروگذار نيستند. اينكه پسري به دختري 
گيفت بدهد و با يك حركت جهان��ي، كارش را پيش 
ببرد، خوب يا بد، در حكم نوك كوه يخي اس��ت كه از 
آب بي��رون زده. زير آب چيزي كه عظمتش چش��م 
را گ��رد مي كن��د مصرف زدگ��ي روزافزون ماس��ت. 
مصرف زدگي روزافزوني كه باال ت��ا پايين مان را آلوده 
كرده است... انقالب به باال و انقالب به پايين هم ندارد. 
بالي مصرف زدگي بر سرمان نازل ش��ده و كوچك و 
بزرگ مان را گرفتار ك��رده. مقابله با اين ب��ال كار اداره 
اماكن نيس��ت. الاقل تجربه نش��ان داده ك��ه نه تنها 
توفيقي حاصل نمي شود بلكه نتيجه عكس مي دهد و 
بال را بزرگ تر و مقاوم تر مي كند. اتفاقا شايد در چنين 
مناسبت هايي بهتر آن باشد كه پليس يك طرف ديگر 
را نگاه كند و عجالتا كار به كار بچه ها نداشته باشد. الاقل 
در اين روزها گير ندهد و كار را بر خودش و بقيه سخت 
نكند. در عوض بزرگ ترها را خبر كند كه بنش��ينند و 

فكري جدي براي جامعه مصرف زده مان كنند. 

گاهيبهآسماننگاهكنبهچهلسالگينزديكميشومرويايروزنامهتاشدهشورشبيدليل

عصر چهارشنبه و در فضاي مجازي كسي حواسش به رسيدن پيكر سه شهيد دريانورد سانچي 
به تهران نبود. انگار نه انگار كه همين ماه گذش��ته يك هفته تمام س��وختن كشتي روي آب را 
تماشا كرديم.  اهالي هميش��ه حاضر در صحنه درگير خبرهاي ديگري بودند و اين طور شد كه 
خانواده هاي داغدار در تنهايي و فقط با همراهي جمعي از مسووالن و سربازان نيروي دريايي به فرودگاه رفتند و در 

روز نيمه ابري تهران، پيكر شهداي خود را تحويل گرفتند. عكسي كه مي بينيد از خبرگزاري ايرنا انتخاب شده است. 

از سر دلسوزي

فكر مي كنم همه م��ا هر صبح كه 
از خانه بيرون مي زنيم تا ش��ب كه 
به بس��تر مي رويم، هزار ش��كايت 
مي كنيم و هزار شكايت مي شنويم. 
در تاكس��ي، اتوبوس، مترو، محل 
كار، رس��توران و مهمان��ي، ب��ا هر 
كسي كه سر صحبت باز مي شود، 
شكايت مي كنيم و شكايت مي ش��نويم. از عقب ماندگي، 
نامهرباني، بي صداقتي و بي فرهنگي مي ناليم و فردا دوباره 
روز از ن��و روزي از نو. اما واقعا اين دور تسلس��ل تا كجا قرار 
اس��ت ادامه پيدا كند؟ آن روز صبح كه خن��دان از خواب 
برخيزيم و از هيچ چيز ش��كايت نكنيم و هيچ كس هم از 
روزگارش شكايت نكند چه وقت مي آيد؟ اگر از من بپرسيد 
مي گويم در صورتي كه به ش��كايت ك��ردن خو بگيريم، 
هيچ وقت! نه آنكه به آينده ايران اميدي نيست، نه، من آينده 
ايران را پر از شادماني و س��عادت مي بينم. اما اگر اين روند 
را ادامه بدهيم، ديگر هيچ چيز ما را راضي نمي كند، ديگر 
خوبي ها را نمي بينيم، يادمان مي رود كه زندگي زيباست 
و هزار دليل براي شاد بودن وجود دارد.  حتما شما هم سوار 
خودرويي شده ايد كه راننده اش از بي مباالتي و خالفكاري 
رانندگان ديگر سخت خشمگين اس��ت و زبان به درشتي 
مي گش��ايد و ش��كايت مي كند، اما خ��ودش هم تخلف 
مي كند و تند مي راند و راه را بر ديگران سد مي كند و حق 
پيادگان را ادا نمي كند. البته كه او فقط نمونه اي از هزاران 
نفر از ماست كه هركدام در ش��غل و جايگاه خود مشغول 
ناليدن و شكايت كردن از ديگران هستيم، رفتارهاي آنان 
را خوش نمي داريم، گران مي فروش��يم، كم مي فروشيم، 
دقت الزم را در انج��ام وظيفه به خرج نمي دهي��م، گاه با 
ديگران بي حوصلگ��ي و نامهرباني و درش��تي مي كنيم، 
اما از ديگران انتظار داريم كه به بهترين شيوه با ما سلوك 

كنند. خودمان را نمي بينيم و اعمال ديگران به چشم مان 
مي آيد و بر آنها ايراد داري��م و روش و منش خود را معيار و 
درست مي دانيم. هشدار كه ما اندك اندك تبديل به ملتي 
مي شويم كه يكديگر را دوست نداريم، كينه مي ورزيم و هر 
يك ديگري را و دولت را مس��وول ناكامي ها و سختي هاي 
زندگي مي دانيم. در اين بين از دولت انتظار داريم كه تمامي 
مش��كالت را حل كند. تصور مي كنيم دول��ت غول چراغ 
جادوست و كافي اس��ت فقط ما بخواهيم تا او با سرپنجه 
جادويي اش مشكالت را حل كند. اما اين دولت و اجزايش 
هم برآمده از ما هستند.  مثال در مورد معضل آلودگي هواي 
تهران، واقعا دولت بدون حمايت و همكاري مردم چه كاري 
مي تواند بكند؟ حجم استفاده مردم از خودروهاي شخصي 
و ميزان مصرف بنزين غيرقابل باور است، همه ما به سختي 
در مقابل افزايش قيمت سوخت مقاومت مي كنيم و حاضر 
هم نيس��تيم كوچك ترين تغييري در عادت اس��تفاده از 
خودروهاي ش��خصي بدهي��م، از دولت و ش��هرداري هم 
مي خواهيم كه اين مشكل را حل كنند، حال تصور كنيد 
كه آنها بدون مردم و همكاري آنها واقعا چه كاري مي توانند 
بكنند؟ بگذاريد توضيح بيشتري بدهم تا متهم به ناديده 
گرفتن مسووليت دستگاه هاي دولتي و حق مردم نشوم.  
اگر بخواهم عرضم را كوتاه كنم و موجب سردرد نشوم بايد 
بگويم براي آنكه مشكالت عديده مان را حل بكنيم بايد حق 
شهروندي را مطالبه بكنيم و در مقابل مسووليت هاي ناشي 
از اين حق را هم بپذيريم. حق و مس��ووليت مالزم يكديگر 
هس��تند و نمي توان ذيحق بود اما مسووليتي را نپذيرفت. 
براي آنكه شهروند باشيم و حق برخورداري از حقوق آن را به 
دست بياوريم بايد آداب آن را هم به جاي آوريم. بايد اصالح 
را از رفتارهاي اجتماعي خود ش��روع كني��م.  بايد خود را 
ملتزم به رعايت قانون كنيم و ديگران را هم به رعايت قانون 

مهربانانه تشويق كنيم چون مهرباني، مسري است. 

چرا از خودمان شروع نكنيم

عكس نوشت

نيوشا    طبيبي 

تخته سياهتاكسي نوشت

دماي ه��واي ته��ران ام��روز صب��ح 14 درجه 
سانتيگراد است و تا ش��ب به 7 درجه سانتيگراد 
مي رس��د. هوا آفتابي اس��ت و براي ديدن تهران 
ابري و خوش آب و هوا بايد تا فردا صبر كنيد. فردا 
بيشترين درجه هوا 12 درجه سانتيگراد است و 
كمترين هم 8 درجه سانتيگراد. بارندگي از صبح 
شنبه آغاز مي شود و »تخته س��ياه« امروز هم در 

همين  خط  تمام. 

برايبارانتاشنبهصبركنيد راننده تاكسي نگاهم كرد و پرسيد: »اين هفته درباره چي مي خواي بنويسي؟« گفتم: »نمي دونم، بايد ببينم توي تاكسي حرف چي پيش مي ياد... شايد 
درباره جشنواره فيلم بنويسم، شايد هم درباره كسايي كه سيمرغ بردن يا درباره شب اختتاميه.« بعد كمي فكر كردم و گفتم: »شايد هم درباره برنامه نود 
و حرف هاي علي كريمي و آقاي ساكت بنويس��م.« راننده بي آنكه چيزي بگويد، راديو را روشن كرد. گوينده راديو داشت مي گفت كه »ميزان ذرات معلق 
در هواي شهر اهواز بيشتر از چهل وهفت  برابر حد مجاز شده است، به همين دليل آموزش و پرورش...« راننده راديو را خاموش كرد و گفت: »چهل وهفت 
برابر بيش��تر از حد مجاز مي دوني يعني چي؟« گفتم: »باورم نمي شه. مگه مي شه؟« راننده گفت: »از يك تا چهل وهفت بش��مار.« گفتم: »يك، دو، سه، 
چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، يازده، دوازده، سيزده، چهارده، پانزده، ش��انزده، هفده، هجده، نوزده، بيست، بيست ويك، بيست ودو، بيست وسه، 
بيست  وچهار، بيست وپنج، بيست وشش، بيست وهفت، بيست وهشت، بيست ونه، سي، سي ويك، س��ي ودو، سي وسه، سي وچهار، سي وپنج، سي وشش، 
سي وهفت، سي وهشت، سي ونه، چهل، چهل ويك، چهل ودو، چهل وسه، چهل وچهار، چهل وپنج، چهل وشش، چهل وهفت.« راننده گفت: »چهل وهفت 

برابر بيشتر از حد مجاز، مي فهمي؟« بعد گفت: »من اهل اهوازم.«

چهلوهفت

سروش  صحت

سيدعلي ميرفتاحاسداهلل   امراييحامد   يعقوبيسيدعبدالجواد   موسوي


