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گرینویچ

کشف دوباره  روستای باستانی 

 

انگلیس: گرمای جهانی و کم آبی در دنيا، حيات بشر 
را به چالش کشيده است اما برخی پيامدهای ناخواسته 
این پدیده اقليمی، باعث شگفتی می شود. در یک مورد 
عجيب در انگليس، پایين رفتن سطح آب یک سد باعث 
شده تا بقایای یکی از روستاهای قرون وسطی از دل 
آب بيرون بياید و فرصت بی نظيری به مورخان برای 
بررسی زندگی مردم در این منطقه بدهد. این روستا 
حدود 100سال پيش به خاطر احداث سد نيویورک 
شــایر انگليس زیر آب رفت و بســياری از افراد حتی 
وجود آن را فراموش کــرده بودند. مورخان می گویند 
که این روستا، بسيار قدیمی و از دوران قرون وسطی در 
این منطقه برپا بوده است. این منطقه به صورت سنتی 
در اختيار پادشاهان انگليس بوده اما در دوران هنری 
هشتم، به مردم عادی داده شده و هميشه روستایی آباد 
و پرجمعيت بوده است.حاال مورخان بدشان نمی آید 

بعد از یک قرن خواب زیر آب، نگاهی به آن بيندازند.

وداع طوالنی با تلخی دلچسب قهوه
محبوب ترین نوشيدنی دنيا، روزبه روز گران تر می شود و احتماال در آینده ای نه چندان دور، به خاطره ای تلخ تبدیل خواهد شد 

هديه تولد؛ 250هزار دالر نقد   
 

آمريــکا: جيمــز هــاردن یکــی از معروف تریــن 
بسکتباليســت های حال حاضر دنيا و ســتاره بســکتبال 
ليگ آمریکا، با جشــن تولد عجيب و واقعا باورنکردنی اش 
حسابی جنجال به پا کرده است. او که از اسطوره های ورزش 
بسکتبال کشورش به شــمار می رود، چند روز است مدام 
عکس هایی از خودش و دیگر ستاره های بسکتبال منتشر 
می کند،  که با توجه به جایگاه او طبيعی اســت. اما چيزی 
که عجيب اســت، لو رفتن فيلم  یکی از جشــن های تولد 
اوست؛ در این مراسم، ليل بيبی یکی از رپرهای آمریکایی، 
یک کيف ســنگين که در تصویر مشخص است را به سمت 
هاردن می برد و به دســت او می دهد. وقتی هاردن کيف را 
باز می کند ،  چندین دسته اســکناس و مقدار زیادی سکه 
به چشــمش می خورد. این هدیه ناقابل، در واقع 250هزار 
دالر پول نقد است.مدل هدیه این کيف پر از پول و محتوای 
شــگفت انگيز آن، بازتاب زیادی در شــبکه های اجتماعی 
سراسر دنيا داشته است. در یک فيلم دیگر هم هاردن کيک 
چند طبقه  تولدش را،  سالم و دســت نخورده از افرادی که 
کيک را برایش می آورند می گيــرد و در یک قایق تفریحی 
به دریا می اندازد، بدون این که خم به ابرو بياورد. یک تولد 

چقدر می تواند حاشيه داشته باشد؟

گورستان معلق 2هزار ساله 
 

فیلیپین: مردم مختلف در سراســر دنيا،  آیين های متفاوتی 
بــرای بدرقه مردگان خود به دنيای پســين دارنــد. در ميان 
این آیين هــای متفاوت، هيچ کــدام به انــدازه دفن مردگان 
 در گورســتان های معلــق که ســابقه ای 2هزار ســاله دارد 
منحصر به فرد نيست. مردم در قبيله ایگوروت در فيليپين، از 
آیين باستانی پيروی می کنند که در آن، مرده ها در تابوت های 
کوچکی گذاشته می شــوند و در یک دره که نام دره پژواک بر 
آن گذاشته اند، از صخره ها آویزان می شوند. براساس آیين کهن 
این قبيله، کهنساالن وقتی که احساس کنند زندگی شان رو به 
پایان است، شروع به ســاختن تابوت خود می کنند. وقتی هم 
که این تابوت ها به محل آویزان شــدن برده می شوند، مردم با 
فریادهای بلنــد،  دیگر مردگان را از آمدن یــک تابوت جدید 
خبردار می کنند. گفته می شــود یک دليل شکل گرفتن این 
آیين، ســيل های ویرانگر فيليپين اســت. هرچند خود مردم 
می گویند با قــرار دادن تابوت ها بر باالی صخــره، راه آنها به 

بهشت را کوتاه تر می کنند.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

خزر تا خلیج فارس

حاال که کرونا دارد دوباره فروکش 
می کند و این سویه جدید هم تمام 
زورش را زده و به آخرهای راه رسيده، پيش از آنکه این ویروس 
عجيب یک بار دیگر تغيير شــکل بدهد و بيفتــد به جانمان، 
باید تکليف یک ســری چيزهــا را معلوم کنيــم. یکی همين 
»گردشگری« است که در تمام این دو سال و اندی دوران کرونا، 
مانده بود بر زمين و هر آن کسی که در این زمينه دستی بر آتش 
داشت، بيکار نشســته بود توی خانه. اوایل دوره کرونا مرزها 
بسته شده بود و خارجی ها راهی به این سوی مرزهای کشورمان 
نداشتند. حاال حدود یک ســال است که راه باز شده و وقت آن 
است که گردشگران خارجی بيشتری بيایند مثل سابق و شهر 

به شهر را بگردند و از مهمان نوازی مان تعریف و تمجيد کنند.
یک مرکزی که به اســم »کانــون جهانگــردی و اتومبيلرانی 
ایران« معروف اســت، می خواهــد کار جالبی بــرای جذب 
گردشگران بکند. مسابقه ای راه بيندازد با عنوان دهان پر کن 
رالی بين المللی گردشگری »خزر تا خليج فارس« و همزمان با 
روز ملی خليج فارس که می شــود اردیبهشت سال بعد، آن را 
برگزار کند. فاصله روی تقویم زیاد است می دانيم، اما کارهای 
تدارکاتی اش از همين حاال دارد انجام می شــود تا توریست ها 
بدانند و برای شــرکت در این رالی اقدام کنند. مسابقه به این 
صورت است که اتومبيل های شرکت کننده با هماهنگی همين 
کانون جهانگردی و اتومبيلرانی از مرزهای مختلف وارد ایران 
می شوند و پس از گردهمایی در حاشيه دریای خزر، این رالی را 
به سمت آب های خليج فارس ادامه می دهند. شرکت کنندگان 
از استان های گيالن، قزوین، تهران، اصفهان، فارس و هرمزگان 
عبور می کنند و به جز هيجان مسابقه، قرار است از کلی جاذبه 

گردشگری لذت ببرند. 
اصال مقصود همين است، اینکه توریســت ها همينطور که در 
این کریدور حمل ونقل شــمال به جنوب، نشسته اند پشت ُرل 
اتومبيل شان و تکيه زده اند به صندلی، اماکن تاریخی، فرهنگی 
و گردشگری شهرها و جاذبه های طبيعی و مناطق مختلف این 
استان ها را هم تماشا کنند و با طبيعت و تمدن کهن ایران آشنا 
شــوند. در این بين فرهنگ رانندگی ایمن در راستای کاهش 
تصادفات جاده ای، توسعه فعاليت های اتومبيلرانی در کشور و 
توسعه سفرهای مسئوالنه هم ترویج می شود. بعد هم اميد است 
که این گردشگران بشوند سفيراِن »ایران امن؛ با شکوه و زیبا« 
در کشورهای مبدأ خودشــان. خبر که بپيچد، شاید مسئوالن 
سر و سامانی هم به رستوران ها و اســتراحتگاه های بين راهی 
بدهند و برنامه های دیگری را هم از این دست  برای شهرهایی 
که کمی محروم ترند، اما جاذبه های بکر و منحصربه فرد دارند، 
برگزار کنند. پایان رالی بين المللی گردشــگری هم بناست به 
کيش و سواحل خليج فارس ختم شــود، همراه با یک مراسم 
اختتاميه و معرفی نفرات برگزیــده که با رعایت اصول صحيح 
رانندگی، احترام به قوانين و مقررات راهنمایی و رانندگی، شيوه 
نقشه خوانی صحيح و مهارت مسيریابی، کمترین امتياز منفی 

را به ثبت رسانده اند.

در ضرب المثل هــا آمده که »ترک 
عادت موجب مرض است«؛ باوری 
که کرونا خواسته یا ناخواسته آن را در هم شکست و آتش 
تغييرات سبک زندگی را شعله ور کرد تا جایی که وقایعی 
رقم خورد که برای قشر زنان خانه دار جامعه ایرانی تازگی 

داشت.
در 2 سال اخير یکی از مهم ترین تأثيرات کرونا، در بخش 
فرهنگی و اجتماعی جوامع بود. یک ویروس توانسته بود 
بسياری از عادات رفتاری و سبک های زندگی را تغيير داده 
و نسبت به تغيير نگاه انسان ها به زندگی نيز نقش ایفا کند. 
هل دادن زندگی ها به فضاهای مجازی ازجمله اتفاقاتی بود 
که بسياری از تعامالت اجتماعی را تغيير داد. شاید برای 
گروه دانشگاهی و اهالی رسانه که روزگارشان در اتاق های 
مجازی سپری می شد، چندان تن دادن به این بازی غریبانه 
نبود اما واقعيت این اســت که برای زنان خانه دار و قشری 
که کمتر در گيرو دار رسانه های مجازی حضور یافته بود، 
همه  چيز به یکباره با تغيير جهش وار همراه شد. تا پيش از 
کرونا هر چند کاربری در رسانه های مجازی از سوی زنان 
خانه دار دیده می شــد اما واقعيت این بود که خانه نشينی 
ســایر اعضای خانــواده و محروم شــدن از حداقل روابط 
اجتماعی، ســوق یافتن به زندگی مجــازی را ضروری تر 
می ساخت. زنانی که شــاهد بودند مادرانشان در مطبخ و 
حيات پشتی و اندرونی ها مسئوليت های روزمره را از صبح 
تا شــب تکرار می کنند و چاره ای جز این ندارند، یکباره از 
دهه 80با افزایش اســتفاده از گوشی همراه با پدیده ای به 
نام هوشمندی خدمات مواجه شدند؛ از تراکنش بانکی با 
کمک دســتگاه های  ای تی ام تا ضرورت ارسال اطالعات 
خود در صفحات مجازی در ثبت نام های مختلف، تماس با 
اقوام از بستر شبکه های اجتماعی و مواردی از این دست از 
اتفاقاتی بود که خانه دارها بدون مهارت آموزی به سمت آن 
رها شدند. این رهاشدگی به ویژه در شرایط شيوع بيماری 
کرونا، خألهای خود را نشان داد و به نوعی زنان را در مقابل 
فضای ناآشنای شبکه های اجتماعی قرار داد. نه تنها دولت 

به سمت هوشمند سازی خدمات خود 
گام برمی داشــت بلکه شبکه های 
اجتماعی نيز در شــرایط کرونایی 

فرصت عرض اندام و تصاحب 
تمامی حوزه های زندگی 
فردی و اجتماعی را فراهم 
دیدند. در مقابل متولدین 

دهه های 20تــا 40که اغلب 
سواد رسانه ای چندانی کسب نکرده 

بودند، ملزم به دریافت خدمات تنها از 
بستر اینترنت شده بودند. صحنه ای از مادری که 

از فرزند خود می خواهد، بارگزاری تصویر در واتساپ و یا 
کامنت زدن در اینستاگرام را به او یاد دهد، تنها یک اتفاق در 
بستر تحوالت تکنولوژی نبود. این موضوع می رفت تا سبک 

جدیدی از اندیشه و زندگی را در جامعه ایرانی رقم بزند.
تأثيرات کرونا در چند بعد محسوس بود. با کاهش روابط 
اجتماعی به دليل شکل گيری روابط مجازی، سبک جدید 
زندگی به زنــان خانه دار تحميل شــد. واژه تحميل از آن 
جهت مورد توجه است که این تغييرات بدون آماده سازی  
شهروندان در گروه ها و اقشار مختلف و مکرر اتفاق افتاد. 
برخی افراد با 2شخصيت یکی در زندگی فيزیکی و دیگری 
در زندگی مجازی زندگی خود را 2 شــقه کردند. چنين 
شــرایطی به دليل نقش تربيتی برجســته زنان و مادران 
نخستين تأثيرات را در مواجهه با همسر و فرزندان برجای 
گذاشــت. مادرانی که زمان دقيقی برای پخت وپز و انجام 
امورات خانه و رسيدگی به همسران و فرزندان خود داشتند، 
این بار در حال چرخش های بی وقفه در صفحات مجازی و 
گرفتار در باتالق خبرهــای 3 خطی بودند. گویی به جای 
سينی غذا، ترکيبی از توليدات پلتفرم ها را به اعضای خانواده 
تعارف می کردند. کرونا قرار بود سبک زندگی را به بعد و قبل 
از خود تغيير دهد و در این تغيير ابعاد جدیدی به زندگی 
قشری از جامعه که تا دیروز انفعال بيشتری در روزمرگی 
خود داشت ببخشد. زنانی که تا دیروز در شغل بدون مزد 
خانه داری حضور داشتند و مشارکت اجتماعی محسوسی 
را تجربه نکــرده بودند، در گروه هــای اجتماعی مجازی 
شبانه روز فعاليت می کردند. هر چند برخی مشکالت در 
دریافت خدمات هوشــمند و برخی انحرافات در استفاده 
از شــبکه های اجتماعی به مرور زمان رو به سمت تعادل 
گذاشته و کاربران با خودانتقادی به این مهم کمک می کنند 
اما هنوز جای کار بسيار است. مواجهه زنان خانه دار ایرانی 
با زایش ابعاد زندگی هوشــمند به ســرعت و با فرصت و 
تهدیدهای مختلفی همراه شده و روزبه روز موضوع آمادگی 
روان جامعه برای تغيير پررنگ تر می شــود. آسيب های 
متوجه این قشر از هویت زایی کذب تا تجاوز سایر کاربران 
به حریم خصوصــی، بی اعتمادی، 
استفاده ابزاری از کودکان و مقوله 
توجــه و محبت طلبی مجازی 
موضوعاتی نيست که بتوان 
به سادگی از کنار آن عبور 
کرد. این در حالی است که 
در مواجهه با این تغييرات، 
زنان خانــه دار به عنوان گروهی 
که نقش محــوری در تربيت و 
شــکل گيری تفکر نسل آینده را 

دارد، مورد غفلت قرار گرفته است.

فرهنگ و زندگي

ونوس بهنود

جواد نصرتی

سینی پلتفرم ها در دست زنان خانه دار

حافظ

 حال دل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است

ناجی سلیم حســین العلی، معروف به »وجدان انقالب« 
خالق غم انگیزترين کاريکاتورهای جهان که او را در تمام 
دنیا می شناســند. »حنظله«، کودکی که در تمام آثار او 
حضور دارد، امضا و نشانه اوست. حنظله کودکی پا برهنه 
است، با سری کم مو و دست هايی که به پشت کمر گره شده 
است؛ کودکی که همیشه پشت به ما و خیره به فلسطین، 
به لبنان، به جهان عرب نگاه می کند. حنظله بعد از مرگ 
ناجی العلی نشان رسمی »کمیســیون آزادی و عدالت 
از طريق طنز« يونسکو شــد و بعضی روزنامه های عربی 
اين پسر بچه را با جمال عبدالناصر مقايسه کردند. ناجی 
العلی می گفت حنظله خودش اســت، می گفت حنظله از 
او محافظت می کند. ناجی العلی سال 1936در فلسطین 
متولد شد. 12سال بعد مجبور شد همراه با خانواده و اهالی 
روستا به لبنان کوچ کند. تلخ ترين روزهای ناجی در اردوگاه 
عین الحلوه بود. سال 1963به کويت رفت و در مجله الطلیعه 
طراحی و خبرنگاری کرد. حنظلــه در کويت به دنیا آمد. 
کاريکاتورهای سیاه او که هیچ صلح و سازشی را به رسمیت 
نمی شناخت، مؤثرترين سالح مردم فلسطین در تمام آن 
سال ها بود. زمانی که هنر کاريکاتور در کشورهای عربی 
رو به فراموشی بود، او رياست انجمن کاريکاتوريست های 
عرب را به عهده گرفت. ناجی 40هزار کاريکاتور کشــید 
و ده ها نمايشگاه در سراسر جهان برپا کرد. بعد يک روز 
صبح، يک صبح مه آلود و غم انگیز در لندن، يک مرد مسلح، 
يک گلوله، 5هفته اغما و باالخره ناجی برای همیشــه از 
کاريکاتور کشــیدن باز ماند. 29آگوست 1988. اتحاديه 
بین المللی ناشــران روزنامه ها در پاريس، ناجی العلی را 
بزرگ ترين کاريکاتوريست تاريخ دانست و جايزه قلم طالی 
آزادی خود را به او داد. روزنامه آساهی ژاپن او را از میان 
10کاريکاتوريست برجسته جهان، به عنوان نفر اول برگزيد 

و ياسر عرفات گفت: »حنظله اسم سازمانی همه ماست«.

رویدادتقویم/ سالمرگ

بابای حنظله

فاطمه عباسی
روزنامه نگار

مسعود کیمیایی

دیالوگ

سلطان

اگر یکی از صدها ميليون انســانی هستيد که 
روزتان را با قهوه شــروع می کنيد  یا دست کم 
یک بار در طول روز قهوه می خورید، در ماه ها و سال های اخير گران شدن 
این نوشيدنی تلخ و محبوب، کامتان را تلخ کرده است. هيچ خبر خوشی در 
راه نيست، قرار است قهوه دوباره حتی گران تر هم بشود و تازه نمی توانيد 
اميدوار باشيد که این گرانی و سختی تامين قهوه خوب و ارزان، موقت باشد، 
چون نه تنها هيچ روز روشنی پيش رو نيست، که در سناریویی هراسناک، 
این احتمال قوی وجود دارد که یکــی از محبوب ترین دانه های خوراکی 

جهان، منقرض شود و کام ما برای هميشه از نبود آن تلخ شود.
مسئله انقراض، به عوامل مختلفی بســتگی دارد و بسياری معتقدند که 
بهبود شرایط محيط زیست می تواند جلوی این فاجعه را بگيرد اما چيزی 
که قطعی  است، این اســت که قيمت جهانی قهوه، که در سال های اخير 
به صورت خيره کننده ای رشد داشــته، همچنان باال برود و وضع از اینکه 

هست بدتر هم شود.
قيمت قهوه، در 3ســال گذشــته، نزدیک به دو و نيم برابر شده است اما 
انتظار می رود، در ماه های پيش رو باز هم بيشــتر شود. بلومبرگ نوشته 
اســت دليل گرانی این محصول محبوب، به شرایط توليد آن در 2کشور 
اصلی توليدکننده آن، یعنی برزیل و ویتنام برمی گردد. در برزیل، کشت 
قهوه به خاطر خشکسالی و ســرمازدگی بی سابقه به شدت آسيب دیده و 
مزرعه داران می گویند این شرایط، ممکن است برداشت آنها را تا 50درصد 

کاهش دهد. شرایط مشابه، در ســال 2021هم آسيب زیادی به صنعت 
قهوه زده بود و قيمت قهوه در آن ســال، به باالترین سطح در 8سال قبل 
رسيد. اما اگر امسال وضعيت، به همان سختی که کشاورزان برزیلی گمان 
می برند باشد، کمبود جهانی این محصول فاجعه بار خواهد بود و قيمت آن 
به شدت باال خواهد رفت. این تنها برزیل نبوده که از آب و هوای بد در منطقه 
آمریکای التين لطمه دیده؛ کلمبيا، یکی دیگر از توليدکنندگان عمده قهوه 

دنيا هم به همين خاطر به مشکل خورده است.
در برزیل، پيش بينی می شد که توليد محصول قهوه عربيکا، در یک سال 
)از تابستان امسال تا ســال بعد( به حدود 48.7ميليون گونی )هر گونی 
132پوند، معادل 60کيلوگرم( برسد اما توليد نهایی، بسيار پایين تر خواهد 

بود در برزیل، از 35.7ميليون گونی صحبت می شود.
در آن سوی دنيا، در ویتنام هم اوضاع به همين خرابی است. توليد چنان کم 
شده که موجودی انبارهای بزرگ در این کشور، به شدت کاهش پيدا کرده و 
انتظار می رود در یک ماه آینده، به نصف کاهش پيدا کند و این یعنی قيمت 

جهانی قهوه، یک دليل محکم دیگر پيدا کرده تا اوج بگيرد.
وال استریت نوشته است که تا انتهای سپتامبر )یک ماه دیگر(، موجودی 
انبارهای قهوه در ویتنام، در مقایســه با یک سال قبل از آن، نصف خواهد 

شد. خبر بد این اســت که انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد و در 
سال 2023هم شاهد آن باشيم. پيامدهای اوضاع خراب در برزیل و ویتنام، 
خيلی زود یقه قهوه خورها را در سراسر جهان می گيرد و به نظر می رسد، 
نخستين قربانی اروپایی ها باشند. دویچه وله نوشته است که قيمت باالی 
قهوه، به زودی به کافه های این قاره خواهد رســيد و کافه دارها در برلين، 
باالخره مقاومت خود را کنار خواهند گذاشت و در آینده نزدیک، قيمت ها 
را باال خواهند برد. عالوه بر اوضاع کشت قهوه در کشورهای توليدکننده 
عمده این محصول، افزایش تورم جهانی و افزایش هزینه زنجيره تامين هم 

دیگر عواملی هستند که بر قيمت جهانی قهوه اثر می گذارند.
همه اینها مشکالت فعلی بوده و در برابر سناریوی انقراض قهوه، قابل تحمل 
هستند. براساس تحقيقات، 60درصد انواع گونه قهوه منقرض خواهد شد. 
در واقع نيمی از 124نوع قهوه در خطر انقراض هستند. دليل آن، شرایط 
اقليمی است؛ تا ســال 2100، نيمی از زمين هایی که قهوه در آن کشت 
می شوند، قابليت کشت را از دست می دهند. البته اميدواری ها به پيدا کردن 
زمين های جدید برای کشت قهوه و پيشرفت های فناوری برای »توليد« 

قهوه، بسياری را هنوز اميدوار نگه داشته است.

نمودار
 میانگین قیمت 

جهانی  قهوه
واحد وزنی: 1 پوند)453 گرم(

100دالر

126دالر 128دالر

243 دالر

اول ژانویه
2019 

اول ژانویه
2020 

اول ژانویه
2021 

امروز

تولید کنندگان بزرگ قهوه دنیا)در سال(

برزیل: 3میلیون و402تن

 ویتنام: یک میلیون و 690تن 

کلمبیا: 885هزار و 120تن

اندونزی: 760هزار و 963تن 

اتیوپی: 482هزار و 561تن 

50درصد
قهوه دنيا را 3کشور برزیل، ویتنام و کلمبيا توليد می کنند.

کشف طالی سیاه
از قرن شانزدهم با شروع کشورگشایی و استعمار اروپایيان، مصرف 
چوب به عنوان سوخت در اروپا بسيار باال رفت. در قرون 18 و 19 
عصر زغال سنگ آغاز شد که الزمه انقالب صنعتی بود. در همين 
قرون، در شــمال آمریکا اســتفاده از روغن وال و نهنگ به عنوان 
سوخت رایج شد. اینها اما هيچ کدام جوابگوی تقاضای باالی جوامع 

غربی نبودند. به همين خاطر همه نگاه ها به سوی نفت چرخيد.

   

در تقویم آمده که 27آگوست1859 تاریخ نخستين اکتشاف نفت 
در جهان است. اما نفت چيزی نيست که تازه کشف شده باشد و 
برای کشفش بشــود تاریخ ذکر کرد. می گویند 4هزار سال پيش 
در ســاختمان »برج بابل« از قير استفاده شــده. مورخان یونانی 
منابع طبيعی نفت و قير را در ایــران و بين النهرین به وفور دیده 
و ثبت کرده اند.در پزشکی ایران باستان از مشتقات نفت به عنوان 
دارو استفاده شــده. اما چاه نفتی که آگوست1859 ميالدی در 
تيتوتس ویل پنسيلوانيا حفر شد، نخستين چاه نفت امروزی بود 
و با اینکه حتی نخستين چاه نفت حفر شده در قاره آمریکا نبود، 
ولی با دامن زدن به تب نفت در آمریکا و دیگر نقاط جهان، تاریخ 

را به نفع نفت رقم زد.

سلطان: هميشه این جوریه، یه آدم 
بی ستاره، بی فاميل، عين من از خير 
یه چيز به درد خور دختره مثه سند، پول، طال می گذره... بهش 
می ده، دختره با اشک ازش می گيره و تشکر می کنه، بعد این 
یارو، بی فاميله سوار می شه؛ موتور یا ماشين، از دختره جدا 
می شــه... تو راه که بر می گرده، دلتنگی می کنه، واسه همه 
چی؛ خونه اش، ننه اش، مدرسه اش... یا خودش آواز می خونه یا 
واسش می خونن. از این چيزا خيلی دیدیم. مام رفتيم خانوم.


