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قصد کردهایم به نش��ريات قديمي س��ری بزنيم و به اين بهانه ،با س��رك كشيدن به رخدادهاي جالبي كه در آن سالها به وقوع پيوسته و بازتاب داشتهاند ،حال و هواي آن دوره و زمانه را منعكس كنيم .از اين
گذش��ته ،با اين ماش��ين زمان ،مروري نيز بر سبك گزارشنويسي و شكل و محتوا و نحوه انعكاس رويدادها با همان نگارش در مجالت و روزنامههاي آن سالها ميكنيم .به شماره 1065فروردین ماه 1353
مجله «سپید و سیاه» سری زدیم و مطلبی را با عنوان «مسابقه پرحرفی» و مطلب «خون گرفتن و حجامت» از مجله« فردوسی»  3تیر ماه  1348شماره  ،930انتخاب و درج کردهایم.

تجربه

برای اولین بار در تهران مسابقه جالب و بینظیر «وراجی» برگزار شد:

آقای «پرحرفی» ،در این مسابقه  16ساعت حرف زد
و برنده هزار تومان جایزه شد!

تهيه و تنظيم :مهرانگيز غفوري

برنده اولین مسابقه وراجی

در ایام عید امس��ال ،ب��رای اولین بار مس��ابقه جالب و و
بینظیری بنام مس��ابقه وراجی در تهران برگزار شد و بنحو
جالبی انجام گردید.
نخستین بار احمد ذوالقدری طرح این مسابقه را ریخت،
خود او میگوید:
دایی من ،حس��ن رضوی ،آدم پرحرفی است ،او در میان
افراد فامیل بوراجی مش��هور اس��ت .هر وقت ،هر جا فرصتی
بدس��ت آورد ش��روع بحرف زدن میکن��د ،هیچوقت مجال
نمیدهد که کسی جز او حرف بزند .بارها ،وراجیهای او باعث
شده تا میان افراد فامیل اختالف بیفتد!
مسابقه نو ،با ایدهیی تازه!
او باز هم ادامه میدهد:
یک بار ،چند ش��ب قبل از عی��د ،در منزل یکی از بزرگان
فامیل جم��ع بودیم ،در آنجا صحبت از مس��ابقات گوناگون
در کش��ورهای خارجی پیش آمد ،یکی از مس��ابقه آشپزی
حرف میزد ،دیگری از مسابقه زیبایی سخن میگفت و سومی
درباره مس��ابقه سورچرانی داد س��خن میداد ،در اینجا دایی
من که یک کاس��ب معمولی هم هس��ت حرف را بمس��ابقه
تازهیی کشاند .او گفت :بیائید تازهترین و جدیدترین مسابقه
را برگزار کنیم .هر کس چیزی را پیش��نهاد کرد تا سرانجام
من پیشنهاد مسابقه وراجی را دادم و گفتم که ما میتوانیم در
ایران این مسابقه را برگزار کنیم و مبتکر آن باشیم.
حرفهای من ش��نیدنی بود و دایی گفت :من که قدرت
حرف زدن زیاد دارم .چند نفری را هم میشناسم که بتوانند با
قدرت حرف بزنند ،خوب با وجود همین چند نفر کافی است
تا ما بتوانیم مسابقهیی جالب برگزار کنیم .محل مسابقه هم
خانه خود من باش��د و بدین ترتیب ما طرح اولین مسابقه را
ریختیم...
در تدارک مسابقه
تاریح مسابقه از پنجم تا هشتم فروردین بود .برای جوایز
آن نیز چند نفری دور هم جمع شدیم ،دایی من پیشقدم شد
و خودش پانصد تومان گذاشت ،از دیگران هم پول گرفتیم و
تصمیم بر آن شد که هر کس بخواهد در مسابقه شرکت کند
صدتومان پول بگذارد .چندین دستگاه ضبط صوت هم آماده
کردیم ،از این نظر بچندین دستگاه احتیاج داشتیم که افراد
ش��رکت کننده در مسابقه تعدادشان زیاد بود و میبایست ما

در اتاقهای گوناگون این ضبط صوتها را بکار بگیریم.
یکی از مش��کالت بزرگ م��ا انتخاب هی��ات داوران بود.
آدمه��ای بینظیری ک��ه بتوانن��د بدون ح��ب و بغض رای
خودش��ان را اعالم کنند باالخره پس از دو روز اعضای ژوری
را برگزیدی��م یکی از آنها م��ادر من بود ،قرار گذاش��تیم که
اعضای ژوری هر کدام بنوبت کش��یک بنش��ینند و بحرفها
گوش کنند.
اسقبال بیش از حد
س��اعت ده صبح روز پنجم فروردین آغاز ش��د برخالف
آنچه ما فکر میکردیم این مسابقه بیش از حد مورد استقبال
واقع شد قریب چهل نفر در این مسابقه شرکت کرده بودند.
در هر اتاق هش��ت نفر نشس��تند و سر س��اعت شروع بحرف
زدن کردند .آنها از هر دری س��خن میگفتند ،هر چه را که به
نظرشان میرس��ید بزبان میآوردند ،یکی از آش پزی حرف
میزد ،دیگری از سوفیا لورن سخن میگفت و سومیدرباره
فضا نوردان داد سخن میداد...
یکی از گزارشگران ما که از محل این مسابقه بازدید کرده
مینویسد:
در خان��ه محل مس��ابقه چنان س��رو صدایی بپ��ا بود که
آدمیس��رگیجه میگرف��ت ،آدمها مرتبا ب��ا یکدیگر حرف
میزدند بی آنکه لحظهیی درنگ کنند.
در ه��ر ات��اق همهم��های بپ��ا ب��ود .چن��د نف��ر ب��دور

ضبطصوته��ا جم��ع ش��ده بودن��د و نواره��ا را ع��وض
میکردن��د ،چند نفر برای حاضری��ن آب میآوردند و یا بآنها
نوشابه میدادند.
داوران مس��ابقه نیز در اتاقها سرگردان بودند .داوران سه
نفر بودند که مرتبا به اتاقها س��ر میکش��یدند و یادداشت بر
میداشتند .نفر اول که از مسابقه خارج شده بود یک نوجوان
هفده ساله بنام مهدی رحیمیدانشآموز بود.
او فقط یک ساعت و هفت دقیقه حرف زده بود و نفر بعدی
نیز یکس��اعت و دوازده دقیقه حرف زده بود .در آن لحظه که
ما در آنجا بودیم دوازده س��اعت از انجام مسابقه میگذشت و
در این مدت فقط هفت نفر باقی مانده بودند و بقیه بترتیب از
مسابقه اخراج شده بودند.
بد نیس��ت بدانید حسن رضوی ،مردی که به خاطر او این
مس��ابقه برگزار شده بود فقط هشت ساعت و نه دقیقه و سی
ثانیه حرف زده و بعد جایش را به دیگر رقبا سپرده بود.
جوایز این مس��ابقه که نقدا پرداخت میش��د هزار تومان.
پانصد تومان و دویست تومان بود که محل آن از حق ثبتنام
داوطلبان مس��ابقه تامین ش��ده بود و بقی��ه پولها نیز خرج
برگزاری مسابقه و خرید جوایز دیگر شده بود.
در این مس��ابقه یک مرد تهرانی بنام رسول عابدینی سی
و هش��ت ساله که در بازار کار میکند با شانزده ساعت حرف
زدن مداوم مقام اول را بدست آورد .او فقط دو دقیقه از رقیب
خود که دوم ش��د بیشتر حرف زده بود ،نفر سوم این مسابقه
سیزده ساعت و سی و یک دقیقه حرف زده بود.
نکته جالب در این مسابقه آن بود که گویندهها آزاد بودند
از هر چیز که دلشان میخواست حرف بزنند اما مجاز نبودند
که چیزی را از روی کتاب یا روزنامه بخوانند.
از ن��کات جالب دیگر این مس��ابقه آن ب��ود که داوران که
گاه موضوع��ی را برای ش��رکت کنندگان اع�لام میکردند و
شرکتکنندهها مجبور بودند از همان موضوع حرف بزنند.
احمد ذوالقدری که این مسابقه را برگزار کرده میگوید:
تصمیم دارم سال آینده این مسابقه را وسیعتر و در سطح
باالتری در یکی از باشگاهها برگزار کنم و مطمئن هستم که
بس��یاری از آن استقبال خواهند کرد اما در هر حال مطمئن
هس��تم که آقایان در این مسابقه برنده خواهند بود و بخالف
آنچه که مش��هور است آقایان بیشتر از خانمها حرف میزنند
ودر این نوع مسابقات رکورددار واقعی هستند.

خون گرفتن و حجامت

يكي از رس��وم شهر گلپايگان حجامت كردن است .به
اين ترتيب بچهاي را كه تازه به دنيا آمده بعد از چهل روز
با يك كله قند و مقداري پول به عنوان شيريني پيش يك
زن كه به او حجامت كن ميگويند ميبرند و حجامتكن
ب��ا تكهاي از حلبي ك��ه لوله كرده و يك ط��رف آن تنگ
و طرف ديگرش گش��اد اس��ت به حجامت كردن كودك
مش��غول ميش��ود به اين ترتيب كه لول��ه حجامت را در
گودي پشت كمر بچه يعني باالي كمر و وسط دو شانه كه
به آنجا حجامت گاه ميگوين��د طوري قرار ميدهند كه
طرف گش��اد آن روي حجامت گاه قرار ميگيرد و پس از
آن ده��ان خود را به طرف تنگ لوله حجامت ميگذارد و
چند مرتبه نفس خود را باال ميكند و به اصطالح بادكش
ميكند تا اينكه در اث��ر كمبود هوا در لوله خون به طرف
حجامتگاه جريان پيدا ميكن��د و در نتيجه حلبي لوله
كرده خود به خود مانند اس��تكاني كه بر روي قس��متي
از گوش��ت بدن قرار گرفته باش��د در مح��ل حجامتگاه

ميايس��تد .آنگاه حجامت كن س��اعتي صب��ر ميكند تا
خ��ون به خوبي در آن نقطه جمع ش��ود و بعد حلبي لوله
كرده را كه به آن ش��اخ ميگويند از آن محل برميدارند
و با يك تيغ آرايش��گاهي  10تا  12خط مستقيم بر روي
نقطه ميكش��ند كه در زير آن خون جمع شده است و به
اين ترتيب مقدار قابل توجهي از خون نوزاد را ميگيرد و
آن را در گودي حياط خونه ميريزد.
اين عمل س��الي يك بار تا پانزده س��الگي طفل ادامه
دارد و گرفت��ن خون قبل از ايام عيد كه موقع خانه تكاني
اس��ت از واجبات اس��ت و عقيده دارند كه اگر سالي يك
مرتبه خون انسان را نگيرند مريض ميشود.
گرفتن خون حتي در اواس��ط س��ال هم معمول است
چ��ون اگر بچ��هاي مبتال ب��ه مرضي مثل چش��م درد و
خارش تن گردد پيرزنها توصي��ه ميكنند كه بايد او را
حجام��ت كنند يعني خ��ون او را بگيرند تا خوب ش��ود.
حجامت در مورد پسرها تا  15سالگي و در مورد دخترها

از كودك��ي ت��ا  60و  70س��الگي متداول اس��ت زيرا به
محض اينكه پس��ر به س��ن بلوغ برسد زن حجامت كن از
حجامت كردن او به دليل اينكه نامحرم اس��ت خودداري
ميكند.
نكته قابل مالحظه اين است كه وقتي همه روزه صبح
و عصر از جلوي خان��ه زن حجامت كن عبور ميكني در
حدود  100زن و بچه را ميبيني كه نشستهاند و منتظرند
تا نوبت حجامت به آنها برسد و اما پسرها بعد از  15سالگي
مطابق مرسوم بايد رگ بزنند به اين ترتيب كه به شخصي
كه او را دالك ميگويند و در محل مخصوصي ايس��تاده
مراجعه ميكنند و دالك دس��ت مراجعه كنندهاش را با
يك تيكه تس��مه چرمي ميبندد تا خون در نقطه معيني
جمع شود آنگاه با وسيلهاي كه به او نيشتر ميگويند رگ
طرف را سوراخ ميكنند و مقدار زيادي از خون مشتري را
بر روي زمين ميريزد .مردم عقيده دارند با خون گرفتن،
سالمت افراد بهتر تأمين ميشود.

