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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی ضمن عرض س��الم خدمت ش��ما و با تش��کر از موتورهای 

جس��ت وجوگر ک��ه به خاطر اس��تفادة م��ا از لغ��ات »خفن« و 
»مش��تری خور«، باع��ث ش��دند دانش آم��وزان و معلمان، این 
آینده س��ازان و آینده آموزان کهکشان راه شیری، برای کارهای 
خفن درس��ی و غیر درس��ی به ما مراجعه کنند، و با تش��کر از 
مس��ئول امور رایانه و یارانة آموزش��گاه »کاوشگران داده پرداز 
فوق هوش��مند پروفشنال و دوس��تان« که لطف فرمودند و ما 
را در ردی��ف 10 وب��الگ برتر علمی و پربینندة درس��ی قالب 
نمودند، و با آرزوی شادی روح استیوجابز و توماس آلوا ادیسون 
و گراهام بل و دکتر حس��ابی و خانوم شیردس��ت )دبیر فیزیک 
منطقة 4 که به من سیم کش��ی آموخت( و س��ایر عزیزانی که 
ای��ن امکان را در اختیارمان گذاش��تند که وبالگ بزنیم. ش��ما 
به وب��الگ تخصصی و علمی- تحقیقاتی »گفتمان امور خفن 
ریزپردازنده  های دینامیک سازه های دریایی درون ساز متابولیک 
ز گهواره تا گور دانش بجوی« آمده اید. هدف ما کمک رس��انی 
به عزیزان دانش آموز و معلمان تش��نة علم و دانش��ی است که 
در جست وجوی اطالعات در مورد آخرین پیشرفت ها در دنیای 
علم و فناوری و آموزش و پرورش، دربه در در اینترنت می گردند.

اگر مدرس فناوری آموزش��ی پیشرفته 
و خفن هستید ولی حوصله ندارید)!( توی 
محیط »ورد« بروید، یا پنجره باز و بسته 
کنید، یا رایانه را خاموش و روشن کنید،

اگر معلمی��د و کالس های آموزش 
ضمن خدمت رایانه را هم گذرانده اید 
ولی وق��ت ندارید)!( وبالگ درس��ت 
کنید و یا پست جدید توی آن بگذارید 
و ی��ا عک��س آپلود کنید و یا پس��ورد 
)همان پنج تا س��تارة خودم��ان!( وارد 
کنید یا از این کارهای ساده و پیش پا 

افتاده انجام دهید.

اگر معلم مدرس��ة فوق هوشمند هستید 
و می خواهید ب��رای همکارتان ایمیل بزنید 
ول��ی دس��تگاه خراب اس��ت و ه��ر کاری 
می کنید! دای��ره، دور حرف »اِی« نمی رود 
و ی��ا اینکه اینترنت خراب اس��ت و مطالب 
جالب و خواندنی همکارتان، نصفه و نیمه با 
عبارت انتهایِی »ادامة مطلب« در وبالگش 
رها شده و خرابی های دیگر، گزینة1، یعنی 
»دستورالعمل استفادة تخصصی از اینترنت 
و رایان��ه ب��رای متخصصین س��طح باال را 
انتخاب کنید.« )نه اینکه خیال کنید ما فکر 
می کنیم شما وارد نیس��تید؛ خیالتان راحت 
باش��د. ش��ما خیلی وارد و آگاهی��د و فقط 

می خواهید ما را امتحان کنید!( 

 از به کار بردن فونت های رنگارنگ تا حد امکان بپرهیزید. استفادۀ بیش از حد از فونت های رنگارنگ باعث خواهد شد که وبالگ شما کودکانه جلوه کند. 
البته اگر وبالگ ش��ما واقعاً برای افراد کمتر از 8 س��ال س��اخته شده است، کارتان استثناست و می توانید این نکته را نادیده بگیرید ولی اگر چنین نیست 

و وبالگ برای آدم بزرگ ها طراحی شده است، به این نکته حساس باشید.



اگر دانش آموزی��د و می خواهید یکی 
دو مقالة علمی بخوانید و آن را به اس��م 
خودت��ان در کالس درس قال��ب کنید، 
گزینة 2 را فشار دهید. )قابلی ندارد؛ بنده 

هم از یک جای دیگری کش رفتم.(

اگر مشتاقید دربارة زندگی هنرپیشگان 
هالیوود و دیگر دانش��مندان عالم وجود، 

تحقیقات کنید، گزینة 3 را فشار دهید.

اگر می خواهید برای صاحب وبالگ، پیام »فدایت شوم« بگذارید، گزینة 5 را 
فشار دهید )پیام های دیگر پذیرفته نمی شوند، حتی از سوی شما دوست عزیز!(

اگر می خواهید تبادل لینک داشته باشیم، گزینة 6 را فشار دهید )قربون مرامتون برم(.

اگر به تولید محتوای ناب علمی در زمینة 
اندازة زیربنای خانه و اس��تخر هنرپیش��گان 
معروف عالقه مندید، گزینة 7 را فشار دهید.

اگر به آش��نایی ب��ا نظرات 
بزرگان شاخص علم و فناوری 
و هنر، از قبیل حس��ین پناهی 
و سقراط و افالطون و خسرو 
گزینة  عالقه مندید،  شکیبایی 

8 را فشار دهید.

اگر به تحقیقات لحظه به لحظه در زمینة 
نورچش��می عالقه مندی��د،  هنرنمایی ه��ای 
گزینة 9 را فش��ار دهید. )اس��تفاده از آیکون 
چش��م زخم هنگام مشاهدة پس��ت های این 

بخش فراموش نشود.(

اگر می خواهید از آخرین نظرات و اطالعات 
در زمین��ة عل��م باخبر ش��وید... عزی��زم بیجا 
می  کن��ی میای اینجا مزاحم می ش��ی، وقتمونو 
می گیری. خب خ��ودت برو از توی منابع درآر؛ 
چ��را بیخودی میای توی خونة مجازی مردم؟! 

مردم چه توقعایی دارن ها!

ممنون از مراجعة شما که باعث شد به تعداد بازدیدکننده های این وبالگ یکی اضافه شود.

اگر مایلید آهنگ های معروف ایرانی 
را به صورت علمی دانلود کنید، گزینة 4 

را فشار دهید.

13
92 

دی
م/ 

 ده
ورة

/ د
ة 4

مار
ش

17

 برخی  از مدیران وبالگ ها، به دلیل اینکه نظرات قابل توجهی دریافت نمی کنند، به ارس��ال نظرات س��اختگی و عمدتاً تأیید پس��ت های خود دست می زنند 
یا حتی متأس��فانه، با نوش��تن نش��انی وبالگ های شناخته شده در قسمت نشانی وب یا سایت، از سوی  مدیران  آن ها در وبالگشان کامنت می گذارند. این کار 

ممکن است در کوتاه مدت آن ها را اندکی راضی و خوش حال کند ولی مطمئناً در درازمدت چون کابوسی سخت، آزار دهنده خواهد بود.


