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اینشرحبینهایت...
فرشتگان بالهايشان را براى جوياى دانش
مىگسترانند .حضرتمحمد(ص)

ُحسن یوسف

نیست از س��نگ مالمت غم س��ر پر شور را
کس نترسانده است از رطل گران مخمور را
مابهداغخودخوشیمایصبحدستازمابدار
صرف داغ مه��ر کن ای��ن مرهم کاف��ور را
چرخعاجزکشچرادرخاکوخونممیکشد
پای من دس��ت حمای��ت بود دای��م مور را
قهرمان عش��ق هر جا مجل��س آرایی کند
چین��ی م��ودار میدان��د س��ر فغف��ور را
نف��س را بدخو به ن��از و نعم��ت دنیا مکن
آب و نان س��یر ،کاه��ل میکند م��زدور را
ُحسن اگر این است و عالمسوزی رخسار این
میکش��د بیتاب��ی غی��رت چراغ ط��ور را
رتب��ه افکار صائ��ب را چه میداند حس��ود
بهرهای از ُحسن یوسف نیست چشم کور را
صائبتبریزی

تقویم تاریخ
آغاز تعطیلی یکشنبهها
 1694س��ال پیش ،برابر با هفتم مارس
 321میالدی ،كنس��تانتين يكم امپراتور
معروف روم و بنیانگذار شهر قسطنطنیه،
یکش��نبهها (روز خدای خورش��ید) را روز
استراحت و تعطیل عمومی اعالم کرد .در
زمان صدور این حکم هنوز مس��يحيت در
قلمرو روم رسميت نيافته بود .اين تعطيلي
هفتگيدرطیقرنهابهتدريجتعميميافته
و رن��گ مذهبي به خود گرف��ت .در جهان
مسيحيت مردم براي دعا و شنيدن موعظه
روزهاییکشنبهبهكليساهاميروند.

زادروز نخستین عکاس
 250س��ال پیش ،برابر با هفتم مارس
 1765میالدی ،ژوزف نیسهفور نیپس،
مخترع عکاسی و یکی از پیشگامان این
عرصه ،در فرانس��ه به دنیا آم��د .او که به
خاصیتسیاهشدهکلریدنقرهدربرابرنور
و حساسیت آن نسبت به تابش پی برده
بود ،به س��اخت دوربین همت گماشت
و جعبهاي تهیه کرد كه يك روزنه براي
ورود ن��ور در آن تعبيه ش��ده بود .نیپس
نخستين عكس تاریخ را در سال 1827
ميالدي از پش��ت پنجره ات��اق خود در
پاريس گرفت كه در كتابهاي مربوط به
تاريخچه عكاسي عنوان آن را «منظرهاي
از پنجره» نوشتهاند .او براي برداشتن اين
عكس 8ساعت وقت صرف كرده بود.
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دونیرو در تهران .این تیتر شما را یاد چه میاندازد؟
شما را هم یاد چیزی نیندازد یاد یک عده دل نگران
و دلواپس میاندازد که باید پاشنه کفش را ور بکشند
و بیایند به حضور رابرت دونی��رو در تهران اعتراض
کنند .حاال هرچه بگویی اس��م آن هنرپیشه مطرح
هالیوودی دنیرو اس��ت نه دونیرو ،میگویند نخیر
اسمش را عوض کردهاید که حضورش را الپوشانی
کنید .بههرحال فارغ از این مسائل باالخره خودروی
دونیرو که دوستدار محیطزیس��ت است در تهران
رونمایی ش��د .آن هم در آس��تانه روز درختکاری.
گفتیم بروی��م بین مردم ببینیم نظر آنه��ا در مورد
دونیرو چیست و اصال آنها در روز درختکاری چه کار
کردهاند:
ف�واد29س�اله :من و خانوادهام ب��ه درختکاری
خیل��ی اهمی��ت میدهیم .ب��رای همی��ن در روز
درختکاریصبحزودبلندشدیمرفتیمازجلوییک
خانه ویالیی که درختهای خیلی خوشگلی داشت
کلی درخت کندیم و آوردیم گذاشتیم توی حیاط
خودمان تا سر صبر و سر فرصت با سلیقه در حیاط
خودمانبکاریمشان.همیشهیادتانباشدازمستکبر
بایدکند!
مهناز:باخودوریدونیروسلفیهممیشهگرفت؟
آدرسشراوایبرمیکنین؟
حس�ن دلواپسمن�ش 48س�اله :م��ا در روز
درخت��کاری ضد سیاس��تهای فرهنگ��ی وزارت
ارش��اد تحصن کردیم .نگویید ارش��اد چه ربطی به
درختکاری دارد .ارشاد مسئول درختکاری نیست
اما مسئول چاپ کتاب شعر هست که؟ چرا شاعری
در این کش��ور زندگی میکرده که س��روده برادرم
شفای باغچه را در انهدام باغچه میداند؟ میبینید؟
ه��م تهدید نظامی اس��ت و گزین��ه روی میز و هم
عمال دارد ضد سیاس��تهای محیط زیستی شعر

داستانه

زیباترین قلب
روزی مرد جوان و بلند باالیی به وسط میدانگاه
دهکده رفت و م��ردم را به ش��نیدن حرفهایش
دعوتکرد.اوباصداییبلنداعالمکرد«:منصاحب
زیباترین قلب دهکده هستم ».و سپس قلب خود
را به مردم نش��ان داد .اهالی دهکده وقتی قلب او را
دیدند ،دریافتند که گرد ،بزرگ و بسیار صاف است
و با قدرت تمام و بدون نقص میتپد .آنها همگی به
اتفاق ،ادعای او را پذیرفتند .در این بین ،پیرمردی
که از آن نزدیکی میگذشت به آرامی به مرد جوان
نزدیک شد و رو به مردم گفت« :قلب تو به زیبایی
قلب من نیس��ت ،ببینید »...وقتی اهالی به سینه
پیرمرد نگاه کردند ،قلب او را دیدند که ریش ریش
ش��ده و وصلههای نامنظمی بر رویش دارد .برخی
قسمتها نیز سوراخ و بخشهایی نیز کنده شده و
جایش��ان هنوز خالی باقی مانده بود .مرد جوان به
تمسخر گفت « :تو به این میگویی زیبا؟!» پیرمرد
پاس��خ داد« :آنقدر زیباست که به هیچ وجه حاضر

نیستم آن را با مال تو عوض کنم!» جوان با تعجب
پرسید«:ممکناستمحاسنقلبمث ً
الزیبایخود
را برای ما ش��رح بدهی؟» پیر مرد پاسخ داد« :این
وصلههاکهمیبینیدمربوطبهانسانهاییاستکه
در طول عمرم دوستشان داشته و یا به آنها عشق
ورزیدهام .من برای ابراز خالصانه عشقم ،بخشی از
قلبم را کنده و به ایشان هدیه دادهام ،آنان نیز همین
کار را برایم انج��ام داده و اینوصلههای ناهمگون
بدان س��بب است .س��وراخهایی که میبینید آثار
رنجهای بزرگ و کوچکی اس��ت ک��ه در طی این
دوران بر من وارد شده است .اما این جاهای خالی،
مخصوص انسانهایی است که عشقم را به آنها ابراز
کردهام و هنوز که هنوزه امیدوارم که روزی آن را به
من باز گردانند ».در پایان سخنان پیرمرد ،اشک در
چشمان مرد جوان و اهالی دهکده حلقه زده بود و
همه آنها یک صدا تصدیق کردند که قلب پیرمرد
زیباترینقلبآندهکدهاست.

فوکوس ...

قطع رابطه با انگليس
 26سال پیش ،برابر با شانزدهم اسفند
 1367خورش��یدی 21 ،روز پس از صدور
فت��وای تاریخی امام خمین��ی (ره) مبنی
بر ارتداد سلمان رش��دی ،نویسنده کتاب
موه��ن «آیات ش��یطانی» ،ای��ران روابط
سیاس��ی خود با انگلس��تان را قطع کرد.
مجلس ش��وراي اس�لامي ،در نهم اسفند
 ،1367طي جلس��های فوقالعاده ،با اعالم
االجل يك هفت��هاي براي انگليس،
ضرب ِ
هرگونه رابطه سياسي با لندن را منوط به
عذرخواهي مقامات انگليسي و تجديدنظر
درمواضعغيراصولينسبتبهجهاناسالم
کرده بود ام��ا وزيرام��ور خارجه انگليس
ضمن ابراز تاس��ف از انتشار كتاب رشدي،
خود و دولت متبوعش را جدا از مسئوليت
انتشاراينكتابدانست.

حرف روز

دل را نمیشود فریفت!

 64سال پیش ،برابر با شانزدهم اس��فند  1329خورشیدی ،سپهبد حاجعلی رزمآرا ،نخس��توزیر وقت ایران ،در
مسجد شاه تهران (مسجد امام) توسط خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسالم مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.
رزمآرا از جمله مخالفان سرسخت ملی ش��دن صنعت نفت ایران بود زیرا عقیده داش��ت ایرانیها توان فنی در اختیار
گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید در گفت و گو با انگلستان ،به افزایش سهم ایران از سود حاصل ،به  50درصد
رضایت دهیم .او چند روز پیش��تر ،از تریبون مجلس ش��ورای ملی گفته بود« :ملت ایرانُ ،عرضه ساختن لولهنگ را هم
ندارند ،آن وقت چطور میخواهند دس��تگاه عظیم نفت را اداره کنند» .یک روز پس از قتل او ،یعنی در روز  ۱۷اس��فند
 ۱۳۲۹کمیسیون نفت ،پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعالم کرد .قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس
شورای ملی در تاریخ  ۲۷اس��فند  ۱۳۲۹و در مجلس س��نا در تاریخ  ۲۹اسفند  ۱۳۲۹به تصویب رس��ید .فردای ترور
رزمآرا ،روزنامه «نبرد ملت» ارگان فداییان اس�لام ،تیتر زد «رزمآرا به جهنم رفت و سایر خائنین به دنبال او رهسپار
میشوند ».مجلس شورای ملی در دوره شانزدهم در تاریخ  ۱۶مرداد  ۱۳۳۱به درخواست شمس قناتآبادی (از یاران
آیتاهلل کاشانی) در ماده واحدهای به قید ۳فوریت چنین تصویب کرد« :چون خیانت حاجعلی رزمآرا بر ملت ایران ثابت
گردیده ،هر گاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد ،به موجب این قانون مورد عفو قرار میگیرد و آزاد میشود».

فیروز بهرام و به عنوان دانشآموخته این دبیرستان
آمده بود .از دوران جوانی با نام و ترجمههایش آشنا
بودم .با دوستی دیرینه ،همراه و همدل به او نزدیک
ش��دیم و کمی با هراس س�لام کردی��م .از جایش
برخواس��ت به گرمی پاسخ گفت .وجودش اتمسفر
دلنشینی داشت .در آن ش��ب و در حاشیه جشن،
گپ و گفتی داشتیم و درباره برخی از کتابهایش
پرسشهایی .عکس��ی به یادگار گرفتیم .البهالی
گفتگوها دفترچ��های کوچک از جیب��ش در آورد
و ش��ماره تلفنهایمان را خواست ،شگفتزده شده
بودیم چرا که ای��ن روند باید وارون��ه میبود .ما هم
شماره تلفن ایشان را گرفتیم .هفته پیش سر کالس
بودم که ش��ماره اس��تاد روی همراهم نقش بست،
سراسیمه از کالس بیرون آمدم و پاس��خ دادم .از ما
خواست که پنجشنبه برای دیدار به خانهاش برویم.
با شیفتگی پذیرفتم و پس از هماهنگی با دوستان
بهدیداراستادشتافتیم.خانهایدیرینهبااسبابهای
دیرینهتر و عکسهای س��یاه و سفید چندین دهه
پیش .نمای خانه ،نشان از ریش��ههای خانودادگی
س��ترگ داش��ت .با روی باز ما را پذیرفت و از پیش
 ۳کتاب برایمان آماده کرده ب��ود .از ترجمههایش
برای امضا با خود برده بودیم .با خوشرویی پذیرفت.
«مردان اندیشه» را برای من« ،فیلسوفان بزرگ» و
«کانت»رابرای۲دوستدیگرامضاکرد.مهماننوازی

محمدرضا نیکنژاد

آموزگار

 -۱در میهمانی شبانه ،خانمها با هم گپ میزدند
و گفتگوه��ای سیاس��ی – اجتماعی م��ا نیز پیش
میرفت .ناگهان از جایش بلند شد و کنارم نشست
و انگار رازی مگو دارد ،دهانش را به گوش��م نزدیک
کرد و گفت« :ببین مدتی اس��ت که خیلی با کارت،
خواندن و نوش��تن و ...درگیری .شنیدهام تا پاسی از
شببیرونیوشامگاههمتابهخانهمیرسیلپتاپت
را روش��ن میکنی و س��رت را در آن فرو برده تا یک
و دو نیمه ش��ب یا میخوانی یا مینویسی .همسر و
بچههایتنیزبهتونیازدارند.زندگیکهتنهاخواندن
و نوش��تن و کنشهای اجتماعی نیست! دو نکته را
نمیتوان نادیده گرفت ،یکی اینکه این مردم تغییر
نمیکنند و قدرش��ناس نیس��تند و دیگری اینکه
ساختار سیاس��ی – اجتماعی نیز تن به دگرگونی
نمیدهد .پ��س تنها چیزی که از دس��ت میدهی
عمر و تندرستی و زن و بچهات است!» سخنان این
دوست دیرینه از سر راستی و دلسوزی بود .یکی –
دو روز درگیر بودم و با درونمایه س��خنانش همراه.
عقلبردرستیآنهاگواهیمیدادامادل...
 -۲در هشتاد و دومین سالگرد دبیرستان ماندگار
آ
بو

صاحب امتياز :جمعيت هالل احمر

طنزنویس

هوا
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شهرام شهيدي

میگوید .برادرش را ه��م الکی علم کرده وگرنه این
عقیده خودش بوده .حاال شاعرش از دنیا رفته باشد
کتابهاش که از دنیا نرفت��ه؟ باید کتابهاش را خمیر
کرد .ارشاد باید این کار را بکند وگرنه ما ه ر سال در
روز درختکاری در اعتراض ب��ه قطع درختان برای
تولید کاغذی که این شعر روی آن چاپ شده جلوی
ارشاد تحصن میکنیم تا کارت زرد وزیر تبدیل شود
بهکارتقرمز.
اعظم 35ساله :ما همین االنشم ماشین دونیرو
در خانه داریم .دیگه این همه سروصدا هم نداریم به
خدا.مردمچهافادههاکهنمیان.ماشیندونیرو؟واقعا
که .مگه ماشین ما دونیرو نیست؟ صبح اول با نیروی
دس��ت هلش میدیم و روشنش میکنیم .بعدش با
نیروی بنزین حرکت میکنه .دیگه اینکه پز و افاده
نداره.
اسماعیل 17س�اله :کاشت درخت از مهمترین
سابجکتهای کشور اس��ت .این موضوع در کلی از
اپلیکیشنهایموجوددربازارهمهستوخیلیهم
گود و نایس بهش پرداخته شده .اتفاقا تو وایبر دیدم
یک کاپیتان ایرالین معروف نوشته بود نهال امروز،
زغالفرداست.امروزبهکارفردابچاقوهمهمیدانند
وقتی تو وایبر و اینستاگرام چرخ میخوری هیچی
بهتر از قلیان کار درست نیست .پس همه باید برای
داشتنفرداییپرزغال،نهالبکاریم.
مهرانه26ساله:درختهممثلعاشقبینواست.
نباید کاشتش .ش��ما دوست دارید کس��ی شما را
بکارد؟ تا حاال اینقدر قانع شده بودین؟ الیک را بزن
هانی .اس��تاتوس امروزم بود تو فیسبوک .فالو هم
یادتان نره .الیک در برابر الیک
میثم سن نامشخص :این سیاست درختکاری
از سیاس��تهای استعماری اس��ت .درخت بیشتر
آب بیشتر میخواهد و با آب دادن بیشتر درختان،
آب هدر رفته و ما ش��هروندان تش��نهتر میشویم.
اینها همه از سیاستهای غلطی است که همه فکر
نکرده اجرایش میکنند بدون اینکه بدانند چه مار
هولناکیرویاینگنجخوابیده!

و خودمانی بودن دکتر «عزتاهلل فوالدوند» برایمان
شگفتآور و دلنشین بود .تک س��تارهای در حوزه
ترجمهفلسفهغربکهیکتنهکاریکردهکارستان
و بیگمان نه تنها در ترجمه فلس��فه که در نهادینه
کردن و گسترش آن نامی است ماندگار .در ۳ساعت
همنشینیبااستادازهردریسخنرفت.ماازتجربه
زیست در کالس با دانشآموزان گفتیم و او از تجربه
دبیرستان فیروز بهرام و دوران زندگی و دانشجویی
در آمریکا ...در بخش��ی از س��خنانش گفت ش��ما
جوانید و س��فارش میکنم همیشه به دنبال دلتان
بروید ،عقل را میش��ود فریفت ام��ا دل را نه .اگر به
آن بیاعتنایی کنید سایهاش تا پایان عمر دنبالتان
میآید و تاوان نادیده گرفتنش را پس میدهید! در
همنشینیبادکترفوالدوندگذرزمانراحسنکردم
وبیگمانمدتهامدهوشآنخواهمبود.
پس از تجربه حسی برخورد با چنین انسان بزرگ،
هوشمندوتالشگری،ناخودآگاهبهیادسخناندوست
دیرینم افتادم .چه باید کرد با حس��اب و کتابهای
عقل و کششهای توانمند دل!؟ از سویی انسان یک
بار فرصت زیستن دارد و باید آنچه را میخواهد دنبال
کند از سوی دیگر کسانی هستند که حق دارند با شما
باشند و با آنها باشید .برقراری تعادل بسیار دشوار و
حرکتبرمیانهسختلغزنده.امابیگماننمیخواهم
دلرابفریبم،زیراازتاوانشمیهراسم.
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...افزایشنسبیدما
بر اس��اس تحلیل آخرین اطالعات هواشناسی،
وزش باد ش��دید در شرق و جنوب ش��رق کشور را
خواهیم داشت و در س��ایر نواحی در این روز جوی
آرام حاک��م خواهد ب��ود .روز یکش��نبه ابرناکی در
سواحل شمالی کشور و بارش خفیف و پراکنده در
استان گیالن پیشبینی میشود و در سایر نواحی
در این روز هوا آرام خواهد بود.
ام��روز همچنین با کاهش دما در جنوب ش��رق

کشور رو به رو هستیم اما طی امروز و فردا در سایر
نواحی دما به طور نس��بی افزایش مییابد .در روز
یکشنبه نیز با نفوذ جریانات س��رد شمالی دما در
سواحل شمال کشور مجددا کاهش مییابد .امروز
دریایعمانونیمهشرقیخلیجفارسمواجخواهد
بود که از شب به تدریج از میزان ارتفاع امواج کاسته
میشود .آس��مان تهران امروز صاف تا کمی ابری
پیشبینی میش��ود .حداقل و حداکثر دمای هوا
 ۲و  ۱۴درجه س��انتیگراد باالی صف��ر خواهد بود.
همچنین روز یکشنبه آسمان پایتخت کمی ابری

و نیمه ابری خواهد بود که حداقل و حداکثر دما با
 ۲درجه افزای��ش  ۴و  ۱۶درجه س��انتیگراد باالی
صفر پیشبینی میش��ود .در ش��بانهروز گذشته
بندرعباس مرکز استان هرمزگان با بیشینه دمای
 ۲۷درجه س��انتیگراد گرمترین و شهرکرد مرکز
استان چهارمحال و بختیاری با کمینه دمای منفی
 ۱۱درجهسانتیگرادسردترینشهرهایکشورطی
 ۲۴ساعت گذشته بودهاند .طی روز گذشته اردبیل
و چهارمحال و بختیاری ،س��ردترین وهرمزگان و
خوزستان،گرمتریناستانهایایرانبودند.
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