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این شرح بی نهایت... 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

وزیــر بهداشــت گفته اگــر مــردم مراقب 
دندان های شــان باشــند بــه بقیه مــوارد نیز 
نیم نگاهی می اندازند و به این باور می رسند که 
بیش از دیگران الزم است از خود مراقبت کنند. 
همان طور که وزیر محترم بهداشــت فرمودند 
مراقبــت و تیمــارداری از دنــدان از مهم ترین 
کارهای اصولی در زندگی هر شــخصی است. ما 
هم امروز تصمیم گرفتیم با توجه به اهمیت این 
موضوع ببینیم مردم از چــه طریقی می توانند 

مواظب دندان های شان باشند. 
روش اول: پرهیز از مشــاجره سر جای پارک: 
اگر هنگامی که دنده عقــب گرفته اید تا با یک 
پارک دوبل شــیک و مجلســی به بهترین نحو 
ممکن خودروی تــان را در محلی پارک کنید و 
دیدید یک خودرو ناگهان سر را کج کرد و چپید 
تو جای پارک شــما عصبانی نشــوید و بدانید 
چنین فرد بی کله ای آماده است دندان های شما 
را به ردیف بیاورد پایین. با یک لبخند و با تکان 
دادن دســت با او بای بای کــرده و دنبال جای 

پارک دیگری باشید.
روش دوم: از هرگونــه فعالیــت سیاســی تا 
تصویب کامل جرم سیاســی اکیــدا خودداری 
کنید. همچنین کال نوشــتن را فراموش کنید و 
بروید دنبال یک شغل نان و آب دار. درست است 
که هر آن کس که دندان دهد نان دهد اما دیگر 
وظیفه ندارد تا ابد مواظب دندان های شما باشد. 
مطلبش را شــما بنویســی بعد کس دیگری از 
دندان شما حفظ و حراســت کند؟ این درست 

است؟ 
روش سوم: عدم مراجعه به دندانپزشک. البته 
شما الزم است که برای درمان یک دندان فاسد 
به دندانپزشک مراجعه کنید اما بدانید و آمادگی 

داشته باشید چه بســا با مراجعه به دندانپزشک 
دندان تان درمان شود، اما فک تان بیاید پایین و 

بیفتد کف دست تان. 
روش چهارم: عدم حضور در اماکن ورزشــی 
به ویژه مســابقات تیم رقیــب. آدم عاقل لباس 
قرمز نمی پوشــد برود ورزشــگاه بنشیند وسط 
تماشــاچیان آبــی و تا تیــم آبــی گل خورد، 
خوشــحالی کند. این رفتار عالوه بر این که ثابت 
می کند شــما از عقل کافی برخوردار نیســتید 
باعث می شــود حداقل دندان های تان را نیز از 
دســت بدهید. یعنی جوری شــیک و مجلسی 
می زنند کــه دندان ها بــه ترتیب و براســاس 
جزوه های پزشــکی و علم دندانپزشکی یک به 

یک افتاده و کف دست شما رژه می روند.
روش پنجــم: یــاد بگیرید کال با همســرتان 
مخالفــت نکنید. معموال آنها چیــزی در چنته 
دارند که شــما از آن بی خبرید. وقتی خیلی سر 
به سرشــان بگذارید یکهو آن چیز حیاتی را رو 
می کننــد و یکهو می بینیــد ددم وای. اینو کی 
گذاشــت این جا. بنابراین ســرتان را بیندازید 
پایین و زندگی تان را بکنید. بهتر از این است که 
چیزی از شما رو شود که فک و دهان و دندان و 

زبان و زبان کوچیکه و اینها با هم بیاید پایین.
روش ششــم: از هرگونه اظهارنظر سیاســی، 
ورزشــی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری 
و حتی اظهارنظر در مورد ســالیق خودتان در 
شــبکه های اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام و 
توییتر پرهیز و اجتناب کنید. شــما می نویسید 
به الف عالقه دارید. طرفداران الف شــما را الیق 
الــف و صــادق نمی دانند یک جــور دندان تان 
را می آورنــد پاییــن. طرفــداران ب که رقیب 
سرسخت الف است می گویند آهان پس طرفدار 
الف بودی؟ آنها هم یک جور دیگر از خجالت تان 
می آیند پایین. طرفدارانی هم می گویند لیاقت 
نــداری اصال مــا را ببینی و یک جــور هم آنها 

نابودتان می کنند. 

شهرَونگ

فوکوس   ...

حرف روز

با »همیاری« می توان آفتاب را باور داشت! 

   14 سال پیش، برابر با بیست و ســوم ژانویه 2002 میالدی، پیر بوردیو   )Pierre Bourdieu(جامعه شناس و 
مردم شناس سرشناس فرانسوی در 71 سالگی درگذشت. شهرت بوردیو بیشتر به دلیل توجه اش روی مسائلی چون 
دینامیک قدرت و انواع شیوه های انتقال قدرت در جامعه است. او تحت تأثیر هایدگر، مرلوپونتی، وبر، ویتگنشتاین، 
هوسرل، مارکس، دورکیم، لوی شراوس و پانوسکی نظریه شــکل های فرهنگی، اجتماعی و سمبلیک سرمایه داری را 
در برابر شکل های اقتصادی ســرمایه داری مطرح کرد. کتاب معروف بوردیو به نام: »تمایز: نقد جامعه شناختی قضاوت 
درباره ســالیق« توســط انجمن بین المللی جامعه شناسی به عنوان ششــمین کتاب جامعه شناســی تأثیرگذار قرن 20 
شناخته شــد. در طول دهه ۹0 میالدی بوردیو به یکی از چهره های روشنفکر معروف در فضای سیاسی فرانسه تبدیل 
شد. او منتقد ژان پل سارتر به خاطر اتخاذ یک نقش روشنفکرانه، فرصت طلب و بی مسئولیت در سیاست بود. از نظر 
بوردیو جامعه شناسی یک تفریح روشنفکرانه نیســت بلکه قوائد جدی یک علم بر آن حاکم اســت. او به شدت نگران 
جهانی سازی و افرادی بود که از آن ضرر می بینند. بوردیو ســخنرانی های زیادی علیه نئولیبرالیسم که در آن زمان در 

مرکز بحث های سیاسی روز بود انجام داد.

گمشده ها

دندان که در دهان نبود خنده بدنماست

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

رخد                اد                
 تاسیس حزب فاشیست ایتالیا با هدف 
احیای عظمت روم باســتان، توسط بنیتو 
موســولینی، روزنامه نگار و سیاســتمدار 

)1919 میالدی(
 وقــوع مرگ  آورترین زلزلــه تاریخ در 
شاآنشی چین با تلفاتی معادل 830 هزار نفر 

)1556 میالدی(
 دریافت مدرک دکترای پزشکی از کالج 
پزشکی نیویورک توســط الیزابت بلکول، 
به عنوان نخستین پزشک زن در ایاالت 

متحده آمریکا )1849 میالدی(
 امتناع هلند در برابر درخواســت بازپس 
دادن ویلهلم دوم قیصر آلمان به متفقین 

در جنگ جهانی اول )1920 میالدی(
طلوع

 ماری هانری بِیل - معروف به استاندال، 
نویســنده فرانســوی و از فعاالن سبک 
رئالیسم در قرن نوزدهم میالدی، صاحب 
آثاری چون:  خاطرات یک ســیاح، سرخ و 

سیاه، صومعه پاران )1783 میالدی(
 ادوار مانه - نقاش قــرن نوزدهم اهل 
فرانســوی، از محوری ترین هنرمندان در 
انتقال از رئالیسم به امپرسیونیسم، خالق 
آثاری چون: آوازخوان اسپانیایی، ناهار در 

چمنزار، المپیا )1832 میالدی(
 داوید هیلبرت - ریاضــی دان آلمانی 
و از مشــهورترین ریاضی دان هــای قرن 
نوزدهم، تاثیرگذار در گسترش و پیدایش 
 مکانیــک کوانتومــی و نظریه نســبیت

 )1862 میالدی(
 سرگئی آیزنشــتاین - کارگــردان و 
تئوریسین سینما اهل اتحاد جماهیر شوروی، 
سازنده آثاری چون: رزمناو پوتمکین، اکتبر، 

ایوان مخوف )1898 میالدی(
 درک والکوت - شاعر و نمایشنامه نویس 
انگلیسی، برنده جایزه نوبل ادبیات  سال 1992 
میالدی، صاحب آثاری چون: خلیج، زندگی 

دیگر، خوشه های دریا )1930 میالدی( 
غروب

 ویلیام بافن - کاشف و ریاضیدان برجسته 
بریتانیایی، کاشف دریای بافن در شرق کانادا 

و غرب گروئلند )1622 میالدی(
 ادوارد مونک - نقاش نروژی در سبک 
اکسپرسیونیســم )هیجان نمایی(، خالق 
تابلوی معروف فریاد )جیغ( از شاهکارهای 

هنر مدرن )1944 میالدی(
 ســالوادور دالی - نقاش سورئالیست 
)فراواقع گرا( اسپانیایی، فعال در عکاسی، 
مجسمه سازی و فیلمسازی، صاحب آثاری 
چون: تداوم حافظه، مصلوب کردن، سبد 

نان )1989 میالدی(

آب و  هوا

آغاز بارش برف و باران 
بر اســاس تحلیل داده ها و آخرین نقشــه های 
پیش یابی هواشناســی، از بعد از ظهر روز گذشته 
سامانه بارشی از ســمت غرب به  کشــور وارد و 
موجب بارش بــاران و وزش باد و گاهی رعد و برق 
در استان های غربی کشور شده که این سامانه امروز 
در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل 
غربی و مرکزی خزر، استان های واقع در دامنه های 
جنوبی البرز و دامنه های مرکزی زاگرس ســبب 
بارش باران و برف و نیز وزش باد در مناطق مستعد 

بارش تگرگ می شود. 
امروز شــدت بــارش در اســتان های زنجان، 

کردستان، کرمانشــاه ، ایالم، لرســتان، شمال 
خوزســتان، ارتفاعات زاگرس مرکــزی، جنوب 
آذربایجان غربی و از بعد از ظهر در اســتان گیالن 
و ارتفاعات استان های تهران، البرز و قزوین خواهد 
بود. فردا یکشــنبه نیز عالوه بر نواحی ذکر شده، 
دامنه های شــرقی البرز، بخش هایی از جنوب و 
مرکز کشور و با شــدت کمتر برخی نقاط شمال 

شرق تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
شدت بارش ها در روز یکشنبه در سواحل غربی 
و مرکزی خزر، ارتفاعات زاگرس شمالی و مرکزی، 
شمال خوزستان، شــمال آذربایجان شرقی و نوار 
غربی اســتان های آذربایجان غربی و کردستان 
خواهد بود. از روز دوشنبه به تدریج مقدار بارش ها 

از غرب و نیمه جنوبی کشور کاهش  یافته و فقط در 
نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت.

آسمان تهران امروز ابری در بعضی ساعات همراه 
با بارش  باران و وزش  باد و نیز بارش برف در ارتفاعات 
پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای 
پایتخت امروز 13 و 7 درجه باالی صفر خواهد بود. 
در شبانه روز گذشــته بندرعباس مرکز استان 
هرمزگان با بیشــینه دمای 25 درجه سانتیگراد 
گرم ترین و کرمان مرکز اســتان کرمان با کمینه 
دمای منفی 5 درجه سانتیگراد سرد ترین شهرهای 
کشــور بوده اند. طی روز گذشته کرمان و اردبیل، 
ســرد ترین و  هرمزگان و خوزســتان، گرم ترین 

استان های ایران بودند.
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در شگفتم از شــخص متکبر  که دیروز 
نطفه ای بوده و فردا الشه ای است.

امام علی)ع(
دام عاشقی

دلبر برفــت و دلشــدگان را خبــر نکرد
یــاد حریــف شــهر و رفیق ســفر نکرد
یا بخت مــن طریق مروت فرو گذاشــت
یــا او بــه شــاهراه طریقت گــذر نکرد
گفتم مگر بــه گریه دلــش مهربان کنم
چون ســخت بود در دل سنگش اثر نکرد
شــوخی مکن که مــرغ دل بی قــرار من
ســودای دام عاشــقی از ســر به در نکرد
هر کس که دید روی تو بوسید چشم من
کاری کــه کرد دیــده من بی نظــر نکرد
من ایســتاده تا کنمش جان فدا چو شمع
او خود گذر به ما چو نســیم ســحر نکرد
حافظ

معلمی عشــایری در راه بازگشت به خانه گرفتار 
ســرما  و پس از چند روز پایش قطع می شود! وضع 
بیماری، گرفتاری های مالی و وام های ســنگینی 
که حقوق ناچیز ماهیانه اش را می بلعد، اندیشــه ام 
را درگیر می کنــد. خودم را جــای او می گذارم، بر 
خود می لــرزم. یکی، دو روز آشــفته ام و... تلگرامم 
را باز می کنم. گروهــی راه افتاده به نام »همیاری« با 
عکس این آموزگار، گزارش روزنامه، درخواســتی 
کوتاه و یک شماره کارت بانکی. نگاهی گذرا به گروه 
و پیام های پرشمار و پی درپی اش بس است تا شور 
و حرارت اعضا را حس کرد. بیشترشان فرهنگیانی 
هستند که با خواندن داستان معلم عشایری همراه 
می شوند. با هر واریزی، موجودی حساب همیاری 
در گروه به نمایش درمی آید و این نشانه خوبی برای 
شفافیت است. با نمایش هر موجودی یا عکس فیش 
پرداختی، ده، بیســت پیام همراه با سپاسگزاری و 
گل و کف زدن و چهره های خندان تلگرامی، گروه 
را سرشار از شــادی می کند. در میان انبوه پیام ها، 

کسانی هم می آیند یا پیشــنهاد پزشک و آدرس 
بیمارســتان خوب می دهند یا راهکار درخواست 
وام و یا... تا کاری کرده باشند برای اونی که نیازمند 
است و البته  گاه گداری نیز پیام هایی از بی اعتمادی و 
ایراد ها و بهانه های بنی اسراییلی! اما در کل همیاری 
چشمگیر و شادی زاســت. در بی پولِی میانه ماه، در 
کمتر از 3 روز 11 میلیون به حساب همیاری سرازیر 
می شــود و همزمان وامــی 10 میلیونی - بی بهره 
با قسط های کم - جور می شــود. روز پنجم، چند 
تن از عضوهای گروهِ همیاری از تهران و لرســتان 
راهی خرم آباد می شــوند تا افزون بر دیدار با معلم 
آسیب دیده، 2 کارت هدیه 10 میلیونی- یکی وام و 
دیگری پول جمع شده- را به همکار آسیب دیده شان 
بدهند و می دهند. عکس های دیدار به گروه همیاری 
فرستاده می شــود و دیگر اعضا در چند لحظه در 
شــادی کارِ نیکوکارانه خویش شریک می شوند. 
شگفت آور است! آمیخته ای زیبا از اخالق و فناوری، 
تلگرام و نیکوکاری، ســفری 500 کیلومتری برای 
یک کار خیر، درحالی که پشــت رایانه ات هستی یا 
گوشی به دســت روی صندلی یا فرش خانه ات لم 
داده ای! شاد کردن یک خانواده و این که نشان دهی 
در گرفتاری ها، می توانی پشتیبان باشی و پشتیبانت 

باشند و... آری این آمیخته ای شیرین از انسانیت و 
تلگرام است. اکنون نیز این گروه تلگرامی دارد تالش 
می کند تا گام دوم همیاری را بردارد و چه زیباست 

این گام های نمکین و دلربا و انسانی. 
راســتی اگر تلگرام نبود این کار شــدنی بود؟ اگر 
خبررســانی های نویِن حقیقی و مجازی نبود، من و 
ما می توانستیم دریابیم چه بر سر این معلم عشایری 
رفته اســت؟ آیا اگر گــروه همیاری نبود، می شــد 
شیرینی این کار نیکوکارانه را چشید و چشاند؟ و اگر... 
شاید پاسخ این پرسش ها چندان دشوار نباشد 
اما چیزی که بیش از پیــش خودنمایی می کند 
نیک اندیشــی و نیک رفتاری نهفتــه در چنین 
کارهای انسانی ای است. با دیدن این همه مهربانی 
در جهان نامهربانی ها، این همه اعتماد در جهان 
بی اعتمادی هــا و این همه همیــاری در جهان 
تنهایی ها، باز می توان به انســان امیدوار بود و بر 
او باور داشــت. مانند باور به آفتاب و دریا در شعر 
بامداد: »...و من به تــو نگاه می کنم/ از پنجره های 
دل ام به ستاره هایت نگاه می کنم/ چرا که هر ستاره 
آفتابی ست/ من آفتاب را باور دارم/ من دریا را باور 
دارم/ و چشم های تو سرچشمه دریاهاست/ انسان 

سرچشمه دریاهاست«. 
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