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این شرح بی نهایت... 

كسى كه مردم را مسخره مى كند، نبايد 
به دوستى خالصانه آنها چشم اميد بندد.                                               

امام صادق )ع(

محمل جانان
جان به جانان كى رسد جانان كجا و جان كجا
ذره است اين، آفتاب است، آن كجا و اين كجا
دس��ت ما گيرد مگر در راه عشقت جذبه ای
ورنه پ��ای ما كج��ا وي��ن راه بى پايان كجا
ترک جان گفتم نه��ادم پا به صحرای طلب
ت��ا در آن وادی م��را از تن برآي��د جان كجا
جسم غم فرس��ود من چون آورد تاب فراق
اين ت��ن الغ��ر كجا ب��ار غم هج��ران كجا
در لب ي��ار اس��ت آب زندگ��ى در حيرتم
خضر مى رفت از پى سرچشمه حيوان كجا
چون جرس با ناله عمری شد كه ره طى مى كند
تا رس��د هاتف به گرد محم��ل جانان كجا
هاتف اصفهانی

پایان محاصره لنین گراد
71 سال پيش، برابر با بيست و هفتم 
ژانوي��ه 1944 ميالدی، محاصره ش��هر 
لنينگراد از سوی ارتش آلمان نازی پس 
از ح��دود 900 روز پايان يافت. محاصره 
اين شهر ۸ سپتامبر 1941، از زمانى كه 
آخرين جاده ورودی به شهر مسدود شد، 
 آغاز ش��ده بود. گرچه نيروهای شوروی

1۸ ژانويه 194۳ موفق به بازكردن يک 
راه باريک برای ورود به ش��هر شدند، اما 
آزاد شدن شهر تا ۲7 ژانويه 1944، يعنى 

بعد از ۸7۲ روز، به درازا كشيد. 

درگذشت مجتبی مینوی
۳۸ س��ال پيش، برابر ب��ا هفتم بهمن 
1۳55 خورش��يدی، مجتب��ى مينوی 
اديب، مورخ و نويس��نده نامدار ايرانى در 
تهران درگذشت. مينوی كه تحصيلکرده 
دارالفنون و همدرس صادق هدايت بود 
در سال 1۳07 پس از بازگشت از فرانسه 
به رياس��ت كتابخانه ملى منصوب شد. 
در س��ال 1۳۲۸ در پى دعوت ب��ه كار از 
سوی دانشگاه تهران به ايران بازگشت و 
به تدريس در دانشکده ادبيات پرداخت. 
مينوی در سال 1۳4۸ از دانشگاه تهران 
بازنشسته شد و سرپرستى علمى بنياد 
شاهنامه فردوسى را به عهده گرفت و تا 

پايان عمر به اين كار ادامه داد.

کلید خوردن »آرگو«
۳5 س��ال پيش، برابر با بيست و هفتم 
ژانوي��ه 19۸0 مي��الدی، 6 ديپلم��ات 
آمريکايى كه در زمان تس��خير سفارت 
اي��ن كش��ور در ته��ران، گريخت��ه و در 
سفارتخانه های دولت سوئد و كانادا پنهان 
ش��ده بودند، توانس��تند با گذرنامه های 
كانادايى از ايران خارج ش��وند. س��ازمان 
س��يا ب��رای انجام اي��ن كار چن��د تن از 
مام��وران خود را در قالب س��ينماگرانى 
كه در پى تولي��د فيلمى علمى- تخيلى 
با عنوان »آرگو« هستند به ايران فرستاد 
و آنان توانس��تند چند روز پس از ورود به 
تهران، اين ديپلمات ها را با گذرنامه های 
جعلى از ايران خارج كنند. اين اتفاق در 
۲01۲ دستمايه ساخت فيلمى ضدايرانى 
 با عنوان »آرگو« به كارگردانى بن افلک 

قرار گرفت.

تقویم تاریخ  

به مصداق َمثل قديمى جنگ اول بِه از صلح آخر، 
بايد عرض كنم با ذكر تعداد دوس��تانم قصد ندارم 
كميت شان را به رخ كسى بکش��م. خوب كه دقت 
مى كنم، اين تعداد دوس��ت – يعنى چيزی نزديک 
به هزار نفر - ش��ايد چنگى به دل هيچ كس��ى هم 
نزند. دليلش ساده اس��ت؛ آن ها تركيبى از دوستان 
واقعى و مجازی ان��د. افراد در جهان ه��ای مجازی 
معموالً هويت و جنس��يت خود را تغيير مى دهند. 
در واقع به جز آن هايى كه از پيش مى شناس��يم و با 
آن ها مراوده داش��ته ايم به هيچ يک از »دوس��تان« 
ديگر نمى شود اطمينان كرد كه »خوِد خودشان« 
باش��ند. پنهان كردن هويت واقعى همواره يکى از 
جذاب ترين داليل ورود به جهان مجازی در اينترنت 
بوده و هست. سر و كار داشتن با دوستان مجازی- كه 
هيچ وقت حضوری جدی و واقعى در زندگى  ش��ما 
ندارند - درست مثل اين است كه شما را وسط يکى 
از اين س��ريال های علمى– تخيلى انداخته باشند. 
چيزی تايپ مى كنى و از آن س��و آدم های ناشناس 
 و ناشناخته پاس��خ مى دهند. ش��عر ها و تصاويری 
رد و بدل مى ش��ود كه در موارد بس��ياری به شدت 
رمانتيک هستند! مى گوييد نه؟! اين  ها دستپخت 

ديروز برخى از دوستانم است: »عاشق را تنها عاشق 
مى شناسد«، »هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست 
داشته باشى كه دوس��تت دارم«، »زمانى كه به نام 
عشق، تنفر مى آفرينيم و به نام زندگى، مرگ...«، »من 
شيشه نيستم كه بدست تو بشکنم«، »هيچ گاه رويا ها 
به حقيقت نمى پيوندند« و...  در واقع سوال اينجاست 
كه چنين برخورد های رمانتيکى آيا نتيجه مستقيم 
گريز از واقعيت های جاری در زندگى روزمره نيست؟ 
آيا اين حجم از رمانتيک بودن نتيجه مستقيم چنين 
تفکری نيست كه هر جا حس كردی گوشى هست، 
مى شود ناگهان عوض شد. وقتى در ميان مردم عادی 
هستى، كسى به حرف دلت گوش نمى دهد. اما اينجا 
كه كسى تو را نمى شناسد. در چنين جايى هر چه 
مى خواهد دل تنگت بگو. االن فرصت خوبى اس��ت 
كه سری توی س��ر ها درآوری. ناخودآگاهت را بريز 

بيرون. سبک مى شوی. درمان مى شوی... 
آيا چني��ن واكنش هاي��ى به ي��ک معنا طبيعى 
نيستند؟ آيا كسى مکانيسم بهتری برای رهايى از 
تنها ماندن سراغ دارد؟ آيا نخستين واكنش برخى كه 
از تنهايى رنج مى برند، همين نيست كه مى توان در 
جهانى »فرضى« و جمعى )جهان مجازی شبکه های 

اجتماعى( ِمهر طلب بود ؟ آيا رمانتيک نويس��ى آبى 
بر آتش ِمهر طلبى نيست؟ در واقع شايد بهتر باشد 
اين طور بگوييم كه برخى با اين نيت س��راغ جهان 
مجازی مى روند ك��ه از رنج ه��ای درون گريخته و 
آرامش��ى را تجربه كنند كه در جهان واقعى كمتر 
مى توان سراغش را گرفت. البته همين جا بايد اذعان 
كرد كه رنج »واقعى« را احتماالً آرامش »مجازی« چاره 
نخواهد كرد. از هيچ نوعش. شايد تنها چاره برای گريز 
از رنج اين است كه آن را بتوان شناخت و از كم و كيف 
آن باخبر ش��د. ظاهراً اين نتيجه گيری بدبينانه ای 
اس��ت اما در واقع اين چنين نيست. اين به تک تک 
كاربران باز مى گردد كه با چه انگيزه ای سراغ دنيای 
مجازی مى روند؟ آيا آن را درمان مى دانند يا مسکن؟ 
يا هيچ كدام؟ در واقع چقدر الزم است اين را از خود 
بپرسيم كه چه تعريف ش��خصى از جهان مجازی 
داريم؟ چرا سراغش مى رويم؟ مگر چقدر اطالعات 
نياز داريم كه بايد اين جهان را برای يافتنش »سرچ« 
كنيم؟ هدف ما چيست ؟ دنبال چه چيزی هستيم 
كه در دنيای واقعى پيدا نمى شود اما تا دلتان بخواهد 
نمونه مجازی اش به وفور يافت مى شود؟ ... و هزاران 

سوال ديگر.

فوکوس   ...

حرف روز

واقعیت مجازی!

]موتس��ارت در حدود س��ال 17۸۰ میالدی، در یک نقاش��ی[ 259 س��ال پیش، برابر با بیس��ت و هفتم ژانویه 1756 
میالدی، ولفگانگ آمادئوس موتس��ارت، آهنگساز، موس��یقیدان و از نوابغ مسلم موسیقی کالس��یک در شهر سالزبورگ 
اتریش به دنیا آمد. موتس��ارت در زندگی کوتاه خود بیش از 6۰۰ قطعه موس��یقی برای اپرا، سمفونی، کنسرتو، مجلسی، 
سونات و گروه ُکر آفرید. او در س��ومین سال از زندگی اش شروع به آهنگس��ازی کرد و در 5 سالگی لقب کودک نابغه به او 
داده شد و در همه  جای اروپا شهرت بسیاری یافت. در 7 سالگی اولین س��مفونی، و در 12 سالگی اولین اپرای کامل خود را 
نوشت. برخالف هر آهنگس��از دیگری، او در تمام ژانرهای مرس��وم در دوران زندگی اش موس��یقی تصنیف کرد و در این 

زمینه از همه برتر بود. موتسارت حدود یک ساعت پس از نیمه شب پنجم دسامبر سال 1791 در 35 سالگی درگذشت.
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آب و  هوا

... برف و باران در آخر هفته
براساس نقشه های پيش يابى هوا شناسى، با ورود 
سامانه فعال بارش��ى از سمت ش��مال غرب و غرب 
كش��ور، از روز پنجش��نبه اين هفته عالوه بر نواحى 
يادشده، شاهد بارش برف و باران در دامنه های البرز 
و زاگرس خواهيم بود. اين سامانه بارشى تا روز شنبه 
در كش��ور فعال خواهد بود و همزمان طى روزهای 
سه شنبه و چهارش��نبه وزش باد نسبتا شديدی در 

استان های اردبيل و گيالن آغاز مى شود. 
همچني��ن طى روز ج��اری بارش ه��ای پراكنده 
و خفيف در برخى نقاط ش��مال شرق كش��ور ادامه 

پيدا مى كن��د و به تدريج اين س��امانه ت��ا پايان روز 
جاری از كشور خارج مى شود. همزمان با اين پديده 
هوا شناسى موج ضعيفى سبب بارش های پراكنده در 
برخى از نقاط ش��مال غرب و به تدريج در دامنه های 
البرز مركزی مى ش��ود و از امروز بارش های پراكنده 
عالوه بر ش��مال غرب و دامنه های البرز، در ش��مال 

شرق نيز دور از انتظار نخواهد بود. 
كمينه و بيش��ينه هوای تهران امروز ب��ه ۲ تا 1۲ 
درجه باالی صفر مى رس��د و نقشه های هوا شناسى 
نشان مى دهند، آس��مان تهران در اين روز قسمتى 
ابری در بعضى از س��اعات همراه با افزايش ابر و وزش 
باد به تدريج با كاهش خواهد بود. كمينه و بيش��ينه 

هوای تهران طى روز پنجش��نبه اين هفته بين ۳ تا 
10 درجه باالی صفر بوده و نقش��ه های هواشناسى 
نشان مى دهند، آس��مان تهران در اين روز قسمتى 
ابری به تدريج ابری و اوايل شب همراه با بارش باران، 
برف و وزش باد خواهد بود. در ش��بانه  روز گذش��ته 
بندرعباس مركز اس��تان هرمزگان با بيشينه دمای 
۲6 درجه سانتيگراد گرم ترين و شهركرد مركز استان 
چهارمحال و بختياری با كمينه دمای منفى 5 درجه 
سانتيگراد سرد ترين شهرهای كشور طى ۲4 ساعت 
گذش��ته بوده اند. طى روزهای گذش��ته استان های 
آذربايجان غربى و  چهارمحال و بختياری، سرد ترين 

و استان هرمزگان، گرم ترين استان های ايران بودند.

اوقات شرعي:
| اذان صبح05:41:28| طلوع آفتاب07:08:09|
"|  اذان ظهر: 12:17:06| غروب آفتاب: 17:26:03|

| اذان مغرب: 17:45:22|
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داستانه

قدرت کلمات
روزی از روزها گروهى از قورباغه ها تصميم گرفتند 
با هم مسابقه شنا بدهند. هدف مس��ابقه حركت در 
خالف مس��ير يک رودخانه خروش��ان بود. جمعيت 
زي��ادی برای دي��دن مس��ابقه و تش��ويق قورباغه ها 
جمع شده بودند. باالخره مسابقه شروع شد. از ميان 
تماشاگران هيچ كس باور نداشت كه قورباغه های به 
اين كوچکى بتوانند به انتهای مسير رودخانه برسند. 
كسانى كه آنجا بودند مى توانستند جمله هايى مثل 
اين ها  را از زبان بقيه بشنوند: »اوه، عجب كار مشکلى!«، 
»آن ها هيچ وقت به انتهای مسير نمى رسند.« يا »هيچ 
شانسى ندارند. جريان آب خيلى شديد است!« عاقبت 
خستگى بر قورباغه های كوچک غلبه كرد و آن ها يکى 
يکى از ادامه مسير باز مى ماندند، به جز بعضى كه هنوز 
با حرارت شنا كرده و پيش مى رفتند. جمعيت هنوز 

ادامه مى داد: »خيلى مش��کل است! هيچ كس موفق 
نمى شود!« و تعداد بيشتری از قورباغه ها خسته شده 
و از ادامه راه انص��راف مى دادند. در مي��ان قورباغه ها 
تنها يکى همچنان به ش��نا كردن ادامه  مى داد و جلو 
و جلوتر مى رفت. او نمى خواس��ت منصرف ش��ود و 
باالخره به هدفش رسيد و برنده شد. باقى قورباغه ها 
عالقه داشتند بدانند او چطور توانسته بر اين رودخانه 
خروشان غلبه كرده و راه را به انتها برساند. قورباغه ها 
دور برنده مس��ابقه را گرفت��ه و پى در پى از او س��وال 
مى پرس��يدند، اما قورباغه كوچک تنه��ا آن ها را نگاه 

مى كرد و هيچ حرفى نمى زد. او ناشنوا بود.
نتيجه اخالقى: هيچگاه به جمالت منفى و مأيوس 
كننده ديگران گوش ندهيد. آن ها زيباترين روياها و 

آرزوهايتان را از شما مى گيرند. 

کارتون شهر شهرَونگ

گمشده ها

 one minute شادی کردن در

در گزارش��ى در س��ايت تابناک خواندم كه در آن 
رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران گفته رتبه 
شادی و نش��اط ايران در ميان 157 كشور دنيا 115 
است. س��ايت فرارو هم در گزارش��ى اعالم كرده بود 
ش��ادی در خانواده های ايرانى گم شده. خب وظيفه 
ما چيست؟ بازگرداندن اش��يا و حس های گمشده. 
شادی را ) ش��ادی خانم ها فورا شاخ و شانه نکشند. 
منظورم از شادی يک نفر ش��اد است( بردند جهنم 
گفت ای جان چقدر سوژه واسه خنديدن هست. شما 

هم اگر شاد باشيد مى توانيد به مشکالتتان بخنديد. 
- شاد شدن در ايران خيلى كار سخت و پيچيده ای 
نيس��ت. اولين راه س��اده اش اين است كه تلويزيون 
خانه را روشن كنيد و روی هر كانالى هست مصاحبه 
يا مناظره يک مقام مسئول كش��ور را تماشا كنيد. 
اين قدر ديدن اين مصاحبه ها مفرح اس��ت كه شما 
گاهى از ته دل به گفته های دوس��تان مى خنديد و 

قهقهه   مى زنيد. 
-پدرم قلبش تير مى كشيد. رفت دكتر. نوار قلب 
داد. تس��ت ورزش داد. آنژيو، اسکن، آزمايش خون 
و. ..  خدا را ش��کر، بزنم به تخته هم��ه چيز خوب و 
طبيعى بود. پدرم ب��ه دكتر گفت آق��ای دكتر اين 
آزمايش ها درست اما قلب من كه واقعا تير مى كشه. 
پس چشه؟ دكتر گفت: شما زياد مطالعه مى كنيد؟ 
اخبار مى بينيد؟ روزنامه زياد مى خوانى؟ پيگير اخبار 
داعش و آمريکا و ترور و گرانى و آلودگى و ... هستى؟ 
همه جواب ها مثبت ب��ود. دكتر گفت نخوان، نبين، 
گوش نکن , نشنو، نگو. ..  همه چيز درست مى شود. 
مدتى پدرم به اين توصيه عمل كرد و االن قلبش تير 
نمى كش��د. پس مى بينيد كه تحصيالت و دانايى و 

علم و كاوشگری و تحقيق و مو را از ماست كشيدن 
و پيگيری اخبار و ارايه تحليل، همه و همه ضدشادی 
است. بين شادی و دانايى يکى را انتخاب كنيد. االن 
لبخند مليح نزنيد و نگوييد اي��ن حرفت با آيتم باال 
متناقض است ها. اگر ما متناقض صحبت نکنيم شما 

به كى بخنديد؟ 
-دوستان االن قشون نکش��ند و ضد من كمپين 
راه نيندازند كه ما هم شاد هستيم هم دانا و تو با اين 
حرفت به م��ا توهين كردی. قصد م��ن فقط و فقط 
خنداندن شما بود كه شاخص كشور برود باال وگرنه 
من هم مى دانم اين تئوری نقيضه زياد دارد. يکى اش 

خود من كه نه دانا هستم و نه شاد! 
-يکى ديگر از راه های افزايش ش��اخص شادی در 
كشور، رد آمار خارجى ها و ارايه آمار داخلى است. اگر 
بلد نيستيد اين امر را بسپاريد به صداوسيما. چنان 
آمار و شاخص و نموداری رديف مى كند كه مثل آمار 
گلزنى على دايى دست نيافتنى بشويم و كسى به گرد 

شادی كردنمان نرسد 
-يکى ديگر از مؤثرتري��ن روش ها در افزايش آمار 
شادی بستن سايت هايى است كه اخبار كذب شاد 
نبودن را منتشر و تکثير مى كنند. از قديم گفته اند 
وقتى صورت مسأله سخت اس��ت خب پاكش كن. 

شتر ديدی نديدی! 
-ش��اد ش��دن در ايران خيل��ى امکان��ات زيادی 
نمى خواهد. شما از هرچيزی مى توانيد در جهت شاد 
شدن خود بهره ببريد. يک هواپيما سقوط كرده؟  داور 
بازی ايران و عراق اشتباه كرده؟ داعش سر گروگان 
ژاپنى را بريده؟ روغن غيرمجاز در لبنيات به كار رفته؟ 
مذاكرات اش��تون و ظريف به نتيجه نرسيده؟ شما 
غمتان نباشد. از يک دقيقه بعد از هر حادثه ای سيل 
جوک و لطيفه و هزل و هجو و طنز و متلک است كه 
در شبکه های اجتماعى گسيل مى شود و شما با يک 

كليک به شادی مى رسيد. به همين راحتى.
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