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این شرح بی نهایت... 

طول دادن سجده شيوه فرمانبرداران 
است.                                             امام صادق )ع(

جان مالل اندوز
نبَود طلوع از برج ما، آن م��اه مهر افروز را
تغيير طالع چون کنم اي��ن اختر بد روز را
کی باشد از تو طالعم کاين بخت اختر سوخته
گردان��د از تأثير خود، صد اخت��ر فيروز را
دل رام دستت شد ولی بر وی َميفشان آستين
ترسم که ناگه رم دهی اين مرغ دست آموز را
بر جيب صبرم پنجه زد عشقی، گريبان پاره کن
افتاده کاری بس عجب دست گريبان دوز را
کم باد اين فارغ دلی کو صد تمنا می کند
صد بار گردم گرد سر عش��ق تمناسوز را
با آنکه روز وصل او دانم که شوقم می کشد
ندهم به صد عمر ابد يک ساعت آن روز را
وحشی فراغت می کند کز دولت انبوه تو
صد خانه پر اسباب شد جان مالل اندوز را
وحشی بافقی

اولین دبیرکل
69 س��ال پيش، برابر با يک��م فوريه 
1946 ميالدی، تريگوه لی، سياستمدار 
ن��روژی، ب��ه عن��وان اولي��ن دبيرکل  
س��ازمان ملل متحد برگزيده ش��د. او 
ابتدا از س��وی ش��وروی ب��رای تصدی 
اين س��مت پيشنهاد ش��ده بود. پس از 
مداخله س��ازمان ملل در جنگ کره، در 
س��ال 19۵1، ش��وروی انتصاب مجدد 
تريگوه لی را وتو کرد اما آمريکا توانست 
وتوی ش��وروی را دور زده و سياستمدار 
نروژی را مس��تقيم ب��ه مجمع عمومی 
معرفی کند. او با 46 رأی موافق، ۵ رأی 
مخالف و ۸ رأی ممتنع به کار خود ادامه 
داد. شوروی به خصومت خود ادامه داد 
و س��رانجام اولين دبيرکل سازمان ملل 

در 19۵۲ از سمت خود استعفا کرد.

پرواز انقالب 
36 سال پيش، برابر با دوازدهم بهمن 
13۵7 خورش��يدی، امام خمينی )ره( 
پس از 1۵ سال تبعيد به ايران بازگشت 
 و در ته��ران م��ورد اس��تقبال قريب به

 3 ميلي��ون ايرانی قرار گرف��ت. اين روز 
در تقويم رس��می ايران با عنوان آغازين 
روز دهه فجر، ثبت ش��ده  است. برنامه 
 نخس��تين اين بود که پ��رواز انقالب در

 6 بهم��ن 13۵7 وارد ايران ش��ود ولی 
دولت شاپور بختيار فرودگاه ها را بسته 
اعالم کرد. بس��ته ش��دن فرودگاه ها بر 

دامنه اعتراضات و اعتصابات افزود.

انفجار کلمبیا
1۲ س��ال پي��ش، برابر با يک��م فوريه 
۲003 ميالدی، ش��اتل فضايی کلمبيا، 
در بازگشت از ايستگاه بين المللی فضايی 
به جو زمين و در بيس��ت و هش��تمين 
ماموري��ت فضاي��ی خود منفجر ش��د و 
تمام سرنشينان آن کشته شدند. کلمبيا 
نخستين ش��اتل فضايی مورد استفاده 
در ناوگان فضايی ناس��ا بود و نخس��تين 
 مأموري��ت فضاي��ی خ��ود را از 1۲ ت��ا 
 14 آوري��ل 19۸1 )براب��ر ب��ا ۲3 ت��ا
 ۲۵ فروردين 1360 شمسی( با موفقيت 
به پايان رساند. اين حادثه باعث به تعويق 
افتادن سفرهای فضايی شاتل های ناسا تا 

ژوئن ۲00۵ ميالدی شد.

تقویم تاریخ 

داس��تان رفتارهای برخی از ما ايرانيان حکايت 
کس��ی اس��ت که هر لحظه بيم آن می رود ازسوی 
ديگر بام بيفتد! يک روز با زبان دشنام )که شايد هيچ 
زبانی در اين زمينه به قوزِک پای زبانمان نرسد!( به 
داور بازی فوتباِل اي��ران وعراق يورش می بريم، روز 
دگر اما، لش��گری از پوزش خواهان در رس��انه های 
ديداری و ش��نيداری و مجازی فراهم می آوريم که 
حتی برخی از آن ها حاضرند رنج سفر به استراليا را به 
جان بخرند و به رسم پهلوانان گوِد زورخانه زير گذِر 
بازارچه نايب، با نثار بوسه ای بر کتف داور استراليايی 
مراتب فرهنِگ چند هزار س��اله م��ا را به جهانيان 
يادآوری کنند. صد البته که رفتارهای ش��تابزده و 
»پاندولی« تنها ب��ه رد و بدل کردن فحش های آب 
نکش��يده و لشکرکش��ی گالدياتورهای اخالق در 
رسانه ها خالصه نمی ش��ود. چرا که اگر دقيق تر به 
 دور و برمان بنگريم، ما در بيش��ترکار هايمان ميان 

دو قطب افراط و تفريط سرگردانيم! 

در عرصه سياست محکوم کردن يکی و برچکاد 
 نش��اندن ديگری عادت چند صدس��اله ماس��ت. 
در بده بستان های سياس��ی، هر اختالف سليقه و 
برداشتی را تا مرز دشمنی های ويرانگر باال می بريم و 
در برابر، هيچ انتقادی را از همفکران وهم مسلکانمان 
تاب نمی آوريم. گويی در اين بَرهوِت ناشيگری تنها 
سر ماست که به آسمان خطاناپذيری می سايد! در 
روابط اجتماعی نيز حال و روزمان چندان تعريفی 
ن��دارد. نگاه��ی صادقان��ه و ب��ه دور از تعارف های 
مرسوم به گرداگردمان نش��ان می دهد که بيشتر 
رفتار هايمان آونگی است ميان دشمنی های سوزان 
و دوستی های اغراق شده و چاکرم نوکرم گفتن های 
مالل انگيز! به عبارت ديگر، واکنش های از سر شتاب 
و آويختن به دوگانه های فرش��ته - اهريمن، خوب 
- بد، خائن – خادم، در هر ماجرايی )از بزرگ ترين 
رويداده��ای جمعی گرفته تا پيش پ��ا افتاده ترين 
ماجراهای ش��خصی( به نيکی نشان دهنده سطح 
نامطلوب »هوش عاطفی« در ميان برخی از ماست 
که از يک سو، پيوسته به آتش يکسونگری های ما 
دميده و از س��وی ديگر، سبب ش��ده بعضی از ما از 
منطق گفت و شنود و رفتار متعادل، هر روز دور تر 

بيفتيم  . 
در ماجرای چندی پيِش حمل��ه زبانی برخی به 
داور بازی ايران وع��راق و پوزش خواهی بی معطلِی 
ش��ماری ديگر از هموطنان برای به دس��ت آوردن 
دل داور اس��تراليايی، بارديگر فقدان رفتارِ متعادل 
)مودبان��ه( »good manners« برخی از ما که 
خود زاييده س��طح نامطلوب هوش عاطفی است 
از ژرفا به روی س��طح آمد. گويی سرگردانی مياِن 
آسمان افراط و زميِن تفريط سرنوشت گريزناپذير 
ماست و س��وگمندانه جزو طبيعت ثانويه ما شده 
اس��ت! از اين رو، هيچ تصادفی نيست که زبان ما از 
واژه »خدمت« مستقيم به »خيانت« ميان بُر می زند 
و از واژه های ديگری ک��ه در زبان های ديگر مراحل 
ميان اين دو را بيان می کنند در زبان ما هيچ خط و 
خبری نيست!! انگار حد ميانه ای برای ما چه در زبان، 
چه در قضاوت هايمان پس از پيروزی ها و شکست ها 
در کار نيست! اين ظريفه را می توان از آبشار ستايشی 
که پس از کاميابی ها بر َسِر هر ُستوده و ناستوده ای 
س��رازير می کنيم و از خش��ک و تری که پس از هر 
ناکامی و بدبياری می س��وزانيم، به خوبی رهگيری 

کرد!

فوکوس   ...

حرف روز

رفتار مودبانه! 

114 س��ال پیش، برابر با یکم فوریه 1901 میالدی، ویلیام کالرک ِگیبل، هنرپیشه مشهور سینمای آمریکا در اوهایو به دنیا 
آمد. در سال های دهه 1930 حضور ِگیبل در هر فیلمی، به معنای هجوم تماشاگران به سالن های سینما بود. سال 1939 میالدی، 
دیوید اُ سلزنیک، تهیه کننده مشهور هالیوود مجبور ش��د برای ایفای نقش »ِرت باتلر« در فیلم »بر باد رفته«، کالرک گیبل را در 
ازای شراکت در س��ود فیلم از کمپانی متروگلدوین مایر قرض بگیرد زیرا براساس نتایج نظرسنجی ها، کالرک ِگیبل بهترین فرد 
برای بازی در نقش ِرت باتلر گس��تاخ و جذاب بود. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، کالرک گیبل پس از مرگ همسر محبوبش »کارول 
لومبارد« به نیروی هوایی ارتش آمریکا پیوس��ت و به ماموریت های متعدد جنگی بر فراز اروپا اعزام شد. آدولف هیتلر پیشوای 
رایش سوم، برای کسی که س��رگرد کالرک گیبل را دستگیر کرده و س��الم تحویل ارتش آلمان می داد، پاداش چشمگیری تعیین 

کرده بود. کالرک گیبل سرانجام در 16 نوامبر 1960 میالدی، در 59 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.
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آب و  هوا

 ... جو آرام و افزایش دما
بررسی نقش��ه های پيش يابی و تصاوير ماهواره ای 
نشان می دهد، ادامه فعاليت سامانه بارشی در شمال 
شرق، دامنه های ش��رقی البرز، ش��رق دريای خزر و 
برخی نقاط استان های بوش��هر و فارس که از ديروز 
شاهد آن بوديم دچار افت شده و اين سامانه به تدريج 
از اوايل وقت امروز از کش��ور خارج می ش��ود.  از امروز 
تا سه ش��نبه اين هفته جوی آرام هم��راه با افزايش 
نسبی دما درغالب مناطق کش��ور خواهيم داشت و 
از دوشنبه شب و روز سه ش��نبه نيز وزش باد جنوبی 
شديد در استان های اردبيل و گيالن قابل پيش بينی 
اس��ت، ضمن اينکه خليج فارس نيز امروز و دوشنبه 
مواج خواهد بود.  آس��مان تهران ام��روز کمی ابری، 

گاهی با وزش باد در ارتفاعات و افزايش ابر پيش بينی 
می شود. حداقل و حداکثر دما در اين روز 4 و 1۲ درجه 
س��انتيگراد خواهد بود. روز دوشنبه آسمان پايتخت 
کمی ابری در پ��اره ای نقاط با غبارصبحگاهی همراه 
خواهد بود. حداقل و حداکثر دم��ا در اين روز ۵ و 13 
درجه پيش بينی شده است.  طی روز گذشته شاخص 
کيفيت هوای شهر تهران براساس اطالعات رسيده از 
ايستگاه های سنجش آلودگی هوای پايتخت، با توجه 
به کاهش غلظت آالينده ها در ش��رايط نسبتا سالم 
قرار داشته است. ميزان غلظت آالينده ذرات معلق با 
قطر کمتر از ۲/۵ ميکرون ب��ه ترتيب با 3۵ و ۲4 عدد 
کاهش نسبت به روزهای گذشته، روی عدد 70 قرار 
داش��ته و ميزان غلظت آالينده ذرات معلق کمتر از 
10 ميک��رون ني��ز از 6۲ به 44 کاهش يافته اس��ت. 

ايستگاه های پارک رازی )منطقه 11( با 10۵، پارک 
قائم )منطقه 1۸( با 100 و سوهانک )منطقه يک( با 
۸9 به ترتيب آلوده ترين مناطق استان تهران در 4۸ 
ساعت گذشته بودند. ايس��تگاه های پونک )منطقه 
۵( با 4۲، ش��هرداری منطقه 1۵ با 4۲ و ش��هرداری 
منطقه 19 ب��ا 4۵ نيز به ترتيب س��الم ترين مناطق 
شهر تهران در اين مدت بودند.  در شبانه  روز گذشته 
 بندرعباس مرکز اس��تان هرمزگان با بيشينه دمای

 ۲۵ درج��ه س��انتيگراد گرم ترين و ش��هرکرد مرکز 
اس��تان چهارمحال و بختياری با کمينه دمای منفی 
7 درجه سانتيگراد س��رد ترين شهرهای کشور طی 
۲4 س��اعت گذش��ته بوده اند. طی روزهای گذشته 
استان های همدان و  چهارمحال و بختياری، سرد ترين 

و استان هرمزگان، گرم ترين استان های ايران بودند.
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کارتون شهر شهرَونگ

ماستمالی

می گويند در زمان رضاشاه، خانواده سلطنتی مصر 
که دخترش��ان فوزيه را به عقد وليعهد آن زمان، شاه 
بعدی و مرگ بر شاه فعلی درآورده بودند، قصد سفر 
به ايران را کردند. مقرر می شود برای حفظ آبرو، تمام 
دهات و شهرها در مس��ير عبور قطار حامل خانواده 
سلطنتی، بازسازی و نونوار ش��ود! شهرها را درست 
می کنند، ولی برای نونوار کردن روستاها پولی نبود. 
بنابر اين دستور داده می شود که ديوارهای خانه های 
روستايی که در ديدرس هس��تند را با ماست سفيد 
کنند ت��ا از دور مانند گچ به نظر بياي��د و بگويند که 
ديوارهای خانه های روس��تايی ايران گچ کاری شده 
است! اين سنت حسنه ماستمالی در طول زمان ادامه 
پيدا کرد و با رفت��ن اين و آمدن آن، اين تنها تغييری 
بود که در حکومت بعدی تقبيح نشد و هر حکومتی و 

دولتی به سهم خود ماستی بر ديواری زد و رفت!
درس��ت مث��ل همي��ن چن��د وق��ت پي��ش که 
می خواس��تند اجالس غيرمتعهد را در تهران برگزار 
کنند، هر چه گدا و کول��ی و بدبخت بيچاره و کودک 
کار و زن خيابان��ی بود چند روز از جلوی چش��م دور 
کردند، يکم ماست زدند روی در و ديوار تهران، کمی 
خيابان ها را گلکاری کردند، کمی ميدان ها را گلکاری 
کردند، کمی هتل ها را گلکاری کردند، خالصه همه 
تپه ها را گلکاری کردند و تپه بدون گلکاری نگذاشتند! 
بعد از برگ��زاری اجالس دوباره روز از نو و ش��هر »از« 
نو! )»از« اين جا حرف اضافه نيس��ت که برش داريد، 

بگذاريد  باشد!(
يا مثال مثبت ترين اتفاق س��ينمايی ما در دولت 
جديد بازگش��ايی خانه س��ينما بود! ام��ا بعد برای 
ماس��تمالی و به دس��ت آوردن دل مخالفان، خانه 
پدری را بستند! يا تصور بفرماييد در فضای باز دولت 
جديد فيلم ها مجوز می گيرند که ساخته شوند، بعد 
که ساخته شدند، نمايش داده نمی شوند! بعد برای 
ماس��تمالی حذف پنج، شش تا از بهترين فيلم های 
امسال جش��نواره فيلم را هرچه باش��کوه تر، هرچه 
باشکوه تر، طوری که چشم برلين خانوم اينا و کن اينا 

و شيکاگو اينا در بيايد، برگزار می کنند!
يا مثال کش��ور فخيمه اي��ران با ادع��ای دوهزار و 
پانصد سال فرهنگ يک ارکستر سمفونيک ندارد! يا 
رهبر ارکستر ندارد يا پول ندارند به نوازنده بدهند! تازه 
فرت و فرت کنسرت لغو می شود، در ادامه می گويند 

استاد اول موسيقی اين مملکت بايد عذرخواهی کند، 
بعد برای ماس��تمالی اين قضايا جشنواره موسيقی 
برگزار می کنند! خب برادر من ش��ما که پول نداری 
بعد از دو سال، يک ارکستر موس��يقی راه بيندازی، 
جشن برگزار کردنت چيست؟! از آن خنده دار تر اين 
است که کشور بيست سال جنگ زده عراق که هر روز 
يک جايش می ترکد، ارکستر سمفونيکی دارد که با 
گوش هايت بازی می کند و البته از بازی کردن با گوش 
قصد بدی ندارد! و اتفاقا ارکس��تر عراق در جشنواره 
امسال حضور دارد! يعنی آن شکست فوتبالی ايران 
از عراق را فرام��وش کنيد! آن شکس��ت در ضربات 
پنالتی را به خاطرات بسپاريد! اين را داشته باشيد که 
عراق، ارکستر سمفونيک دارد و ما نداريم! نمی دانم تا 
اين جای متن خنده ای بر لبتان آمد يا نه! ولی اين يک 
خط را بگويم که گريه کنيد! می خواهم دل هايتان را 
ببرم افتتاحيه جشنواره موسيقی! اين که در افتتاحيه 
جشنواره موس��يقی امس��ال، به دليل نبود ارکستر 
ايرانی، ارکستر سمفونيک کش��ور عراق سرود ملی 
ايران را خواهد زد! به خدا اگر من اين طنز را در روزنامه 
الشهروند عراق چاپ کرده بودم، همه می خنديدند 
و کلی حال می کردند و احتماال جايزه طنز مهرجان 
المطبوعات العراقی را می گرفتم! اما افسوس که بنده و 
شما ايرانی هستيم و بايد طنز تلخ بنويسيم و بخوانيم!

آخرين مورد ماستمالی هم درباره خود ماست ها 
بود! ماج��رای ماس��ت های پالم دار ک��ه خاطرتان 
هس��ت؟! بعد از افشا ش��دن اس��تفاده از روغن پالم 
در لبنيات، معاون��ت دارو و غذای وزارت بهداش��ت 
که بنا به اس��مش مسئوليت س��المت دارو و غذای 
مملکت ما را به عهده دارد، شروع کرد به ماستمالی 
که اصال کی گفته روغن پالم ض��رر دارد؟ چرا اصال 
 افکارعموم��ی را ناراحت کرديد؟ چرا پرس��پوليس 
پشت سر هم می بازد؟! چرا برج ميالد کج است؟! بعد 
که گفتند آقا شما بنا به اس��مت بايد... جواب داد در 
اين مملکت کدام سازمان بما به اسمش کار می کند 
که ما بکنيم؟! بعد که قوه قضائيه اين معاونت را ملزم 
به افشای اسامی کارخانجات متخلف کرد، باز ماست 
را برداش��تند و ش��روع کردند به ماليدن! هی بمال! 
هی بمال! آن قدر ماليدند که... دود بلند ش��ده از اين 
ماستمالی ها هم که به چشم من و شما و موسيقی و 

سينما و فقرا می رود!
دس��ت ها را ب��اال ببري��د می خواه��م دع��ا کنم! 
خداون��دگارا، برای اين همه مس��ئول ماس��تمال، 
ي��ک مختارالس��لطنه بفرس��ت که حداق��ل اينها 

ماست هايشان را کيسه کنند!

داستانه

مشکل نوشتن در فضا
هنگامی که ناسا برنامه فرس��تادن فضانوردان به مدار 
زمين را آغاز کرد با مشکل کوچکی روبه رو شد. دانشمندان 
سازمان هوانوردی اياالت متحده دريافتند که خودکارهای 
معمولی در فضای بدون جاذبه کار نمی کنند. در واقع جوهر 
خودکار در خالء به سمت پايين جريان نمی يافت و روی 
س��طح کاغذ جاری نمی شد. ناس��ا برای حل اين مشکل 
شرکت مش��اوران اندرس��ون را به کار گرفت و تحقيقات 
در اين زمينه بيش از يک سال طول کشيد. ابتدا کاغذی 
طراحی شد تا بتواند جاذبه و گرانيگاه الزم را برای تماس 
با جوهر داش��ته باشد. س��پس تحقيقات تکميلی برای 
به دس��ت آوردن ترکيب تازه ای از جوهر و مواد تش��کيل 
دهن��ده آن آغاز ش��د. 1۲ ميليون دالر ص��رف اين پروژه 

شد و در   نهايت دانشمندان ناس��ا با کمک چند موسسه 
تحقيقاتی ديگر خودکاری طراحی کردند که در محيط 
بدون جاذبه عمل می کرد، زير آب و حتی روی کريستال 
می نوشت و جالب تر اينکه جوهر اين خودکار به دليل مواد 
تشکيل دهنده خاص آن در دمای زير صفر تا 300 درجه 
سانتيگراد کار می کرد. اين موفقيت عظيمی برای سازمان 
هوانوردی آمريکا بود چون آن ها توانسته بودند بر يکی از 
مشکالت به ظاهر الينحل انس��ان در فضا غلبه کنند. اما 
نکته اينجا بود در تمام مدتی که آمريکايی ها راه حل اين 
معضل را می جس��تند، روس ها به روش ساده تری دست 
يافته بودند. آن ها از مداد استفاده کردند!  نتيجه اخالقی: در 
برخورد با مشکالت می توانيد يک جور ديگر هم فکر کنيد.
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