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این شرح بی نهایت... 

س��جده را طول دهيد که براى ابليس 
سخت ناخوشايند است.      امام علی )ع(

شعر عاشقی
تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است
طالع مگو که چشمه خورشيد خاورست
کافر نِه ايم و بر سرمان شور عاشقی است
آن را که شور عشق به سر نيست کافر است
بر َس��ردر عم��ارت مش��روطه ي��ادگار
نقش به خون نشسته عدل مظفر است
م��ا آرزوى عش��رت فان��ی نمی کني��م
ما را س��رير دولت باقی ُمس��خر اس��ت
راه خداپرستی از اين دلشکستگی است
اقليم خودپرس��تی از آن راه ديگر است
يک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است
سعدى يکی سخنور و حافظ قلندر است
بگذار ش��هريار به گ��ردون زنَد س��رير
کز خاک پاى خواجه شيرازش افسر است
شهریار

تقویم تاریخ  

تص��ور راننده ه��ا از ب��اران، خالصه می ش��ود به 
ِشرپ ِشرپ کردن برف پاکن ها يا نهايتاً بخار شيشه؛ 
منتها باران براى عابر پياده اى ک��ه چتر هم ندارد و 
مجبور است از گوش��ه پياده روها باريک شود؛ شايد 
اول کمی شاعرانه باشد، ولی بعد که ماشين ها وقت 
عبور، چاله اى را بی مهابا رد کنند و آب تا زانوى عابر 
را خي��س کند و بدود توى کفش ها و خيس��ی الى 
انگشت ها حس شود، احتماالً ديگر شاعرانه دانستن 

باران، براى عابران ممکن نباشد. 
اين ها را گفتم تا به اين جا برسم که آن راننده هيچ 
خبرى از حال عابرى که زير باران مانده ندارد، حتی 
اگر خودش  هزار بار، عابر خيس از باران بوده  باش��د؛ 
چون هيچ خيس ش��دنی مثل بارهاى قبل يا بعد از 
خودش نيس��ت. آدم ها هربار به شکل مخصوصی 
زير باران می مانند. راننده پشت شيشه بخارگرفته 
تنها نمايشی از باران می بيند و نه بيشتر. هر دو هم 
می توانند مدعی باشند، باران را ديده اند. بسيار خب! 
دقيقاً همين جاست که بايد هر دو را تأييد کنيم. هر 
دوى آنها واقعيت را می گويند؛ ولی حقيقت اين است 
که آن راننده با عبور سريع اش از چاله، آن عابر را زير 
باران خيس کرده  و رفته است و هيچ نفهميده تا عابر 
بماند و زانوهاى خيس��ش. حتما بايد تا زانو خيس 

شده باشی، و ااِل حالش را نمی دانی.
چيزه��اى ديگرى هم در زندگی آدم هس��ت که 

چنين ش��کلی دارند. به خودى خ��ود عيبی ندارند؛ 
منتها بدى کار جايی اس��ت که همديگر را قضاوت 
می کنيم. بی آنکه ترازوى مان، جز س��نگ خودمان 
را وزن کرده باش��د. اين همان دادگاهی اس��ت که 
هرکسی واردش شود، راضی برمی گردد. مطلب اين 
است که نظرگاه ما نسبت به پديده ها کامل نيست که 
هيچ، اتفاقاً خيلی هم ناقص است. اين نقص ويژگی 
انسان است و ما از اول تاريخ نسل درنسل با آن زندگی 
کرديم تا آن جا که اين قضاوت ها می ش��ود، بدترين 
نقص آدم. ديگران را از ديد خودت اعتبار می دهی و 
همين می شود که يک مرتبه در گوشه اى از دنيا يا 
همين بيخ گوش تو، توى ميوه فروشی يا محل کار، 
يک درگيرى تمام اوضاع را بهم می ريزد. همه چيز 
بهم می خورد، چون کسی يا کس��انی اول ديگرانی 
را قضاوت کرده ان��د، بعد خود را برتر دانس��ته اند تا 
همين طور دومين��و وار همه چيز بهم می ريزد و چه 
رنج هايی که طول تاريخ از باب��ت قضاوت کردن ها 

متحمل نشده است.
کافی است باور کنيم که ما با آن ديد محدودمان، 
توان مطلق دانستن امورات را نداريم. چون اصالً به 
دنيا از هر سمتی که نگاه  کنی، شکل مخصوصی به 
خود می گيرد و اصالً همين شکل مخصوص به خود 
گرفتن دنياست که زيبايش می کند. همين مسأله 
تفاوت اس��ت که روزمرگی را قدرى بهم می زند، تا 

بتوانيم هنوز چيزهاى تازه ببينيم. آن که می گويد: 
»تنها من درست می گويم.« تمام زيبايی دنيا را اول 
در نگاه محدودش جمع می کند و بعد با زهر قضاوت  
کردن همه اش را نابود می کند، انگار از اول، اين دنيا 

هيچ زيبا نبوده است.
حاال به همان راننده و آن عابِر زير باران برگرديم. 
که خيلی راحت روزى ديگر ممکن است، جاى شان 
عوض ش��ود، منتها رس��تگارى نزد آن عابرى است 
که وقتی تا زانو خيس ش��د و گذشت تا روز ديگرى 
و خيابان ديگر، بعد خودش پش��ت فرم��ان بود، آن 
خيس  شدن را تجربه اى در رانندگی بداند و روى هر 
چاله احتياط کند. اين طور همه مجبور نيستيم تمام 
رنج هاى دنيا را يک به يک تجربه کنيم. اين يکی هم 
می شود خاصيت اصلی انسان در يک روح جمعی. 
قضاوتی در کار نيس��ت، تفاوت اما وج��ود دارد. اين 

تفاوت زيبا هم هست.
از کنار هم عبور می کنيم، شايد لبخندى هم از سر 
مهربانی بزنيم. برترى و جنگی هم ديگر وجود ندارد. 
نفس کشيدن راحت تر می ش��ود. بعيد هم نيست 
بارانش اين طور شاعرانه تر باشد و آن راننده هم وقت 
عبور از چاله ترمز بزند، ماش��ين َدلکی بردارد تا عابر 
بدون رنج خيس ش��دن، بگذرد. باران دست بکشد 
روى ش��هر و ماها که درش نفس می کشيم. عميق 

نفس می کشيم. عميق تر... 

فوکوس   ...

حرف روز

قضاوت کردن یا بیاید چهره باران را زشت کنیم

1۰۴  سال پیش، برابر با نوزدهم شهریور 1289 خورشیدی، س��یدمحمود عالئی معروف به آیت اهلل طالقانی، در روستای 
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به مناس��بت وفات آیت اهلل طالقانی منتش��ر کرد از او و پدرش چنین یاد کرد: »رحمت خداوند بر پدر بزرگ��وار او که در رأس 

پرهیزگاران بود و بر روان خودش که بازوی توانای اسالم.«
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آب و  هوا

... كاهش دما و تداوم بارش ها
بر اساس اطالعات دريافتی از نقشه هاى پيش يابی، 
در بخش هايی از شمال غرب، غرب و سواحل درياى 
خزر، دامنه هاى البرز و ش��مال شرق کشور ابرناکی، 
ب��ارش ب��اران و در ارتفاعات بارش ب��رف و وزش باد 
 پيش بين��ی می ش��ود. همچنين از روز پنج ش��نبه 
به تدريج در شمال غرب کشور از مقدار ابر ها کاسته 
می شود.  روز جمعه سامانه بارشی در سواحل شرقی 

درياى خزر، شمال شرق و بخش هايی از شرق کشور 
فعال خواهد بود و روز پنجشنبه با نفوذ جريانات سرد 
به سواحل جنوبی درياى خزر کاهش نسبی دما در 
نوار شمالی کشور روى خواهد داد. همچنين در روز 
پنجش��نبه پديده گرد وغبار در جنوب غرب دور از 
انتظار نخواهد بود.  آسمان تهران امروز کمی ابرى و 
اوايل شب نيمه ابرى، با بارش پراکنده و گاهی وزش 
باد پيش بينی می ش��ود. حداقل و حداکثر دماى آن 
نيز 7 و 15 درجه سانتيگراد باالى صفر خواهد بود. 

همچنين در روز پنجش��نبه آسمان پايتخت نيمه 
اب��رى و در پاره اى نقاط ابرى، با ب��ارش پراکنده و 
گاهی وزش باد خواهد بود ک��ه حداقل و حداکثر 
دم��ا 3 و 12 پيش بينی می ش��ود.  در ش��بانه روز 
گذش��ته اهواز مرکز استان خوزس��تان با بيشينه 
دماى 27 درجه س��انتيگراد گرم ترين و شهرکرد 
مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختي��ارى با کمينه 
دم��اى منف��ی 6 درجه س��انتيگراد س��رد ترين 

شهرهاى کشور طی 24 ساعت گذشته بوده اند.

کارتون شهر شهرَونگ

جوک های اول شخص مفرط

دو روز پيش يکی از روزنامه هاى چاپ تهران پرده از 
رازى برداشت که اگر کسی بتواند پيچيدگی هاى آن 
را هضم و فهم کند، ريشه خيلی از اتفاقات و مناسبات 
بين الملل را عميق��اً درک کرده و حقيقت��اً بايد به او 
دکتراى افتخارى علوم ماورايی داد. البته ما از اين راز 
با خبر بوديم ولی اگر می گفتيم کسی باور نمی کرد که 
هيچ، همه انگ متوهم ب��ودن نيز به ما می زدند. خبر 
افشاگرانه اين بود: »نتانياهو با توافق موافق است و دارد 
به نفع اوباما نقش مخالف را بازى می کند.« پس حاال که 
بنا به افشاى اسرار است و سر شوخی دستی باز شده، 
بايد بگوييم که حميد درخشان هم با امير قلعه نوعی 
رفاقت پنهانی دارد، و برد پرسپوليس در دربی پوششی 
بود که قلعه نوعی بتواند بعد از آن، مظلوم نمايی کرده 
و ابقا شود.  راس��تش ديگر بيش از اين نمی خواهيم 
اس��رار را هويدا کنيم چرا که فک��ر می کنيم همين 
مقدارش هم براى اين که ساعت ها فکرى و گيج باشيد 
کافی ست. حاال براى اين که تلخی حقايق سياسی در 
کامتان کمی شيرين شود، در اين بخش از برنامه نظر 

شما را به چند لطيفه جلب می نماييم. 

يه روز نتانياهو و بان کی مون و محمود عباس )ابو 
مازن( می روند به جزيره آدمخوارها. دوستان خوش 
خوراک، آنها را می گيرند که ببرند پيش رئيس قبيله. 
نتانياهو در راه شروع می کند داد و قال کردن و فحش 
و ناسزا دادن به جد و آباد آدمخوارها. آقاى بان هم به 
صورت خودجوش به خودش سس و ادويه می زند و 
ابرازنگرانی کنان به پيش می رود. ابومازن هم سکوت 
کرده، منتظر فرصت مناس��بی می ماند که بش��ود 
حرکتی کرد. به دستور رئيس قبيله، بان کی مون را 

که آماده به طبخ بود می پزند و رئيس نوش جانش 
می کند. چون آقاى بان ملّي��ن بود، رئيس قبيله – 
گالب به رويتان - بيرون روى می گيرد. حکيم قبيله 
چاره را در اين می بيند که رئيس، نتانياهو را بخورد 
تا قضيه بند بيايد. بعد از ميل کردن نتانياهو، جناب 
رئيس کيِپ کيپ ش��ده و تا چن��د روز – گالب به 
رويتان - يبس می شود. سرانجام حکيم راه عالج را 
در خوردن ابو مازن می بيند! متاسفانه رئيس قبيله 
زيادى گشنه بود و مجال نداد ما در پايان اين جوک 
نتيجه خاصی بگيريم. کالً به جزيره آدمخوارها نرويد. 

با هر مرام و مسلکی که داريد!

معلم از بچه ها جواب اين مسأله را خواست: دو مرد، 
يکی ايرانی و يکی خارجی ب��ا هم قدم می زدند. اگر 
مسافتی که مرد خارجی و ايرانی با هر قدمشان طی 
می کنند، به ترتيب 85 و 70سانتيمتر باشد، بعد از 
10 قدم مجموعاً چند سانتيمتر راه رفته اند؟ تا بان 
کی مون بيايد ابراز نگرانی کند، يکی از آن ته کالس 

داد زد: »خيلی بيجا کردند که قدم زدند.« 

روزى محم��ود عباس و نتانياه��و و بان کی مون 
داش��تند با هواپيمايی که خلبانش دوست ابو مازن 
بود به مسافرت می رفتند. اواسط راه خلبان آمد پيش 
آنها و... در همينجاى کار، بان کی مون که نمی دانست 
چيزى به اس��م خلبان خودکار وجود دارد، جا به جا 
س��کته کرد و موت فی السماوات نمود. خلبان پس 
از يک دقيقه س��کوت گفت: »يکی از موتورها از کار 
افتاده. اگر هواپيما رو س��بک کنيم ش��ايد بتونيم 
سالم فرود بيايم.« نتانياهو سريع برداشت ابو مازن و 
جنازه بان را از هواپيم��ا پرت کرد بيرون. خلبان داد 
زد: »چيکار دارى می کنی اس��کل؟! چارتا چمدون 
می نداختيم بيرون، رديف می شد. کليد صندوق بار 
دست ابو مازن بود!« اين را گفت و با چتر نجات پريد 

پايين و به نتانياهو گفت: »ما که رفتيم آسيا...!«

|  فرهاد خاکیان دهکردی  |   نویسنده|

زادروز ُمصنف »چهار فصل«
337 سال پيش، برابر با چهارم مارس 
1678 ميالدى، آنتونيو ويوالدى، کشيش 
ونيزى و يکی از مشهورترين آهنگسازان 
دوران ب��اروک در ونيز به دنيا آم��د. او در 
زمان خود به »کشيش مو قرمز« مشهور 
بود. »چهار فصل« مجموعه اى متشکل از 4 
کنسرتو ويلن، از جمله آثار مشهور آنتونيو 
ويوالدى اس��ت. اين مجموعه که در سال 
1723 ساخته شد، شناخته شده ترين اثر 
اين آهنگساز دوره باروک است. به عقيده 
برخی ويوالدى در »چهار فصل« نهرهاى 
روان، آواز پرندگان، پارس س��گ ها، وزوز 
حشره ها، چوپان هاى جار زننده، تندبادها، 
شب هاى خاموش و چشم اندازهاى يخ زده 

را به نمايش گذاشته  است.

درگذشت مبدع رئالیسم انتقادی
163 س��ال پيش، برابر با چهارم مارس 
1852 مي��الدى، ني��کالى واس��يلويچ 
گوگول، بنيان گذار سبک رئاليسم انتقادى 
در ادبي��ات روس��ی و يک��ی از بزرگترين 
طنزپردازان جهان در مس��کو درگذشت. 
تأثير گوگول  بر نويسندگان پس از خود 
عظيم و همه جانبه است. او جايگاه شيوه 
رئاليسم انتقادى را در ادبيات محکم کرد 
و سمت و سويی در ادبيات روسيه به وجود 
آورد که »محور گوگول« نام گرفت. »تاراس 
بولبا«، »آرابسک«، »کالسکه« و »شنل« از 
جمله آثار تحسين شده گوگول در پهنه 

ادبيات روسيه هستند.

جدا شدن شهر هرات از ایران
158 س��ال پيش، برابر با چهارم مارس 
1857 ميالدى، »معاهده پاريس« در پی 
دومين نبرد انگلستان با ايران برسر مساله 
هرات، جهت صلح بين دو کشور در پاريس 
منعقد شد. انگليس با تصرف بخش هايی از 
جنوب ايران )خرمشهر و بوشهر( ناصرالدين 
شاه قاجار را مجبور به قبول معاهده پاريس 
کرد. بر طبق اين پيمان ايران از ادعاى خود 
بر هرات چش��م پوش��ی کرد که اين شهر 
در 1863 به افغانستان ملحق شد و ايران 
موجوديت کشورى به نام افغانستان را به 
رسميت شناخت. پس از امضاى اين پيمان 
انگلستان بنادر ايرانی را تخليه کرد و ايران 

سپاه خود را از هرات فرا خواند.

نگاه

آخرین پرواز

خبر کوتاه ب��ود، خلبان مجيد يوس��فی مهر، دچار 
س��انحه هوايی ش��د. تک به تک کلم��ات را که مرور 
می کنم، عذابی بزرگ، سراس��ر جان��م را فرا می گيرد. 
نمی دانم چه حکمتی است، که عذاب تمامی خبرهاى 
کوتاه، زمان بيشترى را براى تحليل به خود اختصاص 
می دهد. نام خلبان مجيد يوسفی مهر که چند روزى 
پس از س��قوط هواپيمايش با سوختگی 90 درصدى، 
تحت مراقبت هاى وي��ژه بود و امروز، يازدهم اس��فند 
93 به رحمت خدا رفت، نمی تواند از ذهنم پاک شود، 
چرا ک��ه او در مدت حضورش در صنع��ت هوانوردى، 
توانست به جايگاهی دست يابد که براى نخستين بار 
در کشور اتفاق افتاده بود. راه اندازى نخستين مدرسه 
خلبانی براس��اس اس��لوب هاى بين المللی، تاسيس 
نخستين ايرتاکسی کشور پس از 40 سال و در همين 
اواخر، دريافت موافقت اصولی يک شرکت هواپيمايی 
از مهمترين فعاليت هاى مجيد يوسفی مهر بود. عالوه 

بر خصوصيت هاى فردى و مديريت منحصر به فردش، 
تنها نکته اى که اين روز ها، مثل خوره، جانم را فرا گرفته، 
خاطره برق چش��مانش و هيجانی بود که در کالمش 
موج می زد. هر زمان ک��ه به ديدارش می رفتم، تمامی 
پرونده ها و گواهينامه هاى جديدى را که از س��ازمان 
هواپيمايی کشورى، دريافت کرده بود يک به يک نشانم 
می داد و از سختی هايی می گفت که به جان خريده تا 
آن ها را دريافت کند. کارآفرينی در صنعت هوانوردى، 
س��ختی ها و مش��کالتی دارد که اگر عاشِق، پيشه ات 
نباشی، در ابتداى راه حذف می شوى و مجيد يوسفی 
مهر، آمد تا چرخه معلول تربيت خلبان و به کارگيرى 
خلبانان ج��وان را کامل کند. به ياد دارم در جلس��ه با 
مسئوالن سازمان هواپيمايی کش��ورى، با هيجان از 
ايده هايش براى استخدام خلبان هاى جوانی که خود 
تربيت می کند در ايرتاکس��ی و ش��رکت هواپيمايی 
سخن می گفت. اشتغال زايی براى 1500 خلبان جوان 
بيکار، همت و انگيزه اى مضاعف می خواست و او آمده 
بود تا اين آرزو را محقق کن��د. حتم دارم او هنوز هم به 
روياى نخستين پرواز هواپيما هايش در آينده نزديک 

می انديشد. 

داود ربیعی
روزنامهنگار

naeemator@gmail.com|    نعیم تدین  |   کارتونیست |

پدرام ابراهیمی
طنزنویس
pedram7@gmail.com


