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این شرح بی نهایت... 

هر كه ستم كند، عمرش شكسته شود.
امام علی )ع(

قصه آوارگان
چنانی در نظر نَظارگان را

كه رونق بشكنی َمه پارگان را
چنان ناالن همی گردم به كويت
كه دل خون می شود نَظارگان را

تو در خواب خوش و من بی تو هر شب
شمارم تا سحر سيارگان را

زبس كاين رنج من بِه می نگردد
ز من بگرفته دل غمخوارگان را
دوای درد من بر توست، ليكن
تو چاره ِكی كنی بيچارگان را
َروی گر، ای صبا، در خانه او

بگويی قصه آوارگان را
دل ديوانه خسرو نكو نيست

چه گويم بَد پری رخسارگان را
امير خسرو دهلوی

تأسیس ناتو
66 س��ال پي��ش، برابر با چه��ارم آوريل 
1949 ميالدی، سازمان پيمان آتالنتيک 
ش��مالی )ناتو(، با هدف دف��اع جمعی، در 
واش��نگتن پايه گذاری ش��د. اي��ن پيمان 
هم اكن��ون ۲۸ عض��و دارد. قل��ب پيمان 
ناتو ماده ۵ آن اس��ت كه در آن كشورهای 
امضا كننده تواف��ق كرده اند حمله نظامی 
عليه يک يا چند كش��ور عض��و در اروپا يا 
آمريكای شمالی را به عنوان حمله به تمامی 
كشورهای عضو تلقی كرده و به مقابله با آن 
برخيزند. پيمان ناتو اصوال برای جلوگيری 
از نفوذ كمونيس��م به وجود آمد اما پس از 
فروپاشی شوروی همچنان به حيات خود 
ادامه داد ت��ا بدان جا كه از  س��ال 1999 تا 
۲۰۰4 ميالدی، 1۰ كش��ور كمونيس��تی 

سابق به عضويت آن در آمدند.

تولد موبایل
4۲ س��ال پيش، براب��ر با چه��ارم آوريل 
 1973 ميالدی، اولين تلف��ن همراه جهان

 )cell phone( توسط دكتر مارتين كوپر 
در شركت آمريكايی موتوروال، با وزنی نزديک 
به يک كيلوگرم توليد شد و در شهر نيويورك 
در معرض ديد عموم قرار گرفت. روند اختراع 
تلفن همراه از  س��ال 1947 آغاز ش��ده بود و 
۲6 سال طول كشيد تا اين اختراع تكميل و 
مورد استفاده قرار گيرد. براساس يک تحقيق 
دانشگاهی، سودآورترين كمپاني هاي جهان 
در سال هاي اخير، كمپاني هاي توليد گوشی 

تلفن همراه بوده اند.

اعدام بوتو
36 سال پيش، برابر با چهارم آوريل 1979 
ميالدی، ذوالفقار علی بوتو، سياس��تمدار و 
نخست وزير س��ابق پاكستان كه با كودتای 
ژن��رال ضياءالحق از قدرت كن��ار رفته بود، 
پس از محاكم��ه در دادگاه، ب��ه جرم قتل 
پدر يكی از رقبای سياس��ی اش اعدام شد. 
بوتو بنيانگذار حزب مردم پاكس��تان است. 
ضياءالحق پس از سرنگونی بوتو، سمت هاي 
نخست وزيري و رياست جمهوري پاكستان 
را برعه��ده گرف��ت. او بيش از 11  س��ال بر 
پاكستان حكومت كرد تا اين  كه در هفدهم 
آگوس��ت 19۸۸ به همراه چند تن از سران 
ارتش پاكس��تان در انفجار يک هواپيماي 

نظامي كشته شد.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

سيزده به در هم گذشت و تعطيالت نوروزی تمام 
شد و به تعطيالت بعد از نوروزی رسيديم كه موسم 
چُ�رت زدن اس��ت و تعريف آنچه در نوروز گذشت 
برای همكاران و دوس��تان. به  هر حال با پايان نوروز 
فصل خور و خواب و خش��م و بيب گذشت و  سال 
كاری جديد كليد خورد. گفتي��م برويم بين مردم 

ببينيم در اولين روز كاری چه می كنند: 
س�ردبير: فعال قيچی را برداشته ام سر صبری و 
با حوصله تيشه بزنم به ريشه مطلب مميزی دارت. 
به جای اين كارها مطلبی بنويس كه كس��ی شوق 
خواندنش را نداشته باش��د. اگر هم خواند چيزی از 
آن سر در نياورد و نفهمد چی به چی است. اگر هم 
فهميد بشود دو پهلو معنايش كرد و زد زير معنی ای 

كه او فهميده.
مک كين: بنده در بوستان سرسبز جلوی كنگره 
نشس��ته ام و كماكان به رغم گذشت چهل و هشت 
ساعت از سيزده به در با اشتياق مشغول نصب گره 
بر سبزه های محترم هستم. توقف بيجا مانع كسب 

است. 
منوچهر: همين كه نوش��تی منوچهر فهميدم 
نقشی منفی برايم در نظر گرفته ای و بايد خودم را 
پشت ميز كارم به خواب بزنم كه همه متوجه شوند 
هركس اس��م اصيل ايرانی دارد اخ و بد است و مثال 
اگر اسمم احس��ان بود آدم بهتری می شدم. حاال از 

اول بگير يعنی من خوابم. 
كوروش هخامنش�ی: در مجموع من آسوده 
خوابيدم اما نديدم كسی بيدار باشه. ميگن خاصيت 

بهاره 
سردبير آن یکی روزنامه: يک بهاريه بنويس  

ايميل كن. 
من: بهاريه را برای شماره نوروز می گيرند كه. االن 

چه فايده داره؟
س�ردبير آن یکی روزنامه: من هم مطلب را 
برای نوروز 9۵ می خواهم. منتها چون بدقول هستی 

گفتم از االن بگم كه اون موقع به دستم برسه! 
ی�ک دلواپ�س: بنده ب��ه نيت كارش��كنی در 
مذاكرات در روز س��يزده ب��ه در چنان گ��ره ای به 
س��بزه ها زدم كه می توان��د در كت��اب ركوردهای 

گينس ثبت شود. تقاضای ويديو چک دارم! 
تماشاچی پرسپوليس: سيزده به در  سال دگر... 
جام به بغل... خونه... خيلی تخيليه. نش��دنيه. نچ. 

نخواستم 
عليرضا قربانی: الو الو الو تست می كنيم. الو الو... 
الاقل اين سيزده به دری يكی پاش گير كند به گره 
ما و بخت مان باز شود. چنان بختكی افتاده رو مجوز 

كنسرت كه نگو.
یک كارشناس امور تربيتی خانواده: ببينيد 
ترانه سرای اين ترانه فولكلور كه می خواند »سيزده 
به در  سال دگر... بچه به بغل...« و قس عليهذا چقدر 
فكر تحكيم خانواده و فرهنگ فرزن��دآوری بوده؟ 
ما باي��د با الگوس��ازی از اين نش��انه های فرهنگی 

ريشه های مان را بازپروری كنيم. 
یک ش�اعر: از من می پرسند تعطيالت خود را 
چگونه گذرانديد. درواقع من نبودم كه گذراندم. اين 

تعطيالت بود كه مرا گذراند! 
یک ش�هروند: بنده طی اقدامی هوش��مندانه 
در روز طبيعت ب��ا حضور محكم و قاط��ع خود در 
فضاهای سبز مناطق گوناگون به تخريب درختان 
پرداختم تا در تابس��تان از بی آبی رنج نبرند. وقتی 
برف و باران نباريده درخت خش��ک می ش��ود اما 
طلب آب می كند اما درخت بريده ش��ده طلب آب 

نمی كند.
كفاشيان: به علت خنديدن قادر به پاسخگويی 

نبود. 
اردوغان: جووووون چه سودی. كاش نوروز يک 

ماه می شد. از ايران تقاضای مساعدت كرديم. 

چند  س��ال پيش مس��تندی را ديدم ك��ه در آن 
كارگردان با فاصله ای معين و درحالی كه پيت حلبی 
به سر گذاش��ته بود - تا چشم هايش آسيب نبيند - 
خود را در برابر ش��ليک های تفنگ بادی داوطلب ها 
قرار می داد. دس��ت اندركاران فيل��م در يک توضيح 
كوتاه به شليک  كنندگان می گفتند كه اين بخشی 
از يک فيلم است و شما می توانيد به دلخواه به هدف 
ش��ليک كنيد. هر ش��ليک كه به هدف می خورد با 
صدای آخ كارگ��ردان و كبودی تن او همراه بود. همه 
ش��ليک كنندگان بی چون و چرا تفنگ را به س��وی 
هدف نش��انه می رفتند و در پي��روی از ديگران با هر 
شليک دردی سوزناك بر تن كارگردان می نشاندند. 
در پايان تنها يک تن! پس از پ��رس و جو و پيگيری 
چرايی ش��ليک به يک انس��ان و البته قانع نشدن از 

پاسخ ها، تفنگ را به زمين كوبيد و بازی را به هم زد. 
م��ا در بس��ياری از رفتارهای ف��ردی و اجتماعی، 
بی آن كه دليل يابی كنيم دنباله روی اكثريت جامعه 
هستيم. حال اين اكثريت چه كسانی هستند و با چه 

انگيزه ای چنين رفتار می كنند، چندان مورد پرسش 
قرار نمی گيرد و برای جلوگيری از رسوايی، همرنگی 
با جماع��ت را بر می گزينيم. حت��ی هنگامی كه اين 
همرنگی، زمينه درد و رنج و بدبختی را برای كس��ی 

يا كسانی فراهم كند! 
اين مقدم��ه كوتاهی بود ب��رای ورود ب��ه رويداد 
آزاردهنده »فرخنده«، دختری كه كشته ش��دنش 
در كابل با ضربه های چوب و س��نگ و لگد شماری از 
مردم و سپس آتش زدن جسدش، در آستانه روزهای 
شيرين نوروز، كام بس��ياری را تلخ كرد. گويا پس از 
فرياد ها و ادعای ي��ک دعانويس كه فرخنده را متهم 
به بی احترامی به قرآن می كند، ش��ماری از مردم به 
فرخنده حمله می كنند. با گذشت زمان بر شمار آنها 
افزوده می ش��ود و در پايان پليس، ي��ا در همراهی با 
حمله كنندگان يا از سر ناچاری! دختر نگون بخت را 
به تعصب خشک و بی چون و چرای حمله كنندگان 
می سپارد و... خش��ونت نهفته در حادثه آنچنان بود 
ك��ه بی آن كه وادار به تماش��ای صحنه های خش��ن 
ش��وم، درد همه تن و جانم را فرا گرفت. در نماهنگی 
كه در نبود صحنه های خيلی خشن، به اصل رويداد 
پرداخته بود، ديده می شود كه بيشتر حمله كنندگان 
به اين دختر بی دفاع، نوجوانان و جوانانی هستند كه 

در جنگ  زاده ش��ده، رش��د نموده و ت��اوان داده اند و 
البته چنين رفتار خش��ن و متعصبانه ای شايد از آنها 
مورد انتظار باش��د. گروهی بر اين باورند كه فرخنده 
قربانی زن بودنش اس��ت و بس��ياری نيز او را كشته 
خرافه گرايی جامع��ه و خرافه پراكن��ی دعانويس ها 
می دانند و... اما هرچه هس��ت نمی توان زمينه های 
فرهنگی - اجتماع��ی آن را ناديده گرفت. پس از اين 
رويداد موجی اعتراضی افغانستان را فرا گرفت. به ويژه 
زنان ك��ه در حركتی نادر او را ب��ا فريادهای »ما همه 
فرخنده ايم« به خاك س��پردند اما پرسش بنيادين 
هر كس از خودش در رويداد فرخنده شايد اين باشد 
كه اگر در آن صحنه بود و حمله مردم خشمگين به 
يک انس��ان را می ديد چه واكنشی نشان می داد!؟ آيا 
همرنگ جماعت می شد؟ يا با آرامش تماشا می كرد 
يا از اين حادثه دلخ��راش فيلم می گرفت؟ يا در دفاع 
از انسانی كه جرمش! ثابت نشده است در برابر خشم 
مردم می ايس��تاد؟ برادر فرخنده می گف��ت: »برايم 
شگفت آور اس��ت كه مردم، چنين رفتار خشنی را با 
دختری ديندار كرده اند.« اما آيا اگر اين برادر داغ ديده 
در موقعيتی يكسان قرار می گرفت، رفتاری مخالف 
رفتار جماعت از خود نش��ان می داد!؟ س��خت دور از 

ذهن است! 

شهرَونگ

فوکوس   ...

حرف روز

ما همه فرخنده ایم 

   ۴۷ س��ال پیش، برابر با چهارم آوریل ۱۹۶۸ میالدی، مارتین لو تر کینگ جونیور، رهبر سیاهپوست جنبش حقوق 
مدنی ایاالت متحده آمریکا، در ش��هر ممفیس ایالت تنسی ترور ش��د. لو تر کینگ در س��ال ۱۹۵۵ در پی بازداشت رزا 
پارکس )زن سیاهپوس��تی که با بلند نش��دن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفیدپوست زندانی شد( 
رهبری جنبش تحریم سیاهپوستان را برعهده گرفت. او در مبارزه علیه نژادپرستی از تعالیم مسیح، آبراهام لینکلن 
و مهاتما گاندی پیروی می کرد. لو تر کینگ در سال ۱۹۶۳ به عنوان مرد س��ال ازسوی مجله تایم برگزیده شد و در سال 
۱۹۶۴ به عنوان جوان ترین فرد جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اوج فعالیت های مبارزاتی مارتین لو تر کینگ در دهه 
۱۹۶۰ و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. او در سال ۱۹۶۳ در گردهمایی بزرگ طرفداران تساوی حقوق سیاهان 
که در برابر بنای یادبود آبراهام لینکلن در واشنگتن دی سی برگزار شد، معروف ترین سخنرانی خود را به  نام »رویایی 

دارم« )I Have a Dream( انجام داد که از مهم ترین سخنرانی ها در تاریخ آمریکا به  شمار می آید.

آب و  هوا

... افزایش بارش ها در نوار شمالی 
بر اس��اس تحليل آخرين داده ها و نقشه های 
پيش يابی هوا شناسی، امروز در سواحل شمالی 
كشور بارش های پراكنده را خواهيم داشت كه 
در شمال ش��رق و شمال غرب كش��ور ابرناكی 
افزاي��ش يافته و ب��ا بارش های موقت��ی در اين 
نواحی رو ب��ه رو خواهيم ب��ود. همچنين در روز 
يكش��نبه بارش پراكنده در س��واحل شمالی، 
دامنه های البرز و شمال شرق كشور پيش بينی 
می ش��ود. امروز خليج ف��ارس و دريای عمان و 

يكشنبه خليج فارس مواج خواهد بود. 
آسمان پايتخت امروز كمی ابری تا نيمه ابری، 

گاهی همراه با وزش باد و رش��د ابر در ارتفاعات 
و ب��ا حداقل و حداكث��ر دم��ای 11 و ۲1 درجه 
س��انتی گراد ب��االی صفر پيش بينی می ش��ود. 
همچنين در روز يكشنبه آس��مان تهران كمی 
اب��ری تا نيمه ابری، ب��ا وزش ب��اد در ارتفاعات و 
بارش پراكنده با حداقل و حداكثر 1۰ و 19 درجه 

سانتی گراد باالی صفر خواهد بود. 
بنا بر اعالم مع��اون نظ��ارت و پايش محيط 
زيست اس��تان تهران، ش��اخص كيفيت هوای 
پايتخت به دليل بارندگی های پراكنده و وزش 
باد در ش��رايط س��الم قرار دارد. ميزان غلظت 
آالينده ذرات معلق با قطر كمتر از ۲/۵ ميكرون، 
نسبت به روز گذشته با 11 عدد كاهش در حد 

مجاز بوده و روی عدد ۵4 قرار داش��ته اس��ت. 
ميزان غلظت آالينده های منواكسيد كربن نيز 
نسبت به روز يكشنبه از ۲9 به ۲۲ و ذرات معلق 
كمتر از 1۰ ميكرون از ۵۲ به ۲7 كاهش داشته 

است. 
در شبانه روز گذشته بندرعباس مركز استان 
هرمزگان با بيشينه دمای 3۲ درجه سانتيگراد 
گرم ترين و ش��هركرد مركز استان چهارمحال 
و بختياری با كمينه دمای 4 درجه س��انتيگراد 
سرد ترين شهرهای كشور بوده اند. طی روز های 
گذش��ته اردبي��ل و چهارمح��ال و بختياری، 
سرد ترين و  هرمزگان و خوزس��تان، گرم ترين 

استان های ايران بودند.
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گمشده ها 

سیزده به در  سال دگر... 

شيراز
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يزد
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9

گرگان
24

7

همدان
18

2

كرمانشاه
19

5

داستانه

قضاوت زودهنگام
مرد مس��نی همراه با پسر جوانش س��وار قطار 
شدند. مس��افران روی صندلی های خود نشسته 
بودند كه قطار ش��روع به حركت ك��رد. به محض 
حركت قطار، وجود پس��ر جوان را كه بيش از 3۰ 
سال سن داش��ت و كنار پنجره نشسته بود شور و 
هيجان فرا گرف��ت. او دس��تش را از پنجره بيرون 
برد و در حالی كه ه��وای در حال حركت را با لذت 
لمس می كرد فرياد زد: »پ��در نگاه كن، درخت ها 
حركت می كنن.« مرد مس��ن با لبخند به پسرش 
می نگريست. كنار آن ها، زوج جوانی نشسته بودند 
كه حرف های پدر و پسر را می شنيدند و از حركات 
مرد ج��وان كه مانند ي��ک كودك ۵ س��اله رفتار 
می كرد، متعجب شده بودند. ناگهان جوان دوباره با 

هيجان فرياد زد: »پ��در نگاه كن درياچه، حيوانات 
و ابر ها با قطار حركت می كنند.« پدر دوباره لبخند 
زد و زوج جوان پس��ر را با دلسوزی نگاه می كردند. 
باران گرف��ت و چند قطره روی دس��ت مرد جوان 
چكيد. او با لذت آن را لمس كرد، چش��م هايش را 
بست و دوباره فرياد زد: »پدر نگاه كن، باران می بارد،   
يک قط��ره روی من چكي��د.« زوج ج��وان ديگر 
طاقت نياوردند و از مرد مسن پرسيدند:  »آيا برای 
مداوای پسرتان به پزشک مراجعه كرده ايد؟« مرد 
مسن همچنان كه با شادی به پسرش نگاه می كرد 
جواب داد: »اتفاقاً ما همين االن داريم از بيمارستان 
برمی گرديم. امروز پسر من برای اولين بار در زندگی 

می تواند ببيند.«
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