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این شرح بی نهایت... 

 تنهاترين تنهايى، داش��تن همنش��ين
 بد است.                          حضرت محمد )ص(

آه سینه سوز
عشق آمد و امن جانم گرفت
شحنه شوقم گريبانم گرفت

عشوه ای فرمود چشم کافرش
زاهد دين گشت و ايمانم گرفت

رشته ای در کف ز زلف سرکشش
گرچه مشکل آمد آسانم گرفت

آفتابى گشت تابان در َمهش
تحت و فوق و کاخ و ايمانم گرفت

از شراره آه و برق سينه سوز
آتشى در خرمن جانم گرفت
بس ز گل ها بى وفايى ديده ام
خيمه گل از گلستانم گرفت

چون صبوحى عاقبت لعل لبت
در ميان آب حيوانم گرفت

شاطر عباس صبوحی

پایان دریانورد پرتغالی
494 سال پيش، برابر با بيست وهفتم 
آوريل 1521 ميالدی، فرديناند ماژالن، 
دريانورد و سياح پرتغالى، در فيليپين طى 
درگيری با بوميان به قتل رسيد. ماژالن و 
همراهانش نخستين اروپاييانى بودند که 
راه عبور از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام 
را کشف کردند. آنها همچنين نخستين 
کس��انى به ش��مار مي روند ک��ه عرض 
اقيانوس آرام را طي  کرده و توانستند سفر 
به دور کره زمين را با کشتي تکميل کنند. 
ماژالن يك پرتغالي بود، ولي چون پادشاه 
پرتغال حاضر به قبول پيش��نهاد او براي 
دور زدن کره زمين نشد به اسپانيا رفت و 
پادشاه اين کشور را به قبول آن راضي کرد.

زادروز مخترع تلگراف
224 سال پيش، برابر با بيست وهفتم 
آوريل 1791 ميالدی، ساموئل مورس، 
نقاش، فيزيکدان و مخترع کد مورس، در 
ماساچوست آمريکا به دنيا آمد. ساموئل 
م��ورس پ��س از تحصي��الت مقدماتى 
در 1۸1۰ ب��رای يادگي��ری نقاش��ى و 
مجسمه سازی به انگلستان سفر کرد، اما 
آن جا با پديده برق و جريان الکتريسيته 
آشنا ش��د و از آن پس تمام تالش خود را 
معطوف آزمايش و تحقي��ق در باب آن 
کرد. مورس در 1۸۳2 موفق شد دستگاه 
تلگراف را بس��ازد، سپس با کمك خط و 
نقطه )کد مورس( عاليمى را وضع کرد 
که معادل حروف الفبا بودند. اين اختراع 
خيلى زود در سرتاسر جهان شناخته شد 

و مورد استفاده قرار گرفت.

مرگ فیلسوف کمونیست
7۸ س��ال پيش، برابر با بيست و هفتم 
آوريل 19۳7 ميالدی، آنتونيو گرامشى، 
فيلسوف و نظريه پرداز مارکسيست و از 
رهبران و بنيانگذاران حزب کمونيست 
ايتاليا، در س��ن 4۶س��الگى درگذشت. 
بنيتو موسولينى سياستمدار بزرگ حزب 
فاشيس��ت ايتاليا او را مغز متفکر حزب 
کمونيست اين کشور مى  دانست و همين 
نکته باعث ش��د تا گرامش��ى سال های 
بس��ياری را در زندان ه��ای دولت ايتاليا 
به اس��ارت بگذراند. گرامش��ى از فعاالن 
ضداستعماری و واضع نظريه و اصطالح 

مشهور هژمونى است.

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

گفت دولت قبل که آمد سر کار، در عرض يکى دو 
سال، دو تا 4۰۰ هزار تومان از حقوق خانمم کم کرد. 
گفتم مگر خانمت کجا کار مى کند و چقدر حقوق 
مى گيرد که هفت هشت  سال پيش، ۸۰۰ هزار تومان 
از حقوق��ش کم کردند؟ گفت در يک��ى از نهادهای 
دولتى است، حقوقش هم هرچه بود و هست، بماند. 
اما با آمدن روحانى در   همان ماه های اول 2۰۰ هزار 
تومان به حقوقش اضافه کردند. يعنى رئيس جديد 
رف��ت با هي��أت دولت رايزن��ى کرد و حقوق ش��ان 
را افزاي��ش داد. البت��ه صدايش را ه��م در نياوردند. 
گفتم من ب��ه روحان��ى رای دادم و در   همان 2 دوره 
گذشته هم به احمدی نژاد رای ندادم و االن هم اگر 
دوباره نامزد بشود بهش رای نخواهم داد، اين را هم 
نمى گويم که عدالت يعنى توزيع عادالنه فقر، اما آيا 
برای دولت، نبايد عدالت و برابری مهم باشد؟ دولت 
با کدام تئ��وری عدالت، اي��ن کار را مى کند؟ چرا به 
 يك نهاد اضافه مى کنند و به گفته تو صدايش را هم

در نمى آورند اما به برخى ديگر نه؟ گفت تو روشنفکر 

نيس��تى. روش��نفکر بيش و پيش از برابری، آزادی 
برايش مهم اس��ت. آنان که از برابری حرف مى زنند 
مى خواهن��د هم��ه را يکس��ان و يکدس��ت کنند، 
درنهايت همه نوآوری ها را هم مى کش��ند. انسان ها 
که همه يك جور نيس��تند. گفتم آزادی يعنى چه؟ 
گفت آزادی يعنى آزادی بي��ان، يعنى اين که همه 
حق آزادی بيان داش��ته باش��ند، حق گردهمايى 
مدنى و به دور از خش��ونت داش��ته باش��ند، در کل 
همه از حقوق بش��ر برخوردار باشند. گفتم مى شود 
کس��ى از حق آزادی بيان بيشتری برخوردار باشد؟ 
گفت ن��ه همه بايد به يکس��ان، آزاد باش��ند. گفتم 
يعنى براب��ری در آزادی و براب��ری در برخورداری از 
حقوق بشر. خب اين هم که شد برابری! گويا تو هم 
روشنفکر نيس��تى ها! چرا هنگامى که از برابری در 
آزادی بيان حرف مى زن��م پياپى تأييد مى کنى اما 
هنگامى که از برابری در حق برخ��ورداری از منافع 
ملى و حق برخورداری برابر از درآمد ها و س��ودهای 
 ملى ح��رف مى زنم مى ش��وم ناروش��نفکری که از

 آزادی و آزادی بي��ان چيزی نمى دان��د و به دنبال 
قالبى کردن همه است؟ عزيزم مگر پول نفت، مال 
همه نيس��ت؟ چرا مثال آن ش��رکت وابسته به يك 
نهاد اقتصادی، بايد به کارمندش 5۰ ميليون تومان 

پاداش پايان س��ال بدهد-يعنى برابر سه چهار  سال 
حقوق من- اما برای ما هيچ��گاه از اين پاداش های 
اول و ميانه و آخر  س��ال خبری نباش��د؟ چهار، پنج 
 سال پيش، از دست ش��ان دررفت و من شدم معلم 
نمونه، 2۰ هزار توم��ان به من پ��اداش دادند! آمدم 
خانه، خجالت مى کش��يدم بگويم چقدر »پاداش« 
گرفته ام. آيا در تئوری عدالت آزادی محور شما، شمار 
افراد هم مهم اند؟ يعنى در تئوری شما اگر افراد يك 
وزارتخانه ای به ناگزير پرشمار و زياد بودند بايد پاداش 
نگيرند و حقوق شان درحد بخورو نمير باشد اما اگر 
کم بودند بايد از حقوق بيش��تری برخوردار باشند؟ 
زمانى يکى از وزيران گذش��ته آموزش وپرورش، در 
جمعى مى گف��ت در دوره وزارت��م، هر گاه صحبت 
از افزايش��ى در حق��وق و ي��ا دس��تمزدهای ديگر 
فرهنگيان مى کردم به ش��تاب همه هي��أت دولت، 
ماشين حساب هايش��ان را بي��رون مى آوردند و آن 
را در يك ميليون ض��رب مى کردند، مى گفتند زياد 
مى ش��ود، نداري��م و تصويب نمى کردن��د. آقا جان 
اگر نيست برای همه نباش��د و اگر هست برای همه 
باشد. نه اين که به گفته فرخى يزدی:  »آنجا که مضار 
است برای همه است/آنجا که منافع است برای همه 

نيست«   باشد.

شهرَونگ

فوکوس   ...

حرف  روز

فرق و فقر 

70 سال پیش، برابر با بیست و هفتم آوریل 1945 میالدی، بنیتو موسولینی، روزنامه نگار، سیاستمدار و لیدر حزب 
فاشیست ایتالیا طی دوران جنگ جهانی دوم، توس��ط پارتیزان های ایتالیایی در یک مزرعه  دس��تگیر و همان جا به همراه 
س��ایر همراهانش که از مقامات حکومت فاشیس��تی بودند، پس از محاکمه صحرایی به اعدام محکوم ش��د. اجرای حکم 
اعدام موسولینی به روز بعد یعنی سحرگاه ۲۸ آوریل 1945 موکول شد اما در مراسم اعدام و قبل از تشکیل جوخه آتش 
تعدادی از مردم خشمگین با سالح سرد به او حمله کرده و به قتلش رساندند. موسولینی در جریان جنگ جهانی دوم متحد 
آلمان نازی بود اما در عمل نتوانس��ت کمک چندانی به نیروه��ای محور بکند. ارتش ایتالیا فاقد تجربه و بضاعت انس��انی 

ارتش آلمان بود و در طول جنگ تنها توانست لیبی و اتیوپی را به اشغال خود درآورد. 
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نگاه

معجزه 

بزرگى گفته اس��ت: »اگر مى خواهي��د جهان را 
بشناس��يد، اول خود را بشناسيد.« شايد چون از هر 
چه در جهان يافت شدنى است، در وجود انسان نيز 
هست. اين سخن مى تواند معنای ديگری هم داشته 
باش��د؛ اين که هر انس��ان يك جهان است. جهانى 
که بخش اعظمش پيش از به دنيا آمدن او ش��کل 
مى گيرد و اين ميان »دوستى« جزو معدود اتفاق هايى 
اس��ت که مى تواند جهان های موازی انس��ان های 
غريبه ای که در يك دوره زمانى زندگى مى کنند را 
به هم پيوند داده و آنها را به آشنايانى دلخواه يکديگر 
تبديل کند. دوس��تى ها امروزه با پيشرفت وسايل 
ارتباطى ش��کل های متفاوتى پيدا کرده اند و بر اين 
مبنا شايد برخورد دو جهان متفاوت که به اين پديده  
منجر مى شود، تاريخى بسيار قديمى تر پيدا کند؛ از 
زمانى که اديس��ون برق و گراهام بل تلفن را اختراع 
کردند؛ ي��ا از لحظه ای که بيل گيت��س ويندوز را به 
دنيا معرفى کرد و وينتون سرف و باب کان اينترنت 

را به راه انداختند، اين ميان حتى از تأثير تيم برنزلى 
سازنده www نمى توان به راحتى گذشت يا حتى 
ری تاملينسون که ايميل را کليد زد و درنهايت همه 
آنانى که شبکه های اجتماعى يا برنامه های گفت وگو 
محور را تقديم تمدن بشری کردند. همه اتفاقاتى که 
بايد رخ مى داد تا انسان  در هر نقطه از گيتى، تنها با 
فشار يك کليد در جهاِن انسان های ديگر وارد شده 
و يك »دوستى«  شکل بگيرد. رابطه هايى که  گويى 
بايد ذره ذره رش��د کنند تا به خلقتى نو بدل شوند. 
بهترين دوستى ها شبيه »معجزه« هستند، همانند 
گنج وعده داده ش��ده  در انتهای رنگين کمان که از 
پس طوفان ها و بارش های رعدآسا به وجود آمده اند. 
نبايد فکر کنيم چنين اتفاق هايى هر روز رخ مى دهند 
و ما هميشه شانس آشنا شدن با غريبه ای را داريم که 
مى تواند برايمان به يکى از ارزشمند ترين و ويژه ترين 
انس��ان های روی کره زمين تبديل شود. خاصيت 
دوس��تى های خوب اين است که تنها با فقدان شان 
متوجه جای خالى بزرگ آنها مى شويم و به همين 
دليل نبايد بگذاريم اتفاقات ساده باعث از دست رفتن 
اين »معجزه« شود. فراموش نکنيم فرصت جبران 

اشتباه، هميشه در دسترس  نيست. 

مهدی   بهلولی
آموزگار

آب و  هوا

... گرد و غبار در 5 استان 
بر اساس اطالعات دريافتى از نقشه های پيش يابى، 
به س��بب وزش باد شديد، در سيستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبى، جنوب خراسان رضوی، هرمزگان، 
در بخش هاي��ى از کرم��ان گرد و خ��اک پيش بينى 
مى شود. همچنين در ساعات بعد از ظهر و اوايل شب 
در ارتفاعات مرکزی و جنوبى زاگرس ابرناکى و بارش 
پراکنده گاهى رعد و برق رخ مى دهد که روز سه شنبه 
غرب، ش��مال غرب، ارتفاع��ات مرک��زی و جنوبى 
زاگرس، مرکز و دامنه های جنوبى البرز و بخش هايى 

از شرق کشور اين شرايط را خواهند داشت. 

آس��مان پايتخت امروز صاف، گاه��ى وزش باد با 
حداقل و حداکثر دمای 14 و 24 درجه س��انتى گراد 
باالی صفر پيش بينى مى شود. همچنين روز سه شنبه 
آس��مان تهران کمى ابری و در پاره ای نقاط با بارش 
پراکنده و گاهى رعد و برق و وزش باد با دمای حداقل 
و حداکث��ر 1۶ و 27درجه س��انتى گراد باالی صفر 
پيش بينى مى شود. بنا بر اعالم معاون نظارت و پايش 
محيط زيست استان تهران، شاخص کيفيت هوای 
پايتخت با کاهش ميانگين ع��ددی غلظت آالينده 
ذرات معلق کمت��ر از 2/5 ميکرون روز گذش��ته در 
شرايط س��الم قرار گرفت. روز گذشته ميزان غلظت 
آالينده ذرات معل��ق با قطر کمت��ر از 2/5 ميکرون، 

نسبت به روز ش��نبه با ۶۰ عدد کاهش در حد مجاز 
بوده و بر روی عدد 54 قرار گرفت. آالينده منواکسيد 
کربن نس��بت به روز گذش��ته از 17 ب��ه 24 افزايش 
يافته و مي��زان غلظت آالين��ده ذرات معلق کمتر از 
1۰ ميکرون نيز از ۸2 به 4۸ کاهش داشته است.  در 
شبانه روز گذشته بندرعباس مرکز استان هرمزگان 
با بيش��ينه دمای ۳7 درجه س��انتيگراد گرم ترين و 
ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختي��اری با 
کمينه دمای منفى 2 درجه س��انتيگراد سرد ترين 
شهرهای کشور بوده اند. طى روزهای گذشته اردبيل 
و چهارمح��ال و بختياری، س��رد ترين و  هرمزگان و 

خوزستان، گرم ترين استان های ايران بودند.
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لطفا دندان هایتان را مسواک بزنید!

اين روزها به معنای واقعى کلمه مى توان معنای 
مهر و محبت را در کالم مردم ديد و اين تنها شامل 
دنيای واقعى نمى ش��ود بلکه در فضای مجازی نيز 
»نمود عينى« پيدا کرده اس��ت. يعنى کافى ا ست 
شما اندکى عين تان )چشم  تان( را بگشاييد تا متوجه 
نمودش بش��ويد! اگر تا ديروز »ما همه با هم خواهر 
برادريم« يا »مردم کشور ما مثل يك خانواده بزرگند« 
تنها در حد شعار و تبليغات بود امروزه ديگر اين مهر 
و محبت های اجتماعى به قدری جدی و گس��ترده 
شده اس��ت که ثانيه به ثانيه تعداد کسانى که با هم 
به نوعى فاميل مى شوند بيشتر و بيشتر مى شود! اين 
وصلت های ميمون اگرچه ممکن است همگى ختم 
به خواهر-برادر شدن نشوند، اما حداقلش در حد يك 
پسرعمه-دخترعمه شدن يا يك چيزی توی همين 

مايه ها را خواهد بود!
مثال راننده تاکسى و مس��افرش درحالى که راديو 
دارد خبر يك اختالس 2۰۰هزار ميليارد تومانى را 
به سمع و نظر ش��هروندان گرامى مى  رساند، بر سر 
زياد و کم بودن دويس��ت ع��دد تك تومانى از کرايه 
مسير چنان دست در يقه هم مى نهند به مهر که انگار 
مى خواهند ميهن خويش را کنند آباد! يا بقالى محله  
با مشتری اش بر سر قيمت يك شارژ دو هزار تومانى، 
کليه اقوام پدری و مادری همديگر را شارژ مى کنند. 
حاال اين تازه مال بيرون از خانه هاست. داخل خانه ها 
که اين عطوفت و يکدلى مفهومى فراانسانى گرفته 
است و اين ابراز محبت به همنوع در قالب »توجه و 
حمايت از حقوق حيوانات« هم ديده مى شود. برادری 
که خواهرش را »بوزينه« خطاب مى کند و در مقابل 
خواهری ک��ه برادرش را »مارمول��ك« صدا مى زند 
در کنار پدر و مادری که هردوی آنها را »توله سگ« 

مى خوانن��د؛ مصادي��ق دقيقى ب��رای اي��ن روابط 
فراانسانى هستند. 

در دني��ای مجازی اما اوضاع خيلى بهتر اس��ت. 
مردم همين يك نمه تعارف را هم کنار گذاشته اند 
و به حدی ُرک و ش��فاف و بدون پرده با هم ارتباط 
برقرار مى کنند که گويا ش��اهد يك جوشش ملى 
برای افزايش جمعيت کش��ور هستيم. جوششى 
ک��ه برايش مرده و زن��ده، پير و ج��وان، زن و مرد، 
بازيگر و خواننده، نويس��نده و عکاس، فوتباليست 
و داور و کال هيچ چي��ز و هيچ کس فرقى نمى کند 
و تمامى س��اکنان کره زمين را از هر رنگ و نژاد و 
از هر فرهنگ و زبانى شامل مى ش��ود! مثال مردم 
در زي��ر عکس های دخت��ر جوان 25س��اله ای که 
در يك حادثه دلخراش رانندگى با ماش��ين مدل 
باالي��ش تصادف ک��رده و دار فان��ى را وداع گفته، 
چنان حس انساندوستى و وجدان بيداری از خود 
به نمايش مى گذارند که اش��ك در چشم آدم يك 
حلقه طاليى مى زند! يا مثال طرفداران پرسپوليس 
کمپين »يورش ارتش 4۰ ميليونى سرخ آسيا برای 
ابراز محبِت گروهى به فرهاد مجيدی« را راه اندازی 
مى کنند و آن طرف هم آبى صفتان پيج »ارس��ال 
جديدترين کلمات را  به س��مت بُعد غيرفيزيکى 
)روح( عل��ى کريم��ى«  دارند که البت��ه در داخل 
هرکدام از اين صفحات هم ش��اهد دلبستگى های 
درون خان��واده ای بي��ن هواداران��ى هس��تيم که 

عطوفت شان به خودشان هم رحم نمى کند.
اين همه روابط عاطفى و احساس��ات قليان کرده 
نويد فردايى بسيار بسيار درخشان مى دهد و جای 
بسى اميدواری ا س��ت که اگر با همين فرمان پيش 
برويم به زودی مى توانيم با »تغذ يه کردن« از گوشت 
يکديگر به س��طح جديدی از همدل��ى و هم زبانى 
برسيم و بعنوان اولين کشور خودکفا در زمينه توليد 
مواد غذايى در س��طح جهان مطرح بش��ويم. فقط 
هم وطن يادمان باش��د که بعد از خ��وردن يکديگر 

دندان هايمان را مسواک بزنيم!
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