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فوکوس
  82 ســال پیش، برابر با دوازدهم اکتبر 1935 میالدی، لوچانو پاواروتی، خواننده شهیر اپرا در شهر مودنای ایتالیا به دنیا آمد. 
پدر او، خواننده آماتور ارتش بنیتو موسولینی و نانوا بود. از سال 19۷۰ پاواروتی حضور گسترده ای در سالن های مشهور سراسر 
جهان پیدا کرد و کنســرت ها و نمایش های بی شــماری را از جمله در اســتادیوم های چندین هزار نفری به اجرا گذاشت. او امیدوار 
بود به این وســیله اپرا را به مردمی که تا کنون چیزی از آن نمی دانستند، بیشــتر معرفی کند و آن ها را با این سبک موسیقی آشتی 
دهد. پاواروتی در گروهی به نام »پاواروتی و دوســتان« که در آن خوانندگان مشــهور دنیا از جمله برایان آدامز، آناستازیا، سلین 
دیون، التون جان، اریک کالپتون، انریکه ایگلسیاس، ریکی مارتین، استینگ و بسیاری دیگر، به او ملحق شده بودند، کنسرت های 

خیرخواهانه زیادی جهت کمک به کودکان جنگ زده اجرا کرد.

رخداد
  فتــح بابــل توســط ايرانيــان، در زمــان حکمرانی کــوروش کبير 

)539 پيش از ميالد(
  کشف قاره آمريکا توسط کريســتف کلمب، مکتشف و دريانورد 

ايتاليايي، با ورود او به جزاير آنتيل در حوالی کوبا )1492 ميالدی(
  اعالم ولگا به عنوان پايتخت جديد اتحاد جماهير شــوروي، 
 در پی رســيدن نيروهاي آلمان نازی به 44کيلومتري مســکو 

)1941 ميالدی(
   برگــزاری آيين افتتاحيــه بازی هــای المپيک تابســتانی در 

مکزيکوسيتی )1968 ميالدی(

طلوع
  ادوارد ششم- پادشاه انگلستان و ايرلند، شخصيت  اصلی )شاهزاده( رمان 

شاهزاده و گدا، اثر مارک تواين )1537 ميالدی(
  يوجنيو مونتاله- شــاعر و مترجم ايتاليايــی، برنده جايزه 

 نوبل ادبيــات  ســال 1975 به خاطــر مجموعه آثار 
)1896 ميالدی(

  عباس دوران- سرلشگر شهيد خلبان، از خلبانان 
جنگنــده اف-4 )فانتوم( نيروی هوايــی ايران، عامل 

اصلی حمله به هتل محل برگزاری هفتمين دوره اجالس سران 
جنبش غيرمتعهدها در عراق )1329 خورشيدی(

غروب
  ماکسيميليان دوم- پادشاه بوهم، آلمان، مجارستان، کرواسی و امپراتور 
مقدس روم، از حاميان طرح ايجاد دوســتی ميان کليســای کاتوليک و 

پروتستان )1576 ميالدی(
  آناتول فرانس- نويسنده فرانســوی، برنده جايزه نوبل ادبيات 

 سال 1921، ملقب به پادشاه نثر فرانسه )1924 ميالدی(
  جان دنور- خواننده، ترانه ســرا، بازيگر، نويســنده و شــاعر 

آمريکايی، ملقب به ملک الشعرای ايالت کلرادو )1997 ميالدی(
  دنيس ريچی- دانشمند علوم کامپيوتر، نويسنده زبان برنامه نويسی 

سی و سيستم عامل يونيکس )2011 ميالدی(

با توجه به ادامه آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا، جری براون فرماندار این ایالت از دولت آمریکا خواست کالیفرنیا منطقه فاجعه دیده اعالم شود. این دستور امکان ارسال کمک های اضطراری از سوی دولت فدرال به این ایالت را 
AP / فراهم می کند. تا کنون مرگ 15 نفر تایید و حدود 2۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. 15۰ نفر نیز نام شان در لیست مفقودی ها جای گرفته است. عکس: کنت پورتر

درچه
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تیز کردن اره

محمودمحرابی

»مجسم کنيد در جنگلی شخصی را می بينيد 
که درحال تقالســت و می کوشد با اره درختی را 
بُِبرد. از او می پرسيد: چه می کنی؟ پاسخ می دهد: 
می بينی که دارم درخت را اره می کنم. می گوييد 
خيلی خسته به نظر می رســی. چه مدت است 
که اره می کنی؟ می گويد: بيشــتر از 5ســاعت 
است. واقعا که کار شــاقی است. می پرسيد: چرا 
چند دقيقه به خودت فرصت نمی دهی تا اره ات 
را تيز کنی؟ مطمئنا کارت با ســرعت بيشتری 
پيش خواهد رفت. مرد با تأکيد می گويد: فرصت 
ندارم اره را تيز کنم. مگــر نمی بينی که دارم اره 

می کنم؟«
اين قطعه بخش انتهايی از کتاب بسيار سودمند 
استفان کاوی با نام »هفت عادت مردمان موثر« 
است. از ديد کاوی اگر شــما به تمامی و با اراده 
کامل به سمت هدفی که در مسير خود انتخاب 
کرده ايد، پيش برويد اما به جســم و ذهن و روان 

خود اهميتی ندهيد، تمام تالش های شما بيهوده 
خواهد بود. آن چيزی که او از آن به عنوان اره ياد 
می کند، در واقع تمامی ابعاد فيزيکی و احساسی 
و روانی انسان ها را شــامل می شود که بايد هر از 
چند گاهی تيز شود. واقعيت اين است که اکنون 
در زمانه ای زندگی می کنيم که داشــتن هدف و 
مقصودی خاص بخشــی از زندگی مــا را احاطه 
کرده اســت. جدای از نوع نــگاه و ارزش  گذاری 
به اين اهــداف و مقاصد در زندگی، بســياری از 
ما ناخواســته وارد مســابقه ماراتنی می شويم 
که تصور می کنيم برای رســيدن به مقصد تنها 
بايد دويد. به قدری دلمشــغول به دست آوردن 
ميوه های اين اهداف می شــويم که به طور کامل 
خودمان را فرامــوش می کنيم. منظــور من از 
خود در واقع تمامی جنبه های جسمی و روحی 
است که به گونه ای موتور محرک ما برای زندگی 
اســت. اين که به چه اندازه به جسم و روان خود 
 اهميت می دهيم را می توانيم از آمار و ارقامی که 
هر از چند گاهی منتشــر می شــوند، به سادگی 
مشــاهده کنيم. افزايش بيماری های مختلف و 
در رأس آنها بيماری های قلبی و عروقی، افزايش 
چاقی به دليل پرخوری و بی تحرکی و همين طور 

ازديــاد حضــور در مطب هــا و کلينيک هــای 
روانپزشــکی، همگی گويای ايــن حقيقت تلخ 
هســتند که ما نسبت به ســالمت ذهن و جسم 
خود بی تفاوت هســتيم. در بســياری از موارد 
اخطارهايی که از سمت بدنمان می رسد را ناديده 
می گيريم. دوســتی دارم که با وجود درد دندان 
که هــر از چندگاهی يقــه او را می گيرد، حاضر 
نيست به درمان آن اقدام کند اما برای خودروی 
شخصی خود مدام هزينه می کند! شايد هنوز به 
اين واقعيت محکم نرسيده ايم که تنها لباسی که 
داريم، همين جسمی است که اکنون در آن قرار 
گرفته ايم و اين لباس نياز بــه مراقبت دارد. کم 
نبوده اند افرادی که در ســنين جوانی و درحالی 
 که دوران موفقيــت کاری و حرفه ای خود را طی 
می کردند، به دليل سکته  قلبی چشم از اين دنيا 

بسته و رفتند. 
بريدن درخت موضوع مهمی است اما تيزبودن 
اره از آن مهمتر است. اختصاص زمانی از زندگی 
خود برای افزايش و بهبود سالمت جسم و روح و 
روان در واقع لطفی است که ما به خودمان ارزانی 
می کنيم. لطفی که نه اهداف بزرگ زندگی به ما 

می دهند و نه دلمشغولی های کاری روزانه.

نفسعمیق

خشــم، صاحب خود را به پستی و هالکت 
می  اندازد و عيب های او را آشکار می  سازد.

امام علی)ع(  
بالی عشق

شــب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کســی که به زندان عشق دربند است
گرفتــم از غــم دل راه بوســتان گيــرم
کدام ســرو به باالی دوســت مانند است
پيــام من که رســاند بــه يار مهرگســل
که برشکســتی و ما را هنوز پيوند اســت
قســم به جان تو گفتن طريق عزت نيست
به خاک پای تو وان هم عظيم سوگند است
که بــا شکســتن پيمــان و برگرفتن دل
هنوز ديــده به ديــدارت آرزومند اســت
بيا که بر ســر کويت بســاط چهره ماست
به جای خاک که در زير پايت افکنده ســت
خيــال روی تو بيــخ اميد بنشانده ســت
بالی عشــق تو بنيــاد صبر برکنده ســت
عجب در آن که تو مجموع و گر قياس کنی
به زير هر خــم مويت دلی پراکند اســت
اگــر برهنه نباشــی که شــخص بنمايی
گمان برنــد که پيراهنت گل آکند اســت
ز دســت رفته نه تنهــا منم در اين ســودا
چه دســت ها که ز دست تو بر خداوند است
فــراق يار که پيــش تو کاه برگی نيســت
بيــا و بر دل من بيــن که کوه الوند اســت
ز ضعف طاقــت آهم نماند و ترســم خلق
گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است
سعدی  

سود سهام، عدالت یا پرداخت

نگاه

محمدشیورانی
دبیر بازنشسته

اخيرا اعالم شده که به  زودی ســود سهام عدالت به 
حســاب دارندگان آن واريز خواهد شــد. البته بعد از 
10 ســال که برگه ای داده شــده و مبلغ يک ميليون 
تومان روی آن ثبت شــده و نزديک بــه 50 ميليون 
نفر را سهامدار کرده اســت و در اوايل آن هم سودی 
40هزارتومانــی در نزديکی انتخابات بــه تعدادی از 
سهامداران داده شد. چرا اين ســهام را دادند؟ و چرا 
از دهک های پايين درآمدی داده شد و به دهک های 
سوم و چهارم هم رســيد؟ يعنی 50 ميليون نفر را با 
درآمدی کمتر از متوسط درآمدها تشخيص دادند و 
ناخودآگاه به مشکل معيشتی اکثريت جامعه اعتراف 
کردند! کاری به نيت تحويل ســهام که به نام عدالت 
هم نامگذاری شــده، نداريم. اگر ايــن يک تصميم 
برای سهامدارشــدن اقشــار ضعيف جامعه بود، در 
اين 10 ســال چه اثری در زندگی آنها داشته، جز يک 

برگه کاغذ؟ اصال سهام يعنی چه و سهامدار دارای چه 
حقوقی است؟ ســهام يعنی اين که سهامدار هر زمان 
که خواست آن را بفروشــد يا بخرد و اين سهام گاهی 
سود دارد و گاهی ضرر. شــايد جواب بدهند که اين 
بخششی است از طرف دولت به مردم و فقط سود دارد 
که تصميم به پرداخت آن شــده. خب قبول، اما حاال 
بعد از 10 سال سازمان خصوصی سازی می گويد؛ هر 
فرد سهامدار بايد مبلغ 468هزار تومان بپردازد تا مبلغ 
ســهام او به يک ميليون تومان برسد. عجب! اين چه 
بخششی بود که حاال می گويند بايد بقيه اش را بدهيد 
تا سود کامل به شما تعلق بگيرد! می گويند؛ در واقع 
اين فقط به نام شما بود و دولت بايد در اين 10 سال از 
سود حاصل آن را پر می کرد و فقط 6 سال آن پر شده و 
4 سال اول چنين اتفاقی نيفتاده و فقط سود انتخابات 
را آن دولت برده و سودی برای ما حاصل نشده و اکنون 
اين اقشار کم درآمد بايد آن را تأمين کند. يعنی يک 
خانواده 5نفری کارگری با درآمد زير خط فقر چيزی 
حدود دوونيم ميليون تومان بپردازد. اصال نخواستيم 
اين عطا را و االغ ما از ُکرگی دم نداشــت. هرچند دو 

دهک پايين تر از اين کار معاف شده اند ولی شما فکر 
می کنيد دو دهک بعدی توانايی پرداخت دارند؟ زهی 
خيال باطل. به آمار پرداخت ها نگاه کنيد و ببينيد که 
چند  درصد واريز کرده اند. اصال ما نخواستيم و حتی 
سودش را هم نمی خواهيم شــما آن را آزاد کنيد و ما 
خودمان می دانيم که چه کنيم بفروشــيم، بخريم يا 
نگه داريم. تازه سروصدای اقتصاددانان هم بلند شده 
که سود نقدی همان باليی را سر کشور درمی آورد که 
يارانه ها درآوردند. کمی تأمل کنيد که در اين شرايط 
اقتصادی چه کسانی بايد برای هر سهام يک ميليونی 
نزديک نيمی از آن را به حســاب واريز کنند. آيا توان 
آن را دارند؟ و تازه نمی دانند که بعد از اين همه قضايا 
آيا سهام آنان آزاد می شود که اختيار جابه جايی آن را 
داشته باشــند يا خير. جواب قطعی هم در اين رابطه 
شنيده نشده است. به اين نکته هم بايد توجه داشت 
که يک ميليون امروز خيلــی کمتر  از يک ميليون آن 
روزهاست. اختيار که با ما و ســهامداران نيست، هر 
کاری دلتان خواســت بکنيد و ما فقط در خبرها آن 

را دنبال می کنيم.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

نگين نقيه يکی از اعضای خانه کاريکاتور حوزه هنری استان اصفهان موفق به کسب جايزه نخست از جشنواره 
جهانی »اولنس کارتوناله« بلژيک شد. اين هنرمند اصفهانی توانست در بيست و هشتمين دوره اين جشنواره 
 که با دو موضوع کشــاورزی و حقوق بشر برگزار می شــد، جايزه نخست را کسب کند. جشــنواره کاريکاتور
 »اولنس کارتوناله« يکی از معتبرترين جشنواره های ساالنه کارتون است که در دو بخش جوانان زير 15 سال و 
بزرگساالن 16 سال به باال برگزار شد و هر هنرمند می توانست حداکثر 5 اثر را به اين جشنواره ارايه کند. نگين نقيه 
متولد سال 1367 و دارای مدرک کارشناسی گرافيک است. او تاکنون توانسته جوايز ارزنده ای در سطوح جهانی، 
ملی و استانی را در حوزه کار خود کسب کند که از جمله آن ها کسب جايزه ويژه در جشنواره بين المللی کارتون 
آيدين دوغان ترکيه است. »اولنس کارتوناله« از معتبرترين جشنواره های ساالنه کارتون در جهان است که شهريور 

امسال برگزار شد و همچنان اعالم نتايج داوری آن ادامه دارد.

یک جایزه جهانی از »اولنس کارتوناله«

کلید شادکامی 
مرد ثروتمندی در جســت وجوی 
ســعادت بود. او ثروت زيادی داشت و 
آماده بود تا هر مقدار از سرمايه  خود را 
که الزم است به کسی تقديم کند که 
بتواند کليد خوشبختی را به او بدهد. 
او از نزد يک اســتاد به نزد  استاد ديگر 
می رفت، اما کسی نمی توانست ميوه  
شادکامی را به او بچشــاند. او هر کجا 
که می رفت، مقدار زيــادی الماس را 
هم به همراه می برد، مرد خورجينش 
را پيش استادان حقيقت می گذاشت 
و می گفت: »اســتاد عزيز، اين پول را 
بگير و راز ســعادت را به من بگو!« اما 
کســی جوابی برای او نداشــت. مرد 
باألخره با حکيمی درويش مســلک 
برخورد کرد. حکيم زير درختی نشسته 
بود. مرد ثروتمند با اســب و خورجين 
معروف خود از راه رســيد. خورجين را 
جلوی حکيم گذاشت و گفت: »من در 
جست وجوی شادی هستم و آماده ام 
هر مبلغی که بــرای اين کار بخواهيد 
تقديم کنم، اين جــا در اين خورجين 
مقدار زيادی الماس اســت که بسيار 
بسيار ارزش دارد. شما می توانيد آن ها 
را برداريد،  به شــرطی که راه سعادت 
را به من نشــان دهيد!« حکيم پس از 
شنيدن حرف های مرد ثروتمند اندکی 
فکر کرد و ســپس در يک لحظه از جا 
پريد، خورجين را برداشت و فرار کرد. 
مرد ثروتمند نتوانست بفهمد چه اتفاقی 
افتاده، با خــودش گفت: »مگر ممکن 
است؟! چنين حکيم درويش مسلکی 
خورجين مرا بدزدد!« و يک دفعه فهميد 
که چه بر سرش آمده. پس شروع کرد 
به داد و فرياد و به دنبال حکيم دويد. اما 
حکيم،  دهکده را می شناخت و راه های 
ميان بر و متروک زيادی را بلد بود! مرد 
ثروتمند به دنبــال او می دويد و فرياد 
می کشيد: »مالم بر باد رفت، تمام ثروتم 
دزديده شــد، اين مرد دزد است، او را 
بگيريد، او حکيم نيست، او يک متقلب 
است، يک حيله گر است!« مردم جمع 
شدند و مرد را دلداری دادند. جمعيت 
همراه مــرد ثروتمند به جســت وجو 
پرداختنــد و پس از گذشــت مدتی 
ناگهان حکيم را زير همان درختی که 
مرد ثروتمند او را آنجا ديده بود يافتند. 
اسب مرد هم آنجا بود. مرد از راه رسيد 
و تا خورجين را ديــد آن را در آغوش 
کشيد. آه سنگينی برآورد و گفت: »خدا 
را شکر!« حکيم گفت: »خوشحالی! نه؟ 

اين کليد شادکامی توست!«


