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فوکوس
  122 سال پیش، برابر با چهاردهم دسامبر 1895 میالدی، جرج ششــم با نام کامل آلبرت فردریک آرتور جرج )پادشاه بریتانیا 
از 19۳۶ تا 1952 میــالدی(، در نورُفک به دنیا آمد. او تــا پیش از بر تخت نشســتن عنوان پرنس آلبرت، دوک یورک را داشــت و 
پس از کناره گیری برادرش ادوارد هشتم از سلطنت جانشین او شد. جرج ششــم در طول جنگ جهانی دوم شاه انگلستان بود و در 
بحبوحه بمباران های لندن در آنجا ماند و به سرکشــی از مناطق آسیب دیده پرداخت که این کارش تحســین مردم بریتانیا را در پی 
داشت. جرج ششم همچنین آخرین پادشاه انگلیسی اســت که عنوان »امپراتور« هند را داشت. هم اکنون دختر بزرگ او الیزابت 

دوم بر انگلستان سلطنت می کند. 

رخداد
  اخراج روســيه از جامعه ملل به دليل حمله نظامي اين کشور به فنالند 

)1939 ميالدی(
  تأسيس کميساريای عالی سازمان ملل برای پناهندگان با هدف 

محافظت و حمايت از پناهندگان )1950 ميالدی(
  آغاز ساخت بزرگترين سد جهان روی رودخانه یانگ تسه در 

چين )1994 ميالدی(
  پرتاب کفش به سمت جورج دبليو بوش رئيس جمهوری سابق 

اياالت متحده در يک کنفرانس خبری در بغداد توسط منتظرالزيدی 
خبرنگار شبکه البغداديه عراق )2008 ميالدی(

طلوع
  نوستراداموس- عطار و پيشــگوی فرانسوی، صاحب پيشگويی های 

بسيار از حوادث و جنگ های آينده )1503 ميالدی(
  تيكو براهه- منجم دانمارکــی، از طرفداران نظريه مرکز 

جهان بودن زمين )1546 ميالدی(
  ُجرجی زیــدان- تاريخ نگار، داســتان نويس و 
روزنامه نگار لبنانی، نويســنده 23 رمــان تاريخی و 

موسس نشريه الهالل )1861 ميالدی(
  راج کاپور- از بزرگترين ستارگان سينمای هند، نقش آفرين 

در فيلم هايی چون: سنگام، اسم من دلقک، آواره )1924 ميالدی(

غروب
  جرج واشنگتن- از مهمترين چهره های تاريخ اياالت متحده آمريکا و 

اولين رئيس جمهوری اين کشور )1799 ميالدی(
  ویسنته آله ایخاندره- شاعر برجسته متولد کشور اسپانيا، برنده 

جايزه نوبل ادبيات  سال 1977 برای کليه آثار )1984 ميالدی(
  آندره ســاخاروف- فيزيکدان هســته ای و برنده جايزه 
 صلح نوبل  ســال 1975ميــالدی، پدر بمب اتمی شــوروی

 )1989 ميالدی(
  پيتر اوتول- بازيگر انگليسی، نقش آفرين در آثاری چون لورنس 

عربستان، شب ژنرال ها، کازينورويال )2013 ميالدی(
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خشم از شيطان و شيطان از آتش آفريده شده و آتش 
با آب خاموش می شــود، پس هرگاه يکی از شما به 

حضرت محمد)ص(خشم آمد، وضو بگيرد.
فتراک عشق

اگر يــک  بار زلــف يــار از رخســار برخيزد
هــزاران آه مشــتاقان ز هر ســو زار برخيزد
وگر غمزه اش کمين سازد دل از جان دست بفشاند
وگر زلفش برآشــوبد ز جان زنهــار برخيزد
چو رويش پرده بگشايد که و صحرا به رقص آيد
چو عشــقش روی بنمايد خرد ناچار برخيزد
صبا گر از ســر زلفش به گورســتان برد بويی
ز هر گوری دو صد بــی دل ز بوی يار برخيزد
نسيم زلفش ار ناگه به ترکســتان گذر سازد
هزاران عاشــق از سقســين و از بلغار برخيزد
نوای مطرب عشــقش اگر در گوش جان آيد
ز کويش دســت بفشــاند قلندروار برخيزد
چو ياد او شــود مونس ز جان اندوه بنشــيند
چو اندوهش شود غم خور ز دل تيمار برخيزد
دال بی عشق او منشين ز جان برخيز و سر در باز
چو عياران مکــن کاری که گرد از کار برخيزد
درين دريا فگن خود را مگر ُدری به دست آری
کزين دريــای بی پايان گهر بســيار برخيزد
وگر موجيت بربايد، زهی دولــت، تو را آن به
که عالم پيش قدر تو چــو خدمتکار برخيزد
حجاب ره تويی برخيز و در فتراک عشق آويز
که بی عشق آن حجاب تو ز ره دشوار برخيزد
عراقی، هر ســحرگاهی بر آر از سوز دل آهی
ز خواب اين ديده بختت مگر يک بار برخيزد
عراقی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

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

محمودمحرابی

چند نفر که در جست وجوی آرامش و رضايت درون 
بودند، نزد يک اســتاد رفتند و از او پرســيدند: »استاد 
شما هميشــه يک لبخند روی لب داری و خيلی آرام و 
خشنود به نظر می رسی، لطفا به ما بگو که راز خشنودی 
شما در چيست؟« استاد گفت: »بسيار ساده! من زمانی 
که دراز می کشــم، دراز می کشم. زمانی که راه می روم، 
راه می روم. زمانی که غذا می خورم، غذا می خورم.« آن 
چند نفر عصبانی شدند و گمان کردند که استاد آنها را 
جدی نگرفته است. به او گفتند که: »تمام اين کار ها را 
ما هم انجام می دهيم، پس چرا خشنود نيستيم و آرامش 
نداريم؟« استاد به آنها گفت: »زيرا زمانی که شما دراز 
می کشيد، به اين فکر می کنيد که بايد بلند شويد، زمانی 
که بلند شديد، به اين فکر می کنيد که بايد کجا برويد، 
زمانی که داريد می رويد، بــه اين فکر می کنيد که چه 
غذايی بخوريد. فکر شما هميشه در جای ديگر است و 

نه در آن جايی که شما هستيد!« 
قطعا هرکدام از ما نيز اگر به جای همين افرادی که در 
پی آرامش بودند، اين جواب را می شنيديم، با دهان باز و 
متعجب به آن استاد نگاه می کرديم. در تصور بسياری از 
ما، راه رهايی از ناخشنودی ها و ناآرامی ها بسيار سخت و 
دشوار می کند. آرامش و خشنودی را چنان از خود دور 
می بينيم که با هيچ منطقی نمی توانيم بپذيريم که به 
راحتی می توان آن را به  دست آورد. بر اين باور رسيده ايم 

که برای رســيدن به اين احســاس، بايد مشقت ها و 
ســختی های زيادی را تحمل کنيم. تارک دنيا شويم 
يا نقطه ای دنج و ســاکت پيدا کنيم و در انزوای خود به 
آرامش برسيم. دوســتانی دارم که برای دست يافتن به 
آرامش به کوه های هيماليا سفر می کنند و در شرايط 
نامســاعد آب و هــوا و تغذيه، خود را ســالک آرامش 
می دانند. آنها بر اين باورند که برای رســيدن به صلح 
درون بايد سختی کشــيد و اين سختی هرقدر بيشتر 
باشد، احساس به دســت آمده عميق تر خواهد بود. در 
واقع با آزار جســمی و روحی خود در پی کشف آرامش 
هستند، اما واقعيت اينجاست که نيازی به اين همه رنج 
و دشواری نيست. تنها بايد در لحظه با کاری که انجام 
می دهيم، همراه بوده، به عمل خود آگاه باشيم. بسياری 
از کار ها و رفتارهای ما در چرخه عــادت افتاده اند و ما 
همانند يک ماشين و ربات اين اعمال را انجام می دهيم. 
افکار ما در آن لحظــه و در آن مکان حضور ندارند. يا در 
حسرت گذشته اند يا در نگرانی و هراس از آينده غوطه ور 
هســتند. در چنين شــرايطی چگونه می توان انتظار 
آرامش را داشت. آرامش نه با گذشته پيوندی دارد و نه 
با آينده. آرامش و لحظه اکنون يکی هستند. به محض 
اين که خود را در همين لحظه می يابيد، آرامش نيز در 
کنار شماســت. اگر به افکاری که مدام در آمدوشد به 
گذشته و آينده هستند، فقط به عنوان يک فکر نگاه کنيد 
و با آنها همراه نشويد، آنگاه مجالی برای زمان اکنون به 
وجود می آيد که در آن خشنودی را در وجود خود درک 
خواهيد کرد. آرامش پيشاپيش در وجود ما خانه دارد، 
تنها بايد به خود فرصتی بدهيم تا رنگ آبی آن را از ميان 

تير گی های افکار خود مشاهده کنيم.

آنچه خود داشت... 

پاپ و کاسترو 
ســال ها قبل پاپ ژان پــل دوم طی 
ديداری با فيدل کاسترو رهبر کوبا از باب 
ارشــاد و نصيحت به او گفت: »آيا شما به 
کليســا ايمان داريد؟« فيــدل با زيرکی 
جواب داد: »آيا شما خود به خداوند ايمان 
داريد؟!« پاپ که از اين پاسخ جا خورده بود 
چند لحظه ســکوت کرد و گفت: »مردم 
عادی بــه خداوند ايمــان دارند، چطور 
ممکن است من در مقام جانشين عيسی 
مسيح به خدا ايمان نداشته باشم؟« سپس 
کاسترو گفت: »خيالم راحت شد زيرا به 
خاطر سکوت شما در برابر تجاوزات نظامی 
آمريکا در گوشــه و کنار جهان و کشتار 
انسان ها و نشان ندادن واکنش در برابر اين 
جنايات و عدم حمايت از مظلومين جهان 
تصور می کردم شما بی خدا هستيد!« پاپ 
که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود 
و اين عبــارات را توهين به خود و پيروان 
کليسای کاتوليک تلقی می کرد خواست 
جلسه مالقات با کاســترو را ناتمام ترک 
کند. اما کاسترو او را به تحمل و نشستن 
دعوت کرد و خطاب به او گفت: »اگر شما 
خود را نماينده عيســی مسيح در زمين 
می دانيد و معتقد هستيد ميليون ها نفر 
در جهان پيرو داريد و بسياری از رهبران 
جهان و از جمله رئيس جمهوری آمريکا 
و مقامات اين کشور به شما ايمان دارند 
و جايگاه شــما را تقديــس می کنند، از 
آن هــا بخواهيد هزينه هــای جنگی را 
کنار گذاشــته و در مبارزه با فقر و نجات 
انسان ها به کار بگيرند!« پاپ جواب داد: 
»کليسا در سياست دخالت نمی کند!« 
و در اينجا کاسترو تير خالص را شليک 
کرد و خطاب به پاپ گفت: »اگر کليسای 
کاتوليک با ميليون ها نفر پيرو در سياست 
دخالت نمی کند و کاری به سرنوشــت 
مــردم و باليی که امپرياليســم غرب و 
سرمايه ساالران بر سر فقرا و کشورهای 
جهان سوم می آورند ندارد، پس چنين 
کليسايی يک نقش فانتزی و تشريفاتی 
دارد و چيزی شبيه تشريفات جشن سال 
نو و يا هالووين و روز شکرگزاری و امثال 
آن است و چنين کليســايی چه  کار به 
ايمان مــن دارد؟! البته که من به چنين 
کليسايی ايمان ندارم! زيرا اهل تشريفات 
و مراســم فانتزی نيســتم!« پس از اين 
مالقات پاپ ژان پل دوم در بازگشــت به 
رم خطاب به خبرنگاران گفت: »اگر چه 
کاسترو به کليسا ايمان ندارد، اما به تصور 
من از انســان های مــورد توجه خداوند 

است!«


