عضو انجمن
صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی
مطبوعات کشور
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اینشرحبینهایت
صله رحم انسان را خوش اخالق و پاكيزه جان
مىنمايد ،روزى را زياد مىكنــد و مرگ را به
امامصادق (ع)
تأخيرمىاندازد.

دل سودایی
هدیهپایتوزربایستی
رشوه رای تو زر بایستی
غمعشقتطربافزایمناست
طربافزایتوزربایستی
جان چه خاک است که پیش تو کشم
پیشکشهایتوزربایستی
دیده در پای تو گشتن هوس است
کشتهدرپایتوزربایستی
گرد هم اجرای امروز تو جان
خرجفردایتوزربایستی
ترش روی است زر صفرا بر
وقتصفرایتوزربایستی
آتشبستهگشایدهمهکار
کارپیرایتوزربایستی
بیزری داشت تو را بر سر جنگ
صلحفرمایتوزربایستی
کوهسیمینیوهمسنگتوام
درتمنایتوزربایستی
تا کنم بر سر و باالت نثار
همبهباالیتوزربایستی
دیدسیمایمراعشقتوگفت
کهچوسیمایتوزربایستی
دلسوداییخاقانیرا
همبهسودایتوزربایستی
خاقانیشروانی
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دروغگو
مریم سمیعزادگان
نویسنده

دستمال ابریشمی که توی جیب کت و شلوار سفیدش
گذاشته بیشتر از کفشهای واکس زده و براقش جلب
توجه میکند ،پیر اســت و صورتی پُر از چین و چروک
دارد.چندباریاوراتویهمینپارکرویهمیننیمکت
دیدهام ،یا با بغل دستیاش حرف میزند یا انگشتهای
بلند و استخوانیاش را روی پشتی نیمکت میگذارد و
ضربمیگیرد.بیشتروقتهااماهیچکارینمیکند،دو
دستش را روی عصا میگذارد و به رو به رو نگاه میکند.
اولین بار که قرع ه بغل دســتی بودنش به نام من افتاد و
همصحبت شــدیم ،گفت دکتر اســت و آلمان درس
خوانده .گفت سی سال آن جا بوده .دکترای اقتصادش
را هم همانجا گرفته است ،اسم شهر محل تحصیلش را
هم گفت ،مونیخ بود یا برلین .غافلگیرم کرد ،برای اینکه
غافلگیرش کنم و بگویم من هم سوادکی دارم و آلمانی
بلدم ،به آلمانی پرسیدم چرا برگشته ایران؟ با دهان باز
نگاهم کرد .به انگلیسی گفت دونت وری ،جوابی که هیچ
ربطی به سؤال من نداشت .دفع ه بعدی که همصحبت
شدیم ،گفت مهندس است و بلژیک درس خوانده ،گفت
بیست سال آن جا بوده و مدرکش را همانجا گرفته است،
نپرسیدم چرا برگشته؟ میدانســتم جوابش ربطی به
سؤال من ندارد .نماد بارز ضرب المثل معروف «دروغگو
کمحافظهاست»،اینیکیهمحافظ هخوبینداشت،آن
قدر که یادش نمانده بود قبلتر همدیگر را دیده و حرف
زدهایم .امروز سومین بار است که او را میبینم .نمیگویم
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تقویم تاریخ
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تصویب یک رشــته از قوانین در انگلســتان منجر به محدود شدن
اختیاراتپادشاهوانتقالقدرتبهپارلمان( 1690میالدی)
چاپ نخســتین مجله جهــان با عنوان مگزین توســط يك
روزنامهنگار آمريكايي به نام اندرو بدفورد در شــهر فیالدلفیا
( 1741میالدی)
کشفبارالکتریکیاجسامتوسطتوماسادیسون،مخترع
آمریکایی(1880میالدی)
ساخت نخستين خودروی شخصی و  750دالري شرکت فورد
( 1903میالدی)

طلوع

ژرژ سیمنون  -نویسنده رمانهای پلیسی اهل بلژیک ،خالق یکی از
معروفترین کارآگاههای داستانهای پلیسی با عنوان بازرس ژول مگره
( 1903میالدی)
ویلیام شاکلی  -فیزیکدان و مخترع آمریکایی
بریتانیاییاالصــل ،برنــد جایزه نوبــل فیزیک
ســال ۱۹۵۶میالدی برای اختراع ترانزیســتور
( 1910میالدی)
پیتر برایان گابریل  -آهنگساز ،خواننده و موسیقیدان
انگلیسی،صاحبآلبومهاییچون:ما،برخاستن،او( 1950میالدی)

غروب

شیلپریکدوم  -پادشاه مروونژی و نوستریا ،پادشاه همه فرانکها از
 718میالدی ،واپسین شاه از دودمان مروونژی ( 721میالدی)
راجر بوســکویچ  -فیزیکدان ،ستارهشــناس ،ریاضیدان،
فیلســوف ،دیپلمات ،شــاعر ،الهیاتدان ،از یســوعیهای
جمهوریراگوسا،کرواسیامروزی( 1787میالدی)
ریشارد واگنر  -آهنگســاز ،رهبر ارکستر ،نظریهپرداز
موســیقی و مقالهنویس آلمانــی ،معروف بــه ادامه دهنده
راه لودویــگ ون بتهــوون در دنیــای موســیقی کالســیک
( 1883میالدی)

قاب کوچک

پارک شهر

یکباردکتربودویکبارمهندس.کنجکاومبدانماینبار
چه کاره است و کجا درس خوانده .میگوید پی اچ دی
دارد و روانشناسی خوانده است .نمیگوید کدام کشور
و چند سال .از همســر خوبش میگوید و سه فرزندش.
اولی پزشک اســت و دومی مهندس .از سومی چیزی
نمیگوید .تاکیدش بیشتر روی خوبی همسرش است.
میپرسم« :شما که روانشناسی خواندهاید ،چه میشود
که یک نفر دروغ میگوید؟» ســوالم را با سؤال جواب
میدهد« :تو چکاره هستی؟» میگویم« :مینویسم».
میپرسد« :چرا مینویسی؟» کمی فکر میکنم و جواب
میدهم« :اینطوری میروم در قالب یک خیاط ،یک بنا،
یکنقاش،یکنانوا»...میگوید«:هنرپیشههاهمهمین
کار را میکنند ،نقشی را بازی میکنند تا بروند در قالب
یک خیاط ،یک بنا ،یک نقــاش ،یک نانوا »...صدایش را
یک پرده پایین میآورد و زمزمه میکند« :دروغگو هم
برای همین دروغ میگوید ».میگویــم...« :که برود در
قالب یک خیاط؟ یک بنا؟» میگوید...« :که برود در قالب
یک دکتر ،یک مهندس ،یک پروفسور »...لبخند میزنم
و میپرسم« :با این اوصاف ممکن است زن و بچهای هم
نداشته باشد و بگوید که دارد ،نه؟ »...نه را محکم به زبان
میآورم .عصا را ستون دو دســت الغر و استخوانیاش
میکند و چانه را آهســته روی آنها میگذارد و به رو به
رو نگاه میکند ،میگوید« :شــاید دلش میخواهد زن
و بچه داشته باشــد و ندارد ،شاید خواسته و نشده ،خدا
میداند ،اگر نه چرا باید دروغ بگوید؟...آدم بدبخت نقش
آدمهای خوشبخت را بازی میکند »...به نیمرخش نگاه
میکنم ،خوب حرف میزند ،خیلی خوب ،آنقدر که به
شکمیافتمروانشناسنباشد.
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 85سال پیش ،برابر با ســیزدهم فوریه 1933میالدی ،کوســتا گاوراس ،کارگردان شهیر سینمای فرانســه در یونان به دنیا آمد.
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ازهردریسخنی
معلم عاشق

یک استاد جامعهشناســی به همراه
دانشجویانش به محلههای فقیرنشین
شــهر رفت تا در مــورد  200نوجوان و
زندگی فعلی و آینده آنها تحقیقی انجام
دهد .از دانشجویان خواسته شد ارزیابی
خود را در باره تک تــک این نوجوانها
بنویســند .دانشــجویان برای همه آنها
یک جمله را تکرار کردند« :او شانســی
برای موفقیــت ندارد 25 ».ســال بعد،
استاد جامعهشناس دیگری به سراغ این
تحقیق رفت .او از دانشجویانش خواست
که دنباله این تحقیق را بگیرند و ببینند
بر ســر آن نوجوانها چه آمده است .به
اســتثنای  20نفر از نوجوانان که از آن
محل اسبابکشــی کرده یا مرده بودند،
از میان  180نفر باقیمانــده  176نفر به
موفقیتهای غیرعادی دست پیدا کرده
و وکیل ،پزشــک و تاجری موفق شده
بودند! جامعهشناس تصمیم گرفت روی
اینموضوعتحقیقبیشتریانجامدهد.او
توانستبیشترآنافرادراپیداکندوازتک
تکآنهابخواهدپرسشنامهتحقیقیاشرا
پر کنند .همه آنها در مقابل سوال« :دلیل
موفقیت شــما چیســت؟» یک پاسخ
یکسان داشتند« :دلیل موفقیت ما ،معلم
ماســت ».آن معلم هنوز زنده بود .استاد
جامعهشناساوراکهحاالپیرزنیفرتوت،
ولی هنوز هم بسیار هوشمند و زیرک بود
پیدا کرد .جامعهشناس از پیرزن فرمول
«معجزهگری»اش را که از نوجوانهای
محالت فقیرنشین ،انسانهای شایسته
و موفق ساخته بود ،پرســید .معلم پیر
هنگام جواب دادن به این سوال برقی زد
و لبهایش به لبخندی از هم گشــوده
شد .پاسخش بسیار ساده بود« :من فقط
عاشقآنبچههابودم».

قصه پیرمرد

پیرمردی صبح زود از خانهاش خارج
شــد ،اما در راه با یک ماشــین تصادف
کرد و آســیب دید .عابران او را به اولین
درمانگاه رســاندند .پرستاران زخمهای
پیرمرد را پانسمان کردند اما او برای رفتن
عجله داشت .دلیل عجلهاش را پرسیدند.
پاسخ داد« :زنم در خانه سالمندان است.
هر صبح آنجا بــا او صبحانه میخورم».
پرستاری به او گفت« :خودمان به او خبر
میدهیــم ».پیرمرد با انــدوه گفت« :او
آلزایمر دارد .چیــزی را متوجه نخواهد
شد! حتی مرا هم نمیشناسد»! پرستار
با حیرت گفت« :وقتی که نمیداند شما
چه کسی هستید ،این کار چه فایدهای
دارد؟» پیرمرد به آرامی گفت« :اما من که
میدانماوچهکسیاست!»

