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این شرح بی نهایت... 

هركه بر دوستى آل محمد بميرد، شهيد 
مرده است.                 حضرت محمد )ص(

خیال تو
كفر سر زلف تو ايمان ماست

درد غم عشق تو درمان ماست
مجلس ما بى تو ندارد فروغ

زان كه رخت شمع شبستان ماست
ای كه جمالت ز بهشت آيتى ست

آيت سودای تو در شان ماست
تا دل ما در غم چوگان توست

هر دو جهان عرصه ميدان ماست
زلف سياه تو در آشفتگى

صورت اين حال پريشان ماست
چون نرسد دست به لعل لبت

خاک درت چشمه حيوان ماست
گفت خيال تو كه خواجو هنوز

عاشق و سرگشته و حيران ماست
خواجوی كرمانی

پخش منظم برنامه تلویزیونی
84 س��ال پيش، برابر با س��ى ام آوريل 
1931 مي��ادی، ش��بكه )NBC( كار 
پخش منظم برنامه ه��اي تلويزيوني را 
آغاز كرد. نخس��تين برنامه پخش شده 
از اين ش��بكه، جريان بازدي��د روزولت 
رئيس جمهوری وق��ت آمري��كا از يك 
نمايش��گاه بين المللي در نيويورک بود. 
روزولت نخستين رئيس يك كشور است 
كه گزارش كار او از تلويزيون پخش شده 
است. شبكه ان.بي.سي كه در  سال 1926 
براي پخش برنامه هاي راديويي تاسيس 
ش��ده بود اين��ك داراي بي��ش از 200 

فرستنده است. 

پایان جنگ 20ساله ویتنام
40 س��ال پيش، برابر با س��ى ام آوريل 
1975 ميادی، شهر سايگون پايتخت 
ويتنام جنوب��ى، پس از س��ال ها جنگ 
خونين به تصرف نيروه��اي ويت كنگ 
درآمد. آمريكا از 1964 ميادی حمات 
وس��يعي را عليه ويتنام ش��مالي ترتيب 
داد به طوري  كه در مدت 3 س��ال بيش از 
100 هزار حمله هوايى اجرا كرد و بيش 
از 2/5 ميلي��ون ت��ن بمب بر س��ر مردم 
ويتنام شمالي فرو ريخت. پيش از سقوط 
سايگون، بس��ياري از مقامات دولتي كه 
در طول جنگ با اياالت متحده همكاري 
داش��تند با هواپيم��ا و هلي كوپترهاي 
آمريكايي فرار سايگون را ترک و آخرين 
دس��ته نيز از طريق پش��ت بام سفارت 

آمريكا فرار كردند.

درگذشت بازیگر »دختر ُلر«
18 سال پيش، برابر با دهم ارديبهشت 
1376 خورش��يدی، صديقه س��امى نژاد 
معروف به روح انگيز، بازيگر فيلم »دختر لُر« 
و نخستين هنرپيشه زن اولين فيلم ناطق 
ايرانى در 80س��الگى درگذشت. صديقه 
س��امى نژاد 3 تي��ر 1295 در ش��هر بم در 
استان كرمان متولد ش��د و در  سال 1308 
به همراه همسرش دماوندی كه در استوديو 
امپريال فيلم بمبئى به كار اشتغال داشت به 
هندوستان مهاجرت كرد و پس از 18 سال 
به ايران بازگشت. به دليلى استقبالى كه از 
فيلم »دختر لُ��ر« در اكران عمومى صورت 
گرفت، سامى نژاد در فيلم »شيرين و فرهاد« 

ساخته عبدالحسين سپنتا نيز بازی كرد.

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

در دنيای سياس��ت مى توان به برخى آدم ها لقب 
محافظ��ه كار داد. هيچ اي��رادی هم ن��دارد؛ برخى 
اين طوری هس��تند. حتى در برخى كشورها حزبى 
به همين نام وجود دارد. حاال بماند در ايران اين گونه 
دس��ته بندی ها كا معنا و مفهوم ديگ��ری دارند و 
البته كه ما هم كاری به اين معانى و مفاهيم نداريم. 
اما بپذيريم كه در كل هميش��ه برخى محافظه كار 
هس��تند، حاال با دليلى يا بى دليل. چه خود بپذيرند 
چه نپذيرن��د. محافظه كاری سياس��ى گرچه متر و 
معيار مش��خصى ندارد و همواره راديكال ترين افراد 
هم مى توانند متهم به آن ش��وند اما عقاً نمى توان 
همه سياسيون يك كش��ور را محافظه كار دانست. 
اين موضوع هم در تفكر، هم روش و هم منش افراد 
مشخص است. حاال همه اينها را گفتيم كه چه بشود؟ 
مى خواستيم اين بشود، يعنى حرف حساب مان اين 
است همين سياسيونى كه گاه بس��يار هم راديكال 
هس��تند و در اظهار نظرها جانب هيچ احتياطى را 
رعايت نمى كنند، وقتى به دني��ای وب يا به عبارت 
بهتر شبكه های اجتماعى پا مى گذارند – تازه اگر پا 
بگذارند - جملگى محافظه كار مى ش��وند. گويى در 
اينترنت يك حزب بيش��تر وجود ندارد! سياسيون 

ايرانى از هر دسته و جناحى كه باشند با نوعى احتياط 
با دنيای شبكه های اجتماعى برخورد مى كنند. البته 
بگذريم كه اين نظر تنها درخصوص آن هايى صادق 
است كه جرات كرده اند عضو اين شبكه ها شوند وگرنه 
سياسيونى كه هنوز با اينترنت مانند دشمن خونى 
رفتار مى كنند خود حس��ابى جداگانه دارند. شايد 
برخى موافق اين نظر نباشند اما اگر نگاهى به تعداد 
افراد فع��ال در حوزه سياس��ت بياندازيم و اين خيل 
عظيم را با تعداد محدود آنانى كه در فضای وب زيست 
مى كنند مقايسه كنيم متوجه مى شويم خيلى هم 
بيراه نيست. اگر تصور كنيم شبكه های اجتماعى و 
اذنابشان همچون وايبر، واتس آپ، تلگرام و... به عنوان 
پديده ای كه در اي��ران جايگاه نس��بتا خوبى دارند 
هنوز در نزد سياسيون مهجورند به بيراهه نرفته ايم. 
اگر كسى بپرس��د اين حضور كم فروغ از كجا ناشى 
مى شود برايش داليل بس��ياری مى توان آورد. مثا 
نداشتن وقت يا حوصله يا بدتر از همه ناآشنايى كافى 
با فناوری و... ولى شايد يك علت در ميان بقيه علل پر 
رنگتر باشد و آن اين كه سياسيون ايرانى )بيشترشان( 
روزانه نويسى در شبكه های اجتماعى را دون شان و 
منزلت خود مى دانند. شايد به اين مى انديشند كه در 

محيط وب آن هيمنه و ابهت الزم را نداش��ته و ديگر 
كسى جدی شان نمى گيرد. شايد هم فكر مى كنند 
اين شبكه ها را تنها برای تفريح جوانان بى خبر از همه 
جا ساخته اند. شايد برخى بگويند همين سياسيون 
گريزان از شبكه های اجتماعى امروزه هر كدام برای 
خود دست كم يك سايت اينترنتى و يا پايگاه خبری 
دارند، كه البته حرف درس��تى است اما منظور نظر 
ما در اين مقال »روزانه نويس��ى در فضای وب« است. 
شايد خيلى از ش��ما با خواندن اين سطور ياد برخى 
اس��تثناها همچون وزير امور خارجه محترم دولت 
يازدهم يا تعداد معدودی از سياس��يون خوش ذوق 
فعال در ش��بكه های اجتماعى بيفتيد و آنها را مثال 
نقض اين ادعا بدانيد اما پر واضح است كه با يك گل 
بهار نمى شود. اين همه گفته شد اما هنوز دير نيست 
و اميد مى رود مردان و زنان فعال در عرصه سياست 
ايران اگرچه با اندكى تاخير، به اهميت فضای وب پى 
برده و به اين حقيقت دست يابند كه سوای ماحظات 
سياسى و رسمى، س��خن گفتن با مخاطبان تأثير 
ش��گرفى در قضاوت آنانى ك��ه از دور سياس��ت را 
همچون غول چراغ جادو و سياس��يون را عاء الدين 

مى پندارند خواهد گذاشت. 

شهرَونگ

شهرَونگ
حرف روز

غول چراغ جادو

فوکوس   ...

    70 س��ال پیش، برابر با س��ی ام آوریل 1945 میالدی، آدولف هیتلر، لیدر حزب ملی سوسیالیست کارگران و پیشوای 
آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم، درگذش��ت. هیتلر به عنوان یک کهنه س��رباز  جنگ جهانی اول در س��ال 19۲0 میالدی 
به حزب نازی پیوس��ت و در س��ال 19۲1 به ریاس��ت آن رس��ید. او با ترویج ایده ه��ای ملی گرایی، ضد کمونیس��تی و ایراد 
سخنرانی های پرشور بر ضد پیمان ورسای، حامیان بسیاری در کش��ور آلمان به  دست  آورد. مجموعه ارتشی- صنعتی آلمان 
در زمان صدارت هیتلر توانس��ت قوای تحلیل رفته این کش��ور را ترمیم و آن را تبدیل به یک��ی از قدرت های برتر اروپا در 
زمان خود کند. حمله به لهس��تان برای بازپس گیری آن بخش از خاک آلمان که در معاهده ورسای از این کشور جدا شده بود 
اعالن جنگ هم زمان بریتانیا و فرانسه به رایش س��وم و آغاز جنگ بین الملل دوم را در پی داشت. در عرض 3 سال، آلمان و 
نیروهای متحدش بیش��تر مناطق اروپا، بخش های بزرگی از آفریقا، شرق آسیا و اقیانوسیه را اش��غال کردند اما متفقین از 
سال 194۲ به بعد، از آنان پیشی گرفته و در سال 1945، رایش آلمان بزرگ به محاصره درآمد. هیتلر در ۲9 آوریل 1945 

در روزهای پایانی نبرد برلین، با ِاوا براون ازدواج کرد و یک روز بعد در 30 آوریل، همراه همسرش به زندگی خود پایان داد.
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آب و  هوا

... وزش باد و گرد و خاک در جنوب شرق كشور
ب��ر اس��اس اطاع��ات دريافتى از نقش��ه های 
پيش يابى، در شمال ش��رق و شرق كشور ابرناكى 
و ب��ارش پراكنده گاهى ب��ا رعد و ب��رق و وزش باد 
پيش بينى مى شود كه به تدريج از ناپايداری دراين 
مناطق كاسته شده، در برخى مناطق جنوب شرق 

كشور نيز وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد. 
از بعد ازظهر امروز ابتدا در ش��هرهای ش��مالى 
آذربايجان های غربى و ش��رقى و س��پس طى روز 
جمعه در س��واحل دريای خزر، ارتفاع��ات البرز و 
شمال شرق كش��ور ابرناكى، رگبار پراكنده باران و 

گاهى رعد و برق و وزش باد پيش بينى مى شود. 
امروز س��واحل مركزی و ش��رقى خليج فارس و 
روز جمعه دريای خزر مواج پيش بينى مى ش��ود. 
همچنين در برخ��ى مناطق غرب كش��ور تداوم 
وضعيت ابرناكى، رگبار پراكنده باران گاهى رعد و 
برق و وزش باد در بعد از ظهر روز جمعه پيش بينى 
مى ش��ود.  آس��مان پايتخت امروز كمى ابری و در 
ارتفاعات با افزايش ابر، ب��ا حداقل و حداكثر دمای 
15 و 29 درجه سانتى گراد باالی صفر پيش بينى 
مى شود. همچنين روز جمعه آسمان تهران كمى 
ابری در بعد از ظهر با افزايش ابر، گاهى وزش باد، با 
دمای حداقل و حداكثر 18 و 31 درجه سانتى گراد 

باالی صفر پيش بينى مى شود. 
بنا بر اعام معاون نظارت و پايش محيط زيس��ت 
استان تهران، شاخص كيفيت هوای پايتخت با كاهش 
ميانگين عددی غلظت آالين��ده ذرات معلق كمتر از 
2/5 ميكرون روز گذشته در شرايط سالم قرار گرفت.  
در ش��بانه روز گذشته اهواز مركز اس��تان خوزستان 
با بيش��ينه دمای 39 درجه س��انتيگراد گرم ترين و 
شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياری با كمينه 
دمای صفر درجه سانتيگراد سرد ترين شهرهای كشور 
بوده اند. طى روزهای گذش��ته اردبيل و چهارمحال و 
بختياری، سرد ترين و  هرمزگان و خوزستان، گرم ترين 

استان های ايران بودند.
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من کی ام؟ من چی ام؟ من کجام؟! 

باور ها 

جنجال حضور رونى كلمن و لغو برنامه های او، برای 
ما طنزنويس ها نعمتى اس��ت باالت��ر از احمدی نژاد! 
سوژه ای است تمام نشدنى كه تا به حال سه مطلب در 
اين باره نوشته ام! مثا شما فرض بفرماييد همين آقای 
رونى كلمن به كش��ورهای ديگری مى رفت و برخى 
نهادهای آن كش��ور با اجرای برنامه عادی او مخالفت 

مى كردند!
رونی كلم�ن در هند: به رونى كلم��ن اطاع داده 
مى ش��ود به دليل مخالف��ت مس��ئوالن 843 حزب 
فعال در هند با برنامه های او، كليه برنامه هايش تغيير 
مى كند. بنابراين او را به شكل آويزان با قطارهای هند به 
كنار رود سند مى برند تا نسبت به يك ميليارد آدمى كه 
خاكسترشان داخل رودخانه ريخته شده، ادای احترام 
كند. در همين حين رونى كلمن با احترام به سنت های 
هندی داخل رود س��ند مى رود و خود را مى  ش��ويد، 
خبرنگار 20:30 شبكه ماهاريشى هند از او مى  پرسد: 
انگيزه شما برای احترام به سنت های هندی و آبتنى 
در رود سند چيست؟! آيا شما قصد داريد به آيين هندو 
مشرف ش��ويد؟! رونى كلمن درحالى كه خود را از آب 
بيرون مى  كشد مى  گويد: من فقط اون نامردی كه منو 

هول داد داخل آب پيدا نكنم...!
در پاكستان: به كلمن اطاع داده مى  شود به دليل 
اين كه ارتش در مخالفت ب��ا برنامه های رونى كلمن 
قصد انجام كودتا دارد، برنامه های او تغيير كرده است. 
بنابراين مى  خواهند او را به پيشاور ببرند كه به دليل 
چند انفجار پياپى در اين شهر برنامه لغو مى  شود. پس 
برای رفتن به شهر كراچى تدارک مى  بينند كه آن جا 
هم تظاهرات ش��ديد و خش��ونت باری درحال انجام 
اس��ت. پس بهتر مى  بينند كه كلمن را به راولپندی 
ببرند، اما پنج عمليات انتحاری همزمان در اين شهر 

كلمن را منصرف مى  كند.
در عربستان سعودی: به رونى كلمن اطاع داده 
مى  شود به دليل مخالفت مفتى اعظم وهابيون مبنى 
بر ممنوعيت ديدن كلمن و فاسك و پارچ، برنامه های 
او تغيير كرده است. از برنامه های احتمالى كلمن در 

اين كشور اطاعى در دست نيست!
در ارمنس�تان: به كلمن اطاع داده مى  ش��ود به 
دليل همزمانى حضور او با س��فر بان��وی تپه ها، كيم 
كارداشيان و خواهر از كيم بهترش، كلو كارداشيان، 
تمام برنامه های رونى كلمن كه س��هل اس��ت، حتى 

پارلمان ارمنس��تان و رئيس جمهوری ارمنس��تان و 
برنامه س��فر رئيس مجلس ايران به ارمنستان و كا 
همه چيز لغو ش��ده اس��ت. برنامه رونى كلمن هم به 
شركت در كنسرت كارداشيان و ايفای نقش باديگارد 
او تغيير مى  يابد. اين تنها باری است كه كلمن از تغيير 
برنامه اش راضى است و به جای دستمزد، يك چيزی 

هم دستخوش مى  دهد!
در افغانس�تان: ب��ه كلمن اطاع داده مى  ش��ود 
به دليل بازشماری آرای رياس��ت جمهوری برای بار 
هجدهم، كليه برنامه های او لغو ش��ده است. به ناچار 
او صبح به ديدار رئيس جمهوری اشرف غنى مى رود 
و عصر به دي��دار عبدا... عبدا...، ف��ردای آن روز با وزير 
ورزش افغانستان ديدار مى كند و عصر آن با نماينده 
عبدا... عبدا... در وزارت ورزش، ش��بش با رئيس تنها 
باشگاه پرورش اندام كابل ديدار مى كند و يك ساعت 
بعدش با نماينده عبدا... عبدا... در آن باش��گاه!  هارون 

نجفى زاده... بى بى سى...كابل!
در روسيه: به كلمن چيزی اطاع داده نمى  شود. 
او را به ي��ك اتاق تاريك مى  برن��د و او خودش جلوی 
دوربين های تلويزيونى اعام مى كن��د كه برنامه ای 
نداشته، جز اين كه به مسكو بيايد و از آقا پوتين برنامه 
بدنسازی جديد بگيرد و در صورتى كه آقا پوتين صاح 

بدونند، چند تا فيگور بگيرند.
در چين: به دليل همزمانى س��فر كلمن با كنگره 
سراس��ری حزب كمونيس��ت چين، برنامه های او از 
طرف س��ازمان های امنيتى لغو مى ش��ود. بنابراين 
كلمن را به تورهای تفريحى ديوار چين، شهر ممنوعه، 
فستيوال شانگهای مى برند و در ازای 15 هزار دالری 
كه برای آمدن او پول پرداخت كردند، 250 هزار دالر 

به او جنس چينى قالب مى  كنند!
در یمن: يمن كشور ايده آلى برای سياهپوست های 
آمريكايى است، چون مدام مى گويند ye man! و بعد 
يمنى ها فكر مى كنند كه اينها دارند به كشورشان ابراز 
عاقه مى كنند و خوشش��ان مى آيد. رونى كلمن هم 
بعد از لغو برنامه هايش به دليل شرايط نامساعد جوی، 
قصد ماقات با سران دولت يمن را داشت كه به دليل 
سرعت زياد در عوض شدن و ناپديد شدن مسئوالن، 

كمى تمركزش را از دست مى دهد.
در ليبی: ... ]رونى كلم��ن االن بهم پيغام داد: مرد 
حسابى تو چى فكر كردی راجع به من كه فكر مى كنى 
من برای چندرغاز دالر، پامو توی هر خراب ش��ده ای 
مى ذارم! خب يكم كشورهای متمدن تر و با برنامه تر 
رو تصور كن و توی مطلبت بنويس!  ای بابا! ولش كنيم 

مى خواد تا سومالى هم ما رو ببره![

در يك باش��گاه وزنه ب��رداری پ��س از اضافه كردن 
5 كيلوگرم به ركورد قبلى ورزش��كاری، از او خواستند 
ركورد جديدی برای خود ثبت كند. اما ورزشكار موفق به 
اين كار نشد. سپس از او خواستند وزنه ای كه 5 كيلوگرم 
از ركوردش كمتر اس��ت را امتحان كند. اي��ن بار او به 
راحتى وزنه را بلند كرد. اين مسئله برای ورزشكار جوان 
و دوس��تانش امری كاما طبيعى به نظر مى رسيد اما 
برای طراحان اين آزمايش جالب و هيجان انگيز بود چرا 

كه آنها اطاعات غلط به وزنه ب��ردار داده بودند. وزنه ای 
كه او در مرحله اول از عهده بلن��د كردن آن برنيامد در 
واقع 5 كيلوگرم از ركوردش كمتر بود و در حركت دوم 
ناخودآگاه موفق به بهبود ركوردش به ميزان 5 كيلوگرم 
شده بود. او در حالى و با اين »باور« وزنه دوم را بلند كرده 

بود كه خود را قادر به انجام آن مى دانست. 
نتيجه : شما نمى توانيد بيش از آن چيزی بشويد كه 

باور داريد »هستيد«.
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