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این شرح بی نهایت... 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

فوکوس   ...

حرف روز

 بزرگترین زباله دان تاریخ فوتبال ایران! 

گردهمايی ورزشــی معتــادان بهبود يافته »كنگره شــصت« بــا حضور علــی ربيعی وزيــر تعــاون، كار و رفاه اجتماعــي و رئيس 
ســازمان بهزيســتي كشــور جمعه ســوم ارديبهشــت ماه در پارك طالقاني تهران برگزار شــد. در اين گردهمايی وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعــي، در كنار معتادان بهبــود يافته به ورزش پرداخت. »كنگره شــصت«، 40 هــزار نفر عضو دارد و دامنــه فعاليت آن در 
سراسر كشور گسترده اســت. 80 درصد معتاداني كه به كمك اين ســازمان مردم نهاد از اعتياد رهايي پيدا كرده اند، به طور كامل 
بهبود پيدا كرده و دوباره معتاد نشــده اند. هم اكنــون 10 هزار نفر معتاد به كمك اين ســازمان مراحل درمان خــود را طي مي كنند.

رخد                 اد                 
 برقراری اهدای لقب شــوالیه در کشور 

انگلستان )1348 میالدی(
 طی کردن عرض اقیانوس اطلس توسط 
 یک کشــتی بخار برای نخســتین بار 

)1838 میالدی(
 آغاز به کار نخستین فرستنده رادیویی 
ایران در تهران با پخش 8ساعت برنامه در 

روز )1319 خورشیدی(
 طلوع

 ویلیام ترنــر- نقــاش و منظره پرداز 
رمانتیک بریتانیایی، از بزرگترین استادان 
نقاشــی منظره آبرنگ بریتانیا، معروف به 

نقاش نور )1775 میالدی(
پانزدهمیــن  بیوکِنــن-   جیمــز 
رئیس جمهــوری ایاالت متحــده آمریکا 
از حــزب دموکــرات، همزمان بــا دوران 
 حکمرانی ناصرالدین شــاه قاجار در ایران 

)1791 میالدی(
 ماکس پالنــک- فیزیکــدان آلمانی، 
برنده جایــزه فیزیک نوبل  ســال 1918 
 میــالدی، معروف به پدر نظریــه کوانتوم 

)1858 میالدی(
 هالدور الکســنس- روزنامه نگار و 
نویسنده شهیر ایسلندی، برنده جایزه نوبل 
ادبیات  ســال 1955 میالدی، خالق آثاری 
چون: مردم مستقل، فرزندان طبیعت، زیر 

کوه مقدس )1902 میالدی(
 مایکل مور- کارگردان و مستندســاز 
آمریکایی، برنده جایزه اسکار و نخل طالیی 
کن، خالق آثــاری چــون: بولینگ برای 
کلمباین، فارنهایت 11/9، کاپیتالیسم: یک 

داستان عاشقانه )1954 میالدی(
  غروب

و  شــاعر  شکســپیر-  ویلیــام   
نمایشــنامه نویس بریتانیایی، بزرگترین 
نویسنده در زبان انگلیســی، خالق آثاری 
 چــون: هملت، مکبــث، ژولیوس ســزار

 )1616 میالدی(
 دن میگل ســروانتس- رمان نویس، 
شاعر، نقاش و نمایشنامه نویس اسپانیایی، 
نویسنده رمان مشهور دن کیشوت به عنوان 
یکی از پایه های ادبیات کالسیک اروپا، خالق 
آثاری چون: رمان های سرمشــق، گاالتئا، 

مرد مبتکر )1616 میالدی(
 ویلیام ُوردزورث- شاعر بزرگ انگلیسی 
ســبک رمانتیک، از اثرگذاران بــر دوران 
رمانتیک در ادبیات انگلیسی، ملک الشعراء 

انگلستان تا زمان مرگ )1850 میالدی(
 ساتیاجیت رأی- سینماگر پرآوازه مشهور 
هندی، خالــق آثاری چون: پاتــر پانچالی، 
آپاراجیتــو، شــطرنج باز )1992 میالدی(
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کسی که ســینه اش گنجایش رازش را 
نداشته باشد، درامان نیست.

امام علی)ع(
بلبل نالنده

آخر،  ای خودبین من، روزی به غمخواری ببین
از گرفتاری بپــرس و در گرفتاری ببین
اینک اینک بر سر کوی تو زارم می کشند
گر ز کشــتن باز نســتانیم بازاری ببین
چون نخواهی دید آن خونریز را، ای دیده، بیش
باری این ساعت که در قتل است بسیاری ببین
نیست همدردی که گویم حال خود را، ای صبا
بلبلــی نالنده تر از من بــه گلزاری ببین
وصل خاصان راست، من زِ ایشان نیم، ای بخت بد
بهر مــن انــدازه ادبار مــن کاری ببین
بلبال، امروز من در گلستانم، گل مجوی
از جگر پرکاله ای بر نوک هر خاری ببین
ای دل، آخر می بباید داشت، پاس کار خویش
خسرو ار گم شد، سگی دیگر به بازاری ببین
امیرخسرو دهلوی

درمیانه ردیف های افقی و گرِد سکوهای سیمانی، 
به سختی چند صندلی کج و کوله به چشم می آید. 
سکوهای خاکستری رنگی که گردی و شیب شان 
کولوسئوم- تماشــاخانه نامدار رم- پس از نبردی 
خونین را به خاطر می آورد. چه بسا می توانست مایه 
فخر ملی مان باشد، اما افسوس! سکو ها پوشیده اند از 
کیسه زباله های سفیدرنگی که با قوطی های نوشابه 
و آب معدنی، ظرف های یک بــار مصرف و ته مانده 
چیپس و پفک و میوه های له شده و... چهره زیبایی 
را می مانند که آکنده از جوش های ســفیِد چرکین 
است و سرخی و سیاهی عفونت آنها را دوره کرده اند. 
پرتره ای که نگاه کردنش جان را سوهان می کشد و 
اندیشه را می آزارد. درآمیختن زباله ها با شیب سکو ها 
به سوی پایین، سقوط و شرِم رفتاری زشت و نهادینه 
شده را زنده می کند، اما کمی باال تر از وسط سکو ها، 
جوانی مشــکی پوش و ســر در گریبان- شاید هم 
غمگین- کیسه زباله ای در دست، سکوهای خسته 
از کژ رفتاری ها را رو به باال طی می کند و شاید تنها 
نقطه امید، همین جوان باال رونده باشــد! عکسی 

لبریز از دردهای فراوان! شاید عکس را دیده باشید! 
زیرش هم نوشــته شــده بود: »بزرگترین زباله دان 
تاریخ فوتبال ایران«! می دانید اشاره اش به کجا و چه 
زمانی است!؟ به شکوهمند ترین استادیوم خاورمیانه، 
پس از شــهرآورد پر افت وخیِز سرخ- آبی ها. عکس 
از نزدیِک بــه 100 هزار تماشــاچی جوان حکایت 
می کند که پس از ساعت ها دادکشیدن و کف زدن و 
فحش دادن به زمین و زمان و... حتی زحمِت بردن 
و انداختن پسمانده های خویش به سطل های زباله 
به چند متر آن سو تر را نمی کشــند! شگفت آور تر 
آن که این بار برگزارکنندگان، به هر کدامشــان یک 
کیسه زباله داده بودند تا چنین تصویر شرم آوری به 
یادگارهای زشت و زیبای اســتادیوم آزادی افزوده 
نشود! به راستی آدم دســت به دهان می ماند برای 
این همه پرورش نیافتگی! بیشــتر ایــن جوانان از 
راهروهای آموزش خانواده و مدرســه گذشــته اند، 
اما گمانی نیست که بیشــتر خانواده ها نیز در این 
مورد پرورش نیافته اند و آنها نیز گرفتار پیامدهای 
نیاموختن های فراوان. به راستی آن قدر که ما پدر و 
مادر ها در اندیشه ساختن دکتر و مهندسیم و آنچنان 
که برای گذر فرزندانمان از ســد کنکور نگرانیم، در 
اندیشه پرورش فرزندان به عنوان شهروندان شایسته 
هستیم؟ آنچنان که برای نام نویسی کودکانمان در 

مدرســه های نامدار با معدل باالی دانش آموزی به 
آب و آتش می زنیم، نگــراِن پروراندن آنها به عنوان 
شــهروندانی دانــا و توانا که در آینده گره گشــای 
دشواری های فردی و اجتماعی و رفتاری و اندیشگی 
خویش باشند، هســتیم؟ راستی ساختار آموزشی 
به عنوان گســترده ترین نهاد آموزشــی، آن اندازه 
که نگران فروکردن درونمایه هــای انگیزه ُکش به 
ذهن های نوآموزان هستند، برنامه هایی دارند برای 
درگیرکردن دانش آموزان با گرفتاری های زیســت 
بومی، پاکیزگی اجتماعی، پاالیش و پیرایش محیط 
زندگی و...؟ چرا درس های پرورشی نیز باید کمک 
حال باالبردن نمره های ریاضی و فیزیک و... باشند؟ 
کافی است تنها یک روز کارگران شهرداری زباله های 
خیابان ها و کوچه ها و...  را پاکیزه نکنند تا همه مان 
به عنوان شهروندان نوین در دهکده جهانی! سیه رو 
شویم. در آن صورت شــاید کمی دردمان بگیرد! و 
ببینیم که تا چه اندازه به عرف در زندگی های نوین 
پایبندیم. اگر چند روز کارگران در پاکیزگی شهرهای 
ما نکوشــند، زمانی نخواهد گذشت که جوش های 
چرکین می ترکد و چهره زیبــای پیرامونمان را به 
زشتی و پلشــتی می کشــد. در آن روز شهروندان 
پرورش نیافته وادارند که دردآور تر از هر زمان دیگر 

بیاموزند که »شهر ما، خانه ما«. 

یک دیپلمات اسراییلی: پدرم همیشه می گفت 
درستکاری برای یک سیاســتمدار بهترین چیز 
اســت. به نظر می رســد پدرم در مورد همه چیز 

اشتباه می کرد!
پسر چرچیل: پدرم همیشه به من نصیحت 
می کرد که حواست باشــد که می شود سر همه 
مردم جهان کاله گذاشت. بعضی ها را می شود برای 
مدت طوالنی فریب داد و بعضی ها را برای مدتی 
کوتاه. اما سر مادرت هرگز نمی توانی کاله بگذاری 

و سر زنت. 
جورج بوش پدر: پسرم چطور می تواند از من 

ایراد بگیرد؟ من باباشم!
پدربزرگ پادشاه فعلی عربستان به پدر 
پادشاه فعلی عربستان: هیچ نوه ای نیست که 
پدربزرگش از خواباندنش این قدر خوش خوشانش 

بشود. بخوابون این المصب را!
پدر باراک اوباما: بیست  سال زحمت کشیدم 
بچه ام را تربیت کردم. آن وقت تا رفت تو کاخ سفید 

این شد که می بینید.
پدر اردوغان: وقتی شنیدم پسرم بعد از مدت ها 
قرار اســت به دیدن من بیاید، برای شریک کردن 
دیگران در شادی ام فورا صد هزار لیر به عنوان کمک 
بالعوض به مدارس شهر کمک کردم. پسرم آمد 
و یک هفته اینجا بود. وقتی رفت سیصد هزار لیر 

شیرینی بین مردم شهر پخش کردم!
پدر یک دلسوز فرهنگی در ایران: پسرم به 
حق که جذب توریست یک مسابقه اقتصادی است 
و تو باید هر طور شده با جذب توریست مخالفت 
کنی. از تو انتظار دارم بفهمی که ما در مســابقات 

اقتصادی نباید شــرکت کنیم که مبادا قهرمان 
شویم. چون با فرهنگ قهرمانی مخالف هستیم و 

با فرهنگ پهلوانی موافق!
پدر پادشاه بحرین: فرزندم تو به عنوان شاه 
کشور حتما باید سازدهنی زدن را یاد بگیری. این 
نصیحتی است که باعث سعادت بسیاری در کشور 
می شــود. نگو این قدر نادانی که نفهمی چرا این 
نصیحت را به تو می کنم. دلبندم وقتی سازدهنی 

بزنی دیگر حرف نمی زنی! 
پدر نخست وزیر اســراییل: عزیــزم برای 
تولدت یک برنامه هیجان انگیز دارم. چون عاشق 
هیجان و آدرنالین هستی، برایت در برنامه پرش با 
چتر از هواپیما یک چتر رزرو کرده ام. وقتی بپری 
چترت بعد از چند ثانیه به طور خودکار باز می شود. 
اگر باز نشد یک بند کنارت است. بند را می کشی 
و چتر یدکی باز می شود. وقتی که به زمین برسی 
هم یک ماشین شاسی بلند منتظرت مانده که تو 
را بیاورد خانه که شــمع ها را فوت کنی. اگر احیانا 
بند دوم را کشیدی و چتر یدکی هم باز نشد بدان 
دوســتانت شوخی شــان گرفته و چتری در کار 
نیست. اگر این طور شــد، بهتر است دیگر منتظر 

ماشین  شاسی بلند هم نباشی.
پدر رئیس جمهوری فرانسه: یک نصیحتی 
به تو می کنم. اگر می خواهــی فرزندانت اصولی 
بزرگ شوند و درستکار باشــند، فورا آنها را از کاخ 

الیزه بیرون کن!
پدر رئیس جمهوری مصر: عزیز دلبندم. اگر 
روزی در کشــور خدمات اینترنت ارایه کردی و 
قیمت آن را صد دینار مقرر کردی و کســی گفت 
چه ارزان حتما اینترنتش خوب نیست فورا قیمت 
همان اینترنت را با همان خدمات به چهارصد دینار 
افزایش بده تا فورا همه منتقــدان وضع نت آن را 

خریداری کنند.

 گمشده ها

به مناسبت روز پدر؛ پدرانه های سیاستمداران جهان 

شهرَونگ

یک روز یک پری به ســراغ تنها آهوی جنگل که 
اتفاقاً خیلی هم زیبا بود آمد و گفت: »آهو جون! آرزو 
داری همسرت چه جور موجودی باشه؟« آهو خانم 
گفت: »یه مرد خونســرد و خشــن و زحمتکش«. 
پری آرزوی آهو را برآورده کرد و او با یک االغ ازدواج 
کرد. 6 ماه بعد آهو و االغ برای جدایی به ســراغ شیر 
سلطان جنگل رفتند. شیر پرسید: »علت جدایی؟« 
آهو گفت: »توافق اخالقی نداریم.« شــیر پرســید: 
»دیگه چی؟« آهو گفت: »شــوخی سرش نمی شه، 
تا براش ناز می کنم جفتک می اندازه.« شیر پرسید: 
»دیگه چی؟« آهو گفت: »آبــروم پیش همه رفته، 
همه می گن شــوهرم حماله.« شیر پرسید: »دیگه 
چی؟« آهو گفت: »مشکل مسکن دارم، خونه ام عین 

طویله است.« شیر پرسید: »دیگه چی؟« آهو گفت: 
»اعصابم را ُخرد کرده، هر چی ازش می پرســم مثل 
خر بهم نگاه می کنه.« شیر پرسید: »دیگه چی؟« آهو 
گفت: »تا بهش یه چیز می گم صداش رو می بره باال و 
عرعر می کنه.« شیر پرسید: »دیگه چی؟« آهو گفت: 
»از من خوشش نمیاد. همه اش میگه الغر مردنی،  تو 
مثل مانکن ها می مونی.« شیر رو به االغ کرد و گفت: 
»آیا همسرت راست می گه؟« االغ گفت: »آره.« شیر 
گفت: »چرا این کارها رو می کنی؟« االغ گفت: »واسه 
اینکه من خرم.« شیر فکری کرد و گفت: »خب راست 

می گه، خره دیگه، چی کارش می شه کرد!«
نتیجه گیــری اخالقی: در انتخاب همســر دقت 

کنید!

داستانه

ازدواج موفق!

آب و  هوا

ورود سامانه بارشی جدید 
با توجــه به نقشــه های پیش یابــی و داده های 
هواشناســی، در شمال غرب کشــور بارش ها آغاز 
می شــود که در پاره ای از نقاط همــراه با وزش باد 
شدید موقت خواهد بود. در ادامه و به تدریج از میزان 
ابرناکی در شمال غرب کاسته می شود. همچنین به 
سبب وزش باد شــدید دریای خزر مواج و طوفانی 

است.
با حرکت این سامانه به ســمت شرق، در شمال 
شرق کشور بارش های پراکنده باران، گاهی همراه با 

رعد و برق را خواهیم داشت که عالوه بر این ناحیه در 
البرز شرقی و تا حدودی البرز مرکزی نیز رخ می دهد. 
امروز و فردا در ســاعات بعد از ظهر و اوایل شب در 
برخی مناطق زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات 
استان کرمان وقوع بارش های خفیف و پراکنده دور 

ازانتظار نیست.
هوای اســتان تهران امروز ابــری، همراه با بارش 
پراکنده و گاهــی رعد و برق و وزش باد اســت و به 
تدریج کاهــش ابر نیز اتفاق می افتد. بیشــینه دما 
در ایــن روز 25 درجه و کمینه آن نیــز 14 درجه 
سانتیگراد باالی صفر است. وضعیت آب و هوایی این 

استان فردا یکشنبه کمی ابری، در بعد از ظهرهمراه 
با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شــود. دمای 
هوا در گرمترین ساعات روز یکشنبه 26 درجه و در 
خنک ترین ساعات به 15 درجه باالی صفر می رسد.

در شبانه روز گذشته اهواز مرکز استان خوزستان 
با بیشینه دمای 36 درجه ســانتیگراد گرم ترین و 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با کمینه 
دمای یک درجه سانتیگراد ســرد ترین شهرهای 
کشــور بوده اند. طــی روز گذشــته چهارمحال و 
بختیاری و اردبیل، سرد ترین و  هرمزگان و خوزستان، 

گرم ترین استان های ایران بودند.
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