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فوکوس
  91 سال پیش، برابر با بیست و هفتم دسامبر 1925 میالدی، سرگئی آلکساندروویچ ِیسنین، از محبوب ترین شاعران 
روسیه در قرن بیستم در لنینگراد درگذشت. به عقیده متخصصان ریشه های شعر یســنین تا حدود بسیار زیادی مردمی 
اســت. لئون تروتســکی در رثای او نوشت: »یســنین از دســتمان رفت، شــاعری خوب و اصیل، شــاعری چنین باطراوت و 

خوشایند. به اراده خود رفت و در واپسین دم حیات با خون خود وداع گفت، با دوستی ناشناس- با همه ما شاید.« 

رخداد
  اخراج لئون تروتسكی از حزب کمونيســت اتحــاد جماهير شوروی 

برخالف وصيت والديمير لنين و به خواست   استالين )1927 ميالدی(
  تأسيس بنگاه گالوپ معتبرترين و بزرگترين موسسه آمارگيري 

جهان )1935 ميالدی(
  آزمايش نخستين موشک هدایت شونده زمين به زمين از 

سوی ارتش آلمان نازی )1942 ميالدی(
  تاسيس صندوق بين المللی پول، از معتبرترين منابع ارزيابی و 

پيش بينی وضع اقتصادی جهان )1945 ميالدی(
  تهاجم شوروی به افغانستان و اشغال اين کشور  )1979 ميالدی(

طلوع
  یوهانس کپلر- دانشمند، رياضيدان و ستاره شناس سرشناس آلمانی، 
پدر علم ستاره شناسی جديد و ارايه گر قوانين معروف کپلر )1571 ميالدی(

  لویی پاستور - شيميدان، باکتری شناس و زيست شناس 
مشهور فرانسوی، کاشــف واکسن و فرايند پاستوريزه 

کردن )1822 ميالدی(
   مارلنه دیتریش -  نخستين هنرپيشه زن آلمانی 

موفق در  هاليوود )1901 ميالدی(
  ژرار دوپاردیو - بازيگر مشهور فرانسوی، برنده جوايز سزار و 

گلدن گلوب )1948 ميالدی(

غروب
  توکودیدس - تاريخ نگار يونانی، شرح وقايع نويس جنگ پلوپونز بين آتن 

و اسپارت  ،  ملقب به پدر تاريخ علمی )397 پيش از ميالد(
  چارلز مارتين هال - مهندس و شيميدان آمريکايی، ابداع کننده 

روش استخراج آلومينيم معروف به فرايند هال )1914 ميالدی(
  گوستاو ایفل - معمار و سازنده برج ايفل )1923 ميالدی(

  محمد بن ابراهيم بوخروبه - معروف به هواری بومدين، 
دومين رئيس جمهوری کشور الجزاير )1978 ميالدی(

  بی نظير بوتو - نخست وزير اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان، 
ترور در شهر راولپندی ايالت پنجاب )2007 ميالدی(

 ]سکوهای پرتاب موشک »V2« در خاک آلمان - 1943[ 74 سال پیش، برابر با بیست و هفتم دسامبر 1942 میالدی، آلمان نازی نخستین موشک بالستیک زمین به زمین جهان، موسوم به »V2« را آزمایش کرد. این موشک که با سوخت 
مایع کار می کرد، بعد از پرتاب از جو زمین خارج شده و بقیه مسیر را بدون سوخت و بر اساس قوانین فیزیک طی می کرد. با شکســت آلمان و پایان جنگ، این موشک ها، طرح های مربوط و همچنین سازندگانشان به دست ایاالت متحده و اتحاد 

جماهیر شوروی افتادند و این امر زمینه پیشرفت صنعت فضانوردی در هر دو کشور را فراهم آورد.

گزارشهر

اين روزها و همزمان با پايان سال 2016 ميالدی، 
تحليل هايی درباره وقايع خوب و بدی که طی سال 
گذشــته در نقاط مختلف جهان روی داده، توسط 
رسانه ها منتشر می شود. اين ميان »اينديپندنت« 
با اشــاره به اين که ســال 2016 ممکن است برای 
خيلی از ما بد بوده باشد، عنوان کرده است که 2016 
به طرز عجيبی برای حيوانات يک پيروزی محسوب 
می شــود. اين گزارش، رحــم و مهربانی دنيای مد 
را دليل بهتر شــدن وضع حيوانات دانسته و از برند 
»آرمانی« به عنوان يکی از معروف ترين های دنيای 
مد نام می برد که در ماه مارس اعالم کرد از اين پس 
در محصوالت خود از خز مصنوعی استفاده خواهد 

کرد: »پيشرفت های فناوری گزينه های معتبری را 
در اختيار ما قرار می دهد تا از شيوه های غيرضروری 
و بی رحمانه اجتناب کنيم.« با اين کار، »آرمانی« به 
استال مک کارتنی، کالوين کالين، رالف لورن، هوگو 
باس، ويويان وســت وود و پيشــگامان ديگر دنيای 
مد در اين زمينه پيوست که از پوست خز مصنوعی 
اســتفاده می کنند. همچنين در ماه اکتبر ســايت 
»تريپ ادوايزر« که بزرگ ترين ســايت گردشگری 
است اعالم کرد از اين پس برای گشت و گذار انسان ها 
در ميان حيوانات و بــرای تفريحاتی همچون فيل 
ســواری، مالقات با ببر يا شنا با دلفين بليت فروشی 

نخواهد کرد. 

نتايج تحقيق های اخير در مــورد قهوه، مطالبی 
را که تا پيش از اين درباره مضرات آن عنوان شــده 
بود، مورد ترديد قــرار داده و تاکيــد می کند قهوه 
باعث افزايش طول عمر می شــود. »تايم« از انتشار 
تحقيق های جديد در خصوص قهوه خبر داده است 
که بر اساس يک مطالعه 30 ساله انجام شده و نشان 
می دهد افرادی که به صورت منظم، روزانه 5 فنجان 
قهوه می نوشند کمتر در خطر ابتال به بيماری های 
قلبی، ديابت، مشــکالت مغزی و خودکشــی قرار 
می گيرند. البته اين يافته ها تاييد نمی کند که قهوه 
به طور مســتقيم موجب کاهش خطر ناشی از اين 
موارد است اما محققان گفته  اند ترکيبات بسياری در 

قهوه وجود دارد که منجر به بهبود وضعيت سالمت 
می شود. برای سال ها اين تصور وجود داشت که قهوه 
ناسالم است. اين مفهوم ناشی از آن بود که محققان 
در دهه های 1970 و 1980 خطر ابتال به سرطان و 
ناراحتی های قلبی در اثر مصرف قهوه را امری قطعی 
تلقی می کردند. اما مشکل اينجا بود که محققان فوق 
در تحقيق های خود اين نکته که اســتعمال مکرر 
سيگار توســط مصرف کنندگان قهوه ربطی به اثر و 
ترکيبات اين نوشيدنی ندارد را لحاظ نکرده بودند. در 
واقع کسانی که قهوه می نوشند بيش از بقيه دوست 
دارند سيگار بکشــند يا رفتارهايی انجام دهند که 

سرطان و مشکالت قلبی را افزايش می دهد. 

هرچند تعداد مسيحيان حلب طی درگيری های 
چند ساله در اين شــهر کاهش يافته است اما آن ها 
که باقی مانده اند، کريسمس را با آرزوی صلح جشن 
گرفتند. »رويترز« در گزارشی به سراغ مسيحيان اين 
شهر رفته و به اين نکته اشاره می کند که مسيحيان 
حلب همچون ديگر هم کيشان خود در نقاط مختلف 
دنيا کريسمس را جشن گرفته و آرزوی صلح کردند. 
در يکی از اجتماعات مســيحيان اين شهر در محله 

عزيزيه، يک درخت کريسمس در فضای عمومی قرار 
داده شده و پوستر بسيار بزرگی از بشار اسد و متحد 
مسيحی او والديمير پوتين نصب شده است. جرج 
بخاش، رهبر جامعه مسيحيان اين شهر با بيان اينکه 
طی سال های گذشته تعداد مسيحيان حلب از 250 
هزار نفر به 50 هزار نفر رسيده، فضای جشن امسال را 
فوق العاده خواند و جشن تولد عيسی مسيح را تولدی 

جديد برای حلب توصيف کرد. 

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کالن روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــالح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با ساليق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
عالقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

اصاًل تو مجوز داری که می خواهی این مطلب را بخوانی؟! 

يک صبح زود، هوای نه چندان چرک و آلوده، 
کفش و لباس ورزشــی، دانشــکده تربيت بدنی 
دانشگاه فالن )!(، عزم و اراده جدی برای دويدن 
و حــاال... همه چيز آماده اســت بــرای ورزش 
صبحگاهی! البته بايد اعتراف کنم که مورد آخر 
از همه دير تر آماده می شود. يعنی صد بار گرمکن 
ورزشــی خريدن و زير بار هزينــه خريد کفش 
ورزشــی آنچنانی رفتن و حتی، هوای نه چندان 
چرک و آلوده يافتن، بسی راحت تر است از سر و 
کله زدن با همت و اراده برای ورزش صبحگاهی. 
ولی از آن جا که بنده بســيار خودســاخته بوده 
و حتی ســابقه حضور طوالنی مدت در مدرسه 
سختگيرانه کاراته »کين چوان« در هنگ کنگ را 
نيز دارم )!(، توانســتم عزم خود را جزم کرده و از 
پس خواب نوشين صبحگاهی هم به خوبی برآيم. 
وقتی محل ســکونت، نزديک دانشــکده وسيع 
تربيت بدنی دانشــگاه فالن باشــد و خودت هم 
دانشجوی   همان دانشگاه - البته در دانشکده ای 
ديگر- باشی، خب چه بهتر که محوطه دانشکده 
تربيت بدنی را برای دويدن انتخاب کنی و از مناظر 
آن لذت ببری. طبعــا من هم همين کار را کردم. 
صبح زود لباس پوشــيدم و کارت دانشجويی ام 
را - محض احتياط- در جيبم گذاشــتم و رفتم 
در دانشــکده دويدم. خيلی هم خوب بود. چند 
تا زمين چمن ورزشــی و کلی استاديوم و سالن 
و از اين جــور چيز ها بود و مــن هن هن کنان به 
تنهايی در مسيرهای آسفالت می دويدم و از کنار 
اين زمين های ورزشــی عبور کرده و همزمان به 
کارهای آن روز خودم فکــر می کردم. البته همه 

اينها را که گفتم 10 دقيقه بيشتر طول نکشيد. به 
هرحال ورزش زيادی هم خوب نيست! کم بورز، 
هميشه بورز! بقيه اش باشد برای روز بعد! و اما روز 
بعد هم دوباره لباس ورزشــی به تن، بند کفش 
را محکم کرده و رفتم که نقطــه عطف ديگری 
در زندگی شــخصی ام بســازم که   همان دم در 
دانشکده تربيت بدنی متوقف شدم! آقای نگهبان 
گفت:  »شما؟« گفتم:  »مخلص شما، دانشجوی 
دونده!« گفــت:  »مجــوز داری؟« عرض کردم: 
»مجوزِ چی؟« گفت: »مجــوز دو!« گفتم: »مگر 
دويدن در محوطه دانشکده تربيت بدنی هم مجوز 
می خواهد؟!!« گفت:  »قطعا!« من چند لحظه ای 
هنگ کرده و ناخودآگاه وارد چالش مانکن شدم! 
بعد گفتم: »بنده دانشــجوی اين دانشگاهم و با 
کارت دانشجويی وارد هر دانشکده ای که بخواهم 
می توانم بشوم. حاال هم وارد اين دانشکده شده ام و 
اين هم کارتم!« گفت: »برای کار اداری يا استفاده 
از کتابخانه يا هر کار ديگر، می توانيد وارد دانشکده 
شويد اما برای دويدن در دانشکده تربيت بدنی نياز 
به مجوز داريد!« خالصه هرچه استدالل کردم و 
فلسفه بافتم و اينها، در اصل موضوع افاقه نکرد و 
فقط توانستم با جلب ترحم نگهبان محترم، آن 
روز را اســتثنائا بدون مجوز! بدوم تا دست خالی 
از ســر اين خوان نرفته باشــم. در حين دويدن، 
بی وقفه بــه ابعاد مختلف موضــوع ور می رفتم؛ 
اما به هيچ صورت توی َکــت ام نمی رفت. موقع 
خروج از دانشــکده به آقای نگهبان گفتم: »ولی 
خدايی اش خيلی مســخره اســت! اين جا مثال 
دانشکده تربيت بدنی است و من هم جز آسفالت 

کف، از هيچ امکاناتی نمی خواهم استفاده بکنم. 
آخه بگو مجوز چرا؟!!« آقای نگهبان نفس عميقی 
کشيد و گفت:   »ببين جانم! اين جا اگر هيچ کس 
 سال به سال هم روی اين زمين چمن - اشاره به 
زمين فوتبال که از دور پيــدا بود- ورزش نکند و 
اين چمن ها زير آفتاب ســوزان و باد و باران نابود 
شود، هيچ کس صدايش در نمی آيد. اما يک روز 
که دو تا بچه فســقلی از فرزنــدان کارمندهای 
دانشــکده، داشــتند توی زمين چمن جفتک 
می زدند، سريعا حســب قانون، معاون دانشکده 
رأســا به نگهبانی آمده و مراتب اعتراض شديد 
خود را اعالم کرد که »مگر نگفتم هيچ کس حق 
ندارد روی زمين چمن پا بگذارد؟!« و چنان ما را 
توبيخ کرد - بال تشبيه- که انگار اجازه داده بوديم 
گله گوسفند در زمين چمن بچرد!« وی - نگهبان 
دانشکده- سپس افزود: »اصال فکر نکن حاال اگر 
می خواهی در دانشکده تربيت بدنی ورزش کنی، 
آفرين و احسنت می شنوی، از اين خبر ها نيست!« 
وی باز هم افزود:   »علت اين ســختگيری ها هم 
اين اســت که اگر تو در حين دويدن، پايت توی 
چاله ای رفت و افتادی و زخم و زيلی شدی، ممکن 
است بروی شکايت کنی که اين دانشکده، چاله 
چوله دارد و بايد ديه بدهند و الــی آخر!« اين را 
که گفت، ديدم که هنوز به بُعد حقوقی ماجرا ور 
نرفته ام! از نگهبان محترم خداحافظی کرده و از 
اظهار همدردی ايشان خيلی تشکر کردم. در هر 
صورت چاره ای جز مجــوز نبود و صد البته که به 
دنبال مجوز رفتم که داستانش را در يادداشت بعد 

خواهم گفت.

نگاه

فاش کننده زشتی ها، همانند انجام دهنده آنها 
امام علی)ع( است. 

سر زلف تو
ای خوش آنان که قدم بر در ميخانه زدند

بوسه دادند لب ساقی و پيمانه زدند
به حقارت منگر باده کشان را، کاين قوم

پشت پا بر فلک از همت مردانه زدند
خون من باد حالل لِب شيرين دهنان

که به کار دل من، خنده مستانه زدند
جانم آمد به لب امروز، مگر ياران دوش

قدح باده به ياد لب جانانه زدند
مردم از حسرت جمعی که از آن حلقه زلف

سر زنجير به پای من ديوانه زدند
عاقبت يک تن از آن قوم نيامد به کنار

که به دريای غمت از پی ُدردانه زدند
بنده حضرت شاهی شدم از دولت عشق

که گدايان درش، افسر شاهانه زدند
هيچ کس در حرمش راه ندارد کاينجا

دست محروم به هر محرم و بيگانه زدند
گر چه کاشانه دل، خاص غم مهر تو نيست

پس، چرا مهر تو را بر در اين خانه زدند
دل گم گشته ما را نبود هيچ نشان

مو به مو هر چه سر زلف تو را شانه زدند
آخر از پيرهن چاک صبوحی سر زد

آتشی را که نهان بر پر پروانه زدند
شاطرعباس صبوحی
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یک کاِر پسرانه!

دریچه

اولين مسـئوليت زندگی را مادربزرگ در 5 سالگی 
به من محول کرد. 5 ســالم بود که مادربزرگ زنبيل 
را داد دســتم و گفت برو خريد. گفت: »مهمان دارم 
دو تا کوکاکوال بخر، دو تا کانــادا درای.« آن موقع ها 
مثل امروز نوشــابه ها را به رنگ و رخساره شان صدا 
نمی کردند، هر نوشابه ای اسم خودش داشت. ِسون 
آپ، کوکاکوال و پپســی و کانــادادرای که من هنوز 
نفهميــدم »درای« اش برای چه بــود و از کجا آمده 
بود. مادربزرگ زنبيل سفيد پالستيکی را داد دستم 
و يک پنج زاری هم گذاشت توی جيبم. گفت: »برو 

و زود برگرد.« تاکيد کرد يادم نرود ناهار مهمان دارد. 
دمپايی های قرمــزم را به پا کردم که بابــا تازه برايم 
خريده بود و من عجيب از رنگ قرمز آن بدم می آمد. 
ترجيح می دادم شبيه دمپايی های گنده قهوه ای توی 
دستشويی باشد رنگش تا قرمز. زنبيل را روی زمين 
کشيدم و بردم تا رســيدم دم مغازه. مغازه دار تا من 
را ديد گفت چه دمپايی های خوشــگلی پوشيدی. 
من هم برايش توضيح دادم که بابا تازه آن ها را برايم 
خريده و من اصال رنگش را دوســت ندارم، مخصوصا 
اين ُگل هزار پَــِر زرد و نارنجی رويــش را. گِل روی 

دمپايی را نشانش دادم. گفتم کاش دمپايی ها قهوه ای 
يا آبی بود. مغازه دار گفت قرمز، رنگ دخترانه اســت 
و پوزخند زد که آن دو رنگی که گفتی پسرانه است. 
گفتم من دوست داشتم پســر بودم و برايش تعريف 
کردم که شکستن شيشه دراگ استور دکتر مشايخی 
هم يک کار پسرانه بود و من خودم به تنهايی انجامش 
داده ام که سر و کله مادربزرگ پيدا شد. يادم نيست 
نوشابه خريديم يا نه، فقط يادم مانده تا دم خانه غر زد 
که آخر دختِر خوب با اقبال درددل می کند؟!... اسم 

مغازه دار اقبال بود.

|مریمسمیعزادگان|

|حسینشیرازی|


