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انتخاب بین بد و بدتر

خالق «آوای وحش» و «گرگ دریا»

زن نصــف شــب از خواب بیدار شــد .همســرش
در رختخــواب نبود .با دلهــره ژا کتش را پوشــید و
بــه دنبــال او به طبقــه پایین رفــت .شــوهرش در
ی که یک فنجان
آشــپزخانه نشســت بود ،در حال 
قهــوه روبهرویــش قــرار داشــت .زن کمــی درنــگ
کــرد .متوجــه شــد همســرش ضمــن نوشــیدن
قهــوه اش ـکهایش را آرام آرام پــا ک میکنــد .زن
ی شــده
تصمیمــش را گرفــت و زمزمــه کــرد« :چ ـ 
عزیــزم؟ چــرا ایــن موقــع شــب اینجا نشســتی؟»
مــرد نگاهــش را از دیــوار برداشــت ،لحظ ـهای بــه
همســرش نگریســت و گفــت« :طــوری نیســت.
یاد قدیمها افتادم 20 .ســال پیش که تــازه با هم
آشــنا شــده بودیم .یادتــه؟» زن چش ـمهایش پر
از اشــک شــد .گفــت« :آره یادمه .خــوب یادمه».
ی ادامــه داد« :یادتــه وقتــی پدرت
مــرد بــه ســخت 
متوجه دوســتی ما شــد چه حالی پیدا کرد؟» زن
کنار همسرش روی صندلی نشســت و سعی کرد
لبخندبزند .گفت«:آرهیادمه.باباخیلیعصبانی
شــد .خــون جلــوی چش ـمهاش رو گرفته بــود».
ی پدرت اســلحهاش رو به سمت
مرد« :یادته وقت 
مــن گرفته بــود و میگفت یــا با دختــر مــن ازدواج
ییا۲۰سالمیفرستمتزندان،منچطور
میکن 
مثل بید به خودم میلرزیــدم؟!» زن جواب داد:
«آره عزیــزم یادمه .خــوب یادمه ».مــرد آه بلندی
کشــید و گفت« :میدونــی عزیزم،ا گــه اون موقع
رفتهبودمزندان،تااالنآزادشدهبودم!»

 104ســال پیــش ،برابر بــا بیســت و دوم نوامبــر  1916میــادی ،جــك لندن،
نویســنده و روزنامــه نــگار آمریكایــی در  40ســالگی از بیمــاری نارســایی كلیــه
درگذشــت .آثار او مانند «آوای وحــش» و «گرگ دریا» با اســتقبال خوانندگان
روبهرو شــد و او از نخســتین نویســندگان آمریکا بود که از راه نوشــتن به ثروت
زیادی دســت یافت .در نوشــتههای جک لندن تأثیر افــکار «چارلز داروین»،
«هربرت اسپنسر»« ،کارل مارکس» و «فریدریش نیچه» آشکار است.

اثبات زن و شوهر بودن
نهــای دورتر ،روزی زن
در زمانهای دور و مکا 
و مــردی از راهی میرفتند .محتســب آنهــا را دید
و پرسید« :شــما چه نســبتی با هم دارید؟» زن و
مــرد جــواب دادند« :زن و شــوهریم ».محتســب
مــدرک خواســت ،زن و مــرد گفتنــد« :نداریــم!»
پس محتســب گفت« :چگونه باور کنم که شــما
زن و شــوهرید؟!» زن و مــرد گفتند« :بــرای ثابت
کردن این امر نشــانههای فراوانی داریم! اول این
که آن افرادی که شــما میگویید دست در دست
هم میروند ،ما دس ـتهایمان از هم جداســت!
دوم ،آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم
نگاه میکنند ،ما هر کدام رویمان به سویی دیگر
است! سوم آن که آنها هنگام راه رفتن ،با یکدیگر
با احســاس حرف میزننــد ،ما احساســی به هم
نداریم!چهارمآنکهآنهاباهمبگوبخندمیکنند،
میبینید که ما غمگینیم! پنجم ،آنها چسبیده
به هــم راه میروند ،اما یکی از مــا جلوتر از دیگری
م ـیرود! ششــم آنکــه آنهــا هنــگام بــا هــم بودن
کیکــی ،بســتنیای ،چیــزی میخورنــد ،ما هیچ
نمیخوریــم! هفتم ...محتســب گفت« :خیلی
خب،فهمیدم.بروید،بروید...فقطبروید!»

سانحه تصادف و درگذشت استاد تار
 94ســال پیش ،برابر با دوم آذر  1305خورشــیدی ،غالمحسین درویش
معروف به «درویشخان» ،از هنرمندان نامی و استادان موسیقی ایرانی
اواخــر دوره قاجاریــه ،در یــك تصــادف رانندگــی در خیابــان امیریــه تهران
مجروح شــد و چند ســاعت بعد پــس از انتقال به بیمارســتان درگذشــت.
او هنــگام مــرگ  54ســاله بــود .درویــش خــان موســیقی را در دارالفنــون
تحصیــل كــرد .او نه تنها یــك نوازنده تار و ســه تار بود ،بلكه دســتگاههای
موســیقی ســنتی ایران را به  7دســتگاه تبدیل كــرد و آهنگهــای فراوان
ساخت كه  22آهنگ آن به جای مانده است.

زادروز معلم شهید در کاهک سبزوار
 87ســال پیــش ،برابــر بــا دوم آذر  1312خورشــیدی ،علــی شــریعتی
مزینانی ،نویسنده ،جامعهشناس ،تاریخشــناس ،پژوهشگر و از مبارزان
و فعاالن مذهبی و سیاســی در روســتای کاهک ،ســبزوار دیــده به جهان
گشــود .شــریعتی را در ادبیــات معاصــر «معلم شــهید» مینامنــد .از زمان
انقــاب تا کنــون یادبودهــای زیــادی بــه یــاد او برگــزار و اجــرا کردهانــد و از
آن زمــان نقدهــا و تجلیلهای زیــادی پیرامون آثــار ،آرا و تاثیراتــی که او بر
چند دهــه معاصر ایران گذاشــته وجــود دارد .شــریعتی در  44ســالگی در
انگلستان درگذشت و در دمشق به خا ک سپرده شد.

آفریننده «عزاداران َبیل» در پرالشز
 35ســال پیش ،برابر با دوم آذر  1364خورشــیدی ،غالمحســین ساعدی،
نویســنده و پژوهشگر ایرانی در پاریس درگذشت و در گورستان پرالشز در کنار
صادق هدایت به خا ک سپرد هشــد .ســاعدی از جمله بزرگترین نویسندگان
معاصــر ایران بــه شــمار م ـیرود و از داســتان «گاو» او (در مجموعه «عــزاداران
َبیل») ،فیلمی به همین نام توســط داریوش مهرجویی ســاخته شدهاست.
او کــه تحصیــات خــود را با درجــه دکترای پزشــکی ،گرایــش روانپزشــکی در
تهران به پایان رســانده بود در مطبش در خیابان دلگشا ،بیشتر اوقات بدون
گرفتن حق ویزیت بیماران را معاینه میکرد.
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جاناف .کندی،ژا کلین کندیولیندونجانسون،در فرودگاهداالس-ساعاتیپیشاز ترور
 57سال پیش ،برابر با بیست و دوم نوامبر 1963میالدی ،جان اف .كندی سیوپنجمین رئیس جمهوری آمریكا ،در حین
عبورازخیابانهایشهرداالسایالتتگزاس،هدف گلولهقرار گرفتو كشتهشد.پسازمرگ کندی،لیندونجانسونمعاون
تگزاسیاوهمانروز سوگندیاد كردورئیسجمهوریآمریكاشد(.توضیحبیشتر در ستوندرستاریخ)

روم باستان ،حق شهروندی و آداب شهرنشینی
در جهانباستانشایدهیچدولتیبهقدرتمندی
امپراتوریرومپدیدنیامد.بزرگترینرقیبآنیعنی
امپراتوری ایران سلسلههای مختلف از پادشاهی
مادهاتاهخامنشیان،اشکانیانونهایتاساسانیان
را به خود دید ،اما رومیها با تکیه بر نظر جمعی که
در مجلس سنا تبلور یافته بود ،امپراتوری خود را تا
قرنهااز گزندانقراضحفظ کردند.
شــاید باور نکنید اما انگلســتان را رومیها کشف
کردند! تــا 55قبل از میالد مســیح (ع) ،انگلســتان
سرزمینیبود کهخیلیازساکنانآننمیدانستند
کشورشان کجایاینجهانبزرگقراردارد!
ا کثریــت جامع ـ ه روم بــه انــداز ه کافــی ثروتمنــد
نبودندوجزوطبقات َپستوفاقدحقشهروندی
بهشمار میرفتند.اینبودتا 287قبلاز میالد که
قوانینی تصویب شد و تمام ســاکنان روم از حقوق
شهروندیبهرهمندشدند.

انسان و تاثیر معنویات
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یهــا هنــگام غــذا خــوردن دراز میکشــیدند.
روم 
البتهدر اینرسمفقطمردانطبقاتباالیجامعه
برای غذا خوردن میتوانســتند دراز بکشــند و زنان
و کــودکان از هــر طبقــه و تمام افــراد طبقــات پایین
بایــد مثــل بچــه آدم مینشســتند و غذایشــان را
میخوردند!
یهــا در کل عالق ـ ه بســیار زیــادی بــه داشــتن
روم 
حیوانخانگیداشتند.رایجترینحیواناتخانگی
در روم ،انــواع پرنــده و میمون بود .رومیان باســتان
همچنینبه گلو گیاههمعالقهوافریداشتند.آنها
معتقدبودند کهوجود گلو گیاهدر خانهمانندسم
دفعآفاتدربرابرموشهاوحشراتعملمیکند!
«تــوگا» اســم پوشــاک روم باســتان اســت ،کــه
پارچ ـهای به طــول 6متــر بــوده و مــردم آن را بــه دور
نشــان میپیچاندنــد .تــوگا غالبـ ًـا از پشــم و از
بد 
یشــد.تــا 200ســالقبلاز میــاد،توگا
کتانبافتهم 
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شرح بینهایت

عشق خوبان

چنــد رنجانــی نــگارا ایــن دل مشــتاق را/یــا ســامت خــود مســلم نیســت مــر عشــاق را
هــر کــه را بــا عشــق خوبــان اتفــاق آمــد پدید/مشــتری گــردد همیشــه محنــت مخــراق را
زآنکــه چون ســلطان عشــق انــدر دل مــاوا گرفت/محــو گردانــد ز مردم عــادت و اخــاق را
هرکهبیاوصافشدازعشقآنبتبرخورد/کانصنمطاقستاندرحسنوخواهدطاقرا
ذرهای از حســن او در مصــر ا گــر پیــدا شــدی/دل ربــودی یوســف یعقــوب بــن اســحاق را
گــر ســر مــژگان زند بــر هــم بــه عمــدا آن نگار/پیکــران بــی جــان کند مــر دیلــم و قفچــاق را
هــر کــه روی او بدیــد از جــان و دل درویــش شــد/زر ســگالی کــس ندیــد آن شــهره آفــاق را

سنایی غزنوی

روی نیکو
صوفیــان بردنــد از ره چشــم جــادوی تــو را/در کمنــد وحــدت آوردنــد آهــوی تــو را
آســتین افشــانی بیجــای ایــن تــر دامنان/کــرد محتــاج شــراری شــعله روی تــو را
تندبــاد بــی اصــول چــرخ اربــاب ســماع/خصم تمکیــن ســاخت نخــل قــد دلجوی تــو را
زود باشد قرب این پشمینه پوشان ،همچو خط/در نظرها زشت ســازد روی نیکوی تو را
ترســم آخــر ذکــر خیــر اختــاط ایــن گروه/بــر زبانهــا افکنــد لعــل ســخنگوی تــو را
شــرط دلســوزی اســت جان من ،که صائب گاه گاه/بر فــروزد از نصیحت آتش خــوی تو را

صائب تبریزی

پوشــاکی بود کــه منحصـ ًـرا مردهــا میپوشــیدند و
فقطشهروندانرومیمجاز بهاستفادهاز آنبودند.
لباسزناندررومباستان«استوال»نامداشت.
رومیان باســتان برای تمیز کردن بدنشان از یک
چوباستفادهمیکردند کهاسفنجیبررویآنقرار
داشــت .در آن زمــان هنوز دســتمال توالــت اختراع
نشده بود .از همین رو در توالتهای امپراتوری روم
دستهچوبهاییوجودداشت کهدر یکطرفآن
اسفنجقرار میگرفتودر پایانقضایحاجت،از آن
برای تمیز کردن استفاده میشد .بســیاری از مردم
بهــاراداخلســطلیاز آب،نمکوســرکه
ایــنچو 
میکردندوبدنشانراعاریاز آلودگیمیساختند.
ایــن مایــع ترکیبــی ،بهداشــتیترین مایــع بــرای
ضدعفونی کردن بدن و جلوگیری از شیوع بیماری
بهویژهدراردوگاههاینظامی-بهشمارمیرفت.برگردانازفکتسایت

رازهای نامکشوف یک ترور

م نوامبــر  1960میــادی رأیدهنــدگان آمریکایــی از بیــن ریچــارد
هشــت 
نیکســون جمهوریخواه و جــان اف .کندی دموکــرات ،دومی را بــا 303رأی
الکترال به کاخ ســفید فرســتادند .کندی جــوان واجد همه آن شــرایطی بود
که یک آمریکایی اصیل برای انتخاب شــخص نخست کشورش به آنها توجه
ش حقوق
میکند .بحران موشکی کوبا ،ساخت دیوار برلین و اوجگیری جنب 
شهــای دوران
مدنــی آمریکاییهای آفریقاییتبــار را میتوان مهمترین چال 
کوتاه ریاس ـتجمهوری کنــدی به شــمار آورد .کنــدی بهعنــوان جوانترین
خســفید در
رئیسجمهوری تاریخ ایاالت متحــده 35ماه پس از حضور در کا 
پی یک ســوءقصد لقــب جوانمرگتریــن رئیس جمهــوری آمریکا را نیــز از آن
خود کرد.اتفاقی که 22نوامبر 1963میالدیدر شهرداالستگزاسباشلیک
دو گلوله رقم خــورد و از آن تاریخ تا کنون زوایای این ترور در تاریکی محض قرار
دارد.لیهارویاسوالد،بهعنوانمتهماصلیاینسوءقصددستگیرشد،اما
اودوروز بعدتوسطجکروبییکیاز هواداران کندی کشتهشدتااصلیترین
متهمپروندههیچگاهفرصتدفاعاز خودرانیابد.

لی هاروی اسوالد ،ضارب کندی

پیرزن خســته و عرقریزان به خانه رســید .هنوز
روی مبــل راحتی ننشســته بود که نــو ه کوچکش
نبــزرگ ،تــوی مراســم
جلــو پریــد و گفــت« :ماما 
امروز هنگام دعا ،پدر روحانــی براتون چی موعظه
کــرد؟!» مادربــزرگ ســرش را تــکان داد و گفــت:
«عزیــزم ،اصــا یــک کلم ـهاش رو هــم نمیتونم به
یاد بیارم!» دخترک خندید و گفت «:تو که چیزی
یادت نمیاد ،واســه چی هر هفته میری کلیســا؟»
مادربــزرگ همــراه بــا نــوهاش خندیــد و در همــان
حال ســبد نخها و کامواهایــش را خالی کــرد .آن را
به دســت نوهاش داد و گفت «:عزیزم ممکنه بری
ایــن رو از حوض آب کنی و برام بیــاری؟!» دخترک
بــا تعجــب گفــت« :بــا ایــن ســبد؟ غیــر ممکنــه!»
پیــرزن اصــرار کــرد .دختــرک غرغرکنــان ســبد را
برداشــت و رفــت .امــا چند لحظــه بعد ،برگشــت و
با لحــن پیروزمندان ـهای گفت« :من میدونســتم
یشــه .ببین حتی یــه قطره آب هم ته ســبد
که نم 
نموند!» مادربزرگ سبد را از دست نوهاش گرفت و
گفت«:آره،راستمیگیاصالآبیتوشنیست.اما
بهنظرمیرسهسبدهتمیزترشده.یهنگاهبنداز!»
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