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بهترین خبر برای تنیسور

شاعره و مبدع مکتب تعالیگرایی

اسکار پرز تنیسور برجستهاسپانیاییپساز سالها
موفقبهبردنچكقهرمانیمســابقاتچلنجر شــد.
او پس از این كه با لبخند از جلوی عکاسان عبور كرد،
وارد پاركینــگ شــد .اســکار بــه ســوی خــودروی خود
میرفت كهزنیبهاو نزدیكشد.زنظاهرااز طرفداران
ی اســکار را تبریك
این تنیســور مشــهور بــود .او پیــروز 
گفت،سپسملتمسانه گفتپسرشبهخاطر ابتالبه
یکبیماریسخت،مشــرفبهمرگاستو او قادر به
پرداخــتحقویزیتدكتر و هزین هباالیبیمارســتان
فهــایزنقــرار گرفت
نیســت.اســکار تحتتأثیر حر 
و چك مســابقه را بــه او داد .هفته بعد یكــی از مدیران
مســابقات چلنجر بــرای اســکار فــاش کــرد آن زن یك
شــیاد بوده و نه تنها بچه مشــرف به مرگ ندارد ،بلكه
اصالازدواجهمنكردهاست.اسکار پساز شنیدناین
خبر از مدیر پرسید«:منظورتانایناست كهمریضی
یــامرگهیــچبچ ـهایدر میاننبــوده؟»مدیر پاســخ
داد« :بله همین طور اســت ».اسکار سپس لبخندی
زد و گفت« :در این هفت ه این بهترین خبری است كه
شنیدم».

 127سال پیش ،برابر  23ژوئن  1889میالدی ،آنا آخماتووا ،شاعر و نویسنده
شــهیر روس در شــهری نزدیک بندر اودســا به دنیا آمد .اهل فن آخماتووا را از
بنیانگذاران اصلی مکتب شــعری آ کمهئیســم (تعالی گرایی) میدانند .بستر
اشــعار او را گذر زمان ،خاطــرات و یادبودهای ماضی ،سرنوشــت زن هنرمند و
دشواریها و تلخیهای زیستن و نوشتن در زیر سایه حکومت ژوزف استالین
یتــوان به «1922
تشــکیل میدهند .از مجموعه اشــعار برجســته آخماتووا م 
بعد از میالد»« ،شامگاه» و «فوج پرندگان سفید» اشاره کرد.

زوایای مختلف یک مشکل
پزشــک تــازهوارد یــك تیمارســتان روزی یكــی از
بیمــاران را دیــد كه بــه نحــوی عصبی در حــال عقب
و جلــو رفتن كنار یــكصندلیاســتو نامزنــیراتكرار
میكنــد.پزشــکاز مدیر تیمارســتانپرســید«:این
مرد چرا این كار را میكند؟» مدیر تیمارســتان گفت:
«خبواضحاســت کــهاو نامیــکزنراتکرار میکند.
این مرد عاشــق آن زن بود و میخواســت با او ازدواج
کندامایکروز قبلاز مراســم،زنقولو قرار ازدواجبا
او رابههممیزند».پزشــکبه گشــتو گــذار خوددر
تیمارســتان ادامه داد تا این كه در اتاقی دیگر مردی
را دید كه مکرر سر خود را به دیوار کوبیده و به زمین و
زمان بد و بیراه میگفت .نکته جالب این بود که این
مرد نیز نام همــان زن را تکرار میکرد .پزشــک از مدیر
تیمارستانپرسید«:مشکلاینمردچیست؟اوهم
کههماننامراتکرار میکند!»مدیر تیمارستان گفت:
«خب ماجرا این اســت کــه آن زن عاقبت بــا این مرد
ازدواج كرد».

به توپ بستن مجلس شورای ملی
 114ســال پیش ،برابر  2تیر  1287خورشــیدی ،ســاختمان مجلس شــورای
ملی در میدان بهارستان به دســتور محمدعلی شاه قاجار با توپ گلوله باران
شد .مجری این دستور کســی نبود جز کلنل والدیمیر لیاخوف مسئول واحد
مركزی قزاق .گلولهباران مجلس چهار ساعت به طول انجامید و ماجرا به نفع
شــاه پایان یافت .پس از این ،محمدعلی شــاه كه مورد حمایت دولت روسیه
بود به تبعید و زندانی كــردن نمایندگان مجلس پرداخت .در این واقعه بیش
از  300تــن از مجاهــدان ،آزادیخواهــان و مشــروطهطلبان مقتــول و  500نفــر
دیگر زخمی و تعداد زیادی بازداشــت شــدند .به این ترتیب مجلس ،منحل و
دوره استبداد صغیر آغاز شد.

اجباری شدن کاله شاپو در ایران
 95ســال پیش ،برابر  2تیر  1306خورشــیدی ،نمایندگان مجلس شــورای ملی
باتصویبطرحی،استفادهاز كالهشــاپو رابرایعموممردماجباریاعالم كردند.
اینقانونابتدادربارهوزرا،وكال،روســایاداراتو مســتخدماندولتاجراشد كه
ملزمبودندبهپوشیدنلباسمتحدالشكلو گذاشتن كالهشاپویاپهلوی.سپس
ایندستور برایمدارسجاریشدودانشآموزانموظفبهپوشیدنلباسیك
شــكل شــدند .این میان ،برخی بازاریان از تغییر لباس ناراضی بــوده و در برابر آن
مقاومتمیکردند.بسیارینیز در مخالفتبااینطرح،دیگر سر كسبو كار خود
نرفتندوخانهنشینشدند.

تسلیم شدن فرانسه به آلمان نازی
 82ســال پیش ،برابر  23ژوئن 1940میالدی ،در پی تصرف شهر پاریس توسط
نیروهای آلمان نازی ،دولت فرانســه ضمن اعتراف به شكست خواستار امضای
قرادادتركمخاصمهباآلماننازیشد.ارتشآلماندر مسیر پیشرویسریعخود،
شهرهایمهمفرانسهرایکیپساز دیگریتصرف كردهبودومارشالپتن ،كهبرای
رهبریفرانسهدر زمانجنگبرگزیدهشدهبود،چونادامهجنگرابیفایدهدید،
تقاضایتركمخاصمه كرد کهاینتقاضااز سویهیتلر پذیرفتهشد.عملکردپتن
در آن برهه حســاس تا بــه امروز همچنان مخالفــان و موافقان سرســخت خود را
حفظ کردهاست.
 3معما

آزمایش حقیقت و راستی

تفاوت مدرسه و دانشگاه
در مدرســه آموختیم هر چیزی را تقســیم كنیم،
مــردمآزاری نكنیــم ،هرچیــز كــه پیــدا كردیــم بــه
صاحبــش بازگردانیم ،ظرف غذایمــان را خودمان
بشــوییم ،بــه چیزهایی كه مال ما نیســت دســت
نزنیــم ،وقتــی كســی را ناراحــت كردیــم بالفاصله از
او عذرخواهــی كنیــم ،متعــادل زندگــی كنیــم ،در
طــول روز مطالعــه كنیــم ،كمــی هــم بیاندیشــیم،
دســت همدیگــر را بگیریــم تــا متفــرق نشــویم،
لهــا
یهــا و گ 
یهــای طالیــی ،قنار 
دانســتیم ماه 
نطــور .اما آنچــه در
همــه میمیرنــد ،مــا نیــز همی 
تهــای مربوط
دانشــگاه بــه مــا نیاموختنــد مهار 
بــه روابط انســانی ،نحو ه ســازگاری بــا مردمانی كه
نهــا زندگــی میكنیم ،ایــن که چگونــه والدین
با آ 
خوبــی باشــیم ،چگونــه عقــل معــاش داشــته
باشــیم ،چگونــه درك درســتی از معنــی زندگــی
داشته باشیم ،چگونه به خود عالقهمند باشیم و
بسیاری چیزهای دیگر بود.

آیین تحلیف ابوالحسن بنیصدر در مجلس شورای اسالمی 31 -تیر 1359

 41سالپیشدر چنینروزی،برابر  2تیر  1360خورشیدی،یکروز پساز عزلابوالحسنبنیصدر،نخستینجلسهشورایموقتریاستجمهوریبا
حضور سیدمحمدبهشتیرئیسدیوانعالی کشور،ا کبر هاشمیرفسنجانیرئیسمجلسشورایاسالمیومحمدعلیرجایینخستوزیر تشکیل
شد .روز قبل ،یعنی یکم تیر  ،1360درست 11ماه پس از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابوالحسن بنیصدر ،امام خمینی (ره) پس از دریافت
نامه ا كبر هاشــمی رفســنجانی ،بنیصدر را از ریاســت جمهوری ایران بركنار كرد .پیش از آن در  20خــرداد 1360نیز بنیانگذار جمهوری اســامی او را از
فرماندهی كلقواخلع کردهبود.در پیامامامخطاببهمجلسشورایاسالمیآمدهبود«:پساز رایا كثریتقاطعنمایندگانمجلسبهعدم كفایت
سیاسیبنیصدر،ایشانرااز ریاستجمهوریعزلنمودم».

محا كمه منجم در دادگاه کلیسا
 389ســال پیش ،برابر  23ژوئــن  1633میالدی،
محا کمــه گالیلئــو گالیلــه ،اخترشــناس شــهیر
ایتالیایى در دادگاه تفتیش عقاید آغاز شــد .گالیله
بــا رد عقایــد بطلمیوس ،فیلســوف و منجــم یونان
باســتان و برخــاف جریــان غالــب فكــری مبنــی بــر
مركــز بــودن زمیــن در جهــان و چرخــش ســیارات
بــه دور آن ،اعــام كــرد ایــن زمیــن اســت که بــه دور
خورشــید میگردد .او در واقع با این کار در راستای
تاییــد نظریات نجومی نیــکالس کوپرنیک منجم و
دانشمند لهستانی که یک قرن پیش از او خورشید
را مرکــز کائنــات معرفــی کــرده بــود قــدم برداشــت.
انتشــار عقایــد گالیلــه خشــم و مخالفــت مقامــات
كلیســا را برانگیخت و اعتراضات شــدیدی را بر ضد
او بــه وجــود آورد .پــاپ اوربانــوس هشــتم ،گالیله را
به شــهر رم مقــر کاتولیکهای جهان احضــار كرد و
نظــرات او را كفرآمیــز خوانــد .هنگامی کــه گالیله به
دادگاه تفتیــش عقایــد در کلیســای ســنت مــری

گالیلئو گالیله

صدهــا ســال پیــش یــك شــاهزاد ه چینــی قصــد
ازدواج کــرد .او تصمیم گرفت تمــام دختران معرفی
شــده را امتحــان كنــد .او به هــر دختر یــك تخم گل
داد و گفــت« :هر كــس بتوانــد زیباتریــن گل را برایم
پــروش دهــد ،ملك ـ ه آینــد ه چیــن خواهد شــد ».در
میــان دختــران ،دخترکــی ســاده بود كــه دانــه را در
گلدانی كاشــت و هر چه در توان داشت بهكار بست
اما هیچ گلی ســبز نشد .سرانجام پس از پنج ماه ،در
روز موعــود گلدان خالی را بهدســت گرفت و با اینكه
چیــزی بــرای نمایــش نداشــت بــه قصــر آمد .ســایر
دختــران بــا گلدانهایی كــه گلــی زیبــا در آن بود در
قصر حاضر شدند .شاهزاده گلهای همه را بررسی
کرد و در میان تعجب همه ،دخترکی را كه در گلدان
او گلی نروییــده بود انتخــاب كرد .شــاهزاده در برابر
اعتراض دیگران چنین گفت« :این دختر تنها كسی
است كه گل مورد نظر من را به ثمر رساند ،زیرا همه
دانههایی كه به شما دادم در آب جوشیده بودند و
امكان نداشت گلی از آنها سبز شود».
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 3فرجام

شرح بینهایت

جام صافی

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم/به طاقتی که ندارم کدام بار کشم
نه قوتی که توانم کناره جستن از او/نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم
نه دست صبر که در آستین عقل برم/نه پای عقل که در دامن قرار کشم
ز دوستان به جفا سیرگشت مردی نیست/جفای دوست زنم گر نه مردوار کشم
چو میتوان به صبوری کشید جور عدو/چرا صبور نباشم که جور یار کشم
شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل/ضرورت است که درد سر خمار کشم
گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید/کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم

چشمحسود

احضــار شــد ،همــه بیاختیــار سرنوشــت قربانیان
شــهیر این دادگا ههــا همچــون ژانــدارک و جوردانو
برونو مقابل چشمانشان پدیدار شد .دادگاههای
تفتیش عقاید یــا  Inquisitionرا شــاید بتوان یکی از
ســیاهترین بخشهای تاریــخ اروپا قلمــداد کرد .در
این دادگا ههــا افراد مورد اتهام توســط متخصصان
تأییــد شــده از ســوی کلیســا مــورد پرســش قــرار
میگرفتنــد و در صــورت کشــف کوچکتریــن لغــزش
در مســائل اعتقــادی بــه شــدیدترین وجــه تنبیــه
یشــدند .در مســائلی کــه بنیــادی و تاثیرگــذار
م 
یشــدند ،گناهــکار بــا توســل بــه توبه
محســوب نم 
میتوانســت جــان خــود را نجــات دهــد .امــا اثبات
اتهامهایــی چــون ارتــداد یــا جادوگــری ،دیگر هیچ
راه فراری برای فرد باقی نمیگذاشــت و سرنوشــتی
دردنا ک سرانجام او را رقم میزد .ماجرای گالیله اما
از دید کلیسا کمی فراتر از یک لغزش کوچک علمی
بــود زیــرا او عمــدهوقــت خــود را در مجامــع علمــی

روی دفــاع از «نظریــه خورشــید مرکــزی» نیــکالس
کوپرنیکصــرف میکرد .کلیســا همــان زمــان نیز از
چشمپوشــی و رواداری ابراز شــده از سوی پاپ پل
سوم نســبت به نیکالس کوپرنیک خشــمگین بود
و نمیخواســت اجــازه دهــد یکــی از پیــروان خلــف
کوپرنیک از دست کلیسا قسر در برود .اما در نهایت
گالیلــه نیز همچون کوپرنیک شــانس آورد و کلیســا
در پایــان دادگاه او را بیــن توبــه ،بازگشــت از عقایــد
انحرافی و زنــده ماندن ،یا پافشــاری بر عقیــده و در
نتیجــه ســوزانده شــدن در آتــش مختار گذاشــت.
گالیله راه نخســت را برگزید و برای حفظ جان خود،
از بیــخ و بن بــه انكار عقایــدش پرداخت .او 9ســال
پس از امضای توبهنامه ،در  8ژانویه  1642میالدی
در  77سالگی درگذشت .ســال  1969میالدی پاپ
ژان پل دوم دســتور بررســی دوباره پرونده گالیله را
داد و  23ســال بعد مقارن  1992میالدی کلیســای
کاتولیک او را «بخشوده» اعالم کرد.

زادروز خالق «اولدوز و عروسک سخنگو»

سعدی

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد/باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد
طوطیای را به خیال شکری دل خوش بود/نا گهش سیل فنا نقش امل باطل کرد
قرةالعین من آن میوه دل یادش باد/که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
ساروان بار من افتاد خدا را مددی/که امید کرمم همره این محمل کرد
روی خا کی و نم چشم مرا خوار مدار/چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد
آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ/در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد
نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ/چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد
حافظ

«قارچ زاده نشــدم بی پدر و مادر ،اما مثل قارچ نمو کردم ،ولی نه مثل
قــارچ زود از پا درآمدم ...مــن نمو کردم ،مثل درخت ســنجد کج و معوج
و قانع به آب کم ،و شــدم معلم روســتاهای آذربایجان 83 ».سال پیش،
برابــر  2تیــر  1318خورشــیدی ،صمــد بهرنگــی ،نویســنده و خالــق آثاری
چــون «ماهــی ســیاه کوچولــو»« ،اولــدوز و عروســک ســخنگو» و «کچل
کفرباز» در تبریز به دنیا آمد .او  29سال بیشتر نزیست و  9شهریور 1347
در رود ارس غرق شــد .حمــزه فراهتی در کتــاب خاطرات خــود با عنوان
«از آن ســالها و ســالهای دیگــر» واقعــه را اینگونه تعریــف میکند« :در
میــان خنــده و شــوخی ،لخــت شــدند و بــه آب زدنــد .پنجاه متری شــنا
نکــرده بود که صــدای فریاد صمــد را شــنید« :کمک ،کمــک!» بالفاصله
برگشــت و دیــد که صمد تــا باالی شــانههایش توی آب اســت و هراســان
دســت و پا میزنــد .بالفاصله چــرخ زد و در خــاف جهت جریــان آب ،رو
به ســمتی که صمد بــود ،با تمام قوا دســت و پا زد .تقریبا نصــف فاصله را
طی کرده بود که صمد برای سومین بار صدایش کرد .دید که جریان تند
صمد را در خود بلعید»...

