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دانشنامه
میزان عمر ویروس کرونا در آب تخمین زده شد

محققان روس متوجه شده اند  ۹۰درصد ویروس کرونا در آب با دمای اتاق پس از  ۲۴ساعت از بین می رود.
به گزارش مهر ،پژوهشگران مرکز تحقیقاتی ویروس شناسی و بیو فناوری وکتور روسیه یافتهای امیدوارکننده
درباره شیوه گسترش کووید  ۱۹از طریق آب را منتشر کردهاند.آنها در پژوهشهای خود متوجه شدند  ۹۰درصد
ذرات ویروس کرونا در آب ،طی  ۲۴ساعت در دمای اتاق بین میروند.عالوه بر این موارد محققان تایید کردند
جوشاندن آب ویروس کووید  ۱۹را به طور آنی و کامل از بین میبرد.بررسیهای محققان روس نشان داده آب
حاوی کلر نیز ویروس کرونا را از بین میبرد.هرچند ویروس در آب دریا و بدون کلر تکثیر نمیشود ،اما همچنان
برای مدتی باقی میماند.در این وضعیت عمر ویروس به میزان دمای آب وابسته است.یافتههای محققان توسط
سازمان ناظر بر سالمت انسان و حمایت از مشتریان روسیه منتشر شده است.

مشاهیر

ه ِْرم��ان ِملْويل ،اديب معروف آمریکاي��ى در اول اوت
1819م از پدري انگليسي و مادري هلندي در نيويورك
آمریکا به دنيا آمد.ورشكس��تگي و مرگ پدر و عطوفت
مبالغهآميز مادر موجب ش��د كه ملويل سراس��ر عمر را

در كش��مكشهاي روحي  -احساسي به سر بَ َرد و اين
مسائل در آثارش انعكاس يابد.هرمان از نوجواني داراي
شوق حادثهجويى گرديد و در نوزده سالگي به عنوان يك
ملوان س��اده ،كار بر روي كشتي را آغاز كرد.اما زندگي
دشوار در بندر ،رفتار خشونتآميز فرماندهان و سختگيري
همكارانش ،اولين سرخوردگيها را در او پديد آورد.وي
در طي سفرهاي بعد تصميم گرفت تا ماجراهاي مسير
را يادداشت كند كه اين امر به نگارش دو كتاب خاطرات
انجاميد.وي در اين كتابه��ا ،خاطرههاي دل انگيزي
مطرح مينمايد و شوق خود را به افقهاي دوردست و
شكوه و جالل بكر و وحشيانه طبيعت نمودار ميسازد؛
ش��كوهي كه حتي از قلمرو افسانه نيز پا فراتر گذارده و

فناوري

"هرمان ِم ْلويل" که بود؟

به فضاي نامتناهي رسيده است.اين دو كتاب ،پيروزي
و موفقي��ت زيادي به دس��ت آوردن��د و ملويل با خلق
داس��تانهاي مربوط به ديار دوردست و بيگانه ،مبتكر
شيوه ادبي و هنرمندانهاي گشت كه بعدها نويسندگان
نام آوري از آن تاثير پذيرفتند.وي در سال 1849م كتاب
ماردي را به صورت هجوي نيشدار از زندگي اقتصادي
ْ
مذهب آميخته با س��الوس و ريا نگاشت
جامعه غرب و
ِ
كه جنبه كنايهاي كتاب درباره مردم پرمدعاي نيويورك،
مورد پس��ند خوانن��دگان ق��رار نگرفت.ملويل چندي
بعد ،ش��اهكار خود ،موبي ديك را نگاشت كه تمثيل و
شر
نشانهاي اس��ت از مردي عصيانزده در برابر قدرت ّ
و مصم��م به خلع س�لاح كردن اين ق��درت و غلبه بر

مراسم قرائت دعای عرفه

واکسن کرونای روسها  ۲هفته دیگر میآید

آن.ارزش اين كتاب به س��بب قصه مرموز و پيچيده و
دشوار به صورت معماهاي هيجانزده ،بسيار دير شناخته
ش��د و اظهارنظرهاي انتقادي و ترجمههاي فراواني از
آن صورت گرفت.ملويل در سال 1876م داستان بزرگ
فلس��في و منظوم خود را به نام ِكلْ ِرل منتشر كردِ .كلْ ِرل
ش��امل رؤياهاي مبهم از آشتي با عالم خلقت است كه
هنوز هم نامفهوم و تاريك مانده اس��ت.هرمان ملويل
سرانجام در 28سپتامبر 1891م در 72سالگي درگذشت.
ملويل ام��روزه به عنوان يكي از ب��زرگان ادب آمریکا
شناخته ميشود ،در حالي كه به علت ابهام و جنبههاي
تمثيلي و اشارهاي آثارش ،در زمان حيات ناشناخته باقي
ماند.
عکس :محمدحسن ظریف منش-تسنیم

شارژ باتری پهپاد در عرض  ۵دقیقه

یک ش��رکت فناوری موفق به تولید یک فناوری باتری ش��ده که
میتوان��د در عرض  ۵دقیقه پهپاد را ش��ارژ کند.به گزارش ایس��نا،
اغلب پهپادهای دنیا میتوانند تنها حدود  ۳۰دقیقه پرواز کنند و بعد
از این زمان باتری آنها باید مجددا شارژ شود که یک تا دو ساعت
زمان میبرد.این امر باعث میشود که کاربرد عملی آنها محدودتر
شود.در این راستا شرکت "استوردات"( )StoreDotیک فناوری
برای باتری پهپادها ساخته که در عرض تنها پنج دقیقه باتری پهپاد
را به طور کامل ش��ارژ میکند.سه س��ال پیش بود که این شرکت
از نوعی باتری به نام سیس��تم " "FlashBatteryرونمایی کرد
که میتوانس��ت یک خودروی برقی را در عرض پنج دقیقه ش��ارژ
کند.حال نیز فناوری " "FlashBatteryاین شرکت امکان شارژ
پهپاد در  ۵دقیقه را فراهم کرده اس��ت.ترکیبات ش��یمیایی به کار
گرفته در این فناوری قابل اشتعال نیست و نسبت به گرافیت دمای
احتراق باالتری دارد.عالوه بر این شرکت مذکور ادعا کرده که مواد
اولیه مورد نیاز دوستدار محیط زیست و ارزان بوده و به فراوانی پیدا
میشوند.ش��رکت " "StoreDotاعالم کرد که این سیستم را در
یک ایس��تگاه ش��ارژ پهپاد خودکار به کار گرفته است تا در نهایت
این فناوری با استفاده از باتریهای شرکت "استوردات" در پهپادها
مورد استفاده قرار گیرند.

اسپری دهانی نیتروگلیسیرین جایگزین قرص زیرزبانی میشود

گروهی از محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه داروسازی با تولید اسپری قرص زیر زبانی،
چالشهای مصرف این دارو را برای افراد مبتال به حمله قلبی مرتفع کردند.امیراسماعیل ثقفینیا ،مدیرعامل
این شرکت فناور دارویی در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه این شرکت داروسازی تاکنون بیش از  ۶۰دارو را تولید
و عرضه کرده است ،افزود :یکی از محصوالت ما داروهای قلبی و عروقی است که یکی از بستههای دانش
بنیان این شرکت به شمار میرود.وی تولید اسپری دهانی نیتروگلیسیرین را ازجمله محصوالت این شرکت
ذکر کرد و یادآور شد :نیتروگلیسیرین ازجمله داروهایی است که اگر فردی دچار آنژین صدری و حمله قلبی
ش��ود برای وی تجویز میش��ود ،ولی مصرف این دارو با چالشهایی روبرو است ،به گونهای که در حالتی که
فرد دچار حمله قلبی شده ،امکان خوردن قرص را ندارد.ثقفینیا با بیان اینکه اگر فرد پیر باشد ،این مشکالت
بیش��تر میش��ود ،خاطرنشان کرد :عالوه بر آن این دارو وارداتی اس��ت و با توجه به شرایط کشور ورود آن با
مش��کالتی همراه است ،ولی با تولید این دارو در قالب اسپری ،چالشهای مصرف این دارو را مرتفع کردیم.
ثقفینیا با اش��اره به مزایای نیتروگلیسیرین تولید شده در این شرکت ،توضیح داد :نیتروگلیسیرین تولید شده
در این ش��رکت باالترین خلوص را در دنیا دارد و اسپری نیتروگلیسیرین تولید شده میتواند جایگزین قرص
زیر زبانی شود.تولید انبوه قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین با عنوان «دروکانتین» و«یدوفولیک» به عنوان
مکمل تغذیهای از دیگر دس��تاوردهای این شرکت اس��ت.یدوفولیک ترکیبی از اسیدفولیک و ید است که در
دوران پیش از بارداری ،حین بارداری و شیردهی ،از مهمترین مواد مغذی الزم و ضروری برای رشد سیستم
عصبی ،بینایی و شنوایی جنین و نوزاد به شمار میرود.

رویدادهای تاریخی امروز

دیانت
فلسفه قربانی

پای�گاه حوزه :قربانی ک��ردن ،طبق نص صریح
آیاتی از س��وره حج ،نشانه تقوا و فداکاری در راه
بینوایان و فقراست.روز دهم ذی الحجه که عید
قربان خوانده می ش��ود ،به نوعی یادآور همان
س��ربلندی ابراهیم(ع) در آزمایش الهی اس��ت.
سربلندی در آزمایش الهی در ذبح عزیزترین فرد
زندگی مادی؛ یعنی فرزندش.قربانی ،نشانه ای از
پیروزی فرمان الهی و اطاعت معش��وق بر امور
اخالقی و س��نت هایی جز خواست اوست.البته
سری پیچیده است که کسانی چون غزالی،
این ّ
ویلی��ام اکامی و کی یرکگ��ور در آن ،با نگاه به
اخالق مبتنی بر امر الهی می نگرند.در روز عید
قربان ،حاجیان حج تمتع با انجام دادن مراس��م
قربانی ،از احرام خارج می ش��وند و کس��انی که
توان خرید قربانی را ندارند ،باید س��ه روز در حج
و هفت روز پس از بازگشت روزه بگیرند.به عید
قربان از دیدگاه های خاصی توجه شده است که
زیباترین آن دیدگاه عرفان درباره این عید است؛
زیرا به گفته تهانوی در کش��اف« ،عید از تجلی
جمال به هر روش که باش��د ،...بر قلب س��الک
عاید می ش��ود» و عید قربانی ک��ه در تعبیری
دیگر ،همان کش��تن نفس اماره معرفی ش��ده،
تجلی جاللی جمال الهی اس��ت.حج گزار که در
تماشای این سیر الهی است ،می خواهد از احرام
خارج ش��ود و بار دیگر چ��ون مهمانی از راه دور
ب��ه طبیعت مادی ما پا گذارد.در قرآن و در عهد
عتیق ،نخس��تین قربانی ،قربانی هابیل و قابیل
بیان شده است.نقل است قربانی قابیل از نوبرانه
محص��والت کش��اورزی اش بود که براس��اس
روایات ،چندان دندان گیر نبوده و قربانی هابیل،
گوسفندی درشت و عالی از گله اش بود.دومین
قربانی در تاریخ دینی انسان ،پس از طوفان نوح
بوده ،چنان که در س��فر تکوین آمده اس��ت« :و
پس [از فرو نشستن طوفان] ،نوح قربانگاهی را
از برای خداوند بر پا کرد و از هر بهیمه ای طاهر
و از هر مرغ پاک ،گرفته ،قربانی های سوختنی
بر آن مذبح تقریب نمود».حضرت ابراهیم که به
معنای «پدر عالی» اس��ت ،از پیامبران اولوالعزم
اله��ی و از بنیان گذاران خانه کعبه و مناس��ک
حج به ش��مار می رود که ازجمله این مناسک،
همان قربانی کردن اس��ت.حضرت ابراهیم ،ج ّد
مشترک قوم یهود و مسلمانان ،یعنی پدر مؤمنان
نیز هست.در حقیقت ،سنت قربانی کردن در دین
اس�لام و تا حدودی در دین یهود از حرکت این
پیامبر بزرگ تاریخ سرچشمه گرفته است؛ با این
تفاوت که در اسالم آن قربانی ،اسماعیل معرفی
ش��ده و در عهد عتیق ،اسحاق که از بطن ساره،
همسر اول ابراهیم بوده ،است.

روسیه قصد دارد با حذف برخی مراحل آزمایش واکسن کرونا آن را تا اواسط آگوست یعنی تا حدود دو هفته
دیگر عرضه کرده و این واکس��ن را در اختیار اتباع خود قرار دهد.به گزارش مهر ،علیرغم ابهاماتی که در
مورد امنیت و کارایی این واکسن وجود دارد ،روسیه قصد دارد به اولین کشور جهان مبدل شود که واکسن
کرونا را به ش��هروندان خود تزریق میکند تا آنها در برابر این ویروس موذی مصون ش��وند.مقامات روس
به ش��بکه س��ی ان ان گفتهاند که امیدوارند تا  ۱۰آگوست این واکسن را آماده کنند.واکسن یادشده توسط
مؤسس��ه گامالیا که در مس��کو واقع است تولید شده و قرار است ابتدا به فعاالن حوزه بهداشت و درمان که
در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند ،تزریق شود.کریل دیمیتریو رئیس بنیاد دولتی رفاه روسیه که
هزینه تولید این واکس��ن را متقبل شده این موفقیت را مشابه با لحظه پرتاب فضاپیمای اسپوتنیک روسیه
به فضا توصیف کرده که موجب ش��گفتی آمریکاییها ش��د.دولت روس��یه تالش زیادی برای تولید سریع
این واکس��ن به عمل آورده تا برتری فناورانه روس��یه بر آمریکا را ثابت کند.در مورد ویژگیهای علمی این
واکس��ن خبری منتشر نش��ده و مراحل تست انسانی آن نیز کوتاه ش��ده تا واکسن مذکور به سرعت روانه
بازار ش��ود.در حال حاضر برخی کش��ورهای جان مرحله آزمایشی سوم این واکسن بر روی انسانها را طی
میکنند.اما روس��یه بعد از تکمیل مرحله دوم آزمایش این واکس��ن تا س��ه روز دیگر بر روی سربازان خود،
مرحله س��وم آزمایش آن را همزمان با تزریق عمومی آن به کادر درمان این کشور تکمیل میکند.مقامات
روس میگویند علت تکمیل س��ریع این واکسن آن اس��ت که واکسن کرونای این کشور نسخهای تحول
یافته از واکس��ن دیگری اس��ت که قب ً
ال برای مقابله با بیماری دیگری به کار رفته بود.ش��رکت مدرنا نیز
که واکس��ن خود را با حمایت دولت آمریکا میسازد ،واکس��ن کرونا را با تغییراتی بر روی واکسن ویروس
 MERSتولید میکند.تا به حال بیش از  ۲۰کش��ور جهان ش��امل ،هند ،برزیل و عربستان سعودی برای
خریداری واکسن کرونای روسیه اظهار عالقه کردهاند.

لشكركشي رژيم بعثي عراق به كويت (1369ش)

در يازدهم مردادماه 1369ش برابر با دوم
اوت 1990م ،عراق در يك يورش وسيع
و ظرف چند س��اعت ،كشور كويت را به
اشغال خود درآورد و پس از چندي اعالم
كرد كه كويت استان نوزدهم عراق است.
به اين ترتيب ،نطف��ه يكي از مهمترين
رخدادهاي تعيين كنن��ده و تاثيرگذار در
منطقه خاورميانه در چند دهه اخير بس��ته شد.پس از مدتي ،با استمداد كويت از دولتها
و مجامع جهاني ،گروه متحد غرب به رهبري آمریکا ،عمليات وس��يعي را در  26دي ماه
س��ال 1369ش عليه رژيم عراق انجام داده و پس از خارج ساختن كويت از دست عراق،
اين كشور را آماج حمالت خود قرار داده و خسارات فراواني به ويژه به مردم محروم عراق
وارد آوردند.از آن پس تحريمهاي همه جانبه از طرف مجامع جهاني و قدرتهاي بزرگ
عليه عراق آغاز شد و برعقبماندگي و فقر اين كشور افزود.اين تحريمها تا سقوط رژيم
صدام در سال 1382ش ادامه يافت.
انحالل فدراسيون عربي شامل كشورهاي عراق و اردن (1958م)

اوجگيري ش��خصيت جم��ال عبدالناصر
رئي��س جمهور مص��ر در جهان عرب به
عنوان يك ش��خصيت ضداستعماري و
فراخواني وي مبني بر اتحاد كش��ورهاي
عرب��ي ،در گام نخس��ت ب��ه تأس��يس
جمه��وري واح��دي متش��كل از مصر و
س��وريه و يمن انجاميد.با توجه به حضور
انگلستان در منطقه و خطري كه از يکپارچگي جهان عرب و امت اسالمي عليه انگلستان
به چش��م ميخورد ،اين دولت اس��تعماري درصدد برآمد تا در مقابل تصميم عملي شده
جمال عبدالناصر ،دست به اقدامي مشابه بزند.در اين ميان ،حاكميت خاندان هاشمي بر دو
كشور عراق و اردن و تسليم هر دو در مقابل سياستهاي انگلستان باعث شد تا پيماني
تحت عنوان اتحاد هاشمي ميان دو رژيم سلطنتي عراق و اردن به امضا برسد.فعاليتهاي
انگليس س��رانجام در  11فوريه 1958م به نتيجه رس��يد و براس��اس توافقنامه تش��كيل
فدراس��يون عربي متشكل از عراق و اردن ،مقرر ش��د دو كشور در عين حفظ موجوديت
مستقل خود ،از سياست خارجي هماهنگ و توافقات مشترك در امور داخلي پيروي نمايند.
عكسالعمل جمال عبدالناصر در برابر تش��كيل اين فدراسيون و فراخواني طرفداران خود
در ارتش عراق ،به كودتاي نظاميان در سحرگاه  14ژوئيه 1958م انجاميد.كودتاگران كه
به رهبري عبدالكريم قاسم و عبدالسالم عارف دست به اين اقدام زده بودند ،از يك طرف
رژيم سلطنتي را سرنگون و سران آن را اعدام نمودند و از سوي ديگر حكومت جمهوري
حكومت كودتايي جديد ،در اول
در ع��راق اعالم كردند.چند روز پس از پيروزي و تثبيت
ِ
اوت 1958م پيمان اتحاد هاشمي يا فدراسيون عربي عراق و اردن كه براي مقابله با اتحاد
مصر و سوريه تشكيل شده بود ،پس از  6ماه فعاليت منحل اعالم گرديد.
اعالن جنگ آلمان به روسيه در آغاز جنگ جهاني اول (1914م)

دو روز پس از حمله اتريش به صربستان
و آغ��از جنگ جهان��ي اول در  28ژوئيه
1914م ،دولت روس��يه اعالم داشت كه
از اس��تقالل و تماميت ارضي صربستان
در مقابل اتريش حماي��ت خواهد كرد.از
اين رو ،در  31ژوئيه همين س��ال ،كشور
روس��يه و اتري��ش ،هر دو اعالم بس��يج

مترصد فرصتي براي آغاز جنگ
عموم��ي كردند.روز بع��د در اول اوت 1914م ،آلمان كه ّ
با روس��يه و توسعه قلمرو امپراتوري خود به طرف شرق بود به روسيه اعالن جنگ داد و
قريب چهار ميليون سرباز را براي جنگ بسيج كرد .جنگ جهانی اول چهار سال به طول
انجاميد و  16كشور جهان ،بيش از  65ميليون نفر را بسيج كرده بودند.تلفات اين جنگ
بيش از  8ميليون كشته و ميليونها زخمي برآورد شد.در جنگ جهاني اول ،سراسر اروپا و
بخشهايى از جهان عرصه زد و خورد نظامي بود.اگر چه اين جنگ نشانگر روحيه قدرت
و تجاوزگري اس��تعمارگران غربي بود وليكن نتيجه تاس��فبار آن بيش از همه دامنگير
ملل مسلمان گرديد زيرا در جريان اين جنگ خانمانسوز ،قدرتهاي استعماري و حيلهگر
غربي ،بزرگترين قدرت اسالمي جهان يعني امپراتوري عظيم  600ساله عثماني را كه تا
آن زمان در برابر هدفهاي شيطاني و تجاوزگرانه آنان به خوبي مقاومت ميكرد با توسل
به حيلههاي مختلف تجزيه كرده و جهان اسالم را دچار خأل قدرت سياسي نمودند.
ل ا...نوري" (1288ش)
شهادت آيتا"...شيخ فض 

حاج ش��يخ فضل ا...كجوري معروف به
نوري فرزند مالعباس در س��وم دي ماه
1223ش برابر ب��ا دوم ذيحجه 1259ق
متولد گرديد.پس از تحصيالت مقدماتي،
به عراق رفت و از محضر درس ميرزاي
بزرگ ش��يرازي و ميرزا حبيب ا...رشتي
استفاده كرد.شيخ فضلا...در طي ساليان
متمادي حضور در درس استادان زمان ،به مجتهدي برجسته و فقيهي نامدار تبديل شد
و پس از چندي در سال 1264ق با اشاره ميرزاي شيرازي براي هدايت و پيشوايي جامعه
ايران ،راهي تهران گرديد.وي در تهران به اقامه جماعت و تاليف و تدريس علوم اسالمي
و حوزوي پرداخت و بر اثر مهارت در فقه و اصول و س��اير علوم اسالمي به زودي مورد
اس��تقبال طالب و روحانيون قرار گرفت.در اين ميان فضالي برجس��تهاي تربيت يافتند
كه حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي ،حاج آقا حسين قمي ،ميرزا ابوالقاسم كبير قمي،
عالمه محم��د قزويني و...از آن جملهاند.او در كن��ار فعاليتهاي علمي ،به فعاليتهاي
سياس��ي هم ميپرداخت و به ش��دت با تز جدايي دين از سياس��ت مخالفت ورزيد.شيخ
در اوايل مش��روطيت از پيش��گامان و مجاهدان اين نهضت بود و دوشادوش سيدعبدا...
بهبهاني و س��يدمحمد طباطبايي به مبارزه پرداخت.شيخ فضلا...نوري در جريان تدوين
قانون اساس��ي پيشنهادهايي به مجلس داد.ذكر مذهب جعفري به عنوان مذهب رسمي
كش��ور و اصل نظارت فقها بر قوانين مجلس ش��وراي ملي ازجمله اين پيش��نهادها بود
ش��م سياسي او حكايت
گرچه مورد مخالفت نمايندگان قرار گرفت ولي از هوش��ياري و ِّ
داش��ت.وليكن پس از چندي پي برد كه دستهاي پليد و پنهاني به قصد پايمال كردن
خونهاي ريخته شده در راه اين نهضت پيدا شدند و مشروطه را نه به معناي حكومتي
كه مش��روط به رعايت حدود و قوانين الهي باش��د ،بلكه به معناي رژيمي كه مردم در
مقابل آن مش��روط به سكوت باش��ند و قوانين غربي در آن به اجرا درآيد ميخواهند.لذا
مخالفت خويش را با مشروطه غيرمشروعه اعالم كرد و به تمام بالد و واليات تلگراف
زد و مش��روطه را حرام دانست.س��رانجام جناح مقابل در يك دادگاه به ظاهر ملي او را
محكوم به اعدام كردند.ايش��ان در برابر دعوت سفارت روس براي پناهندگي هرگز زير
بار اين ذلت نرفت و ش��هادت در راه خدا را پذيرا شد.سرانجام شيخ فضل ا...نوري را كه
خود از بنيانگذاران نهضت مشروطه در ايران بود ،در  11مرداد 1288ش برابر با سيزدهم
رجب 1327ق ،مصادف با س��الروز والدت امام علي(ع) به چوبه دار كش��يده و در ميدان
توپخانه تهران به ش��هادت رساندند.پيكر شيخ در ابتدا پس از اهانتهاي فراواني كه به
آن روا داشتند ،توسط خانواده و دوستان در محل امني در تهران مدفون شد ،اما پس از
گذشت  18ماه ،جنازه شيخ را به طور مخفيانه و در حالي كه هنوز سالم و تازه بود به قم
منتقل كردند و در يكي از حجرههاي ش��مالي صحن حرم مطهر حضرت معصومه(س)
به خاك سپردند.

حکایت
زود قضاوت کردن

راس�خون :دو کبوت��ر بودن��د در گوش��ه مزرع��ه ای با
خوش��حالی زندگی می کردند.در فص��ل بهار ،وقتی که
ب��اران زیاد م��ی بارید ،کبوتر ماده به همس��رش گفت:
"این النه خیلی مرطوب اس��ت.اینجا دیگر جای خوبی
برای زندگی کردن نیس��ت".کبوتر جواب داد" :به زودی
تابس��تان از راه می رس��د و هوا گرمتر خواهد شد.عالوه
براین ،س��اختن این چنین النه ای که هم بزرگ باش��د
و هم انبار داش��ته باشد ،خیلی مشکل است".بنابراین دو
كبوتر در همان النه قبلی ماندند تا این که تابس��تان فرا
رس��ید و النه آنها خشک تر شد و زندگی خوشی را در مزرعه سپری کردند.آنها هر چقدر برنج
و گندم می خواستند می خوردند و مقداری از آن را نیز برای زمستان در انبار ذخیره می کردند.
یک روز ،متوجه شدند که انبارشان از گندم و برنج پر شده است.با خوشحالی به یكدیگر گفتند:
"حاال یک انبار پر از غذا داریم.بنابراین ،این زمستان هم زنده خواهیم ماند".آنها در انبار را بستند
و دیگر سری به آن نزدند تا این که تابستان به پایان رسید و دیگر در مزرعه دانه به ندرت پیدا
می شد.پرنده ماده که نمی توانست تا دور دست پرواز کند ،در خانه استراحت می کرد و کبوتر
نر برای او غذا تهیه می کرد.در فصل پائیز وقتی که بارندگی آغاز شد و کبوترها نمی توانستند
برای خوردن غذا به مزرعه بروند ،یاد انبار آذوقه ش��ان افتادند.دانه های انبار بر اثر گرمای زیاد
تابس��تان ،حجمش��ان کمتر از حجم اولیه شان ش��ده بود و کمتر به نظر می رسید.کبوتر نر با
عصبانیت به پیش جفت خود بازگشت و فریاد زد" :عجب بی فکر و شکمو هستی! ما این دانه
ها را برای زمس��تان ذخیره کرده بودیم ،ولی تو نصف انبار را ظرف همان چند روز که در خانه
ماندی ،خورده ای؟ مگر زمستان و سرما و یخبندان را فراموش کردی؟" کبوتر ماده با عصبانیت
پاس��خ داد":من دانه ها را نخوردم و نمی دانم که چرا نصف انبار خالی ش��ده؟"کبوتر ماده که از
دیدن مقدار کم دانه های انبار ،متعجب ش��ده بود ،با اصرار گفت" :قسم می خورم که از همان
روزی که این دانه ها را ذخیره کردیم ،به آنها نگاه نکردم.آخر چطور می توانستم آنها را بخورم؟
من در حیرتم چرا این قدر دانه های انبار کم شده است.این قدر عصبانی نباش و مرا سرزنش
نکن.بهتر است که صبور باشی و دانه های باقی مانده را بخوریم.شاید کف انبار فرو رفته باشد یا
شاید موش ها انبار را پیدا کرده اند و مقداری از آنها را خورده اند.شاید هم شخص دیگری دانه
های ما را دزدیده است.در هرصورت تو نباید عجوالنه قضاوت کنی.اگر آرام باشی و صبر کنی،
حقیقت روشن می شود".کبوتر نر با عصبانیت گفت" :کافی است! من به حرف های تو گوش
نمی دهم و الزم نیس��ت مرا نصیحت کنی.من مطمئن هستم که هیچکس غیر از تو به اینجا
نیامده است.اگر هم کسی آمده ،تو خوب می دانی که آن چه کسی بوده است.اگر تو دانه ها را
نخوردی باید راس��تش را بگویی.من نمی توانم منتظر بمانم و این اجازه را به تو نمی دهم که
هر کاری دلت می خواهد بکنی.خالصه ،اگر چیزی می دانی و قصد داری که بعد بگویی بهتر
است همین االن بگویی".کبوتر ماده که چیزی درباره کم شدن دانه ها نمی دانست ،شروع به
گریه و زاری کرد و گفت" :من به دانه ها دست نزدم و نمی دانم که چه بالیی بر سر آنها آمده
است"و به کبوتر نر گفت که صبر کن تا علت کم شدن دانه ها معلوم شود.اما کبوتر نر متقاعد
نش��د ،بلکه ناراحت تر ش��د و جفت خود را از خانه بیرون انداخت.کبوتر ماده گفت" :تو نباید به
این س��رعت درباره من قضاوت کنی و به من تهمت ناروا بزنی.به زودی از کرده خود پشیمان
خواهی شد.ولی باید بگویم که آن وقت خیلی دیر است و بالفاصله به طرف بیابان پرواز کرد و
پس از مدتی گرفتار دام صیاد شد".کبوتر نر ،تنها در النه به زندگی خود ادامه داد.او از این که
اجازه نداد جفتش او را فریب دهد ،خیلی خوشحال بود.چند روز بعد هوا دوباره بارانی و مرطوب
شد.دانه های انبار ،دوباره چاق تر و پرحجم تر شدند و انبار دوباره به اندازه اولش پر شد.کبوتر
عجول با دیدن این موضوع ،فهمید که قضاوتش درباره جفتش اشتباه بوده و از کرده خود خیلی
پشیمان شد ،ولی دیگر برای توبه کردن خیلی دیر شده بود و او به خاطر قضاوت نادرستش تا
آخر عمر با ناراحتی زندگی کرد.زود قضاوت نكنید.زود به انتهای قضیه نرسید و یكه به قاضی
نروید یا در میان صحبتها مدام دنبال درس��ت و غل��ط نگردید.قبل از نتیجه گیری كردن در
مورد حرفهای دیگران كمی فكر كنید؛ خصوصا اگر میدانید این صحبت فقط از یك احساس
زودگذر نشات میگیرد.

