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حمید انوری

سالی که گذشت و سالی که در راه است
در حـیـرتم از ایـن هـمه تعجیل شما
از ایـن همه صبر و طول و تفصیل شما

ما خیر ندیده ایم از سال قدیـم
این سال جدید نیز تحویل شما
یک سال دیگر هم گذشت به هر تلخی و تندی و شوری و شیرینی که بود ،سال دیگر پیشرو است و امید میرود
سال جدید پیام آور صلح و صفا ،برادری و برابری ،عدل و عدالت و عشق به انسان و انسانیت باشد و گلیم
جنگ و خونریزی و کشتار از روی زمین برچیده شود.
اگر از نابسامانی ها ،دشمنی ها ،قتل و کشتار و تباهی و بربادی که در سال گذشته دامنگیر انسان بود ،بگذریم
که طول و تفصیل آن مثنوی هفتاد من کاغذ می شود ،یک نگاهی می اندازیم گذرا به نکات مثبت در سراسر
گیتی که خواهی نخواهی تغییرات مطلوبی در زندگانی روزمرۀ نوع بشر وارد خواهد آورد.
در این مختصر چند تغییر و تحول مثبت را که در سال  2112رخ داده است و از منابع خارجی تهیه و ترجمه
شده است؛ بصورت اختصار بر شمرده و خدمت هموطنان گرامی تقدیم میدارم به این امید که سال پیشرو ،بهتر
از سال گذشته باشد.
 -1فرانسه نخستین کشوری بود که به دور ریختن موادغذایی از سوی خوراکه فروشی ها را ممنوع قرار داد.
آنان مجبور اند مواد غذائی اضافی را اعانه دهند.
 -2یک و نیم میلیون نفر داوطلب در ایالت " مدهیا پردیش -هندوستان" ،یک ریکارد جدید جهانی را قایم
کردند .آنان  66میلیون نهال را در ظرف  12ساعت غرس کردند.
 -3یک محکمۀ کوریای جنوبی حکمی راصادر کرد که مبنی بر آن کشتن سگ ها جهت استفاده از گوشت
آنان را ممنوع قرار داد.
 -4داکتران در کشور (رواندا) اکنون قادر گردیده اند تا خون و لوازم طبی عاجل را از طریق پیام های
تحریری(  )text messageفرمایش دهند و فرمایشات شان به وسیلۀ طیارات بدون سرنشین()droneدر
کمترین فاصلۀ زمانی در اختیار شان قرار داده می شود.
 -5کلیفورنیا نخستین ایالت امریکا است که در آن تجربه باالی حیوانات جهت امتحان مواد آریش و زیبائی،
ممنوع قرار داده شد.
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آمار مرگ و میر در اثر سرطان سینه در حدود  33فیصد تقیل یافته و در نتیجه زندگی بیش از

322600خانم نجات داده شد.
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 -7در کشور عربستان سعودی ،قانون ممنوعیت رانندگی زنان بصورت رسمی ملغی قرار داده شد .برای
نخستین بار در تاریخ این کشور؛ زنان عربستان سعودی قادر گردیدند تا رانندگی نمایند.
 -2موش ها را طوری تربیت کرده اند تا هنگام مهاجرت فیل ها از جنوب افریقا ،مزارع ماین را قبل از
عبور فیل ها عبور نمایند و در نتیجه ماین ها خنثی ساخته شوند تا سبب مرگ فیل ها نگردند .موش ها با حس
شامعۀ قوی که دارند این کار را بدون آنکه باعث انفجار ماین ها گردند؛ انجام میدهند .موش ها از نظر وزن
کوچکتر از آن هستند که سبب انفجار ماین ها گردند.
 -3یک پدر در حال مرگ ،در حالی اعانۀ گرده و عمل جراحی گرده دریافت کرد که روی پیراهن(T-
 )shirtخود هنگامیکه از دنیای دیسنی) (Disney Worldدیدن می کرد ،نوشته بود( به گرده ضرورت
دارم) .او با فامیل خود مشغول تفریح بود.
 -11هندوستان اعالم کرده است که بودیجۀ پروگرام بزرگترین بیمۀ صحی ملی رایگان را مهیا می سازد که
 511میلیون نفر را پوشش می دهد.
 -11حکومت پرتگال رمه ای بیش از  211بز را تربیه کرده و در خدمت گرفته است تا به وسیلۀ آنان از
آتش سوزی های مدهش جلوگیری نمایند.
 -12دو کمپنی بزرگ در لندن و ویانا ،نان های خشک اضافی را به بیر مبدل می سازند تا از ضایعۀ مواد
غذائی جلوگیری نمایند.
 -13سرحد بین ایتوپیا و ایرتریا بعد از  21سال جنگ و خونریزی ،باز گردید.
 -14حدود 1.2بیلیون نفر در سرتاسر دنیا در  16سال گذشته به برق دسترسی یافته اند.
 -15کانادا دومین کشور دنیا است که مصرف ماریجوانا را در سرتاسر کشور قانونی اعالم کرده است.
خلص یک لیست طوالنی خدمت هموطنان ُگلم تقدیم شد ،به این هدف که کم و بیش خاطرنشان گردد؛ دنیا جای
آنقدر ها بد هم نیست ،به شرطی که انسانها در جریان عادی زندگی اخالل به وجود نیآورده و اصالح را از
خود شروع کنند و منتظر اقدام دیگران نباشند .گفته اند با یک ُگل بهار نمی شود ،اما اگر هر کدام ما یک شاخه
ُگل تقدیم جامعه کنیم ،یک گلستان به وجود می آید.
به امید چنین روزی!

سال  2102به همه مبارک و میمون باد!
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