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این شرح بی نهایت... 

احترام به مسلمان سالخورده، احترام 
حضرت محمد )ص(به خداوند است.

دل زاری که من دارم
نداند رسم ياری بی وفا ياری که من دارم
به آزار دلم کوش��د دل آزاری که من دارم
و گر دل را به صد خواری رهانم از گرفتاری
دل آزاری دگر جويد دل زاری که من دارم
به خاک من نيفتد س��ايه س��رو بلند او
ببين کوتاهی بخت نگونساری که من دارم
گهی خاری کشم از پا گهی دستی زنم بر سر
به کوی دلفريبان اين بود کاری که من دارم
دل رنجور من از سينه هر دم می رود سويی
ز بستر می گريزد طفل بيماری که من دارم
ز پند همنشين درد جگر سوزم فزون تر شد
هالکم می کند آخر پرستاری که من دارم
رهی آن مه به سوی من به چشم ديگران بيند
نداند قيمت يوسف خريداری که من دارم
رهی معيری

آغاز به کار جامعه ملل 
94 سال پيش، برابر با پانزدهم نوامبر 
1920 ميالدی، »جامعه ملل« که در پي 
جنگ جهاني اول براي جلوگيري از وقوع 
جنگ ديگري ايجاد ش��ده بود با شرکت 
نمايندگان 41 کش��ور و ب��دون حضور 
آمريكا و روسيه نخس��تين جلسه خود 
را در ش��هر ژنو تشكيل داد. دولت آمريكا 
در آن زمان، حاضر به ش��رکت در جامعه 
ملل و مشارکت در امور جهان نشده بود 
و اين جامعه، روسيه را که پس از انقالب 
هنوز وضعيتي ثابت نداشت نپذيرفته بود. 
جامعه مل��ل که وارث آن س��ازمان ملل 
است در نهايت در کار خود موفق نشد و 

از ميان رفت. 

درگذشت رهي معيري
46 سال پيش، برابر با بيست و چهارم 
آبان 1347 خورش��يدی، رهي معيري، 
غزلس��راي معاصر در 59 س��الگي بر اثر 
ابتال به سرطان درگذش��ت. رهي فرزند 
معيرالممالك، يكي از رجال عصر قاجار 
بود. او عالوه بر غ��زل، مثنوي و ترانه هم 
مي س��رود. در س��ال 1343 در ته��ران، 
مجموعه اي از اشعار او تحت عنوان »سايه 
عمر« انتش��ار يافت. بر پايه اشعار رهي، 
دهها آهنگ موس��يقي ساخته شده و به 
صورت تران��ه در آمده اند که معروفترين 
اين غزل ها »س��وز دل« ن��ام دارد. او در 
گورس��تان ظهيرالدوله شميران مدفون 

 است.

انسداد  دارايي  هاي ايران
35 س��ال پي��ش، براب��ر با بيس��ت و 
چهارم آبان 1358 خورشيدی، چند روز 
پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و 
به دنبال تصميم دولت ايران براي خارج 
ک��ردن ذخاي��ر ارزي اش از بانك ه��اي 
آمريكايي، دولت اياالت متحده آمريكا 
ذخاير ارزي اي��ران را در همه بانك هاي 
خود در سراس��ر جهان مس��دود کرد. 
چند روز قب��ل از اين اقدام آمريكا، ايران 
نيز ص��ادرات نفت خ��ود را ب��ه آمريكا 
متوقف کرده بود. مسئوالن دولت ايران، 
مبلغ سپرده ها را در حدود 12 ميليارد 
دالر اع��الم کرده اند. آمري��كا تاکنون از 

بازپرداخت آن طفره رفته است.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

کال مل��ت عجيب��ی هس��تيم. يك نفر کس��ی 
را می کش��د. اول کمپي��ن راه می اندازي��م برای 
شناس��ايی و دس��تگيری قاتل. بعد قاتل مدعی 
می شود تحت شرايطی مقتول را به قتل رسانده. 
کمپين راه می اندازيم برای بخش��يدن قاتل. يك 
نفر به فردی توهين می کند. دادگاه توهين کننده 
را به زندان می اندازد. چون با کسی که به او توهين 
ش��ده بد هس��تيم کمپي��ن راه می اندازيم برای 
مظلوم جلوه دادن توهين کننده. کال طرف فردی 
هس��تيم که بازی را باخته. البد برای همين است 
که فوتبالی را که هميش��ه بازی را باخته ترجيح 
می دهيم به واليبالی که هميش��ه برده. اينها چه 
ربطی به گمش��ده ها دارد؟ گمش��ده اصلی امروز 
ما همين اس��ت. دفاع از حقيقت. فارغ از عالقه يا 

نفرت ما به طرفين دعوا. 
مثال یک: 

يك خودروی پژو ب��ه رانندگی يك خانم جوان 
با يك خودروی س��مند ب��ه رانندگ��ی يك مرد 

ميانسال تصادف کرده. 
نظ�ر كارشناس�ان متعدد م�رد حاضر در 
محل: راننده اش خانومه ديگه. خب بلد نيس��تی 

بشينی پشت فرمون نشين. مجبور که نيستی
نظر كارشناس�ان متع�دد زن عب�وری از 
محل حادثه:  بيا اين مردا تا يك خانوم می بينن 
هی می پيچ��ن جلوش. هی گاز مي��دن. خب که 
چی بش��ه؟ بعدش ه��م که می زنن به ماش��ينت 
دو قرت و نيمش��ون باقيه و ميخوان وانمود کنن 

مقصر نيستن
مثال دو:  

نف�ر اول:  به نظرم حق کريستيانو رونالدوست 
که باز هم امسال توپ طال بگيره نه مسی.

نفر دوم:  نخير. حق مهرداد پوالدی است! 
نفر اول:  اصال می فهمی چی ميگی؟ پوالدی؟ 

اصال شش ماه بازی نمی کرد که؟ 
نف�ر دوم: بازی بكنه يا نكنه، مصدوم باش��ه يا 
نباشه کی روش دعوتش می کنه تيم ملی. همين 

يعنی بهترين بازيكن جهانه
صدای فاميل دور:  من ديگه حرفی ندارم! 

تولس�توی: حقيقت چيزی نيست که نوشته 
می شود. آن چيزی است که سعی می شود پنهان 

بماند. 
گفتگوی دو نفر در مترو:  

اولی: دلم يك کش��وری می خ��واد همه جاش 
سرس��بز. هيچ کس توش بيكار نباشه. پر ماشين 
آخرين مدل. خيابوناش تميز باشه. پر از توريست 
و کافه و بارونی هم باشه. رئيس جمهورش بياد تو 
رستوران کنار دست ما بشينه غذا سفارش بده... 

دومی: م��ن اما دلم ميخ��واد االن اي��ن مترو 
خلوت تر بود می شد نفس کشيد و يك ليوان آب 

خنك هم می نوشيدم
اولی:  فقط همين؟ 

دومی:  بله. چون به حقيقت نزديكتره 
صدای شخص ثالث: آب خنك ميخوای يك 

تك پا تشريف بيار زندان 
ص�دای كارش�ناس رادیو:  طرح بازداش��ت 

گردشگران در زندان قصر کليد خورد! 
توریست:  اوه مای گاد! وای؟ 

ليدر تور:  نترس. مدير باغ موزه قصر گفته افق 
ما در اجرای اين پروژه آن اس��ت که گردشگران 
با مراجعه به اين هت��ل، فرمی را تكميل می کنند 
و س��پس اعالم می کنند، می خواهند بازداش��ت 
شوند. ما برای آنها س��اعت، نوع و حتا ظرف غذا، 
ساعت هواخوری، نوع آموزش و ديگر برنامه های 
مرتبط با چنين محيطی را تعيين می کنيم و فرد 

در يك فضای مشابه با زندان قرار می گيرد.
پرس�ش نویس�نده جماعت: يعن��ی با اين 
وضع پرداخت حق التحريره��ا و قرض ها و بدهی 
و شكايت هايی که از نوش��ته های ما می شود اگر 

بيندازنمان زندان بايد پول هم بدهيم؟ 
پرس�ش ی�ک:  انداخت��ن عكس س��لفی با 

زندانبان مجاز است؟ 
پرس�ش دو: اگر از هتل زندان قصر فرار کنيم 

حكمش چيست؟ شليك می کنند؟ 
پرسش سه: آيا مايلی کهن ميهمان اين هتل 
بود؟ چون ايشان گفته قصد بيرون آمدن از زندان 
را ندارد حتما در هتل زندان اقامت دارد که زمان 

تحويل دادن سلولش دلبخواهی است.

انتظاری که از برخی هنرمندان در عرصه اخالق 
می رود، موضوعی اس��ت که همواره با دوس��تان و 
همكاران در خصوص آن بحث می کنيم و اينكه آيا 
شخصيت اجتماعی هنرمند و شخصيت هنری او را 
بايد توأمان سنجيد يا از هم جدا دانست. معموال هم 
در نادر موارد! ثبت شده از بی اخالقی های هنرمندان 
است که اين بحث ها در می گيرد و البته که هر کس 
نظر خود را در اين خص��وص دارد. از ابعاد گوناگون 
ش��خصيت هر فرد – هنرمند يا غير هنرمند – در 
اجتماع که بگذريم، انس��ان ها در طول زندگی بنا 
بر انتخاب هايی که می کنند - ب��ه جز تولد و مرگ 
که چندان انتخابی نيس��ت – نقش های مختلفی 
را برعهده می گيرن��د و اين در زندگی هنرمندان به 
دليل توجهی که مردم به جزئيات آن دارند همواره 
و هميشه نمود بارزتری داشته است. شايد درست 
به همين دليل اس��ت که اکث��ر هنرمندانی که در 
زندگی خصوصی و ش��خصی خود ب��ه اخالقيات 
پايبندی نشان داده اند سوای شخصيت هنری شان، 
برنده قلب مردم عادی بوده ان��د. مثال های مرده و 
زنده در اين خصوص کم نيس��تند. دلي��ل اين امر 
هم بسيار ساده اس��ت. طبيعت و تمايل ذات بشر 
به اخالق مداری اس��ت و نه نفی آن و از آنجايی که 
هنرمندان ب��رای تكامل بُعد هنری ش��ان نيازمند 

مخاطب هستند، پس ساده ترين نتيجه گيری اين 
است که برای رس��يدن به مقصود الجرم بايد برای 
نيازه��ای اخالقی مخاطب – مردم - نيز پاس��خی 
در خور داش��ته باش��ند. هر هنرمند، با جهان بينی 
خاص خويش که در سواد و درک و فهم و فرهنگ 
و هن��ر او ريش��ه دارد، خود بهتر از ه��ر کس ديگر 
می داند که کمترين توقع مردم – مخاطب- از بُعد 
اجتماعی ش��خصيت او، انعكاس ارزش هايی است 
که او در بُعد هنری زندگی خود همواره ُمبلغ ش��ان 
بوده اس��ت. به بيان ساده تر انسان – هنرمند يا غير 
هنرمند- موجودی اس��ت تش��كيل يافته از ابعاد 
وجودی مختلف که به تفكي��ك نمی توان راجع به 
آن قضاوت کرد. بر اين اساس می توان اينطور نتيجه 
گرفت هنرمندی که پايبندی به اخالقيات را به کل 
کنار گذاشته است به طور قطع در جلوه گری هنری 
خويش نيز دچار مشكالتی عديده خواهد بود. چطور 
می توان باور کرد فردی به هيچ چيز در زندگی خود 
اعتقاد نداشته باشد اما در عوض رهبر ارکستر خوبی 
باشد!؟ آيا می شود کسی لقب هنرمند دوران را يدک 
بكش��د اما پله های ترقی را با له کردن رقبا و پارتی 
بازی طی کرده باشد!؟ در اين مقال دوست ندارم از 
برخی دعواهای بچه گانه که بين هنرمندان داخلی 
در می گيرد حرفی به ميان بياورم يا از باندبازی ها و 

به اصطالح زير آب زدن ها برای دمی بيشتر مطرح 
شدن يا در عرصه بودن، هرچند گويی برخی از اين 
دوستان با رسانه ای کردن اين مشكالت عمد دارند 
نش��ان بدهند چقدر از انتظار های ما دور هستند. 
حتی نمی خواهم به دعوايی که اخيراً بر سر ساخت 
خانه موزه يكی از پيشكسوتان هنر اين مرز و بوم رخ 
داد ارجاع تان بدهم که گويی خود ميخ ديگری بود بر 
اين تابوت پوسيده. به ياد بياوريم زمانی را که يكی از 
منتقدان پيشكسوت سينما در خصوص جو، فضا و 
حرف های رد و بدل شده در جلسات نقد و بررسی 
فيلم های جشنواره تنها به گفتن جمله »صد رحمت 
به چاله ميدان!« اکتفا کرده بود. ظاهراً هر چه کمتر 
اين  چيزها را بدانيم – متاسفانه - بيشتر می توانيم از 
اين ظاهر زيبا لذت ببريم. به راس��تی ما را چه شده 
اس��ت؟ چرا برای هيچ چيز حرمت قائل نيستيم؟ 
حتی برای حرف های خودمان! شايد قواعد بازی را 
فراموش کرده ايم که به عنوان انسان، برای زندگی 
و دوام آوردن در جامعه بايد به حداقلی از اخالقيات 
اعتقاد داشته باشيم. هرچند شايد عده ای بگويند 
جامعه ای که اين روزها در بحث اخالق به حداقل ها 
نيز نظری ندارد ديگر نبايد انتظاری از هنرمندش 
داشت، چه نوظهور و چه پيشكسوت. در پايان تنها 

می توان گفت وا اسفا و دريغ و درد از 2 دهه بعد!

شهرَونگ

داستانه

فوکوس   ...

حرف روز تغيير نگرش
هنرمند و انتظارات اخالقی

   ]داوود پیرنیا، بنیان گذار برنامه رادیویی »گل ها« به همراه رهی معیری )چپ(، در ایستگاه رادیو تهران واقع در 
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نظامی دانسته اند، اما دلبستگی و توجه بیشتر او به زبان سعدی است. به عقیده صاحبان فن سادگی و روانی و طراوت 
غزل های سعدی را از بیش��تر غزل های رهی می توان دریافت هرچند گهگاه، تخیالت دقیق و اندیشه های لطیف او شعر 

صائب و کلیم و حزین و دیگر شاعران شیوه اصفهانی را نیز به یاد می آورد - توضیح در ستون تقویم تاریخ.

مرد ميليونری که مدت ها بود از چش��م درد، 
خواب به چشم نداش��ت و برای مداوای دردش 
به پزش��كان زيادی مراجعه ک��رده بود، باالخره 
پس از مش��ورت ب��ا اطرافي��ان به دي��دار يك 
حكيم محلی رف��ت و درد خود را ب��ا او در ميان 
گذاش��ت. حكيم بعد از معاينه چش��م مرد از او 
خواست تا مدتی به هيچ رنگی به جز رنگ سبز 
نگاه نكند. مرد ميليونر  پس از بازگش��ت از نزد 
حكيم به مس��تخدمين خود دستور داد با خريد 
بشكه های رنگ س��بز، تمام  خانه را به اين رنگ 
در آورند. به دس��تور او تمام اسباب و اثاثيه خانه 
نيز با مشابه سبز رنگ خود تعويض شدند. پس 
از مدتی رنگ ماش��ين، لباس اعضای خانواده و 
مستخدمين و هر آنچه به چشم می آمد به رنگ 
س��بز و ترکيبات آن تغيير داده شد و نهايتا بعد 
از يك ماه چشم درد مرد تسكين پيدا کرد. بعد 
از مدتی مرد ميليونر برای تش��كر از حكيم او را 
به منزلش دعوت کرد. حكيم بعد از رس��يدن به 

خانه مرد متوجه ش��د که بايد لباسش را عوض 
ک��رده و خرقه ای به رنگ س��بز به ت��ن کند. او 
چنين کرد و بعد از رس��يدن به محضر بيمارش 
قبل از ه��ر چي��ز اح��وال او را جويا ش��د. مرد 
ثروتمند ضمن تشكر گفت: »حالم بسيار خوب 
است. ديگر چشمم درد نمی کند اما بايد بدانيد 
اين گرانترين مداوايی بود که تاکنون داشته ام.« 
حكيم با تعج��ب نگاهی به مرد ک��رده و گفت: 
»عجيب اس��ت چون اين ارزانترين نس��خه ای 
بوده که تاکن��ون تجويز کرده ام. ب��رای مداوای 
چش��م دردتان، تنها کافی بود عينكی با شيشه 
سبز به چش��م بزنيد. در واقع هيچ نيازی به اين 

همه خرج نبود!«
نتيج��ه فنی: ش��ما نمی توانيد دني��ا را تغيير 
دهيد، اما با تغيير چشم انداز )نگرش( می توانيد 
آن را ب��ه کام خ��ود درآوريد. تغيي��ر دنيا کاری 
احمقانه  و نش��دنی اس��ت اما تغيير چشم انداز 

ارزانترين و موثرترين روش است.

گمشده ها

حقيقت کجاست؟ در زندان يا هتل؟ 
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دولت پارازیت را پيگيري مي كند

... ورود سامانه بارشی از روز یكشنبه
بر اساس نقش��ه های پيش يابی هواشناسی طی 
2روز آينده در غالب مناطق کشور جوی آرام و پايدار 
خواهيم داش��ت که پيامد آن افزايش آالينده های 
جوی و کاهش کيفيت هوا در ش��هرهای صنعتی و 
پرجمعيت خواهد بود. همچنين در سواحل دريای 
خزر و اس��تان اردبيل افزايش دم��ا و در برخی نقاط 
وزش ب��اد جنوبی پيش بينی می ش��ود. بعد از ظهر 
امروز در شمال غرب کشور افزايش ابر و در ارتفاعات 
بارش خفيف و پراکنده دور از انتظار نيست. همچنين 

از بعد از ظهر روز يكشنبه با ورود يك سامانه بارشی 
در شمال غرب و غرب کشور ابرناکی و بارش شروع 
می شود.  هوای شهر تهران امروز کمی ابری در پاره ای 
نقاط همراه با غبار صبحگاهی پيش بينی شده است. 
بيشترين دمای هوا در اين روز 16 درجه سانتيگراد 
و کمترين آن به 8 درجه سانتيگراد می رسد. هوای 
شهر تهران در روز يكش��نبه نيز ابری و در پاره ای از 
نقاط همراه ب��ا وزش باد پيش بينی ش��ده اس��ت. 
بيشترين دمای هوا در اين روز 16 درجه سانتيگراد 
و کمترين آن به 6 درجه سانتيگراد می رسد.  هوای 
تهران روز گذشته در شرايط ناسالم قرار داشته است. 

شاخص کيفيت آالينده های منواکسيد کربن، ازن، 
دی اکسيد نيتروژن و دی اکسيد گوگرد در پايتخت 
به ترتيب روی اع��داد 38، 13، 40 و 29 قرار گرفته 
است. ش��اخص کيفيت هوای تهران درباره آالينده 
ذرات معلق کمتر از 10 ميك��رون و 2/5 ميكرون به 
ترتيب روی اعداد 49 و 51 قرار دارد.  در ش��بانه روز 
گذشته بندرعباس مرکز استان هرمزگان با بيشينه 
دمای 32 درجه سانتيگراد گرم ترين و شهرکرد مرکز 
استان چهارمحال و بختياری با کمينه دمای منفی 
5 درجه سانتيگراد خنك ترين شهرهای کشور طی 

24 ساعت گذشته بوده اند.
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