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این شرح بی نهایت... 
جنگ افزار نابخ��ردی و تب��اه کاری، 
سبكسری است.                       امام علی )ع(

منشا مستانگی
ای زل��ف ت��و ب��ر ه��م زن فرزانگ��ی ما
وي��ن سلس��له س��رمايه ديوانگ��ی ما
س��ر بر دم تي��غ ت��و نهاديم ب��ه مردی
کس نيست در اين عرصه به مردانگی ما
با ما نش��دی مح��رم و از خل��ق دو عالم
س��ودای ت��و ش��د عل��ت بيگانگ��ی ما
آن مرغ اس��يريم به دام تو ک��ه خوردند
مرغ��ان گلس��تان غ��م بی دانگ��ی م��ا
گفتم که کس��ی نيست به بيچارگی من
گفتا ک��ه بتی نيس��ت ب��ه جانانگی ما
گفتم که بود قاتل صاحب نظران، گفت
چش��می که بود منش��ا مس��تانگی ما
عالم همه را سوخت به يک شعله فروغی
ش��معی که ب��ود باع��ث پروانگ��ی ما
فروغی بسطامی

تولد عیسی مسیح )ع(
طبق محاس��بات تقويم نويس��ان عهد 
باس��تان، امروز 25 دسامبر زادروز حضرت 
عيسي)ع( است که در بيت الحم فلسطين 
چشم به جهان گشود. نخستين کريسمس 
)جشن ميالد مسيح( در سال 337 ميالدي 
برگ��زار ش��د ک��ه از س��ال 352 ميالدي 
)15 سال بعد( به صورت يک مراسم رسمي 
در آمد. طبق برخی محاسبات، مسيح 3 الی 
7 س��ال پيش از مبدايي که به عنوان  سال 
ميالدی قرار داده ش��ده به دنيا آمده است. 
بسياری از اعضای کليسای کاتوليک روم و 
پيروان آيين پروتستان، کريسمس را در روز 
25 دسامبر جشن گرفته و برخی ديگر آن را 

در شامگاه 2۴ دسامبر برگزار می کنند.

درگذشت چارلی چاپلین
37 س��ال پيش، برابر با بيس��ت و پنجم 
دسامبر 1977 ميالدی، ِسر چارلز اسپنسر 
چاپلي��ن، بازيگ��ر، کارگردان و آهنگس��از 
برجس��ته  بريتانيايی تبار سينمای آمريكا 
در س��وييس درگذش��ت. چاپلين بيش از 
۶5 سال در س��ينما فعاليت کرد که شروع 
کار او از س��الن ويكتوريا در انگلس��تان بود 
و تا ۸۸ سالگی ادامه يافت. چاپلين يكی از 
محبوب تري��ن و بزرگترين هنرمندان قرن 
بيستم ميالدی و تاريخ سينما ست. بسياری 
چارلی چاپلين را از ش��خصيت های مهم و 

تاثيرگذار قرن بيستم توصيف کرده اند.

فروپاشی ابرقدرت شرق 
23 س��ال پيش، برابر با بيس��ت و پنجم 
ميخائي��ل  مي��الدی،  دس��امبر 1991 
سرگئيويچ گورباچف، در يک نطق راديويی 
انحالل اتحاد جماهير شوروی را اعالم کرد. 
ش��وروی پس از پايان جنگ جهانی دوم و 
آغاز جنگ س��رد، بزرگترين رقيب اياالت 
متحده آمريكا در مسائل بين الملل بود. پس 
از فروپاشی اين اتحاديه، 15 کشور جديد 
تأسيس شدند و فدراس��يون روسيه وارث 
حقوقی شوروی شد. اين کشورهای جديد 
در اروپای شرقی عبارتند بودند از: بالروس، 
اوکراي��ن و مول��داوی. در حاش��يه دريای 
بالتيک: استونی، لتونی و ليتوانی. در قفقاز: 
گرجستان، جمهوری آذربايجان ارمنستان. 
در آسيای مرکزی: ترکمنستان، قزاقستان، 

قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

)اين قس��مت از متن را با ص��دای آن خانمی که 
ش��عرهای اول برنامه گلهای رنگارنگ را می خواند، 

بخوانيد(: 
اين نغمه سرا کيست؟ بگو تا نس��رايد/ بر اين دل 

غمديده دگر غم نفزايد
صد حسرت و درد است کز آواي وي امشب/ نيشم 

بزند بر دل و جانم بگزايد
عرضم به حضورتان که... )خب بس اس��ت، ديگر 
با ص��دای آن خانوم نخواني��د! تكخوانی زن ممنوع 
اس��ت! اصال آن خانم که با صدايش خوانديد، مجوز 
داش��ت؟!( دلم برای دفتر موس��يقی وزارت ارش��اد 
می سوزد! موسيقی خودش مظلوم است و از همه جا 
کتک می خورد! حاال بنده ي��ک القبا هم گير داده ام 
به اين دفتر موسيقی! هر وقت حرفی، سخنی، کاری 

می کند، من نمی توانم از سوژه هايش بگذرم!
پيروز ارجمند، مدير دفتر موسيقی وزارت ارشاد 
)می دانم که اين عنوان خيل��ی حقيرانه و ناچيز به 
نظر می رس��د، ولی درواقع اين باالترين نهاد دولتی 
موس��يقی مملكت است!( در جمع پرش��ور رپرها و 
رپ دوس��تان سراسر کش��ور با اعالم اينكه، اين نوع 
موسيقی ريشه در فرهنگ ما دارد، در پاسخ به اين که 
لطفا به ريشه اش اش��اره ای بكنيد، گفت: ما از زمان 
مادها رپ داشتيم، ولی چون امكان ثبت و ضبطش 
نبود، االن ما چيزی در دست نداريم! همان طور که در 
کاوش های هگمتانه، هيچ گونه سيمی کشف نشد که 
اين خود نشانه داشتن اينترنت وايرلس در آن زمان 
بود! ايشان در همين زمينه گفتند مصوب  شدن واژه 
»گفتاواز« در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، می تواند 
باعث ش��ود ما حرفی در دنيای جديد داشته باشيم! 
وی درحالی ک��ه تعداد زي��ادی از مريدانش پيراهن 
شكافتند و سر به بيابان گذاشته بودند، افزود: چرا سر 
بر بيابان می گذاريد، مگر ما با اختراع کلمه کش لقمه، 
صنعت پيتزای دنيا را متحول نكرديم؟ مگر با مصوب 
کردن کلمه چرخبال، صنعت هليكوپترسازی ايران 
متحول نشد؟... نشد؟ واقعا نش��د؟! عجب آدم هايی 
هس��تيد، پس اي��ن همه جوان��ی ک��ه در پارتی ها 
هليكوپتری می زنند چه هس��تند؟! شما کوردالن، 
چشم به اربابان گردن آويز دار غربی خود دوخته ايد 

و نمی توانيد ببينيد فرهنگس��تان زب��ان هی کلمه 
مصوب می کند، هی ما در دنيا حرف جديد می زنيم، 
هی کلمه مصوب می کند، ما هی عرصه های جهانی 
است که فتح می کنيم. ايشان در پاسخ به اين که اين 
فرهنگستانه يا ش��اه فنره فرمود: برو بابا، دلقک! و در 
همين حين تعداد ديگری از مريدان، دريدند و رفتند!

ايشان در ادامه فرمايش��ات خود افزود: »موسيقی 
رپ غربی مش��خصات خاص��ی دارد و تاکنون هم 
مجوز رس��می برای آن صادر نش��ده است. بسياری 
از فاکتورهای آن با محتوي��ات و مضامين ترانه ها و 

جنبه های اخالقی جامعه ما ناسازگار است!«
بعد يكی از مريدان گفت: آقای ارجمند، اين االن 
چی بود گفتی؟ اون دو خط باالتر چی بود گفتی؟ تا 
االن که صحبت ريش��ه و ارزش های جامعه ما و اينا 
بود؟! داستان چيه؟ پيروز با اش��اره به وقايع ابتدای 
شروع مجدد موس��يقی پاپ در ايران گفت: گير نده 
ديگه، اون حرف های دو خط باالتر مال شهريور بود، 
االن برج چنديم؟ مرد حسابی قيمت چی ثابت مونده 
که حرف م��ا ثابت بمونه، اون موق��ع دالر چند بود؟ 
مفت، نان چند بود؟ مفت، گوشت چند بود؟ مفت! در 
همين حين يک نفر از مريدان درحالی که داشت سر 
به بيابان می گذاشت گفت: آن موقع حرف چند بود؟! 
وی با اش��اره به اين که ما دنب��ال گونه جديدی از 
»رپ« هستيم که مبتنی  بر فرهنگ خودی و بومی 
باشد به دستاوردهای بومی در زمينه ساخت خودرو، 
س��اخت هواپيما، س��اخت برج روی آثار باستانی، 
ساخت بنزين سرطانزا و انواع ساخت و پاخت اشاره 
کرد و باز تعداد زيادی از مريدان و شنوندگان گريبان 

دريدند و به سوی بيابان رهسپار شدند!
مديرکل دفتر موس��يقی در ادامه س��خنان خود 
با اش��اره به ظرفيت های غنی فرهنگ کش��ور برای 
پرداختن به مضامين اعتراضی و انتقادی خواستند 
چيزی بفرمايند که مس��ئول س��الن ميكروفون را 
قطع کرد و چراغ ها را خاموش کرد و به مسئول دفتر 
موسيقی گفت: آقاجان همه مريدان جامه دريدند و 
سر بر بيابان گذاشتند، تو داری برای کی سخنرانی 
ميكنی؟! جمع کن آقا، جمع کن تا دير نش��ده منم 
به اتوبوس بهارستان –  بيابان برسم! فقط در جريان 
باش که سخنگوی وزارت ارشاد گفته که موسيقی 
رپ مروج بی بندوباری« است و مجوزی برای اجرای 
آن در کشور داده نخواهد شد! مدير دفتر موسيقی با 
شنيدن اين موضع سخنگوی وزارت ارشاد، جامه بر 

تن دريد و سر به بيابان گذاشت!

همانطور که مس��تحضريد،  مدت زيادی است که 
مردم در توصيف ويژگی های رفتاری مثبت ژاپنی ها 
از يكديگر گوی سبقت را می ربايند و الحق و االنصاف 
داستان هايی که تعريف می کنند،  جای حيرت دارد؛ از 
اين حيث که چقدر اين مردم فهميده و با شعورند. مثال 
دوستی می گفت که دوستش در ژاپن کار می کرده و 
هر روز که به شرکت محل کارش می رفته،  اين سوال 
برايش تكرار می ش��ده که چ��را کارمندانی که صبح، 
زود تر به شرکت می آيند،  اتومبيل خود را در محوطه 
پارکين��گ، در جايی دور تر به درِ ورودی س��اختمان 
پارک می کنند و مسافت بيش��تری را پياده می روند 
تا به در برس��ند؛ درحالی که در آن وقت صبح، فضای 
خالی زياد اس��ت. خالصه اين که دوس��ِت دوست ما 
س��والش را از يک ژاپنی زود به سر کار رونده پرسيده 
و جواب ش��نيده که ما که زود تر می آييم وقت کافی 
داريم و عجله نداريم؛ بنابراين ماش��ين را دور تر پارک 
می کنيم و فضا را خالی می گذاريم برای کسانی که دير 
می رسند چون آنها خيلی عجله دارند و بهتر است که 
ماشين خود را در جايی نزديک درِ ورودی ساختمان 
پارک کنند تا زود تر وارد ساختمان شوند. )عرض کردم 
که انسان حيرت می کند از اين همه فهم و شعور!( حاال 
چرا اصال ياد ژاپنی ها افتادم؟ واقعيتش ديروز خواستم 
سوار مترو شوم. از پله های ايس��تگاه صادقيه که باال 
رفتم و به سكو رسيدم، مثل هميشه جمعيت زياد بود 

و مردم پشت به پشت ايستاده بودند و منتظر تا قطار 
برسد. صادقيه ايس��تگاه اول خط است و ويژگی اش 
اين است که وقتی قطار می آيد، همه صندلی ها خالی 
است. صدای قطار که شنيده شد، همگی مشت ها را 
گره کرده، عضالت را منقبض نموده، دورخيز برداشته 
و به محض باز ش��دن در قطار، گويی رخنه ای در سد 
آب ايجاد شده باش��د،  چنان با فش��ار وارد شدند که 
ديوارهای قطار می خواس��ت از هم بگس��لد و چنان 
رقابتی برای نشس��تن روی صندلی شكل گرفت که 
در مسابقات بين المللی دو سرعت نظيرش را نمی توان 
يافت. جوان تر ها دست خود را به هنگام وارد شدن باز 
می کردند و ديگران را پس می زدند و با حرکات سريع 
و محيرالعقول خود را روی اولين صندلی خالی که به 
چشم می آمد پرتاب می کردند و سعی داشتند قدرت 
هرگونه عكس العملی را از رقبا سلب کنند. حتی ديدم 
2 نفر که همزم��ان خود را روی ي��ک صندلی خالی 
پرتاب کردند، درنهايت چشم باز کرده و ديدند که يكی 
روی زانوی ديگری نشسته و طبيعا فرد مغلوب چاره ای 
جز برخاستن نداشت. اين وسط تكليف مسن تر ها و 
بچه ها هم روشن است. بعد از چند ثانيه که صندلی ها 
پر ش��د و بقيه آرام وارد شدند،  تازه صدای مشاجره ها 
و جر و بحث ها بلند ش��د که چرا پايم را لگد کردی و 
چرا انگشتت را در چش��مم فرو کردی و الی آخر. اما 
ربط اين ماجرا با ژاپنی ه��ا باز می گردد به نكته ای که 

دوس��تی ديگر از يكی از بازی های ژاپنی ها گفت که 
ما هم نظيرش را با اندکی تف��اوت در ايران داريم. در 
ايران بازی اينطور اس��ت که مثال ۴ ت��ا صندلی را به 
حالت دايره وار قرار می دهن��د و 5- ۶ کودک دور اين 
صندلی ها می چرخند و به محض اعالم داور، بچه ها 
بايد در نشس��تن روی صندلی رقابت کرده و سريع 
بنشينند و هرکس نتوانست بنشيند، از بازی حذف 
می ش��ود. بعد همين طور صندلی ها را کم می کنند 
و آخر س��ر رقابت دو نفر بر سر يک صندلی است که 
برنده نهايی و ناي��ب قهرم��ان )!( را تعيين می کند. 
براساس گفته آن دوس��ت،  اين بازی در ژاپن به اين 
صورت است که بچه ها دور صندلی ها می چرخند و به 
محض اعالم داور، همگی بايد بتوانند روی صندلی ها 
بنش��ينند و هيچ کس نبايد ايس��تاده بماند و هرچه 
صندلی ها کم می شوند،  افراد بيشتری مجبورند روی 
صندلی های کمتری روی پای همديگر بنشينند و در 
  نهايت، همگی روی يک صندلی می نشينند و اصوال 
بازی بازنده هم ن��دارد! به عبارت ديگ��ر تمام فكر و 
ذکر بچه ها در بازی اين است که امكانی فراهم کنند 
که همگی بتوانند بنش��ينند.  مس��تحضريد که چه 
شباهت شگفت انگيزی ميان رفتارهای کودکانه ما 
زمانی که تنها سن مان بيشتر شده با بازی های دوران 
کودکی مان وجود دارد! و مستحضريد تفاوت رفتاری 

ما با ژاپنی ها را از اين منظر!

شهرَونگ

کاریکلماتور

فوکوس   ...

نگاه

ما و ژاپنی هابا خود همدستم... پس هستم! 

 ]نیکوالی چائوشسکو و همس��رش النا در برابر جوخه آتش[ 25 س��ال پیش، برابر با بیست و پنجم دس��امبر 1989 میالدی، 
نیکوالی چائوشسکو، رئیس جمهوری مادام العمر و دبیر کل حزب کمونیست رومانی، تنها چند روز پس از بازگشت از سفر رسمی 

به ایران، در پی شدت گرفتن انقالب مردم رومانی، پس از محاکمه ای کوتاه، همراه با همسرش النا به اعدام محکوم و تیرباران شد.

نگو »روز بدی« داشتم... بگو »روز بعدی« دارم... 
تا »زمينی« هستيم... »دور خود« می چرخيم...! 

معتاد چيزی را »اختيار کرد«... که او را »بی اختيار کرد«... 
»دورانديش«... »دور انديشه« را خط نمی کشد... 

با خود »همدستم«... پس »هستم«! 
برای اينكه »پا بگيری«... الزم نيست »پايی را بگيری«... 

گذش��ته را نمی توان »پس گرفت«... بايد از آن »درس 
گرفت«... 

وقتی به تابلو »اين راهش نيست« رسيدی... »دور بزن«... 
برای اينكه راه را »بيابم«... بايد با زندگی راه »بيايم«... 

بچه ها بايد »بابا آب داد« را بياموزند... نه »بابا دسته گل 
به آب داد« را...! 

در بزرگراه زندگی... همواره »راهت«، »راحت« نيست... 
به »خوشرويی«... »روی خوش« نشان دهيم... 
به »احترام خودش«... »کالهم را برداشت«...! 

وقتی »مشكالتش« زياد شد... دست به »خودکوشی« زد... 
»دسته گل« به آب داده... انتظار »دسته گل« داره...! 

تا اينجا بار زندگی را »کش��يده ايم«... چقدر مزه آن را 

»چشيده ايم«...!؟ 
غصه »يكی داشت«، »يكی نداشت«... در جامعه فرق باز 

می کند... 
آنگاه که محبت »گران شد«... بايد »نگران شد«... 

هر »برخوردی« کنی... »بر خود« کنی... 
قدر شناس��ی از »هوا شناسی«... دس��تتون درد نكنه 

»امروز هوا خوبه«...! 
»حرف حساب« بزنيم... »بی حساب حرف« نزنيم... 

افراد محترم، »پاک کن متاسفم« را... »همواره همراه« 
دارند... 

تورم وقتی »متورم می شود«... برايم »گران تمام می شود«...! 
خواب ببينی »تعبير می کنی«... خوب ببينی »تغيير 

می کنی«... 
»به طرف« گوش بده... »بی طرف« نظر بده... 

به معتاد گفتم: »چه می کشی؟«... گفت: »خجالت«...! 
»عادت کنيم«... يكديگر را »رعايت کنيم«... 

چون »مشكل مسكنش« حل نشد... »متواری االضالع« 
است...! 
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... بارش باران و برف در كشور
براس��اس نقش��ه های پيش يابی، اوايل امروز از 
مقدار ابر ها در نيمه غربی کش��ور کاس��ته شده و 
بارش پراکنده در س��واحل ش��رقی خزر و شمال 
شرق ادامه می يابد و به تدريج اين سامانه بارشی 
از کشور خارج می شود. همچنين اواخر امروز در 
برخی نقاط جنوب ش��رق، ش��رق، شمال شرق، 
دامنه های جنوبی البرز و ش��مال غرب وزش باد 

نسبتا شديد پيش بينی می شود. 
آسمان تهران امروز کمی ابری تا نيمه ابری، در 
طول روز با وزش باد و در پ��اره ای نقاط همراه مه 
صبحگاهی پيش بينی می شود. حداقل و حداکثر 
دما در اين روز صفر و ۸ درجه س��انتيگراد خواهد 
ب��ود. در روز جمعه نيز آس��مان پايتخت صاف تا 
کمی ابری در پاره ای نقاط با غبار صبحگاهی همراه 
خواهد ب��ود. حداقل و حداکثر دم��ا در اين روز به 

صفر و 9 درجه سانتيگراد خواهد رسيد. 

در شبانه  روز گذش��ته بندرعباس مرکز استان 
هرمزگان با بيش��ينه دمای 25 درجه سانتيگراد 
گرم ترين و ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال 
و بختي��اری با کمين��ه دمای منف��ی 10 درجه 
س��انتيگراد سرد ترين شهرهای کش��ور طی 2۴ 
ساعت گذش��ته بوده اند. طی روز گذشته استان  
چهارمحال و بختياری س��رد ترين و استان های 
هرمزگان و  خوزستان گرم ترين استان های ايران 

بوده اند.
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