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این شرح بی نهایت... 

سيرى ناپذيرى، انگيزه  بدكارى است.
امام على )ع(

بخت پریشان
خيال روى تو در هر طريق همره ماس��ت
نس��يم موى تو پيوند جان آگه ماس��ت
به رغ��م مدعيانی كه منع عش��ق كنند
جم��ال چهره ت��و حجت موجه ماس��ت
ببين كه س��يب زنخدان تو چه می گويد
هزار يوس��ف مصرى فتاده در َچه ماست
اگر ب��ه زل��ف دراز تو دس��ت ما نرس��د
گناه بخت پريش��ان و دست كوته ماست
به حاج��ب در خلوت س��راى خاص بگو
فالن ز گوشه نشينان خاک درگه ماست
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است
هميش��ه در نظر خاط��ر ُمرفه ماس��ت
اگر به س��الی حاف��ظ درى زند بگش��اى
كه سال هاست كه مشتاق روى چون مه ماست
حافظ

مرگ هامفری بوگارت
58 سال پيش، برابر با چهاردهم ژانويه 
1957مي��الدى،  هامفرى ديفارس��ت 
بوگارت )با نام مستعار بوگی(، هنرپيشه 
و تهيه كننده سرشناس سينماى آمريکا، 
بر اثر ابتال به سرطان مرى در لس آنجلس 
درگذش��ت. ب��وگارت از  س��ال 19۳۶ تا 
19۴۰ در ۲8 فيلم ظاهر شد كه اكثر آنها 
گانگسترى و تنها ۲ مورد در ژانر وسترن 
بود. حضور در فيلم هاى »شاهين مالت« 
در نقش سام اس��پيد به كارگردانی جان 
هيوستون و »كازابالنکا« از مايکل كورتيز 
از جمله چشمگيرترين نقش آفرينی هاى 
دوران حرف��ه اى ب��وگارت محس��وب 

می شود.

درگذشت آقای مترجم
17 سال پيش، برابر با بيست وچهارم دى 
1۳7۶خورشيدى، محمد قاضی، مترجم 
برجسته ايرانی و مترجم آثارى چون »دن 
كيشوت«، »زورباى يونانی«، »مادام بووارى«، 
»سپيد دندان« و »شازده كوچولو« به زبان 
فارسی، در 8۴سالگی در تهران درگذشت. 
محمد قاضی 5۰ سال از عمرش را ترجمه 
كرد و نوشت كه نتيجه تالش او ۶8 اثر اعم 
از ترجمه ادبی و آثار خود او به زبان فارسی 
است. او در  سال 1۳5۴ به بيمارى سرطان 
حنجره دچار ش��د كه پس از جراحی، به  
علت از دس��ت دادن تارهاى صوتی، ديگر 
نمی توانست سخن بگويد و از دستگاهی 
اس��تفاده می كرد كه صداي��ی ويژه توليد 
می كرد، با اين حال كار ترجمه را ادامه داد.

پیروزی انقالب تونس
۴ س��ال پيش، برابر با چهاردهم ژانويه 
۲۰11مي��الدى، زين العابدي��ن بن علی، 
رئيس جمه��ورى كش��ور تون��س در پی 
ناآرامی ها و اعتراضات گسترده مردم تونس 
از قدرت كنار رفت و جاى خود را به محمد 
الغنوشی، نخست وزير سپرد. او سپس به 
همراه خانواده اش به عربستان س��عودى 
گريخت. بن علی به مدت ۲۳ سال قدرت 
را در تونس در دست داش��ت. او از افسران 
تونسی و رئيس سازمان امنيت تونس بود 
كه در  س��ال 1987ميالدى ب��ا كودتايی 
بدون خونري��زى عليه حبي��ب بورقيبه، 

رياست جمهورى را در دست گرفت. 

تقویم تاریخ  

ريمون آرون جامعه شناس فرانسوى، زمانی درباره 
فرانسه دهه ۳۰ جمله مناقشه برانگيزى بر زبان راند 
به اين مضمون:  »فرانسه تنها در نفرتی كه فرانسويان 
از هم دارند، وجود دارد.« بی آنکه قصد بی ادبی در كار 
باش��د می توان اين جمله را حکايت شهر تهران نيز 
دانست! شهرى كه در برخی روز ها به نظر می آيد تنها 
در نفرتی كه ساكنانش از يکديگر دارند، پابرجا مانده 
اس��ت! از اين رو هيچ تصادفی نيست كه وزير كشور 
اعالم می دارد تهران در مس��ابقه ج��رم و بزهکارى، 
گوى س��بقت را از ديگر ش��هر ها ربوده و مفتخر به 
ايستادن بر سکوى نخست ميزان جرم شده است. 
براى هم��ه آنانی كه ناگزير به زندگی در اين ش��هر 
هس��تند، ديدن روى تُ��رش و چهره ه��اى غم آلود 
همشهريان از پِس پُشت اليه سربی خفه كننده اى 
كه بر سطح شهر كشيده ش��ده است، تجربه اى هر 
روزه است. شهر تب دارى كه در تركيب ويرانگرى از 
آلودگی هوا و محيط زيستش و بی اخالقی مشهود در 
شيوه زندگی برخی ساكنانش، بيمار در حال مرگی 
را می ماند كه »كارش از پزش��ک در گذشته است« 

با اين همه، آنچه در ش��هر تهران و رفتار و سکنات 
باش��ندگانش در همان نگاه نخست نظرگير است 
دنبال كردن سود ش��خصی در ابتدايی ترين شکل 

ممکن است. 
اينکه سود شخصی محرک بسيارى از فعاليت هاى 
آدمی اس��ت، نکته اى اس��ت كه كمتر چون و چرا 
برمی دارد اما اين هنر سياست و اداره كنندگان شهر 
اس��ت كه با تنظيم قراردادى عادالنه چنان س��ود 
شخصی را به س��ود جمعی گره بزنند كه از يکديگر 
به آسودگی بازشناخته نشوند و اساسا يکی از تعاريف 
سياس��ت، فِن عمومی كردن منافع فردى اس��ت، 
بنابر اين تعريف، شهروند كس��ی است كه براساس 
يک قرارداد اجتماعی خود را بخشی از خير عمومی 
می داند و از اي��ن آگاهی و توانايی برخوردار اس��ت 
كه از س��ود ش��خصی فورى براى س��ود درازمدت 
جمعی در گذرد و ش��هر عبارت است از فضايی كه 
باش��ندگانش خير فردى را در رعايت خير عمومی 
می بينند. با اين وصف، غلو نيست اگر بگوييم تهران 
به رغم س��اختمان ها و مکان هاى مجللش هنوز در 
دوران ماقبل قرارداد اجتماعی به سر می برد و فاصله 
زيادى با شهر و مقوله شهروندى دارد چرا كه در اين 
شهر نه تنها نش��انه نيرومندى از توافق شهروندان 
بر يک قرارداد اجتماعی به چشم نمی آيد بلکه نفع 

فردى چنان نس��بت وارونه اى با نفع جمعی برقرار 
كرده ك��ه دنبال كردن يکی ناگزير ب��ه از كف دادن 
ديگرى می انجامد! در چنين حال و هوايی، هر فرد 
به راحتی به خص��م و دوزخ ديگرى بدل می ش��ود 
و ش��هر، زميِن بارورى براى افش��اندن بذر نفرت و 
خشونت و بزهکارى برخی ساكنان چنين شهرى 
نه تنها ناگزيرند براى عقب نماندن از جريان زندگی، 
به نکات منفی و بی هيچ تعارفی رذيلت هاى اخالقی 
خود ميدان دهند كه هر روزى كه می گذرد از روحيه 
و صفات شهروندى فاصله می گيرند و هر چه بيشتر 
به شخصيت هاى داستان هاى »پيکارسک« نزديک 
می شوند! پيکارس��ک قالب ادبی مرس��وم در قرن 
1۶ميالدى است كه در آن شخصيت كانونی داستان 
فردى زبل و دغلکار است كه براى پيش بردن پيش 
پا افتاده ترين نياز هايش در يک جامعه به هم ريخته، 
ناگزير به موقعيت س��نجی هاى زبالنه و به كار زدن 
نيرنگ است. شخصيتی كه انگار سوار بر ماشيِن زماِن 
»اچ. جی. ولز« نويسنده انگليس��ی، مرزهاى زمان را 
درنورديده و در شهر تهران تکثير شده است. تجربه 
يک روز زندگی در ش��هر تهران بر اين مدعا گواهان 
بسيار دارد: از سوار شدن در تاكسی و اتوبوس و مترو 
بگيريد تا صف خريد نان و بنزين و... شخصيت هاى 

پيکارسکی، فراوان به چشم می آيند! 

نگاه

فوکوس   ...

حرف  روز گدای دلبر

تهران و شخصیت های پیکارسکی! 

   هامفری بوگارت و اینگرید برگمن، سر صحنه فیلم »کازابالنکا« ساخته مایکل کورتیس )1942(. هامفری بوگارت زمانی 
پس از امضای قرارداد طوالن��ی مدت با کمپانی برادران وارنر گفت��ه بود: »این قرارداد تا هنگامی ادامه خواهد داش��ت که 
موها و دندان هایم بریزد.« اما این پیش از آن بود که به دلیل مصرف بیش از حد س��یگار به سرطان مری دچار شود. بوگارت 
تا مدت ها کم اش��تهایی و کاهش وزن خود را نادیده می گرفت و س��رانجام زمانی راضی به انجام معاینات پزش��کی ش��د که 
برای جلوگیری از گسترش بیماری بسیار دیر شده بود. پزش��کان معالج او مری، دو غده لنفاوی و یک دنده اش را خارج کرده 
و بوگارت را تحت شیمی درمانی قرار دادند، اما هیچ کدام سودی نبخشید و سرانجام یکی از بزرگترین ستاره های سینمای 

هالیوود در حالی که وزنش به حدود 36 کیلوگرم رسیده بود، در 57 سالگی درگذشت – توضیح در ستون تقویم تاریخ.

جوان قد بلندى از رو به رو نزديک می شد. عينک 
آفتابی صورتش را ج��ذاب كرده ب��ود و از مدل راه 
رفتنش معلوم بود خودش ه��م از اين موضوع آگاه 
است. با دوس��تم مش��غول صحبت بوديم كه به ما 
رسيد و خيلی محترمانه گفت: »ببخشيد وقتتون رو 
می گيرم. يک خواهش خيلی كوچک از حضورتون 
داش��تم. به جون دخترم پول ندارم برگردم خونه...« 
انگار كه از قبل آماده باشم جفت جيب هاى پالتويم 
را بي��رون آوردم و بدون هيچ حرفی نش��انش دادم. 
دوس��تم ش��روع كرده بود به نطق: »برو كار كن آقا، 
تنت كه سالمه و...« كه جوان خودش را به نفر بعدى 
رسانده بود تا بهره ورى از وقت را به ما يادآور شود! از 
حرف هاى بعدى دوستم هيچ چيز نفهميدم، يعنی 
اصال نمی شنيدم كه چه می گويد. خدايا! واقعا چطور 
يک نفر تا اين ان��دازه وقاحت پيدا می كند كه با اين 

سر و وضع در چش��م هايت نگاه كند و پول بخواهد. 
بعد به فکر افتادم اين حركت وقيح تر اس��ت يا عمل 
دزدى كه حقوق ۳۰ روز يک كارگر س��اده را داخل 
اتوبوس از او می زند، يا آدم رباهايی كه بچه مردم را 
می دزدند و يک ميليارد طلب می كنن��د، يا آن زن 
و مرد ظاهراً شهرس��تانی كه با بچه ش��ان بيشتر از 
۲ سال اس��ت يک محل را قرق كرده و هر روز وقت 
عمل فرداى بچه شان را با برگه هاى آزمايش و وقت 
بيمارستان به رهگذران گوشزد می كنند، يا كاسبی 
س��اقی محل كه در پارک همه به او حسابی احترام 
می گذارند، يا حتی همين پاركبان هايی كه مقابل 
در خانه مان را كه ماليات و عوارض نوسازى اش را هر 
سال از جيبمان می دهيم براى نيم ساعت به قيمت 
1۰۰۰ تومان به خودمان می فروش��ند، يا... خدايا! 

فقط خودت به فرياد برس.
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... آغاز بارش ها از پنجشنبه
بر اساس نقش��ه هاى پيش يابی هواشناسی طی 
امروز و فردا در اكثر نقاط كشور جوى نسبتا پايدار 
حاكم می ش��ود كه پيامد آن افزايش آالينده ها در 
ش��هرهاى صنعتی و پرجمعيت خواهد بود. امروز 
خليج فارس به سبب وزش باد شديد مواج بوده و تا 
بعد از ظهر درياى خزر نيز مواج خواهد بود. در برخی 
مناطق شرق و جنوب شرق كشور به سبب وزش باد 

شديد، پديده گرد و خاک نيز پيش بينی می شود.
بعد ازظهر پنج ش��نبه با نفوذ سامانه بارشی در 

شمال غرب و غرب كشور ابرناكی و بارش باران و 
برف شروع می شود كه بارش طی روزهاى جمعه 
و شنبه در س��واحل درياى خزر و ارتفاعات البرز و 

برخی مناطق شمال غرب ادامه خواهد داشت.
آس��مان تهران امروز صاف و در پ��اره اى نقاط 
 غبار آل��ود خواهد بود. كمترين دم��ا در پايتخت

 ۳ و بيشترين دما 11 خواهد بود. همچنين روز پنج 
شنبه هوا كمی ابرى در پاره اى نقاط با غبار محلی 
همراه است كه به تدريج ابرى شده و در اواخر وقت 
با بارش پراكنده پيش بينی می شود. كمترين دما 
در اين روز ۴ و بيشترين دما 11 درجه خواهد بود. 

براى روز جمعه نيز با توجه به الگوى نقش��ه هاى 
فعلی بارندگی هاى جديد در پيش خواهد بود.

در ش��بانه  روز گذش��ته بندرعب��اس مرك��ز 
اس��تان هرم��زگان با بيش��ينه دم��اى ۲5 درجه 
 س��انتيگراد گرم ترين و ش��هركرد مركز اس��تان 
چهارمحال و بختيارى ب��ا كمينه دماى منفی 1۳ 
درجه سانتيگراد س��رد ترين شهرهاى كشور طی 
۲۴ ساعت گذش��ته بوده اند. طی روزهاى گذشته 
اس��تان هاى هم��دان و  چهارمح��ال و بختيارى، 
سرد ترين و استان هرمزگان، گرم ترين استان هاى 

ايران بودند.

مهدی مالمیر
روزنامهنگار

کارتون شهر

داش��تم خبرها را ش��خم می زدم كه يکدفعه خبرى 
متعلق به 1۰، بيس��ت روز قب��ل آم��د رو و اينجانب با 
خواندن آن پس از ابراز مراتب تعجب و انگشت به دهانی 
خود، ايده اى به سرم زد كه مطمئناً اگر مولتی ميلياردرم 
نکند، ميلياردرم خواهم كرد. خبر اين بود كه مؤسسه اى 
در ژاپن تور دو روزه عروس��ی تک نفره برگزار می كند تا 
 همشيره هايی كه بنا به هر دليلی موفق به ازدواج نشده اند

)يا بنا به هر دليلی در دام ازدواج گرفتار نشده اند( حس 
عروس بودن را تا جايی كه می ش��ود تجربه كنند. همه 
چيز هم – جز داماد - فراهم است. از لباس و تور و تاج و 
دسته گل و باغ و آتليه و عکاس و خواهرشوهر و كالسکه 
و آدِم حرف در بيار و... البته ناظران شرق آسيا معتقدند 
اين موسسه نتوانسته آن طور كه سردمداران كره شمالی 
حس عروس بودن را به مردمش��ان منتقل می كنند در 
اين امر موفق باش��د ولی خب سعی خودش را كرده كه 
همين هم جاى تقدير دارد. بنابراين من نيز می خواهم 

چنين موسساتی داير نمايم: 
    

تور   رياست جمهوری
اين تور ب��راى افرادى ك��ه از دوران بلوغ تا س��نين 
كهنسالی هر دوره در انتخابات رياست جمهورى كانديد 
شده و هميش��ه رقابت ش��ان با آراى باطله به دور دوم 

می كشد بسيار مناسب است.
ش�رح امكان�ات ت�ور: 1( حرك��ت با ماش��ين 
س��ان روف دار به همراه افراد دونده به دنبال ماش��ين. 
۲( مصاحبه طور تلويزيونی و ارايه آمار به محضر ملت 
مثالً شريف. ۳( برگزارى جلسه پرسش و پاسخ طور در 
مثالً دانشگاه و سخنرانی در حضور دانشجونمايان براى 

گفتن »نگذاشتند كار كنيم.« 
    

تور   مجمع عمومى
براى عزيزانی كه دوس��ت دارند به نيويورک رفته و 
در مجمع عمومی سازمان ملل شركت كرده و از قلب 
دشمن آن را مورد هدف قرار دهند. توجه داشته باشيد 
كه هزينه تور خانوادگی جداگانه محاسبه می شود. اين 
را ديگ��ر نمی توانيم ايلياتی برگ��زار كنيم، به صندوق 

ذخيره ملی هم وصل نيستيم.

ش�رح امكان�ات ت�ور: 1( خري��د از گران ترين 
پاس��اژهاى پايتخت كه يعنی مثالً نيويورک است. ۲( 
برقرارى سخنرانی در شيفت نيمه شب سالن برج ميالد 
براى صندلی ها. ۳( مصاحبه با يک پيرم��رد زهوار در 

رفته لرى كينگ طور.
    

تور   نمايندگى ملت
اين تور براى دو قشر مناسب است. يک: كسانی كه 
حتی از آوردن 1۰ هزار رأى در حوزه انتخابيه خود عاجز 
بوده و آرزوى وكيل مجلس شدن به دلشان مانده و دو: 
كسانی كه می خواهند براى  سال آينده كانديد شوند. 
دس��ته دوم می توانند از اين تور به عن��وان مانور براى 

آمادگی هرچه بيشتر استفاده نمايند. 
ش�رح امكانات ت�ور: 1( صندلی تختخواب ش��و 
ماساژوردار. ۲( سخنرانی پشت تريبون ضربه گيردار. 
۳( پخش صداى رئيس كه می گويد: »براى ايشون در 
عرصه هاى ديگه آرزوى موفقيت داري��م.« ۴( دارت با 

عکس پس زمينه علی مطهرى. 
    

تور روزنامه نگاری
اين بخ��ش درواق��ع بخ��ش اقتص��ادى و ارزان 
 خدمات ماست و مختص كسانی است كه آواز دهل 
روزنامه  نگارى را از دور شنيده و خيال می كنند چه 

خبر است. 
شرح امكانات تور: 1( تعدادى از افراد مثالً فاميل 
كه هر 5 دقيقه يک بار شغل ش��مارا می پرسند و براى 
ش��ما در بخش خدمات اداره و نگهبانی بيمارس��تان 
كار پي��دا می كنن��د. ۳( بازدي��د از س��وپرماركت ها، 
 هايپرماركت ها،  هاى هايپر مال ماركت ها و ساير مواهب 
اين دنياى فانی. ۴( رد كردن چپ و راست هر چيزى كه 
شما می نويسيد )اين بخش براى طبيعی شدن كار الزم 
است( 5( آپشن ويژه: عدم برخوردارى از هرگونه بيمه و 
حمايت مادى و معنوى در برابر كليه حوادث طبيعی و 

مشکوک. 
    

تور  شهروند بودن
شرح امكانات تور: بليت رفت و برگشت به كشور 
سوييس يا كانادا )به انتخاب مشترى( الزم به ذكر است 
هزينه هاى مربوط به درمان افسردگی پس از بازگشت 
به ميهن با مشترى است و اين موسسه تعهدى در قبال 
آن ندارد.  موسس��ه طلوع ابراهيمی با سی ويک س��ال 

سابقه در داشتن سابقه عقده شما، افتخار ماست.

شهرَونگ

آیا از داشتن عقده رنج می برید؟
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