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این شرح بی نهایت... 

خاموش��ى پيش��ه كن تا انديش��ه ات 
روشنايى گيرد.                            امام علی )ع(

تپش تشنگی
ای ز ف��روغ ُرخ��ت تافت��ه ص��د آفت��اب
تافت��ه ام از غم��ت، روی ز م��ن ب��ر متاب
زنده ب��ه بوی ت��وام، ب��وی ز م��ن وامگير
تش��نه روی ت��وام، ب��از م��دار از م��ن آب
از رخ س��يراب خ��ود ب��ر جگ��رم آب زن
كز تپش تش��نگى ش��د جگر من س��راب
تافت��ه ان��در دل��م پرت��و مه��ر ُرخ��ت
مى كنم از آب چش��م خان��ه دل را خراب
روز ار آيد به ش��ب بى  ُرخ ت��و چه عجب؟
روز چگون��ه ب��ود چ��ون نب��ود آفت��اب؟
چون به س��ر كوی تو، نيس��ت تنم را مقام
چون به بر لطف تو، نيس��ت دل��م را مآب
فخر عراقى به توس��ت، عار چه داری از او؟
نيک و بد و هرچه هست، هست بتوش انتساب
عراقی

مرگ امپراتور کالیگوال
1974  س��ال پي��ش، براب��ر با بيس��ت 
و چه��ارم ژانوي��ه 41 مي��ادی، گايوس 
جوليوس سزار كاليگوال، سومين امپراتور 
روم كه از س��ال ۳۷ تا 41 مي��ادی بر اين 
س��رزمين فرمان رانده بود، توسط دو تن از 
اعضای گارد محافظ خود به قتل رسيد. او 
نخستين امپراتور رومى از اعضای خانواده 
اگوستوس بود. سربازان ارتش اولين بار نام 
مس��تعار كاليگوال را به او دادند، چرا كه او 
پوتين های سربازی كوچکى به پا مى كرد. 
كاليگوال پس از رسيدن به مقام امپراتوری، 
سامت عقل خود را از دس��ت داد. يکى از 
وقايعى كه توس��ط تاريخ نگاران ثبت شده 
اين اس��ت كه كاليگوال به ارتش قدرتمند 
خ��ود دس��تور داد در س��احل دريا صدف 

حلزون جمع كنند.

زادروز محمود فرشچیان
 85  س��ال پي��ش، براب��ر ب��ا چه��ارم

 بهم��ن 1۳08 خورش��يدی، محم��ود 
فرش��چيان، نقاش و مينياتوريست بزرگ 
اي��ران در اصفهان به دنيا آمد. فرش��چيان 
بنيانگذار مکتب خود در نقاشى ايرانى كه 
پايبند به شکل كاسيک همراه با استفاده 
از تکنيک های جديد برای توس��عه دامنه 
نقاشى ايرانى است. به عقيده بسياری آثار 
استاد فرش��چيان تركيبى از هر دو عنصر 
يعنى اصالت و نوآوری اس��ت. آثارهای او از 
شعر كاسيک، ادبيات، قرآن، كتاب مقدس 
مس��يحيان و يهوديان و همچنين تخيل 

عميق خود استاد پرورش يافته است.

مرگ تئو آنجلوپولوس
3  س��ال پيش، برابر با بيس��ت و چهارم 
تئ��ودوروس  مي��ادی،   2012 ژانوي��ه 
آنجلوپولوس، كارگردان سرشناس يونانى در 
حالى كه مشغول ساختن آخرين فيلم خود 
بود، بر اثر تصادف با موتور سيکلت درگذشت. 
آنجلوپولوس در سينما سبک و بيان شخصى 
خود را داشت كه مؤلفه هايى چون كندی، 
اپيزوديک بودن، س��اختار ابهام آميز روايت 
و نماهای طوالنى از ش��اخصه های آن بود. 
نماهای طوالنى  فيلم های او اغلب با وسواس 
خاصى طراحى شده بود. »گام معلق لک لک« 
)1۹۹1(، »ن��گاه خيره اولي��س« )1۹۹۵( و 
»ابديت و يک روز« )1۹۹8( از كارهای موفق 

آنجلوپلوس به شمار مى روند.

تقویم تاریخ  

آدين��ه روزی با پافش��اری، او را ب��رای ناهار فرا 
خواندم. دم ايس��تگاه مترو با جعبه ای شيرينى و 
مانند هميشه با چهره ای گشاده و پوشاكى آراسته و 
رفتاری فروتنانه در آغوشم كشيده و تا نيمه خم شد 
كه دستم را ببوسد اما چون با منش بزرگوارانه اش 
آشنا بودم به ش��تاب دستم را كش��يدم و رويش 
را بوس��يدم. نزديک يک هفته ای بود كه از هرات 
باز گش��ته بود و از ديدار پدر و مادرش پر انگيزه و 
دلشاد بود. ره آورد سفرش برايم لوحى برای سپاس 
بود و بسته ای زعفران هرات، كه با شور از به دست 
آوردن جايگاه نخس��ت جهانى اش در نمايش��گاه 
خوراكى های س��وئد س��خن مى گفت. از تجربه 
زيس��ت به عنوان يک مهاج��ر، درس خواندن در 
مدرسه های ايران و كاس های آزاد زبان در تهران و 
اكنون نيز دانشگاه هرات و آموزگاری زبان تا اوضاع 
فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادی افغانستان 
و هرات و ايران و تهران، شنيدم و شنيد و پرسيدم 
و پرسيد. پس از خوردن ناهار، دوست و همکاری 
ديرينه نيز به ما پيوست و سخن ها گل انداخت و از 

آن تن و جانم جانى تازه گرفت. 
محمد قاضى زاده دوس��تى افغان، دانش آموزی 
قدر شناس، دانشجويى پرتاش و انسانى بزرگوار 
است. سال ها پيش در يکى از دبيرستان های تهران 
دانش آموزم بود. پس از گذراندن آن دوران، در يکى 
از دانشگاه های ايران پذيرفته شد و به خاطر مهاجر 
بودنش، پس از چند ماه نتوانست درسش را ادامه 
دهد و پس از 1۷ س��ال زندگى در اين ديار، وادار به 
ترک ايران و خانواده اش شد. اكنون در دانشگاه ملى 
هرات رشته علوم مى خواند. هر از چندگاهى تلفنى 
مى زند و جويای ح��ال و روز من و ديگر همکاران 
مى شود و نخستين كسى است كه روزهای ملى و 
جهانى آموزگار را به من شادباش گفته و نوشته ای 
را به پاس آموزگاريم مى نويسد و برايم مى فرستد. 
در دي��دار تازه م��ان و الب��ه الی گفت وگو هايمان 
 از دل نگرانى هاي��م درب��اره رفت��ار ايرانيان ب��ا او و

 هم ميهنانش پرسيدم. گفت من از قوم تاجيکم و به 
خاطر نزديکى چهره ام به ايرانيان، چندان از سوی 
آنها مورد توجه نبودم. اما گاهى مانند هم ميهنانم 
به عنوان مهاجر از س��وی برخى ميزبانان مان آزار 
مى ديدم. از برخوردهای تحقيرآميز و بکارگيری 
واژه »افغانى« بگير تا سنگ اندازی در برخى اداره ها 
و مدرس��ه ها و برخوردهای زشت خيابانى. در اين 

ميان هم ميهنان ه��زاره ام به خاطر تفاوت چهره، 
بيش از اقوام ديگر افغان، بى مهری مى بينند، گرچه 
سخت ترين كارهای خدماتى را با پركاری و البته 
مزدی كم انجام مى دهند و همواره قدردان ميزبانان 
خويش ان��د. او ادامه داد چنين رفتارهای زش��تى 
در ش��أن فرهنگى به بزرگى و شکوه ايران و ايرانى 
نيست! البته در كنار اين بد اخاقى ها، كسانى نيز با 
مهربانى فراوان، نامهربانى شماری ديگر را كمرنگ 
كرده و ما را از زندگى در ايران خشنود مى نمايند اما 
شوربختانه كم شمارند. از او پرسيدم پس از پايان 
دانشگاه قصد بازگش��ت به ايران و زندگى در كنار 
خانواده ات را داری؟ گفت بس��يار دوست مى دارم 
اما با هر مدركى، در ايران كار و موقعيت درخوری 
انتظارم را نمى كشد و بايد بيايم و دستيار پدر شوم و 

اين هراس برای بازگشت دو دلم مى كند. 
محمد خواسته يا ناخواسته ايران را ترک كرد اما 
بى گمان محمدهای ديگری در كوچه ها و خيابان ها 
و مدرس��ه ها و خانه های بس��ياری از شهرهای ما 
زندگى مى كنند، لَختى با خود بينديشيم و از خود 
بپرسيم كه آيا رفتارمان درخور آوازه مهمان نوازی 
ايراني��ان و فرهن��گ ژرف و تناور ايران��ى و ادعای 
بزرگى مان اس��ت يا نه!؟ اگر نيس��ت، كه نيست! 

چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. 

فوکوس   ...

حرف روز

چشم ها را  باید شست! 

   50 سال پیش، برابر با بیست و چهارم ژانویه 1965 میالدی، وینس��تون چرچیل، سیاستمدار بریتانیایی و نخست وزیر 
مشهور انگلستان در طول جنگ جهانی دوم، بر اثر سکته مغزی در 90 سالگی در منطقه هایدپارک گیت شهر لندن درگذشت. 
به دس��تور ملکه الیزابت دوم، جس��د او برای 3 روز در دید عموم گذاشته ش��د و سپس مراسم تش��ییع رسمی در کلیسای 
»سینت پال« برگزار شد. این اولین مراسم رسمی از سال 191۴ در بریتانیا بود که برای فردی خارج از خاندان سلطنتی انجام 
می شد. چرچیل در سیاست داخلی انگلستان نقش بزرگی به عهده داش��ت و دخالت سلطنت را در سیاست بریتانیا به تدریج 
تقلیل داد. او منهای وجهه سیاسی اش، نویسنده ای سختکوش بود و به نوعی از راه نوش��تن امرار معاش می کرد. او به خاطر 
آثارش )خصوصًا جنگ جهانی دوم( جایزه نوبل ادبی س��ال 1953 را دریافت کرد. مردم بریتانیا در رأی گیری نوامبر ۲00۲، 

وینستون چرچیل را به عنوان »بزرگ ترین بریتانیایی تمام تاریخ« انتخاب کردند.
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آب و  هوا

... افزایش آالینده های جوی 
براساس آخرين نقشه های پيش يابى هوا شناسى، 
بارش باران و برف در س��واحل دريای خزر و شمال 
شرق كشور كه از روز جمعه شاهدش هستيم در روز 
شنبه نيز ادامه خواهد داشت. اين بارش ها امروز به 
شکل خفيف و پراكنده در اين مناطق رخ خواهد داد 
كه به تدريج از هنگام عصر از ميزان ابرناكى كاسته 

خواهد شد. 
از ام��روز و طى روزهای يکش��نبه و دوش��نبه به 
س��بب ايجاد شرايط پايدار و س��کون نسبى هوا در 

كش��ور، ش��اهد افزايش چگالى آالينده های جوی 
در ش��هرهای صنعتى و بزرگ نظير ته��ران، اراک، 
اصفهان، كرج و تبريز و در نتيجه كاهش كيفيت هوا 
خواهيم بود كه اين پديده مى تواند منجر به كاهش 
كيفيت هوا و ديد افقى شود. امروز همچنين وزش باد 
در شرق و جنوب شرق كشور به عنوان پديده غالب 
پيش بينى مى شود.  آسمان تهران امروز صاف و در 
پاره ای از نقاط همراه با غبار محلى پيش بينى شده 
است و بيشترين و كمترين دمای آن نيز 10 و يک 
درجه سانتيگراد باالی صفر خواهد بود. روز يکشنبه 
نيز آسمان پايتخت نيمه ابری، گاهى با وزش باد و 

همراه با ب��ارش پراكنده خواهد بود ك��ه به تدريج 
كاهش ابر روی خواهد داد. حداقل و حداكثر دما در 
اين روز به 2 و ۹ درجه سانتيگراد خواهد رسيد.  در 
شبانه  روز گذشته بندرعباس مركز استان هرمزگان 
با بيش��ينه دمای 22 درجه س��انتيگراد گرم ترين 
و شهركرد مركز اس��تان چهارمحال و بختياری با 
كمينه دمای منفى ۷ درجه س��انتيگراد سرد ترين 
شهرهای كشور طى 24 ساعت گذشته بوده اند. طى 
روز گذشته استان های آذربايجان غربى و  چهارمحال 
و بختياری، سرد ترين و استان هرمزگان، گرم ترين 

استان های ايران بودند.

اوقات شرعي:
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داستانه

تأثیر حرف دیگران 
مردی در كنار جاده، دكه ای بر پا ك��رده و در آن 
س��اندويچ مى فروخت. مرد چشمش ضعيف بود و 
گوشش سنگين. نه روزنامه مى خواند و نه به راديو 
گوش مى كرد. او تابلويى باالی س��ر خود گذاشته و 
محاسن ساندويچ های خود را در آن شرح داده بود. 
روزها خودش هم كنار دكه اش مى ايستاد و مردم را 
به خريدن تشويق مى كرد و مردم هم با كمال ميل 
از او ساندويچ مى خريدند. بعد از گذشت اندک زمانى 
كار و كاسبى مرد باال گرفت و او مجبور شد ابزار كار 
و مواد اوليه بيشتری برای دكه اش فراهم كند. اين 
ميان پسِر مرد، روزها بعد از مدرسه به دكه آمده و در 
فروش ساندويچ ها به پدر خود كمک مى كرد. روزی 
پسر بعد از پايان ساعت مدرسه نزد مرد آمد و گفت: 
»پدر جان، مگر به اخبار رادي��و گوش نداده ای؟ اگر 
وضع پولى كشور به همين منوال ادامه پيدا كند كار 

همه خراب خواهد شد و شايد يک كسادی عمومى 
به وجود بيايد. بايد خودت را ب��رای اين ركود آماده 
كنى.« مرد با خودش فکر كرد هر چه باشد پسرش 
به مدرس��ه رفته و به اخبار راديو گوش مى دهد و 
روزنامه هم مى خواند، پ��س حتماً آنچه مى گويد 
صحيح است. بنابراين كمتر از گذشته نان سفيد و 
گوشت سفارش داده و تابلوی خود را هم پايين آورد. 
او ديگر حتى در كنار دكه خود نمى ايستاد و مردم 
را به خريدن ساندويچ دعوت نمى كرد. پس از مدتى 
فروش او ناگهان شديداً كاهش يافت. تا اينکه يک 
روز مرد رو به فرزند خود كرده و گفت: »پس��رجان 
حق با تو بود. كس��ادی عمومى شروع شده است.«

نتيجه اخاقى: انديشه های خود را شکل دهيد، 
در غير اين صورت ديگران انديش��ه های ش��ما را 

شکل مى دهند. 

کارتون شهر شهرَونگ

 گمشده    ها

ماراتن در کانبرا... نبرد در تهران

محمدرضا   نیک نژاد
 آموزگار

شهرام شهیدي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

گمشده امروز يک شغل درست و حسابى برای ما 
جماعت طنزنويس است چون ما طنزنويسان بدترين 
ش��غل عالم را داريم. هواپيما سقوط مى كند، جنگ 
مى شود، سيل مى آيد، نفر محبوبت برنده انتخابات 
نمى شود و... اما طنزنويس جماعت بايد پا بگذارد روی 
دلش و طنزش را بنويسد . حاال هم تيم ملى فوتبال 
ايران در يک نب��رد دراماتيک مى بازد ما بايد بعدش 

بنشينيم برای روزنامه مطلب بنويسيم. 
تلفن آقای كهن از كهنه سرا: بنده  هزار بار گفتم 
اين كى روشى پور مقصره. كسى گوش نداد. حتى تو 
صفحه پانصد و بيست وسه جلد پنجم كتاب خاطرات 
زندانم نوش��تم كه اين جا زندانيانى هستند كه روی 
دستشان خالکوبى كرده اند رفيق پر كلک كى روش. 
حاال البد اين آقا مى خواهد تقصير را بيندازد گردن 

داور.
تماس تلفن�ی آقای نایب قهرمانی: خواس��تم 
ي��ادآوری كن��م بنده پدي��ده بين الملل��ى غش در 
مسابقه را برای اين در فوتبال ايران نهادينه كردم كه 
دوستان با غش های ديگر كشورها ازجمله غش نوع 
استراليايى آشنايى پيدا كنند و اين طور در مسابقه 
تحت تأثير يک غش ناقابل قرار نگيرند. منتها به جای 
اين كه با من مثل يک قهرمان برخورد كنند مرا طرد 
كردند و نتيجه اش را در ج��ام ملت ها ديديد. اگر آن 
روز مرا حمايت مى كردند امروز با غش ناقابل يک داور 

استراليايى از گردونه مسابقات حذف نمى شديم. 
بيانيه كانون دلواپس�ان مربيگری: اينک كه با 
چشمانى اشک آلود و رضايت درونى به تيم ملى مان 
نگاه مى كنيم مى بينيم آن چه را شما در قاب تصوير 
ديديد ما در خشت خام ديده بوديم و حاال هم عيبى 
ندارد و تيم ملى را با دسته گل و مربى خارجى اش را 
با گوجه فرنگى استقبال خواهيم كرد. باشد كه ديگر 
همگان بدانند ما نه در تيم ملى نه در مذاكرات ۵+1 
و نه در هيچ جای ديگری نبايد به خارجى جماعت 

اطمينان كنيم. 
آقای كارش�ناس بعد از گل اول ایران: كى روش 

بهترين مربى تورنمنت است 
آقای كارش�ناس بعد از گل اول عراق: كى روش 

هم مى تواند بد باشد 
آقای كارشناس بعد از گل دوم عراق: كى روش 

بدترين مربى تورنمنت است
آقای كارشناس بعد از گل دوم ایران: كى روش 

نشان داد مى تواند مربى خوبى باشد 
آقای كارشناس بعد از گل سوم عراق: كى روش 

بدترين مربى جهان است 
 آقای كارشناس بعد از گل سوم ایران: كى روش 

بهترين مربى جهان است
آقای كارش�ناس بعد از پایان ضربات پنالتی و 

حذف ایران: كى روش حيا كن... تيم ملى را رها كن
بيانيه شماره هش�ت آبی و قرمز: ما كه نرفتيم 

آسيا... شما هم نرفته برگشتيد .
بيانيه جمعی از فعاالن ادبی با استمداد شمس 
لنگرودی: من از بازی ايران و عراق برگشته ام... بازی 

ايران و عراق از من برنمى گردد. 
ص�دای هنرمند محب�وب و مش�هور و خيلی 
نایس و خيلی قشنگ: حاال كه ما نرفتيم تيم ملى 
را تشويق كنيم و شلوارک بپوشيم و شما ما را شماتت 
كنيد تيم ملى خوب نتيجه گرفت؟ حق تان اس��ت. 
مشکل تيم ملى عکس س��لفى ما بود؟ چى مى شد 
غر نمى زدين كه يک خير پيدا بشود خرج ما را بدهد 
مثل برزيل روانه م��ان كند اس��تراليا؟ آه ما گريبان 

تيم تان را گرفت. 
یک خبر تأیيد نشده: پادش��اه عربستان در غم 
بازی پاياپای تيم های ملى ايران و عراق درگذش��ت. 
مى گويند ايش��ان اواخر بازی فکر مى كرد تيم ملى 
كشورش حذف نشده و روبه روی ايران بازی مى كند. 
خبر بی رب�ط: در پى درگذشت پادشاه عربستان، 
اردن 40 روز ع��زای عموم��ى اع��ام ك��رد. به اين 
مى گويند دايه مهربان تر از م��ادر. بايد ضرب المثل 
معروفمان را هم اين گون��ه اصاح كنيم: مرد در بلخ 

آهنگری... به شوشتر كردند عزاداری! 
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