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این شرح بی نهایت... 

فرزن��د آدم هرگز گمراه نش��ود، مگر 
آن گاه كه شِك او بر يقينش چيره آيد.

امام علی )ع(

چشم ظاهر
دل، چو در دام عشق منظور است
ديده را جرم نيست، معذور است

ناظرم در رخت به ديده دل
گرچه از چشم ظاهرم دور است

از شراب الست روز وصال
دِل مستم هنوز مخمور است
دست از اين عاشقی نمی دارد
دايم از يار اگرچه مهجور است

حال آشفته بر ُرخش فاش است
شعله و نار پرتو نور است

حکم داری به هر چه فرمايی
كه عراقی مطيع و مامور است

عراقی

ترور ژولیوس سزار
2059 س��ال پي��ش، برابر ب��ا پانزدهم 
مارس 44پيش از ميالد، گايوس ژوليوس 
سزار، حکمران نامدار و شخصيت پرآوازه 
پهنه سياس��ی و نظامی جمه��وری روم، 
توسط تعدادی از سناتورهای مجلس سنا 
به قتل رسيد. س��زار در كنار كراسوس و 
پومپی يکی از فرماندهان سه گانه روم بود. 
اكثر مورخان گشايش سرزمين »گل« به 
دست او را يکی از مهمترين وقايع دوران 
باستان و آغازگر شکل گيری تمدن كنونی 
فرانسه می دانند. دليل سناتورها برای قتل 
سزار، ميل او به اِعمال ديکتاتوری عنوان 

شده بود.

ملی شدن صنعت نفت
64 س��ال پيش، برابر با بيس��ت وچهارم 
اس��فند 1329خورش��يدی، ط��رح ملی 
شدن صنعت نفت پس از سال ها مبارزه با 
تالش دكتر مصدق و يارانش به اتفاق آرا به 
تصويب مجلس شورای ملی رسيد. با انتشار 
اين خبر مردم اي��ران به خيابان ها ريختند 
و تا نيمه های شب به شادي پرداختند. به 
روايت روزنا مه ها مردم نمايندگان مجلس 
را روي دوش از بهارس��تان به خانه هايشان 
رساندند. 4روز بعد )29 اسفند( مجلس سنا 
نيز به رغم اعتراض شديد دولت انگلستان 
طرح را تصويب كرد. بعدها به پيشنهاد دكتر 
مص��دق »29 اس��فند« روز ملي و تعطيل 

عمومي اعالم شد. 

قتل کریم پور شیرازی
61 س��ال پيش، برابر با بيست وچهارم 
اسفند 1332خورشيدی، اميرمختار كريم 
 پور ش��يرازی، ش��اعر، روزنامه نگار و فعال 
سياسی هوادار ملی ش��دن صنعت نفت 
ايران كه در پی كودتای 2۸مرداد از سوی 
نيروهای امنيتی دستگير شده بود، پس 
از مدت ها ش��کنجه در زندان دژبان مركز 
ارتش جان باخت. برخ��ی روايات حاكی 
از آن اس��ت كه او را در زن��دان آتش زدند. 
كريم پورشيرازی مدير روزنامه »شورش« 
بود و در جريان ملی ش��دن صنعت نفت 
انتقادات تندی عليه شاه و خانواده اش ابراز 
كرد. محل دفن او روشن نيست و احتمال 
داده می ش��ود كه در گورستان مسگرآباد 

توسط ماموران دفن شده باشد.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

راستش تا امروز چيزی راجع به انتخابات شوراياری 
كه جمعه برگزار ش��د ننوش��تم كه مبادا با اي��ن ابزار 
دموكراسی محله ای شوخی ناجوری كنم و انتخابات 
كمرنگ شود، البته نه اين كه فکر كنيد خيلی دل نگران 
دموكراسی هستم! يعنی جرات نمی كنم باشم! آخرين 
مورد عينی دموكراسی علی مطهری بود كه حرفش را 
نزده از فرودگاه ش��يراز برگردانده شد و خوشا شيراز و 
گرز بی مثالش! خب ب��ه  هر حال آدم های گردن كلفت 
محله ما كه نامزد شوراياری شده اند، كم از شيرازی ها 
ندارند! )گرچه بنده بعيد می دانم حمله كنندگان، اصالتا 
شيرازی باشند! شيرازی انرژی صرف كند، بلند بشود و 
بيايد تا فرودگاه كه چه بشود؟!( خالصه عرض  می كردم 
كه هم محله ای ه��ای ما مثل محس��ن رضايی و علی 
مطهری و صادق زيباكالم نيستند كه ما همين جوری 
باهاشان ش��وخی كنيم و نگران شکايت نباشيم! البته 
اين هم محله ای های ما هم اهل شکايت نيستند، مثل 
دلواپسان شيرازی مستقيم خودشان قانون خودشان 
را اعمال می كنند! اعمال كردنی! اما حاال كه انتخابات 
برگزار ش��ده، ديدم مش��اهدات خودم را از انتخاباتی 
محلی ب��ا ديدی محلی ت��ر بيان كنم! اين ش��ما و اين 

آگهی های تبليغاتی در حد نوک بينی!

ائتالف تیله بازان کهن
همه سین سین بازها، همه الویز بازها، همه 
بچه های مدرسه، جمعه پای صندوق رأی منتظر 

شما هستیم!

هم محله ای
ماست تازه آمد.  تو هم پای صندوق بیا!

مجمع بچه باحاالی محله جمالزاده!
 همسایگان محترم، آیا تیم گل کوچک کاکرو 

اینا یادتان هست؟ حاال همه ما کاندیدای شورای 
محله شدیم، به ما رأی دهید!

ائتالف سدمعبرسازان قائم مقام!
  با همکاری چلوکبابی ایران! 

حلیم در روز رأی گیری به نصف قیمت توزیع 
می شود!

  یک و یک و یک، دو و دو و دو، سه و سه و سه
 انتخابات محله!

به حزب محلی جام جم با سرلیستی مسعود 
روشن مجری مسابقه محله رأی دهید

انجمن زنجیرچرخان سر کوچه و حزب مزاحمان 
نوامیس ایران آباد 

از کاندیداتوری مجید الته حمایت می کنند.
 به مجید الته رأی بدهید وگرنه عواقب آن با 

خودتان است!

ذبیح چرخی

اولین قصاب دارای دستگاه چرخ گوشت در 
محله ناظمیه

 به منظور ایستادن در مقابل زورگویی های 
شهرداری و بهداشت، نیاز به یاری شما شهروندان 
به خصوص صنف قصابان این محله دارد. دست 
چرب و چیلی ام را به سوی شما دراز می کنم تا با 

انتخاب هوشمند شما به راحتی امکان ذبح گوسفند 
و ریختن خونابه در جوی آب را داشته باشم!

زری موتوری

دوست بامعرفت ساکنان خیابان فاطمی که 
عمری را در پشت خودروهای شما به پنهان کردن 
پالک شما از دید دوربین های راهنمایی و رانندگی 

مشغول بود کاندیدای شورای محله فاطمی و 
گلهاست! با رأی خود به زری موتوری، شنبه را به 

رایگان وارد طرح ترافیک شوید!

به سعید وایبری ادمین گروه جوکدونی 
کاندیدای محله ما رأی دهید

هر شهروند، یک رأی، هر رأی، یک جوک! 

تا به حال رسانه ما بودیم
حاال رسانه شمایید!

اکبر کیهانی، دکه دار محله شما که سال ها با 
موتور روزنامه های عصر را به منزل شما می رساند 
و آگهی های همشهری و نتایج کنکور را برای شما 

نگه می داشت، امروز نامزد انتخابات شورای 
محله شده است. به او رأی دهید و هرچه فک 
و فامیل دارید بیاورید پای صندوق. در صورت 
انتخاب شدنم، »شهروند« یکشنبه رایگان است!

فص��ل بهار كه نزديك می ش��ود و ب��وی ايام عيد 
می آيد، جنبش حركت های ناخودآگاه اوج می گيرد. 
ناگهان همه هجوم می برند به سوی خريد. اگر از تك 
تك آن هايی كه از خانه می زنند بيرون تا پول هايشان 
را خرج كنند، بپرسيم كه چرا در اين ايام بايد خريد 
كرد؟ نمی دانند. اگر بپرسی چرا بايد اين ماهی های 
كوچك قرمز را بخريد تا يکی دو هفته بعد بميرند؟ 
نمی دانند. اگر بپرس��يد چرا بايد اي��ن همه حرص 
خريد داش��ته باش��يم؟ نمی دانند. دس��ت بااليش 
می گويند اين ها س��نت اين روز هاست. البته به قول 
دوستی، خريد آجيل گرانقيمت و هجوم برای خريد 
سنت نيست، بيش��تر    همان بيماری معروفی است 
كه ويروس��ش هيچ وق��ت از ذهن و زب��ان ما بيرون 
نمی رود: بيماری چش��م و هم چشمی. وقتی در اين 
ايام می بينی خيابان جای سوزن انداختن ندارد فوراً 
به خاطرت می رس��د كه بيشتر مردم هر وقت به هم 
می رسند از اولين چيزی كه گله می كنند »نداری« 
است اما موقع خريد عيد چيز ديگری نشان می دهند! 
البته يادمان نمی رود كه در اين ميان يك جوالدوز 
هم به خودم��ان بزنيم و اش��اره كنيم به دوس��تان 
خودمان در عرصة مطبوعات كه هر سال در نزديکی 
ايام نوروز، يادشان می افتد كه بايد حتماً يك ويژه نامه 

به مناسبت اين ايام منتش��ر كنند. در بيشتر موارد 
فرقی نمی كند كه محتوا ها چيست. آن چه اهميت 
دارد اين اس��ت كه ويژه نامه ای منتشر شده و    همان 
جملة معروف بر پيشانی نشريه درج شود كه: »قيمت 
استثنائا...« بله! قيمت نشريه هايی كه ويژه نامه عيد 
منتشر می كنند، ناگهان تصاعدی باال می رود. خيال 
می كنيد در اين شماره ها اتفاق مهمی قرار است رخ 
دهد؟ نگاهی به رويداد های سياسی سالی كه گذشت، 
نگاهی به رويداد های س��ينمايی سالی كه گذشت؛ 
نگاهی به رويداد های ورزشی سالی كه گذشت و به 
قول قدما قس عليهذا... تع��دادی عکس گل و بلبل 
)البته رنگی(. عکس هايی از بازيگران سينما، بازيکنان 
ورزشی ترجيحاً فوتبال، عکس دختربچه ها روی جلد 
نشريه ها و خالصه چيز هايی ش��بيه به برنامه های 
تلويزي��ون خودمان! درواقع هي��چ خالقيتی در اين 
»ش��ماره های نوروزی« وجود ن��دارد. احتماالً اگر از 
صاحبان اين نشريه ها بپرسيد كه چرا ويژه نامه چاپ 
می كنيد؟ پاسخ می شنويم كه اين يك سنت هر ساله 
است. اما كسی دوست ندارد به اين فکر كند كه اين 

سنت هر ساله به چه درد خوانندگان می خورد؟ 
اگردر روز ه��ای پايانی تعطيالت كه همة آب های 
خريد و ديد و بازديد از آسياب افتاده است از خيابان 

عبور كنيد و دست بر قضا چشمتان به كيوسك های 
روزنامه فروش��ی بيفتد با منظرة غم انگيزی رو به رو 
می ش��ويد. بس��ياری از اين ويژه نامه ه��ای نوروزی 
فروش نرفته اند و برخی شان بر اثر باران های بهاری 
آب خورده و چروک ش��ده اند اما صاحب كيوس��ك 
به هر ح��ال آن ها را هر روز بي��رون می گذارد تا بلکه 
مش��تری پيدا ش��ود و يکی را بخرد. ايام نوروز تمام 
شده، نشريه های رنگارنگ به معنای واقعی كلمه باد 
كرده اند و كسی نمی داند چرا اين همه نشريه شمارة 
ويژه چاپ می كنند. پيش از اين و در سال های بسيار 
دور نش��رية اختصاصی تلويزيون ويژه نامه ای چاپ 
می كرد كه در آن برنامه های مخص��وص ايام نوروز 
تلويزيون و فيلم های سينمايی چاپ می شدند. پيش 
از انقالب »اطالعات هفتگی« و »جوانان« به عنوان 
2 رقيب مطبوعاتی )يا    همان چش��م و هم چشمی( 
ويژه نامه های نوروزی در صفحاتی بيش از شماره های 
عادی منتش��ر می كردند كه يکی حوادثش بيشتر 
بود و ديگری داستان ها و شايعاتش پيرامون زندگی 
بازيگران س��ينمای آن روزگار. اما آن ه��ا هم ظاهراً 
هيچ يك نمی دانستند چرا نش��رية نوروزی منتشر 

می كنند.

شهرَونگ

بهارانه

فوکوس   ...

حرف روز او
ُسنت این روزها!

   ]استاد علی تجویدی در کنار نادر گلچین[ ۹ س��ال پیش، برابر با بیست و چهارم اس��فند ۱۳۸۴ خورشیدی، علی تجویدی 
نوازنده ویولن، سه تار، آهنگساز و از چهره های ماندگار موس��یقی ایران، بعد از مدت ها تحمل بیماری درگذشت. ذوق آزمایی 
تجویدی در آهنگسازی و ترانه س��ازی سبب شد تا فصلی نو در همکاری او و جمعی از ش��اعران و خوانندگان نامی شکل بگیرد. 
تجویدی را در آهنگسازی و تصنیف س��رایی همقران کسانی چون عارف و ش��یدا می دانند و حاصل همکاری های او با شاعرانی 
چون رهی معیری، معینی کرمانشاهی، نواب صفا و بیژن ترقی، به خلق ترانه هایی منتهی شد که بسیاری از آن ها همچون »آتش 

کاروان«، »یاد کودکی«، »دیدی که رسوا شد دلم« و »سفر کرده« در زمره جاودانه ترین آثار موسیقی ایرانی به شمار می روند.

زمستان كم كم در حال بس��تن بار خويش است و 
رحلتش آمدن بهار را نويد می دهد. يك س��ال ديگر 
هم گذشت و قسمتی از س��رمايه و هستی ما نيز هم. 
سرمايه ای كه راه بازگشتی برايش نبوده و نيست و تنها 
اين سوال را در ذهن می پروراند كه: عمر گرانمايه در 
چه راهی صرف شد؟! امروز و در شباب تحول طبيعت، 
بر ماست كه از غفلت های گذشته بپرهيزيم. فصل بهار 
دعوتی است از س��وی »او«. اويی كه ما را می خواند به 
عشق ورزيدن، دوست داشتن زيبايی و محبت. بياييم 

همانطور ك��ه نفس و ذات مان ب��ه پذيرفتن مهربانی 
خو گرفته، اين مهربانی را به ديگران نيز هديه كنيم. 
از هيجان و اميد و دگرگونی موجود در طبيعت درس 
بگيريم و با خودمان روراست تر باشيم، دگرگون شويم 
و در رابطه گرفتن با دوستان و خويشانی كه مديدی 
است فراموش شان كرده ايم پيشقدم شويم. بياييم در 
دنيايی كه بی تفاوتی به هم  نوع فراگير شده و انسان ها 
شکننده تر از بلور می نمايند، روحيه عفو و گذشت را 
تقويت كرده، عيب های يکديگر بپوشانيم. بياييم برای 
يك بار هم كه شده نيانديشيم چه كس��ی به درد ما 
می خورد، تا شايد مرهمی بر درد ديگران باشيم. بياييم 
در س��ال جديد دعا كنيم و اميدوار باش��يم  كه »او«، 

دانايی مان افزون و آنچه صالح است، آن كند. آمين.

شورایاری و باقی قضایا

keyvanzargari@yahoo.com|    کيوان زرگري  |   کارتونیست |
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8

خرمآباد
5

1

اراك
3

1

بوشهر
22

10

اصفهان
8

3

تهران
18

7

شيراز
9

4

شهركرد
2

-1

يزد
13

6

ساري
8

3

قم
14

2

كرمان
11

5

سمنان
6

1

قزوين
4

1

ياسوج
9

4

رشت
11

5

ابوموسي
19

12

كرج
7

2

مشهد
10

3

گرگان
6

4

همدان
7

3

كرمانشاه
6

4

آب و  هوا

... افزایش نسبی دمای هوا
بر اساس اطالعات دريافتی از نقشه های پيش يابی 
هوا شناس��ی، با گذر موج تراز ميانی از جو زمين در 
برخی مناطق شمال غرب، غرب، شمال شرق كشور 
و از بعد از ظهر در دامنه های مركزی و جنوبی زاگرس 
و دامنه های البزر غربی و سواحل دريای خزر، افزايش 
ابر، وزش باد و بارش پراكنده پيش بينی می شود. از 
روز دوشنبه اين هفته بارش ها در نوار شمالی كشور 
و دامنه های البرز متمركز بوده و از بعد از ظهر اين روز 
و طی روز سه شنبه با شمالی شدن جريانات جوی بر 
روی دريای خزر ضمن مواج شدن دريا، بارش ها در 

سواحل شدت بيشتری می گيرد. 
نقش��ه های پيش يابی هوا شناسی نشان می دهد 
روز سه شنبه اكثر مناطق كشور جوی پايدار خواهند 
داشت و اين مساله سبب افزايش آالينده ها در برخی 
از شهرهای صنعتی كشور خواهد ش��د و به تدريج 
دمای هوا در برخی از اس��تا ن ها از جمله تهران طی 
چن��د روز آينده افزاي��ش خواهد ياف��ت.  كمينه و 
بيش��ينه هوای تهران امروز به 7 تا 1۸ درجه باالی 
صفر می رسد و نقشه های هوا شناسی نشان می دهند، 
آس��مان تهران نيز در اين روز كمی اب��ری، در اواخر 
وقت با افزايش ابر، گاهی هم��راه با وزش باد خواهد 
بود. كمينه و بيشينه هوای تهران طی روز دوشنبه 

هفته جاری نيز بين 11 تا 1۸ درجه باالی صفر بوده 
و نقش��ه های هوا شناسی نش��ان می دهند، آسمان 
پايتخت در اين روز نيمه ابری در بعضی از ساعات با 

افزايش ابر و بارش پراكنده خواهد بود. 
در شبانه روز گذشته اهواز مركز استان خوزستان 
با بيش��ينه دمای 29 درجه س��انتيگراد گرم ترين 
و ش��هركرد مركز اس��تان چهارمحال و بختياری با 
كمينه دمای منفی يك درجه سانتيگراد سرد ترين 
شهرهای كشور طی 24 ساعت گذشته بوده اند. طی 
روز های گذشته چهارمحال و بختياری، سرد ترين و 
 هرمزگان و خوزس��تان، گرم ترين استان های ايران 

بودند.


