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اینشرحبینهایت...
مدارا ك��ردن با مردم ،س��ر لوحه خِ رد
است.
امامعلى(ع)

دلیل راه

ب��وی پیراهن دلی��ل راه ش��د یعقوب را
هست از طالب فزون درد طلب مطلوب را
کاه را ب��ال و پ��ر پ��رواز گ��ردد کهرب��ا
نیست در دست اختیاری سالک مجذوب را
حسن را از دیدههای پاک نبود سرکشی
میکش��د آیینه بیمانع به بر محبوب را
بوته خ��اری اس��ت جنت مو دی��دار ترا
سیر چشمی میکند مکروه هر مرغوب را
بیقراری میش��ود بال و پ��ر موج خطر
نیست جز تس��لیم لنگر بحر پر آشوب را
دید تا درد گران س��نگ م��ن بی صبر را
ش��د زبان ش��کر ام��واج ب�لا ای��وب را
پیش روشن گوهران یک جلوه دارد خار و گل
کی کند صائب تمیز آیینه زشت و خوب را؟
صائب تبریزی

تقویم تاریخ

طنزنویس

pedram7@gmail.com

وقتی جرج دبلیو بوش میخواست قانون «شکنجه
برای اقرار گرفتن از مظنونین به عملیات تروریس��تی»
را تصویب کند ،به یکی از نمایندگان مخالف این طرح
گفت« :اگر زن و بچ��هات (منظورش همان خوار و مادر
خودمان بوده-مترجم) در هواپیما باشند و بمبگذار را
دس��تگیر کنید و او با زبان خوش نگوید که بمب را کجا
مخفی کرده ،چی میکنی؟» شنود که از شکنجه بدتر
نیس��ت! ما میخواهیم بگوییم با اینک��ه زیاد صورت
خوشینداردولیدرراستایجملهطالیی«هدفوسیله
را توجیه میکند» از شنود بهره بردهایم که گره از چند
معمایبزرگتاریخمعاصربگشاییم .فقطمراقبباشید
سکتهنزنید.
سفرنیلآرمسترانگبهماهحقیقتداشت؟
مرکزناسا :نیل؟اوضاعچطوره؟
آرمسترانگ :خیلی باحاله .میزنم زمین هوا میره...
فقطیهکمحالتتهوعدارمفکرکنمدارمشکوفهمیزنم.
مرکز ناسا :قراره چندسال دیگه یه میمون از ایران بیاد
اونوری .میدیمبراتمتوکلوپرامیدبیاره.
نی��ل :نه دیگ��ه به اون��ا زحم��ت ندید .ی��ه تگری
میزن��م اس��مش رو ه��م میذاری��م «اولی��ن تگری
روی س��طح م��اه ،ب��ه افتخ��ار پرزیدن��ت کارت��ر»
کارگردان :کات! کات! خس��ته نباش��ید بچهها .دکور
رو جمع کنید االن بچههای لوکیش��ن اس��پارتاکوس
میخوانآفیشکنن .پسربدوچایبدهبهعوامل.
نیل :خوب بود آقای کارگردان؟
کارگ��ردان :عالی ب��ود .معرکه .با همی��ن حال این
کمونیستارومیگیریم.
هواپیمایگمشدهمالزیاییدربرموداست؟
برج مراقبت :کاپیت��ان! موقعیت خودتون رو گزارش
بدید.
خلبان :آقا یک��ی االن هواپیما رو ربوده ،االنم س�لام
میرسونهمیخوادصحبتکنه.گوشیخدمتتون.
رباینده :ال��و؟ برج مراقبت؟ آقا م��ن میخوام برم یه
جایی که  8ساعت کار کنم 8 ،ساعت پیش زن و بچهم
باشم 8،ساعتهمبخوابم .اینتوقعزیادیه؟
برجمراقبت :یعنیمیخوایبریایران؟
رباین��ده :ای��ران؟! نه بابا س��ر خر رو ک��ج کن بریم
آمریکایی،کانادایی،چیزی.
برج مراقبت :خیلی واداده تشریف داری .درسته توی
ایران روز  16ساعت سر کاری ولی  8ساعتش ،صبحانه
و چای قبل از ناهار و خود ناهار و چرت بعد از ناهار و چای
بعد از چرت بعد از ناه��ار و ...وای ...اون مثلث چیه؟ الو؟

وای ...چه برموداس��ت! ...فششش ...فششش( ...صدای
برخوردهواپیمابهمثلثبرمودا)
آیاهیتلرواقعاًخودکشیکرد؟
(گفتگوی هیتلر و خانم براون-مخفیگاه زیرزمینی،
برلین)
آدولفهیتلر :اوا(دربارهروحیاتوتمایالتهیتلرفکر
بدنکنید .اسممعشوقهاش«اوا»بود)
اوا براون :بله؟
آدولفهیتلر« :بله»؟دیگهنمیگی«جانم»؟
اوا براون :تو این ش��رایط؟! مشکل ما االن اینه؟ باشه.
جانم؟جانم؟
آدولف هیتلر :تو حاضری واس��ه عش��قمون چیکار
کنی؟
اوا براون :اول اونو بده من.
آدولفهیتلر :بیابگیرش .ولیبچهبازینیستا .مراقب
باش .خطرناک��ه( ...صدای خن��دهی اوا) داری چیکار
میکنی؟سرشوبگیراونور.
اوا براون :آدی؟! این ماش��ه رو بکش��م چی میش��ه؟
(تـــق!)
دردانشگاهغیرانتفاعی«ایرانیان»چهمیگذرد؟
(دفتر اس��اتید دانش��گاه – زمان اس��تراحت بین دو
کالس)
رئیس و همزمان اس��تاد اول دانشگاه :آقا این ساعت
که داشتم درس میدادم ،هیچکدوم از دانشجوها پلک
نمیزدن .حتیصندلیهاهمدقتمیکردند.
استاد دومی :ش��انس داری .من که تا اومدم دو کلوم
درباره دوستی مکتب ایرانی با «تمام کشورها» و مکاتب
حرف بزنم ،کالس شلوغ شد .خیلی حرصم میدن ولی
کورخوندن .مناهلسکتهپکتهنیستم.
اس��تاد س��ومی :آق��ا نذاری��د از اخ�لاق بهاریتون
سوءاس��تفاده کنن .ش��اگردای من میگن ش��ما که
متن انگلیس��ی قرائت میکنی چرا از راس��ت به چپ
میخونی؟ به شما چه خب؟ شما برو پی فحوای کالم.
مع��اون دانش��گاه :بله به نظر م��ن این��ا دارن از اخالق
بهاریمون سوءاستفاده میکنن .دانش��جو برداشته از
روی سایت پایاننامه دانلود کرده آورده .بابا ما خودمون
اینکارهایم .برای ما هم بله؟ ...راستی رئیس؛ چند تا از
دانشجوهای زگیل کلید کردن که چرا اینجا تا مقطع
فوقدیپلمبیشترنداریم؟
رئیس و همزمان اس��تاد اول دانش��گاه :بنده از شما
میپرسم؛ اصال مگه باالتر از فوق دیپلم هم داریم؟ برید
بهشونبگیداونچهبرایمادکتراست،برایدیگرانفوق
دیپلمه!*
*پانوشت :خوشم میاد اساتید برای خودشان یکپا
«برند» هس��تند .اصال نیازی به نام بردن و آوردن اسم
مخففومستعارواینانیست!

گاهک

بساط ارباب و رعیتی

شروع پهلوی دوم

44سال پیش ،برابر با هفدهم سپتامبر
 1970میالدی ،ملك حس��ين پادشاه
اردن قلع و قمع مبارزان فلسطيني را در
اين كش��ور آغاز كرد و ظرف  9روز شمار
زيادي از آنان را كشت .قبال فلسطينيها
چند هواپيماي مسافر غرب را ربوده و در
اردن ف��رود آورده و پ��س از پياده كردن
 300مس��افر ،هواپيماه��ا را آت��ش زده
بودند .در پي اين رويداد ،ملك حس��ين
به واش��نگتن رفت و پس از اطمينان از
حمايت نظامي آمري��كا در صورت لزوم،
قلعوقمعمبارزانفلسطينيواخراجآنان
را از اردن آغاز كرد .بيشتر جمعيت اردن
را فلسطينيها تشكيل ميدهند.

حقوقدانووبالگنویس

| آتوسا اسكويي | روزنامه نگار |

آنهنرمنداست .البتهبحثتفکیکشخصیتهنرى
و اجتماعى هنرمندانهمیشه مطرحبودهوهست ،اما
این میان الگو بودن این قشر را نیز نباید نادیده گرفت.
مانند بحثی که درخصوص س��یگار کش��یدن علنی
چنین افرادی و نظایر آن به کرات تکرار ش��ده است.
نکته درخور تامل در مبحث آداب معاشرت این است
که گاهى مثال در نقاط مختل��ف جغرافیایى تعاریف
تغییر مىکنند و این امر کامال قابل درک اس��ت .اما
درعین حال بعضى موارد ش��مول عام داشته و دارند
که چقدر خوب اس��ت از کودکى و حت��ى در مدارس
آموزش داده شود .متاسفانه یکى از نمودهاى همین
فقدان ادب و احترام متقاب��ل را هر روز و هر لحظه در
خیابان و هنگام رانندگى مشاهده مىکنیم و چه در
عمل و چه در گفتار حسابى از خجالت هم درمیآییم.
اما همین اغلب ما ،در گفتار و رفتار با دوست و آشنا و
همکار ،بسیار مبادى آداب نشان میدهیم و در نزاکت
از هم پیشى مىگیریم .راه زیادى مانده ولى مهمترین
اصلبرداشتناولینقدماست.

فوکوس ...

فسخ قرار 1975
34س��ال پیش ،برابر با بیست و ششم
ش��هریور  1359خورش��یدی ،ص��دام
حس��ین رئیسجمهوری عراق معاهده
الجزایر را بهطور یکجانبه فس��خ و سند
معاهده را جلوی دوربین تلویزیون عراق
پ��اره ک��رد .پیماننام��ه  ۱۹۷۵الجزایر
قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با
وساطتالجزایراستکهخطمرزیایران
و ع��راق در آبهای ارون��درود را تعیین
کرده است .صدام الغاي اين موافقتنامه
را مطابق با سيستم ش��وراي فرماندهي
انقالب ع��راق عنوان کرد و مس��ئوليت
قانون��ي اين الغ��ا را ب��ر دوش جمهوري
اس�لامي ايران انداخت .این تصميم به
جنگ تحميلي در  31ش��هريور 1359
منجرشدكه 94ماهبهطولانجاميد.

چندروزپیش،گذرمافتادبهمطبیکیازپزشکان
در تهران .از هم��ان ابتدای ورود ،توجهم به این نکته
جلب شد که منشی در پاسخ به تلفن بیماران ،مدام
این جمله را تکرار میکرد که وقتهای ما «آنتایم»
نیستند و ممکن است تا ۲ساعت «تلرانس» داشته
باشند .ولی البته تأکید داش��ت که بیمار باید رأس
ساعتی که به او اختصاص داده شده است ،در مطب
حاضر ش��ود و منتظر بماند .ای��نرا هم میگفت که
زمان آمدن آقای دکتر به مطب مش��خص نیس��ت.
بنابراین زمانها از س��اعت  ۱۵به بیماران اختصاص
داده میشود ،ولی در نهایت ،بسته به زمان ورود آقای
دکتر،تغییرخواهدکرد.
این کالم ساده خانم منش��ی که ترجیعبند تمام
صحبتهای تلفن��یاش با بیم��اران ب��ود – و البد
اعتراضی را هم از س��وی بیماران به دنبال نداشت-
دستکمدومعنایمشخصدارد:
اول اینکه وقت و زمان هیچیک از بیماران در برابر
وقت و زمان آقای دکتر ارزش چندانی ندارد .بیماران،
آ
بو

سپتامبر سياه

ادب مرد ،به ز هنر اوست!
چندى پیش به دیدن یک تئاتر -کنس��رت رفته
بودم .قصد نقد و بررس��ى کار را ن��دارم چون در میان
آنچه روى سِ ن اتفاق میافتاد نکتهاى قلبم را فشرد و
هرچقدر تالش کردم از نوشتنش پرهیز کنم حریف
نشدم .کارى با نسلهاى قبل و بعد از خودمان ندارم اما
نسلما،متاسفانهدرمجموعنسلبسیاربىمالحظهاى
اس��ت (واقعا ترجیح میدهم بنویس��م بىتربیت) و
یکس��رى از ابتدایىتری��ن اصول آداب معاش��رت را
یاد نگرفته اس��ت و در میانه ده��ه  30زندگى هم که
دیگر بعید است بتواند و بتوانیم یاد بگیریم! صحبت
از تئاتر  -کنس��رت بود و آن لحظه که جوان برومند و
هنرمند خواننده پیش از همخوان خانمى که بهترین
سعی خود را در کمک به اجراى او کرده است وارد سن
مىشود .شاید در نگاه اول و از منظر نظر خیلیها این
اتفاقنکتهمهمینباشداما...اینرفتاردالیلگوناگونی
میتواند داشته باشد .وقتى – احتماال  -غرور و منیت
هم به این آداب نادانى افزوده میش��ود ،ابتدایىترین
نتیجه تغییر نظر و ارادت و عالقه مخاطبان نسبت به

هرتعدادکهباشند،بایدساعتهامنتظربمانندووقت
خود را خالی نگه دارند ،تا مب��ادا خدای ناکرده آقای
دکتر چنددقیقهای بیمری��ض و بیمراجعه بماند.
آقای دکتر حتی حاضر نیست خود را مقید به ساعت
مشخصی برای حضور در مطب کند .ایشان هر زمان
کارهای دیگرش تمام شود ،یا خواب بعد از ظهرش
را کامل کند ،افتخار حضور میدهد .بیماران هم که
البتهمنتظرایشانمیمانند.
دوم اینکه خانم منش��ی -البد به سفارش آقای
دکتر -آنقدر وقتها را بهطور فش��رده و با بازههای
زمان��ی کوتاه چیده اس��ت ک��ه ام��کان مدیریت و
برنامهریزی بر این زمانها وجود ندارد .این فشردگی
برای آن است که دکتر بتواند بیماران بیشتری را در
مدت زمان مش��خص مالقات کند و در نتیجه پول
بیشتری نصیب جناب دکتر و زمان کمتری نصیب
هر بیمار شود .باید اعتراض کرد .باید به برخوردهای
اینچنینی اعتراض کرد .باید به منشی تأکید کرد
که وقت ه��ر بیمار به اندازه وقت هم��ان آقای دکتر
محترم و ارزشمند است .که آقای دکتر هم یکیاست
مانند باقی ملت با ش��رح وظایف و جایگاه مشخص.
که نشستن آقای دکتر پش��ت میز آن اتاق جوازی
نمیش��ود برای اینکه از جایی باالت��ر به مراجعین

اویس رضوانیان

هوا

73س��ال پیش ،برابر با بیست و ششم
شهریور  1320خورشیدی ،پهلوی دوم
در پی اس��تعفای پهلوي اول از سلطنت
با حض��ور در جلس��ه فوقالعاده مجلس
ش��ورای ملی ب��ه رعايت كام��ل قانون
اساس��ي س��وگند خورد و بدین ترتیب
دومین ش��اه از دودمان پهلوی ش��د .در
همين روز نيروهاي شوروي و انگلستان
بهعنوان فاتح ايران وارد تهران ش��دند و
اين شهر را به اشغال خود درآوردند و فرار
اتباعآلمانوايتالياازايرانتسريعشد.

نگاه

نشست اضطراری اتحادیه عرب در قاهره 27،سپتامبر 1970میالدی .جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در حال
میانجیگری بین یاسر عرفات ،رئیس س��ازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و ملک حسین پادش��اه اردن ،در پی بروز
«سپتامبر سیاه» .غائله سپتامبر سیاه به جنگ داخلی اردن در خالل سپتامبر  ۱۹۷۰تا ژوئیه ۱۹۷۱اطالق میشود .این
جنگ به کشته شدن هزاران نفر انجامید که بخش عمده آن فلسطینیان بودند .این نبرد مسلحانه در ژوئیه  ۱۹۷۱در
پی انتقال رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین و بخش عمده نیروهای شبه نظامی آن به لبنان پایان یافت  -توضیح در
ستونتقویمتاریخ.

نگاه کند .که ممکن اس��ت خیلی از همین بیمارانی
که در اتاق انتظار نشستهاند ،مرتب ه علمی یا موقعیت
اجتماعیشانازآنآقایدکترباالترباشد.
باید اعتراض کرد به این شیوهها و اجازه نداد بیش
از این باب ش��ود .نباید بگذاریم هر کس��ی به اعتبار
میزی که پشتش نشسته است ،برای خودش دکان
ارباب و رعیتی باز کند .اگر هم ه مراجعین شأنی برای
خود قایل باش��ند که چنین رفتار موهنی را از طرف
فالن دکتر برنتابند ،اگر همه به این شیوه وقتدهی
اعتراض کنند و اگر اعتراضش��ان نتیجه ن��داد ،از او
روگردان شوند و به پزش��ک دیگری مراجعه کنند،
آقای دکتر کجا به خودش جرأت و جسارت چنین
رفت��اری را میدهد؟ اصال اگر بیم��اری برایش باقی
نماند ،برای که میخواهد دکتری کند؟ اینطوری،
کمی که بگ��ذرد ،کمکمک یادش میآی��د از کجا
آمده و جایگاهش کجاس��ت .میآید پایینتر ،سر
جای درست خودش مینشیند و جایگاه دیگران را
هم میشناسد .میش��ود یکی مثل دیگران ،با شرح
وظایفومسؤولیتهایاجتماعیمشخص.
ماییم که اربابها را میس��ازیم .ماییم که بساط
اربابورعیتیرابرهمنمیزنیم.
oveis. rezvanian@gmail. com
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...رگباروادامهکاهشدما
بر اساس تحلیل آخرین نقش��ههای پیشیابی
هواشناسیامروزچهارشنبه،بهسببنفوذجریانات
شمالی در سواحل شمالی کش��ور و استان اردبیل،
بارش باران ،کاهش نسبی دما ،گاهی وزش باد و رعد
و برق آغاز خواهد شد و این شرایط به طور متناوب تا
پایان هفته ادامه داشته و طی این مدت دریای خزر
نیزمواجوطوفانیخواهدبود.
در  2روز آینده در س��اعات بعد از ظهر در جنوب
ف��ارس ،جنوب سیس��تان و بلوچس��تان ،جنوب
کرمان ،ش��رق فارس ،ش��مال آذربایجان شرقی و
آذربایجان غرب��ی افزایش ابر ،رگب��ار و رعد و برق

پیشبینیمیشود.
آسمان تهران امروز چهارش��نبه صاف همراه با
وزش باد است و در ارتفاعات افزایش ابر پیشبینی
میشود .همچنین حداقل و حداکثر دما در این روز
به  21و  32درجه سانتیگراد باالی صفر میرسد.
در روز پنج شنبه نیز آسمان تهران صاف در پارهای
نقاط وزش باد در بعد از ظهر رش��د ابر در ارتفاعات
پیشبینی شده است و حداقل و حداکثر دما در این
روز  19و  30درجه میش��ود .در شبانه روز گذشته
بین مراکز اس��تانها ،اهواز با  43درجه سانتیگراد
و شهرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری در
هنگامشبباحدود ۷درجهسانتیگراد،گرمترینو
خنکترینشهرهایکشوربودند.

پراکنده و وزش باد پیشبینی میش��ود .با افزایش
سرعت باد در مرزهای ش��رقی کشور طی روزهای
پنج شنبه و جمعه پدیده گرد و خاک و کاهش دید
افقی در شرق کشور بویژه منطقه زابل پیشبینی
میشود.
طی امروز و ف��ردا در برخی مناط��ق دامنههای
مرک��زی و جنوب��ی زاگرس و بص��ورت ضعیف در
ارتفاعات البرز ،ابرناکی ،رگبار موقتی ،باران گاهی
با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود .شدت
بارشها در روز پنج ش��نبه در اس��تانهای واقع در
دامنههای مرکزی و جنوبی زاگرس بیشتر خواهد
بود .در این مدت در برخی مناطق استان هرمزگان
و جنوب اس��تان کرمان نیز افزایش اب��ر و وزش باد
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