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این شرح بی نهایت... 

مدارا ک��ردن با مردم، س��ر لوحه ِخرد 
امام علی )ع(است.

دلیل راه
ب��وی پيراهن دلي��ل راه ش��د يعقوب را
هست از طالب فزون درد طلب مطلوب را
کاه را ب��ال و پ��ر پ��رواز گ��ردد کهرب��ا
نيست در دست اختياری سالک مجذوب را
حسن را از ديده های پاک نبود سرکشی
می کش��د آيينه بی مانع به بر محبوب را
بوته خ��اری اس��ت جنت مو دي��دار ترا
سير چشمی می کند مکروه هر مرغوب را
بی قراری می ش��ود بال و پ��ر موج خطر
نيست جز تس��ليم لنگر بحر پر آشوب را
ديد تا درد گران س��نگ م��ن بی صبر را
ش��د زبان ش��کر ام��واج ب��ا اي��وب را
پيش روشن گوهران يک جلوه دارد خار و گل
کی کند صائب تميز آيينه زشت و خوب را؟
صائب تبریزی

شروع پهلوی دوم
73 س��ال پيش، برابر با بيست و ششم 
شهريور 1320 خورشيدی، پهلوی دوم 
در پی اس��تعفای پهلوي اول از سلطنت 
با حض��ور در جلس��ه فوق العاده مجلس 
ش��ورای ملی ب��ه رعايت کام��ل قانون 
اساس��ي س��وگند خورد و بدين ترتيب 
دومين ش��اه از دودمان پهلوی ش��د. در 
همين روز نيروهاي شوروي و انگلستان 
به عنوان فاتح ايران وارد تهران ش��دند و 
اين شهر را به اشغال خود درآوردند و فرار 

اتباع آلمان و ايتاليا از ايران تسريع شد. 

سپتامبر سیاه 
44 سال پيش، برابر با هفدهم سپتامبر 
1970 ميادی، ملک حس��ين پادشاه 
اردن قلع و قمع مبارزان فلسطيني را در 
اين کش��ور آغاز کرد و ظرف 9 روز شمار 
زيادي از آنان را کشت. قبا فلسطيني ها 
چند هواپيماي مسافر غرب را ربوده و در 
اردن ف��رود آورده و پ��س از پياده کردن 
300 مس��افر، هواپيماه��ا را آت��ش زده 
بودند. در پي اين رويداد، ملک حس��ين 
به واش��نگتن رفت و پس از اطمينان از 
حمايت نظامي آمري��کا در صورت لزوم، 
قلع و قمع مبارزان فلسطيني و اخراج آنان 
را از اردن آغاز کرد. بيشتر جمعيت اردن 

را فلسطيني ها تشکيل مي دهند. 

فسخ قرار 1975
34 س��ال پيش، برابر با بيست و ششم 
ش��هريور 1359 خورش��يدی، ص��دام 
حس��ين رئيس جمهوری عراق معاهده 
الجزاير را به طور يک جانبه فس��خ و سند 
معاهده را جلوی دوربين تلويزيون عراق 
پ��اره ک��رد. پيمان نام��ه 1975 الجزاير 
قراردادی ميان کشورهای ايران و عراق با 
وساطت الجزاير است که خط مرزی ايران 
و ع��راق در آب های ارون��درود را تعيين 
کرده است. صدام الغاي اين موافقت نامه 
را مطابق با سيستم ش��وراي فرماندهي 
انقاب ع��راق عنوان کرد و مس��ئوليت 
قانون��ي اين الغ��ا را ب��ر دوش جمهوري 
اس��امي ايران انداخت. اين تصميم به 
جنگ تحميلي در 31 ش��هريور 1359 

منجر شد که 94 ماه به طول انجاميد. 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

وقتی جرج دبليو بوش می خواست قانون »شکنجه 
برای اقرار گرفتن از مظنونين به عمليات تروريس��تی« 
را تصويب کند، به يکی از نمايندگان مخالف اين طرح 
گفت:  »اگر زن و بچ��ه ات )منظورش همان خوار و مادر 
خودمان بوده-مترجم( در هواپيما باشند و بمب گذار را 
دس��تگير کنيد و او با زبان خوش نگويد که بمب را کجا 
مخفی کرده، چی می کنی؟« شنود که از شکنجه بدتر 
نيس��ت! ما می خواهيم بگوييم با اين ک��ه زياد صورت 
خوشی ندارد ولی در راستای جمله طايی »هدف وسيله 
را توجيه می کند« از شنود بهره برده ايم که گره از چند 
معمای بزرگ تاريخ معاصر بگشاييم.  فقط مراقب باشيد 

سکته نزنيد. 

سفر نيل آرمسترانگ به ماه حقيقت داشت؟
 مرکز ناسا:  نيل؟ اوضاع چطوره؟

 آرمسترانگ:  خيلی باحاله.  می زنم زمين هوا می ره...  
 فقط يه کم حالت تهوع دارم فکر کنم دارم شکوفه می زنم. 
مرکز ناسا:  قراره چند سال ديگه يه ميمون از ايران بياد 

اون وری.  می ديم برات متوکلوپراميد بياره. 
 ني��ل:  نه ديگ��ه به اون��ا زحم��ت نديد.  ي��ه تگری 
می زن��م اس��مش رو ه��م می ذاري��م »اولي��ن تگری 
 روی س��طح م��اه، ب��ه افتخ��ار پرزيدن��ت کارت��ر«

کارگردان:  کات! کات! خس��ته نباش��يد بچه ها.  دکور 
رو جمع کنيد االن بچه های لوکيش��ن اس��پارتاکوس 

می خوان آفيش کنن.  پسر بدو چای بده به عوامل. 
 نيل:  خوب بود آقای کارگردان؟

 کارگ��ردان:  عالی ب��ود.  معرکه.  با همي��ن حال اين 
کمونيستا رو می گيريم. 

هواپيمای گمشده مالزيايی در برموداست؟
برج مراقبت:  کاپيت��ان! موقعيت خودتون رو گزارش 

بديد. 
خلبان:  آقا يک��ی االن هواپيما رو ربوده، االنم س��ام 

می رسونه می خواد صحبت کنه.  گوشی خدمتتون. 
رباينده:  ال��و؟ برج مراقبت؟ آقا م��ن می خوام برم يه 
جايی که 8 ساعت کار کنم، 8 ساعت پيش زن و بچه م 

باشم، 8 ساعت هم بخوابم.  اين توقع زياديه؟
برج مراقبت:  يعنی می خوای بری ايران؟

 رباين��ده:  اي��ران؟! نه بابا س��ر خر رو ک��ج کن بريم 
آمريکايی، کانادايی، چيزی. 

برج مراقبت: خيلی واداده تشريف داری.  درسته توی 
ايران روز 16 ساعت سر کاری ولی 8 ساعتش، 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 چيه؟ الو؟ 

وای... چه برموداس��ت!... فششش...  فششش...  )صدای 
برخورد هواپيما به مثلث برمودا(

آيا هيتلر واقعاً خودکشی کرد؟
)گفتگوی هيتلر و خانم براون-مخفيگاه زيرزمينی، 

برلين(
آدولف هيتلر:  اوا )درباره روحيات و تمايات هيتلر فکر 

بد نکنيد.  اسم معشوقه اش »اوا« بود(
اوا براون:  بله؟

آدولف هيتلر:  »بله«؟ ديگه نمی گی »جانم«؟
اوا براون:  تو اين ش��رايط؟! مشکل ما االن اينه؟ باشه.  

جانم؟ جانم؟
آدولف هيتلر:  تو حاضری واس��ه عش��قمون چيکار 

کنی؟
اوا براون:  اول اونو بده من. 

آدولف هيتلر:  بيا بگيرش.  ولی بچه بازی نيستا.  مراقب 
باش.  خطرناک��ه...  )صدای خن��ده ی اوا( داری چيکار 

می کنی؟ سرشو بگير اونور. 
اوا براون:  آدی؟! اين ماش��ه رو بکش��م چی ميش��ه؟ 

)ت���ق!(

در دانشگاه غيرانتفاعی »ايرانيان« چه می گذرد؟
)دفتر اس��اتيد دانش��گاه – زمان اس��تراحت بين دو 

کاس(
رئيس و همزمان اس��تاد اول دانشگاه:  آقا اين ساعت 
که داشتم درس می دادم، هيچکدوم از دانشجوها پلک 

نمی زدن.  حتی صندلی ها هم دقت می کردند. 
استاد دومی:  ش��انس داری.  من که تا اومدم دو کلوم 
درباره دوستی مکتب ايرانی با »تمام کشورها« و مکاتب 
حرف بزنم، کاس شلوغ شد.  خيلی حرصم ميدن ولی 

کور خوندن.  من اهل سکته پکته نيستم.  
اس��تاد س��ومی:  آق��ا نذاري��د از اخ��اق بهاريتون 
سوءاس��تفاده کنن.  ش��اگردای من می گن ش��ما که 
متن انگليس��ی قرائت می کنی چرا از راس��ت به چپ 
 می خونی؟ به شما چه خب؟ شما برو پی فحوای کام.  
مع��اون دانش��گاه:  بله به نظر م��ن اين��ا دارن از اخاق 
بهاريمون سوءاستفاده می کنن.  دانش��جو برداشته از 
روی سايت پايان نامه دانلود کرده آورده.  بابا ما خودمون 
اين کاره ايم.  برای ما هم بله؟...  راستی رئيس؛ چند تا از 
دانشجوهای زگيل کليد کردن که چرا اين جا تا مقطع 

فوق ديپلم بيشتر نداريم؟ 
 رئيس و همزمان اس��تاد اول دانش��گاه:  بنده از شما 
می پرسم؛ اصا مگه باالتر از فوق ديپلم هم داريم؟ بريد 
بهشون بگيد اونچه برای ما دکتراست، برای ديگران فوق 

ديپلمه!*
*پانوشت:  خوشم مياد اساتيد برای خودشان يکپا 
»برند« هس��تند. اصا نيازی به نام بردن و آوردن اسم 

مخفف و مستعار و اينا نيست!

چندروز پيش، گذرم افتاد به مطب يکی از پزشکان 
در تهران. از هم��ان ابتدای ورود، توجهم به اين نکته 
جلب شد که منشی در پاسخ به تلفن بيماران، مدام 
اين جمله را تکرار می کرد که وقت های ما »آن تايم« 
نيستند و ممکن است تا 2ساعت »تلرانس« داشته 
باشند. ولی البته تأکيد داش��ت که بيمار بايد رأس 
ساعتی که به او اختصاص داده شده است، در مطب 
حاضر ش��ود و منتظر بماند. اي��ن را هم می گفت که 
زمان آمدن آقای دکتر به مطب مش��خص نيس��ت. 
بنابراين زمان ها از س��اعت 15 به بيماران اختصاص 
داده می شود، ولی در نهايت، بسته به زمان ورود آقای 

دکتر، تغيير خواهد کرد.  
اين کام ساده  خانم منش��ی که ترجيع بند تمام 
صحبت های تلفن��ی اش با بيم��اران ب��ود – و البد 
اعتراضی را هم از س��وی بيماران به دنبال نداشت- 

دست کم دو معنای مشخص دارد:  
اول اين که وقت و زمان هيچ يک از بيماران در برابر 
وقت و زمان آقای دکتر ارزش چندانی ندارد. بيماران، 

هر تعداد که باشند، بايد ساعت ها منتظر بمانند و وقت 
خود را خالی نگه دارند، تا مب��ادا خدای ناکرده آقای 
دکتر چنددقيقه ای بی  مري��ض و بی مراجعه بماند. 
آقای دکتر حتی حاضر نيست خود را مقيد به ساعت 
مشخصی برای حضور در مطب کند. ايشان هر زمان 
کارهای ديگرش تمام شود، يا خواب بعد از ظهرش 
را کامل کند، افتخار حضور می دهد. بيماران هم که 

البته منتظر ايشان می مانند.  
دوم اين که خانم منش��ی- البد به سفارش آقای 
دکتر- آن قدر وقت ها را به طور فش��رده و با بازه های 
زمان��ی کوتاه چيده اس��ت ک��ه ام��کان مديريت و 
برنامه ريزی بر اين زمان ها وجود ندارد. اين فشردگی 
برای آن است که دکتر بتواند بيماران بيشتری را در 
مدت زمان مش��خص ماقات کند و در نتيجه پول 
بيشتری نصيب جناب دکتر و  زمان کمتری نصيب 
هر بيمار شود.   بايد اعتراض کرد. بايد به برخوردهای 
اين چنينی اعتراض کرد.   بايد به منشی تأکيد کرد 
که وقت ه��ر بيمار به اندازه  وقت هم��ان آقای دکتر 
محترم و ارزشمند است. که آقای دکتر هم يکی ا ست 
مانند باقی ملت با ش��رح وظايف و جايگاه مشخص. 
که نشستن آقای دکتر پش��ت ميز آن اتاق جوازی 
نمی ش��ود برای اين که از جايی باالت��ر به مراجعين 

نگاه کند. که ممکن اس��ت خيلی از همين بيمارانی 
که در اتاق انتظار نشسته اند، مرتبه  علمی يا موقعيت 

اجتماعی شان از آن آقای دکتر باالتر باشد.  
بايد اعتراض کرد به اين شيوه ها و اجازه نداد بيش 
از اين باب ش��ود. نبايد بگذاريم هر کس��ی به اعتبار 
ميزی که پشتش نشسته است، برای خودش دکان 
ارباب و رعيتی باز کند. اگر همه  مراجعين شأنی برای 
خود قايل باش��ند که چنين رفتار موهنی را از طرف 
فان دکتر برنتابند، اگر همه به اين شيوه  وقت دهی 
اعتراض کنند و اگر اعتراضش��ان نتيجه ن��داد، از او 
روگردان شوند و به پزش��ک ديگری مراجعه کنند، 
آقای دکتر کجا به خودش جرأت و جسارت چنين 
رفت��اری را می دهد؟ اصا اگر بيم��اری برايش باقی 
نماند، برای که می خواهد دکتری کند؟ اين طوری، 
کمی که بگ��ذرد، کم کمک يادش می آي��د از کجا 
آمده و جايگاهش کجاس��ت.   می آيد پايين تر، سر 
جای درست خودش می نشيند و جايگاه ديگران را 
هم می شناسد. می ش��ود يکی مثل ديگران، با شرح 

وظايف و مسؤوليت های اجتماعی مشخص.  
ماييم که ارباب ها را می س��ازيم. ماييم که بساط 

ارباب و رعيتی را بر هم نمی زنيم.  
oveis.  rezvanian@gmail.  com

شهرَونگ

نگاه

فوکوس   ...

گاهک

ادب مرد، به ز هنر اوست! 

بساط ارباب و رعیتی

   نشست اضطراری اتحادیه عرب در قاهره، 27 سپتامبر 1970 میالدی. جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در حال 
میانجی گری 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 1970 تا ژوئیه 1971اطالق می شود. این 
جنگ به کشته شدن هزاران نفر انجامید که بخش عمده آن فلسطینیان بودند. این نبرد مسلحانه در ژوئیه 1971 در 
پی انتقال رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین و بخش عمده نیروهای شبه نظامی آن به لبنان پایان یافت - توضیح در 

ستون تقویم تاریخ.

چندی پيش به ديدن يک تئاتر- کنس��رت رفته 
بودم.  قصد نقد و بررس��ی کار را ن��دارم چون در ميان 
آنچه روی ِسن اتفاق می  افتاد نکته ای قلبم را فشرد و 
هرچقدر تاش کردم از نوشتنش پرهيز کنم حريف 
نشدم. کاری با نسل های قبل و بعد از خودمان ندارم اما 
نسل ما، متاسفانه در مجموع نسل بسيار بی  ماحظه ای 
اس��ت )واقعا ترجيح می دهم بنويس��م بی تربيت( و 
يکس��ری از ابتدايی تري��ن اصول آداب معاش��رت را 
ياد نگرفته اس��ت و در ميانه ده��ه 30 زندگی هم که 
ديگر بعيد است بتواند و بتوانيم ياد بگيريم!  صحبت 
از تئاتر - کنس��رت بود و آن لحظه که جوان برومند و 
هنرمند خواننده پيش از همخوان خانمی که بهترين 
سعی خود را در کمک به اجرای او کرده است وارد سن 
می شود.  شايد در نگاه اول و از منظر نظر خيلی ها اين 
اتفاق نکته مهمی نباشد اما...  اين رفتار داليل گوناگونی 
می تواند داشته باشد.  وقتی – احتماال - غرور و منيت 
هم به اين آداب نادانی افزوده می ش��ود، ابتدايی ترين 
نتيجه تغيير نظر و ارادت و عاقه مخاطبان نسبت به 

آن هنرمند است.  البته بحث تفکيک شخصيت هنری 
و اجتماعی هنرمندان هميشه مطرح بوده و هست، اما 
اين ميان الگو بودن اين قشر را نيز نبايد ناديده گرفت.  
مانند بحثی که درخصوص س��يگار کش��يدن علنی 
چنين افرادی و نظاير آن به کرات تکرار ش��ده است.   
نکته درخور تامل در مبحث آداب معاشرت اين است 
که گاهی مثا در نقاط مختل��ف جغرافيايی تعاريف 
تغيير می کنند و اين امر کاما قابل درک اس��ت. اما 
درعين حال بعضی موارد ش��مول عام داشته و دارند 
که چقدر خوب اس��ت از کودکی و حت��ی در مدارس 
آموزش داده شود.  متاسفانه يکی از نمودهای همين 
فقدان ادب و احترام متقاب��ل را هر روز و هر لحظه در 
خيابان و هنگام رانندگی مشاهده می کنيم و چه در 
عمل و چه در گفتار حسابی از خجالت هم درمی آييم. 
اما همين اغلب ما، در گفتار و رفتار با دوست و آشنا و 
همکار، بسيار مبادی آداب نشان می دهيم و در نزاکت 
از هم پيشی می گيريم. راه زيادی مانده ولی مهم ترين 

اصل برداشتن اولين قدم است. 
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... رگبار و ادامه كاهش دما 
بر اساس تحليل آخرين نقش��ه های پيش يابی 
هواشناسی امروز چهارشنبه، به سبب نفوذ جريانات 
شمالی در سواحل شمالی کش��ور و استان اردبيل، 
بارش باران، کاهش نسبی دما، گاهی وزش باد و رعد 
و برق آغاز خواهد شد و اين شرايط به طور متناوب تا 
پايان هفته ادامه داشته و طی اين مدت دريای خزر 

نيز مواج و طوفانی خواهد بود.
در 2 روز آينده در س��اعات بعد از ظهر در جنوب 
ف��ارس، جنوب سيس��تان و بلوچس��تان، جنوب 
کرمان، ش��رق فارس، ش��مال آذربايجان شرقی و 
آذربايجان غرب��ی افزايش ابر، رگب��ار و رعد و برق 

پراکنده و وزش باد پيش بينی می ش��ود. با افزايش 
سرعت باد در مرزهای ش��رقی کشور طی روزهای 
پنج شنبه و جمعه پديده گرد و خاک و کاهش ديد 
افقی در شرق کشور بويژه منطقه زابل پيش بينی 

می شود.
طی امروز و ف��ردا در برخی مناط��ق دامنه های 
مرک��زی و جنوب��ی زاگرس و بص��ورت ضعيف در 
ارتفاعات البرز، ابرناکی، رگبار موقتی، باران گاهی 
با رعد و برق و وزش باد پيش بينی می شود. شدت 
بارش ها در روز پنج ش��نبه در اس��تان های واقع در 
دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس بيشتر خواهد 
بود. در اين مدت در برخی مناطق استان هرمزگان 
و جنوب اس��تان کرمان نيز افزايش اب��ر و وزش باد 

پيش بينی می شود.
آسمان تهران امروز چهارش��نبه صاف همراه با 
وزش باد است و در ارتفاعات افزايش ابر پيش بينی 
می شود. همچنين حداقل و حداکثر دما در اين روز 
به 21 و 32 درجه سانتی گراد باالی صفر می رسد. 
در روز پنج شنبه نيز آسمان تهران صاف در پاره ای 
نقاط وزش باد در بعد از ظهر رش��د ابر در ارتفاعات 
پيش بينی شده است و حداقل و حداکثر دما در اين 
روز 19 و 30 درجه می ش��ود. در شبانه روز گذشته 
بين مراکز اس��تان ها، اهواز با 43 درجه سانتی گراد 
و شهرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختياری در 
هنگام شب با حدود 7 درجه سانتی گراد، گرم ترين و 

خنک ترين شهرهای کشور بودند.
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