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این شرح بی نهایت... 

عاجزترين مردم کسی است که نتواند 
امام حسين )ع(دعا کند.

 ُمشک مسلسل
دانم که دلم به مهر تو خرسندست

اندازه مهر تو ندانم چندست
رخسار تو دلگشا و لب دلبندست
گفتار خوش تو روح را پيوندست

 پيوسته همی جفا نمايی تو مرا
از بَرداری مگر تو ديوان جفا
آگاهی نيست از وفا هيچ ترا

ای جان پدر نه شير مرغ ست وفا

 زلف و خط آن سرو قد سيمين بر
از مشک مسلسل ست يا سنبل تر
زان زلف گفت عنبر و مشک خطر

از خط بفزود روی او زينت و فر
فرخی سيستانی

اعالم جمهوری در تركيه 
91 س��ال پيش، برابر با بيس��ت ونهم 
اکتب��ر 1923مي��ادی، پارلمان ترکيه 
که »مجلس کبير« عنوان داشت رأي به 
جمهوري شدن اين کشور داد و به اتفاق 
آرا مصطفي کمال پاش��ا )آتات��رك( را به 
رياس��ت جمهوري برگزيد. اين مجلس 
همچنين پايتخت را از استانبول )حاشيه 
اروپا( به آنقوره )آنكارا( در آناتولي )آسياي 
صغير( انتق��ال و ترکي را زبان رس��مي 
همه کش��ور قرار داد. به اين ترتيب شهر 
استانبول )قسطنطنيه( پس از 16قرن، 
مقام خ��ود به عنوان پايتخ��ت و صحنه 

قدرت را از دست داد.

دو سوء قصد در تهران
89 س��ال پي��ش، براب��ر با هفت��م آبان 
يحي��ی  محم��د  1304خورش��يدی، 
کيوان قزوينی، معروف ب��ه واعظ قزويني، 
شاعر و روحاني ضدسرمايه داري که روزنامه 
»نصيحت« را منتش��ر می کرد در ميدان 
بهارستان – مقابل س��اختمان مجلس - 
ترور ش��د. هنوز به درستي انگيزه اين قتل 
و طراحان آن روشن و شناخته نشده اند. او 
مقاالت تندي بر ضد فساد مالي، اجحاف و 
احتكار و نبود مروت و انصاف در ثروتمندان 
و آزمندي آنان منتشر مي کرد. يک سال بعد 
در همين روز سيدحس��ن مدرس نماينده 
مجلس در تهران مورد سوءقصد قرار گرفت 

و مجروح شد. 

حمله به صحرای سينا
58 س��ال پيش، برابر با بيس��ت ونهم 
اکتبر 1956ميادی، اسراييل با استفاده 
از وضعيت بغرنجی ک��ه ملي کردن آبراه 
س��وئز در مناس��بات مصر با انگلستان و 
فرانس��ه به وجود آورده بود حمله نظامي 
خود را به مص��ر با ف��رود آوردن چترباز 
در شرم الش��يخ )جنوب صحراي سينا( 
و س��پس تص��رف »غ��زه« آغاز ک��رد و 
انگلستان و فرانسه هم به آن پيوستند و 
هواپيماهاي نظامي انگلستان مستقر در 
پايگاه اين کشور در قبرس به مصر حمله 
بردند. آماده ش��دن ش��وروی برای ورود 
به ماجرا آمريكا را مجب��ور کرد به عنوان 
ميانجی وارد ميدان ش��ده و مهاجمان را 

مجبور به ترك مخاصمه کند.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

خيال می کنيد اين فقط ما هستيم که از شب تا صبح 
يک جور و از صبح تا ش��ب صدج��ور، کابوس می بينيم؟ 
نه دوس��ت گرامی! سياس��تمداران و ضخيمان عالم نيز 
خيلی ش��ب ها کابوس می بينند و ما با استفاده از آخرين 
شيوه های »شنود ملی« کابوس های برخی از اين حضرات 
را کش��ف و ضبط کردي��م که دعوت می کنيم ش��ما هم 

تعدادی از آنها را بخوانيد: 
     

نخس�ت وزیر ژاپن: گودزيا به نيروگاه فوکوش��يما 
حمله کرده و تم��ام کارمن��دان زن را زير دس��ت و پا له 
می کن��د. تلويزي��ون دولتی ژاپ��ن ب��دون هماهنگی با 
نخست وزير دارد با گيدورا مصاحبه می کند. گيدورا جلوی 
دوربين می گويد: »من از طرف بيگانگان مامور شده بودم 
خودم رو به شكل گودزيا دربيارم و نيروگاه فوکوشيما رو 
بريزم به هم.« شرف و غيرت س��امورايی نخست وزير به 
جوش آمده و تصميم می گيرد خودکشی کند اما هرچه 
شمشير را در شكم خود فرو می کند اتفاقی نمی افتد و از 
بخت بد. شمشيرش چينی از آب درمی آيد. هی فرو کن، 

هی نمير... هی فرو کن، هی نمير...
    

صدراعظم آلمان: دو خانم خيلی جدی به او نزديک 
می ش��وند. اولی که جدی تر اس��ت به او می گويد: »خانم 
اين چه لباسيه پوشيديد؟« عمه آنگا هر کاری می کند 
زبانش بند آمده و نمی تواند حرف بزند. خانم عبوس ادامه 
می دهد: »تش��ريف بياريد با ما بريم مرکز تا ببينيم پدر و 
مادر شما خبر دارن که اآلن شما کجاييد... تشريف بياريد... 
گفتم بيا... بيا ببينم...« آن يكی خانم مهربان تره می گويد: 
»نه... خانوم خوبيه. قول ميده ديگه درست لباس بپوشه. به 
جای اين که ببريمش مرکز، بنزش رو می گيريم به جاش 
پرايد می ديم که ديگه بره مرکِز مرکِز مرکز!« شنيده شده 
خانم مرکل از فردای ديدن اين خواب به جای تخت خواب 

در تابوت می خوابد.
    

رئيس جمه�وری جمه�وری خلق چي�ن: خواب 
می بيند يک هفته به انتخابات رياست جمهوری  سال 84 
ايران مانده و اصاح طلبان ايران روی يک کانديدای واحد 

اجماع کرده اند. 
    

والدیمير پوتين، مبصر روسيه: لب پرتگاه عميقی، 

يک صندلی گذاش��ته اند ک��ه روی يك��ی از پايه هايش 
ايس��تاده. روی صندلی يک قبضه کاالش��ينكف است و 
پوتين روی آن به سختی تعادلش را حفظ می کند. فرياد 
می زند: »کمک... کم��ک...« صدايی به او می گويد: »قول 
ميدی نيروگاه بوشهر رو تموم کنی؟« پوتين فرياد می زند: 
»دا... دا... ق��ول ميدم قول ميدم.« ص��دا می گويد: »قول 
ميدی بذاری بقيه همس��ايه ها هم توی دريای کاسپين 
شنا کنند؟« فرياد می زند: »قول ميدم قول ميدم.« صدا 
می گويد: »پاتو از زندگی اوکراين می کش��ی بيرون يا به 
ناتو بگم بياد؟« پوتين ضجه می زن��د: »قول ميدم... قول 
مي��دم...« صدا می گويد: »مردك! به تو هم ميش��ه گفت 
رئيس جمهوری روس��يه؟! اينجوری کشور ما با سوييس 
چه فرقی می کنه؟!« و بعد از اين جمله، صاحب صدا يعنی 

جناب استالين پوتين را هل می دهد پايين و...
    

فرانس�وا اوالن�د و برلوس�کونی: راس��تش اي��ن 
المذهب ها کابوسشان از رويای ما شيرين تر بود! تعريف 

کردنش هم اصا راه ندارد. زن و بچه پای روزنامه نشسته .
    

اش�رف غنی احم�دزی: بعد از چندي��ن و چند ماه 
خواب ديدن، امش��ب قس��مت هفتصد و س��ی و ششم 
سريال خواب های اوست و باالخره امشب معشوقه اش را 
زير درخت انار تنها گي��ر آورده و می خواهد حرف دلش را 
به او بزند و از اين قبيل قضايا. دختر آرزوهايش شبيه اين 
مينياتورهای زاغارت وسط ديوان حافظ است و يک پياله و 
يک تنبور در دست دارد. اشرف غنی تا می آيد بگويد »شما 
مرا کشته کردی...« عبداهلل عبداهلل از باالی درخت می پرد 

روی دوشش و می گويد: »تک خوری؟«
     

س�فير بلژیک در ایران: خواب می بيند در بروکسل 
دارد يه قل دو قل بازی می کند که يكدفعه اينترنت کند 
می شود ولی مردم واکنشی نش��ان نمی دهند. بعضی از 
سايت ها هم فيلتر شده ولی مردم راضی به نظر می رسند 
و انگار نه انگار. می رود کنار پنجره و می بيند شيخ حسن 
جوری و عده ای از مردم ايران با مشعل و دشنه زير پنجره 
ايستاده اند و طی مراسم باش��كوهی بروکسل را تسخير 
کرده اند. )البته چيزی که برای ايش��ان خاطره است برای 

ما تاريخ بيهقی ست(
    

باراک اوباما: خواب می بيند بايد بين اين چهار گزينه 
يكی را انتخاب کند: 1( ديدن اخبار ورزشی بانوان از شبكه 
سه ايران. 2( ديدن کلهم اجمعين حرکات و سكنات امير 
تتلو. 3( بلند کردن مو تا روی شانه 4( عمليات زمينی عليه 

داعش در عراق. 

درباره داستان اسيدپاشی بسيار اين جا و آن جا 
صحبت شده و هر کس ماجرا را از نگاهی واکاويده 
است و شايد تكرار آن سخنان ديگر لطفی نداشته 
باشد. اما از ميان تمام حواشی اين حكايت تلخ، يكی 
که بيشتر از بقيه به چشمم آمد و برايم آزار دهنده 
شد، اين بود که هم خود قربانيان و هم خانواده های 
ايشان و هم ديگرانی که خبر را نقل می کردند، در 
گفت وگوهايش��ان تا حد امكان تاش می کردند 
قربانی را از منظر اخاقی منزه نشان داده و به اين 
ترتيب ثابت کنند که او مستحق چنين اتفاقی نبوده 
است. برای مثال، پدر يكی از قربانيان دخترش را 
محجبه ای معرفی می کرد که هيچ گاه نمازش ترك 
نشده بود و هميش��ه در کار خير پيش قدم بود و با 
اين مقدمات اين سوال را می پرسيد که گناه دختر 
من چه بوده است که چنين بايی را سرش آوردند؟ 
يكی ديگر از قربانيان، خود را از خانواده مذهبی ای 

معرفی می کرد که هيچ گاه با پوشش نامناسب در 
جامعه ظاهر نش��ده بود و آن روز هم با لباس فرم 
دانش��گاه در تردد بود و با اين توضيحات، اين ادعا 
که هدف جانيان افراد بدحجاب بوده اس��ت را رد 
می کرد. همسر يكی ديگر از قربانيان هم با اصرار بر 
اين که نام همسرش افشا نشود، بر اين نكته تاکيد 
می کرد که همسرش شهروند محجبه ای بوده و در 
اثبات اين فضيلت همسرش، پای شهادت دوستان 

و آشنايان را هم به ميان می کشيد.
به اعتقاد نگارنده، توجيهاتی از اين دست، بدترين 
شيوه ای است که برای به تصوير کشيدن زشتی و 
نادرستی جنايت های اين چنينی می تواند به کار 
گرفته شود. چرا که اين بيان، ناخواسته اين معنای 
مخالف بسيار نادرست را در ذهن متبادر می کند که 
اگر کسی اين اوصاف و فضيلت ها را نداشته و برای 
مثال از حجاب مناسبی برخوردار نبوده يا حسن 
شهرت نداشته باشد، ايرادی ندارد که قربانی چنين 
جنايتی ش��ود. به عبارت ديگر، اگر چه قطعا مورد 
نظر گويندگان چنين نبوده اس��ت، اما نحوه بيان 
ايشان چنين اس��ت که انگار، نه به اصل ماجرا، که 

تنها به انتخاب خود يا عزيزانشان برای قربانی شدن 
در اين جنايت معترض هستند و از اين منظر است 

که آن را  برنمی تابند.
حادثه آن قدر هولناك اس��ت که ني��از به هيچ 
توضيحی در توصيف ش��خصيت قربان��ی ندارد. 
امنيت ش��هروندان، با هر مش��ی و عقيده ای، بايد 
تامين شود و اين تامين مقيد به وجود هيچ وصفی 
نيس��ت. همچنان  که قانون ه��م در برخورداری 
ش��هروندان از حقوق ش��هروندی، تفاوتی ميان 
محجبه و بدحجاب، يا شهروند نيكوکار و بی خير 

قائل نشده است.
در جامعه ای که حتی ذهن ش��هروندان عادی 
هم نوعی تفكيک نانوش��ته را مي��ان آحاد جامعه 
در برخورداری از ابتدايی ترين حقوق ش��هروندی 
پذيرفته و حتی قربانيان ه��م در توصيف ظلمی 
که بر ايشان رفته است، ناگزير به توجيه اوصاف و 
خصايص شخصی و اعتقادی خود می شوند، زنگ 
خطری وجود دارد که بايد ب��رای درمان آن گامی 

به پيش نهاد.
oveis.rezvanian@gmail.com

شهرَونگ

دریچه

فوکوس   ...

گاهک
ماه شور، ماه حماسه

در حاشيه

   تندیس کوروش کبیر در پارک المپیک س��یدنی. ۷ آبان )۲۹ اکتبر(، که تاریخ نویس��ان آن را روز ورود کوروش به 
بابل می دانند به پیشنهاد سازمان بین المللی نجات پاسارگاد، به نام »روز کوروش« انتخاب و نام گذاری شده است.

خيابان ها با پرچم هاي سياه صحنه آرايي مي شوند. 
گروه ه��اي مختلف از پير و جوان، پارچه نوش��ته های 
مزين به »يا امام حس��ين)ع(« را ب��ر ورودي کوچه ها 
نصب مي کنند. گروه هايي که نه تمرين طوالني مدت 
داشته اند و نه مربي خاصي و تنها عشق است که باعث 
مي ش��ود اينچنين يک  دل و يک  ص��دا گام بردارند. 
عش��قي که در دس��ته هاي عزاداري ب��ه نهايت خود 
مي رسد. در نمايشگاه »عطر سيب« )تجهيز هيأت های 
شهر تهران( امسال 2200 هيأت عزاداری حضور خود 
را به ثبت رس��اندند و اين چنين است که 2200 تيم، 
بدون مربي و تمرين در يک  ماه قشنگ ترين اجراها را 
به ارمغان مي آورند. از تهران که بگذريم، در ايام محرم 
هرکدام از شهرهاي کشور آيين هاي خاص خود را براي 
عزاداري برپا می دارند. در تبريز هيأت هايي وجود دارد 

که فرهنگ و اصل کمک کردن ب��ه ديگران را به  طور 
ويژه اي دنبال مي کنند. در دس��ته هاي عزاداري شهر 
زنجان نذورات نقدی براي ذبح قربانی جمع مي ش��ود 
که با اجازه افراد َخير، خرج ايتام و موسسه هاي خيريه 
مي شود، کما اينكه امسال نيز ميليون ها ريال از سوی 
مردم به زينبيه اعظم زنجان اهدا شده است. اين ماه، ماه 
دستگيري از محرومان است. ماه کمک به هم نوع. ظهر 
عاشورا در بس��ياري از شهرها، مردم هرکجا که باشند 
خود را به دسته هاي عزاداري مرکزي شهر مي رسانند. 
عاشقانی که دوستدار حماسه سازان کربا هستند. آنها 
با تمام وجود مي آيند و با ش��ور و شعور حسيني شان 
جهانيان را انگشت به دهان می کنند. شوری که گويا 
هيچ دوربينی توانايی به تصوير کشيدن تمام ابعاد آن 

را ندارد. 

كابوس سياستمداران

naeemator@gmail.com|    نعيم تدین  |   کارتونیست |

پدرام ابراهيمی
طنزنویس
pedram7@gmail.com

 نشاني: تهران ،  فلكه دوم صادقيه
  ابتدای  بزرگراه محمدعلی جناح
 کوچه شهيد طاهريان، شماره 24
سامانه پيام كوتاه : 3000097

كدپستی:1483778617
فکس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
چاپ: روزتاب

توزیع : شرکت پيام رسان پيروز شرق
تلفن امور شهرستان ها: 88942900  

فکس:88942910

... بارش باران در مركز و جنوب كشور
بر اس��اس داده های ماهواره های هواشناسی، 
برای 3 روز آينده در س��واحل غربی دريای خزر 
ابرناکی، ب��ارش پراکنده باران گاه��ی همراه با 
رعد و برق و وزش باد پيش بينی می ش��ود. اين 
وضعيت امروز چهارشنبه در مناطقی از جنوب 
غرب کشور و در روز پنج ش��نبه عاوه بر آن در 
مناطق��ی از اس��تان های واق��ع در دامنه ه��ای 

زاگرس نيز رخ می دهد.
از غروب روز پنج شنبه سامانه ديگری، مناطق 
غربی کش��ور را در بر می گيرد که گستره بارش 
آن دامنه های جنوبی البرز و همچنين مناطقی 
از مرکز و جنوب کشور را نيز در بر خواهد گرفت. 
به دليل اثر طوفان حاره ای نيلوفر، از چهارشنبه 

تا پايان هفت��ه جاری دري��ای عمان، ب��ه ويژه 
مناطق شرقی آن، مواج خواهد بود.

آسمان تهران در روز چهارشنبه کمی ابری و 
به تدريج با افزايش اب��ر و گاهی وزش باد همراه 
خواهد بود. همچني��ن حداقل و حداکثر دما در 
اين روز به 9 و 17 درجه سانتی گراد باالی صفر 
می رس��د. در روز پنجشنبه نيز آسمان پايتخت 
کمی ابری بتدري��ج افزايش ابر و درپاره ای نقاط 
رگب��ار و رعد وبرق و وزش باد پيش بينی ش��ده 
است و حداقل و حداکثر دما در اين روز به 11 و 

16 درجه سانتيگراد خواهد رسيد.
بنا ب��ر اعام مرک��ز کنت��رل و پايش محيط 
زيست کشور، هوای تهران طی روز گذشته در 
شرايط سالم قرار داشته است. شاخص کيفيت 
آالينده های منواکس��يد کربن، ازن، دی اکسيد 

نيت��روژن و دی اکس��يد گوگ��رد در پايتخ��ت 
به ترتيب ب��ر روی اع��داد 26، 9، 33 و 22 قرار 
گرفته اس��ت. ش��اخص کيفيت ه��وای تهران 
درباره آالينده ذرات معلق کمتر از 10 ميكرون 
و 2/5 ميكرون به ترتي��ب روی اعداد 38 و 45 

قرار دارد. 
در ش��بانه روز گذش��ته اه��واز مرکز اس��تان 
خوزستان با بيشينه دمای 35 درجه سانتيگراد 
گرم ترين و ش��هرکرد مرکز استان چهارمحال و 
بختياری ب��ا کمينه دمای 2 درجه س��انتيگراد 
خنک ترين ش��هرهای کش��ور طی 24 ساعت 
گذش��ته بوده اند. طی روز گذش��ته استان های 
اردبيل و چهارمحال وبختي��اری، خنک ترين و 
اس��تان های هرمزگان و  خوزس��تان گرم ترين 

استان های ايران بوده اند.
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