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این شرح بی نهایت... 

بدانيد بيناترين ديدگان ديده اى است كه 
نگاهش به خير و صالح باشد.

امام علی )ع(

نرگس مست
در دير مغان آمد يارم قدحی در دست

مست از ِمی و می خواران از نرگس مستش مست
در نعل سمند او شکل َمه نو پيدا
وز قد بلند او باالى صنوبر پست

آخر به چه گويم هست از خود خبرم چون نيست
وز بهر چه گويم نيست با وى نظرم چون هست
شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست
گر غاليه خوش بو شد در گيسوى او پيچيد
ور وسمه كمانکش گشت در ابروى او پيوست

بازآى كه بازآيد عمر شده حافظ
هر چند كه نايد باز تيرى كه بشد از شست

حافظ

درگذشت کاترین کبیر
218 س��ال پيش، برابر با هفدهم نوامبر 
1796 مي��الدى، كاتري��ن دوم معروف به 
كاترين كبير، امپراتريس كش��ور روس��يه 
كه به مدت ۳۴ س��ال اين مقام را داش��ت 
در 67س��الگی درگذش��ت. كاترين با نام 
سوفيا اوگوستا آنهالت زِربست، در پروس 
متولد ش��ده بود و پس از آن كه به مذهب 
ارتودكس درآمد نام كاترين را براى خويش 
انتخاب كرد. نام روسی او يکاترينا الکسيوونا 
بود. تاريخ نگاران قديم ايران��ی از وى با نام 
»خورش��يدكاله« ياد كرده اند. كاترين در 
امور سلطنت جدى و س��خت كوش بود و 
حس جاه طلبی و قدرت اراده او را در راهی 

انداخت كه همتراز با پتركبير قرار گرفت. 

گشایش آبراه سوئز
1۴5 س��ال پيش، برابر با هفدهم نوامبر 
1869 ميالدى، آبراه سوئز آغاز به كار كرد. 
اين آبراه به رغم مخالفت دولت انگلس��تان 
كه نمي خواست دسترسي ديگران به هند 
آسان شود، طبق طرح مهندس فرانسوي 
»فرديناند دو لس��پوس« س��اخته ش��د. 
عمليات مربوط به ساخت اين آبراه كه بعداً 
انگليسي ها در آن ش��ريك شدند 10 سال 
طول كشيد و ۴00 ميليون فرانك فرانسه 
هزينه داش��ت. هر  س��ال به طور متوسط 
18 هزار كش��تي از اين آبراه مي گذرد. اين 
آبراه كمك بزرگي به تس��هيل و گسترش 
تجارت ش��رق و غرب كرده است. در سال 
1956، در پي ملي اعالم شدن آبراه سوئز، 
دولت هاي انگلستان، فرانسه و اسراييل بر 

ضد مصر وارد جنگ شدند.

اختراع »ماوس« کامپیوتر 
۴۴ س��ال پيش، برابر با هفدهم نوامبر 
1970 ميالدى، دكتر داگالس انگلبارت، 
دانش��مند الکترونيك نروژي تبار مقيم 
آمريکا، »ماوس« را كه باعث تسهيل كار 
با كامپيوتر می شد به عنوان اختراع ثبت 
كرد. اين تنها اخت��راع دكتر انگلبارت به 
 )Tools( ش��مار نمی رود زي��را او اب��زار
و واژه ه��اي كامپيوت��ر را هم نوش��ته و 
تنظيم كرده اس��ت. انگلبارت در  س��ال 
2000 عالي ترين نشان علمي آمريکا را 
از رئيس جمهوري وق��ت اياالت متحده 

دريافت كرد.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

خدا بيامرزد منوچهر نوذرى را. مسابقه هفته اش 
هر شب جمعه خانواده ها را دور هم جمع و سرگرم 
می كرد. جدا از اثرات سوئی كه اين مسابقه بر روى 
افزايش جمعيت داشت، خيلی خاطره ساز شد و ما 
امروز می خواهيم به سبك همان مسابقه، داستانی 
براى شما تعريف كرده سپس سواالتی از دل آن براى 
ش��ما مطرح كنيم. اميدواريم با سه چراغ روشن به 
كار خود پايان دهيد. فقط براى بار چندم می گوييم، 

سيزده ساله ها راه نيفتند بيايند مسابقه. 
  

داستان 
آقا مجيد سوار تاكسی شد. راننده راديو را خاموش 
كرد و گفت: »ساكت بابا! ش��ما راس ميگيد. ما هم 
پشت گوشامون مخمليه« و به غرولند كردن ادامه 
داد: س��ه تا دانش��جو دارم. هنوز مملکت وزير علوم 
نداره. )در اين برهه حس��اس كه وزير جديد قراره به 
مجلس معرفی بشه پيش��نهاد می كنيم دراين باره 
مطلب ننويس��ی. ممنون - دبير س��رويس( راننده 
سرفه اش گرفت و بعد از تمام شدن سرفه، حرفش 
را فراموش كرد. بعد توى آينه  گفت: »آقا خبر نداريد 
باالخره اي��ن مذاكره هس��ته اى چی ش��د؟ توافق 
می كنن يا بچه هامونم كه به سن ما برسن اينا دارن 
مذاكره... )برادر! ما می گيم برهه حس��اس رو درک 
كن شما ميرى سراغ جاهاى حس��اس تر؟ خودت 
خوشت مياد برن س��راغ نقاط حساست؟ بحث رو 
عوض كن( راننده دوباره س��رفه اش گرفت. صداى 
سرفه هاى خشك او باعث شد آقا مجيد آه سوزناكی 
بکشد. راننده از او پرسيد چرا آه می كشد؟ آقا مجيد 
گفت: »ياد اين خواننده خدا بيامرز افتادم. بنده خدا 
چقدر اذيت شد.« مسافر صندلی عقب گفت: »آره 
بابا طفلکی. ما پريش��ب رفتيم براش شمع روشن 
كنيم مام��ورا ريختن... )ديگه دارى س��ر ش��وخی 
دستی رو باز می كنيا! اينا رو می نويسی توقع دارى 
چاپ هم بش��ه؟ اون هم تو اين برهه حساس؟ حاال 

چه اصراريه طنز سياسی بنويسی؟ طنز اجتماعی 
بنويس به تم روزنامه هم بيشتر مياد(... راننده بلند 
بلند سرفه كرد و حرف مس��افر قطع شد. آقا مجيد 
گفت: »آره آقا به بعضی چيزا بيخود كليد می كنن. 
مثال ديدى كه؟ الکی الکی ميزبانی واليبال از دست 
رفت. خب مثال خانما اگه می رفتن استاديوم، چی 
می ش��د؟... )برادر اين بود طن��ز اجتماعی؟ اون هم 
در چنين برهه حساس��ی؟ عوضش كن ياال( راننده 
سرفه می كرد كه آقا مجيد گفت: »خب دوس دارى 
برى دكتر؟ دلمون ريش ش��د آقا. يه دكتر برو ببين 
چرا اين قدر س��رفه می كنی؟« رانن��ده گفت: »اى 
آقا... دكتراى االن كه چيزى بارش��ون... )آقا ما رو با 
جامعه پزشکی طرف نکن. شکايت می كنن حاال بيا 
و جمعش كن. عکسمون رو به عنوان تحت تعقيب 
می دن به تزريقاتيا اونا هم پدرمونو در ميارن( راننده 
از فرط سرفه داشت به ديدار حق نائل می گشت كه 
يك ماشين  هاچ بك بدون هيچ صغرا كبرايی از جاى 
پارک خارج شد. راننده زد روى ترمز و ديد راننده ى  
هاچ بك يك خانم اس��ت. از پنجره ش��اگرد داد زد: 
»آخه زن رو چه ب��ه... )چی؟! می خواى روزنامه رو با 
جامعه ى بانوان طرف كنی؟ اون هم در اين هفته ها؟ 
برهه می دونی چيه اصال؟! مثل آدم داستان بی خطر 
تعريف می كنی يا بيام؟( متاسفانه راننده بر اثر سرفه 
زياد همان پشت فرمان درگذش��ت. در همين اثنا 
پيرى سوار بر خرى داشت از خيابان عبور می كرد... 
)انجمن حمايت از حيوانات شکايت كنن ما وثيقه 
مثيقه نميذاريما(... خدا بيام��رز چقدر جاى راننده 
االن خاليه. هنوز صداى سرفه هايش در گوشم است. 
القصه؛ پيرى داشت دست در گردن خرش از خيابان 
عبور می كرد. يکی از آنها آبنباتی از جيبش درآورد و 
شروع كرد به ليس زدن - البته اگر انجمن ليسندگان 
شاكی نمی ش��ود- قصه ما به سر رس��يد، كالغه به 

خونه ش نرسيد.
سوال: آبنبات در دست كدام شخصيت داستان 

بود؟
الف( دست آقا مجيد 

ب( دست راننده
ج( دست پيرمرد

د( ]يد[ خر

1- رفت��م قصابی ۳ كيلو گوش��ت خريدم، ش��د 
97 هزار تومان. صندوق دار از كارت بانکی ام به اشتباه 
9 هزار و 700 توم��ان كم كرد. به خانه كه رس��يدم 
فهميدم اشتباه كرده. اما دير وقت بود، فردا هم جمعه. 
تا بقيه پول را ببرم پس بدهم دو س��ه روزى به درازا 
كش��يد. در اين ميان، موضوع را با چند تن در ميان 
گذاشتم. يکی از آنها گفت حاال می خواهی بروى پول 
را پس بدهی؟ گفتم بله. تو چه می گويی؟ گفت اگر 
می خواهی با گوشتی كه خريدى، نذرى درست كنی 
و خير كنی كه برو بقيه پول را بده، خوراک نذرى بايد 
حالل حالل باش��د. می خواهی نذرى درست كنی؟ 
گفتم نه، براى مصرف خودمان است. گفت پس نرو 
بده! قصاب ها وضع شان خوب است. اولش پنداشتم 
دارد شوخی می كند اما كمی كه به حرف زدن ادامه 
داد ديدم نه، جدى می گويد. استدالل شگفت انگيزى 

بود. ساعتی درباره اش انديشيدم كه بنياد اين نگرش 
چيس��ت؟ به اين نتيجه رس��يدم كه او به رسم هاى 
آيينی و درس��ت برگزار كردن آنه��ا، بيش از اخالق 
انس��انی و رعايت آن اهميت می دهد؛ فرا تر نشاندن 

آيين بر اخالق. 
2- شب ميهمان يکی از آشنايان بوديم. از سر كار 
رفتم خانه ش��ان. كتابی خريده بودم و در دستم بود. 
پس از احوالپرسی گفت ببينم چه می خوانی و اين چه 
كتابی است كه دارى؟ كتاب را دادم. كمی اين طرف 
و آن طرف��ش كرد و گفت بد نيس��ت اما ببين وقتی 
می خواهی كتاب بخرى كتابی بخر كه جلد مرتب و 
قشنگ داشته باشد تا وقتی می گذارى در كتابخانه، 
به چشم بيايد و نما داشته باشد. بعد دستم را گرفت و 
برد آن سوى اتاق و گفت ببين، اينجورى كتاب بخر. 
ديدم دو قفسه كامل كتابخانه اش، كتاب هاى ذبيح اله 
منصورى اس��ت و همه، هم ان��دازه و مرتب، كنار هم 
چيده شده اند و معلوم بود كه ماه ها و شايد سال هاست 
كه دس��ت نخورده اند و اليش��ان هم باز نشده است. 
گفتم درسته خيلی مرتبه اما فالنی به گمانم كتابخانه 

را با دكور عوضی گرفته اى و كتاب را با بلور! 
۳- گفتم نوش��ته هاى تارنمايت��ان زياد كيفيت 
ندارد. باي��د بکوش��يد نوآورانه و گيرا تر بنويس��يد. 
نوش��تن هم تمرين می خواهد. اگر براى تمرين در 
روان نوش��تن، منبع خوب، جمع و جور، و كاربردى 
هم می خواهيد داريوش آش��ورى دارد و در اينترنت 
هم هست. جمله هايی را از رسانه هاى فارسی برگزيده 
و ويرايش كرده اس��ت. براى پرهي��ز از بيش از اندازه 
دراز شدن جمله ها و جمع شدن چند فعل در پايان 
جمله، می تواني��د از آن بهره بگيري��د. گفتند بابا ما 
می خواهيم در اين تارنما، درددل كنيم و می خواهيم 
كه بس��ا فرادس��تی آن را بش��نود. نمی خواهيم كه 
نويس��ندگی مان را به رخ بکش��يم. م��ا می خواهيم 
درد هايمان را بازگ��و و گاهی هم فرياد بزنيم حاال تو 
آمده اى و می گوي��ی اينجورى نگويي��م و آنجورى 
بگوييم؟! گفتم اگر می گوييد فرادستان به اين تارنما 
نظر دارند بهترنويسی، بهتر نيست؟ يادتان نرود كه 
 به گفته فردوس��ی: »س��خن ماند از تو همی يادگار

سخن را چنين خوارمايه مدار.«

شهرَونگ

داستانه

فوکوس   ...

حرف روز
لحظه های عاشقانه 

قانون برخی مردمان

   92 س��ال پیش، برابر با هفدهم نوامبر 1922 میالدی، محمد شش��م آخرين س��لطان عثماني ك��ه از اين مقام خلع 
شده بود به دولت ايتالیا پناهنده ش��د و تا پايان عمر در ايتالیا اقامت گزيد. سلطان محمد ششم كه 4 سال سلطنت كرد 
سی و شش��مین و آخرين امپراتور عثمانی بود. اين امپراتوری كه روزگاری بر بالکان، شمال آفريقا، مديترانه شرقی و 
جزيرة العرب حکومت می كرد در جنگ جهانی اول از متحدان آلمان بود كه شکس��ت خورد و فرو پاشید. اكنون جمهوری 

تركیه بر باقیمانده آن )آناتولی( تاسیس شده است.

زن نصف ش��ب از خواب بيدار شد. همسرش در 
رختخواب نبود. با دلهره ژاكتش را پوشيد و به دنبال 
او به طبقه پايين رفت. ش��وهرش در آش��پزخانه 
نشسته بود، در حالی  كه يك فنجان قهوه روبرويش 
قرار داشت. مرد در حالی  كه به ديوار زل زده بود در 
فکرى عميق فرو رفته بود. گويی خاطرات ساليان 
دور را در ذهن��ش مرور می ك��رد. زن كمی درنگ 
كرد. متوجه شد همس��رش ضمن نوشيدن قهوه 
اشك هايش را آرام آرام پاک می  كند. زن تصميمش 
را گرفت. در حالی  كه داخل آشپزخانه می  شد آرام 
زمزمه كرد: »چی  شده عزيزم؟ چرا اين موقع شب 
اينجا نشس��تی؟« مرد نگاهش را از ديوار برداشت، 
لحظه اى به همسرش نگريس��ت و گفت: »طورى 
نيس��ت. ياد قديم ها افتادم. 20 سال پيش كه تازه 
با هم آش��نا ش��ده بوديم. يادته؟« زن كه حسابی  

تحت تاثير احساسات ش��وهرش قرار گرفته بود، 
چشم هايش پر از اش��ك ش��د. گفت: »آره يادمه. 
خوب يادمه.« مرد به سختی  ادامه داد: »يادته وقتی 
پدرت متوجه دوستی ما شد چه حالی پيدا كرد؟« 
زن كنار همسرش روى صندلی نشست و سعی كرد 
لبخند بزند. گف��ت: »آره يادمه. بابا خيلی عصبانی 
شد. خون جلوى چش��م هاش رو گرفته بود.« مرد: 
»يادته وقتی  پدرت اس��لحه اش رو به س��مت من 
گرفته بود و می گفت يا با دختر من ازدواج می كنی  
يا 20 سال می  فرستمت زندان، من چطور مثل بيد 
به خودم می لرزيدم؟!« زن ج��واب داد: »آره عزيزم 
يادمه. خوب يادمه.« مرد آه بلندى كشيد و گفت: 
»می دونی عزيزم... اگه اون موقع رفته بودم زندان، 

تا االن آزاد شده بودم!«
نتيجه اخالقی: نتيجه اخالقی ندارد!

مسابقه هفته در این برهه حساس
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بر اساس آخرين نقشه هاى پيش يابی هوا شناسی 
طی 2۴ س��اعت پيش رو در ش��هرهاى صنعتی و 
پرجمعي��ت تهران، اصفه��ان، الب��رز، اراک، قزوين 
و مش��هد آس��مان غبارآلود پيش بينی می ش��ود. 
همچنين از امروز صبح با ورود سامانه بارشی به كشور 
از شمال غرب و غرب مواجه هستيم. اين سامانه كه 
ورود آن س��بب ابرناكی، بارش ب��اران و برف و وزش 
باد خواهد شد به تدريج از بعد از ظهر امروز عالوه بر 
مناطق فوق، جنوب غرب، دامنه هاى مركزى زاگرس 
و دامنه هاى البرز را نيز ف��را گرفته و موجب افزايش 
ابر و بارش باران و در مناطق سردس��ير سبب بارش 
برف می ش��ود.  از سه شنبه به تدريج در شمال غرب 
از مقدار ابر ها كاس��ته می شود، ولی در جنوب غرب، 

غرب، دامنه هاى مرك��زى و جنوبی زاگرس و برخی 
مناطق دامنه هاى جنوبی رش��ته كوه البرز بارش ها 
ادام��ه خواهد داش��ت. با نفوذ جريان هاى ش��مالی 
گستره بارش ها به سواحل درياى خزر و شمال شرق 
كشور كشيده می شود و سبب كاهش دماى هوا در 
نيمه شمالی كشور خواهد ش��د. در روز چهارشنبه 
س��واحل درياى خزر و شمال شرق كش��ور با بارش 
پراكنده همراه بوده و به  تدريج تا اواخر چهارش��نبه 
سامانه بارشی از شمال شرق كشور خارج می شود.  
آسمان تهران امروز نيمه ابرى، به عالوه غبارمحلی 
و در اوايل شب با بارش پراكنده پيش بينی می شود. 
همچنين حداق��ل و حداكثر دما در اي��ن روز به 6 و 
15 درجه س��انتی گراد باالى صفر می رسد. در روز 
سه ش��نبه نيز آس��مان پايتخت نيمه اب��رى گاهی 
ابرى، با بارش پراكنده و وزش باد پيش بينی ش��ده 

اس��ت و حداقل و حداكثر دما در اي��ن روز به 6 و 1۳ 
درجه سانتيگراد خواهد رس��يد.  بر اساس داده هاى 
دريافتی از ايستگاه هاى سنجش آلودگی هواى شهر 
تهران در 2۴ ساعت گذشته، شاخص كيفيت هواى 
تهران در شرايط ناسالم براى گروه هاى حساس قرار 
داشته اس��ت. ميانگين غلظت آالينده ذرات معلق 
كمت��ر از 2/5 ميکرون هوا فرا تر از ح��د مجاز بوده و 
ش��اخص كيفيت هوا به لحاظ آاليندگی اين ذرات 
با افزايش ۳1 عددى نس��بت به روز گذشته بر روى 
عدد 1۴0 قرار گرفته اس��ت.  در شبانه  روز گذشته 
بندرعباس مركز اس��تان هرمزگان با بيشينه دماى 
۳1درجه سانتيگراد گرم ترين و شهركرد مركز استان 
چهارمحال و بختيارى با كمينه دماى منفی ۳ درجه 
س��انتيگراد خنك ترين مراكز استان كشور طی 2۴ 

ساعت گذشته بوده اند. 
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