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این شرح بی نهایت... 

آنكه گوش كردن از دانش��مندان را رها 
كند، خردش بميرد.

امام علی )ع(

بدگوی بدفرجام
امشب سبكتر می زنند اين طبل بی هنگام را
يا وقت بيداری غلط بودس��ت م��رغ بام را
يک لحظه بود اين يا شبی كز عمر ما تاراج شد
ما همچنان ل��ب بر لبی نابرگرفت��ه كام را
هم تازه رويم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل
كز عهده بي��رون آمدن نتوانم اي��ن انعام را
گر پای بر فرقم نهی تشريف قربت می دهی
جز س��ر نمی دانم نهادن عذر اي��ن اقدام را
چون بخت نيک انجام را با ما به كلی صلح شد
بگذار تا جان می دهد بدگ��وی بدفرجام را
سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان
ما بت پرستی می كنيم آن گه چنين اصنام را
سعدی

درگذشت فرانتس شوبرت
186 س��ال پيش، برابر با نوزدهم نوامبر 
1828 ميالدی، فرانتس شوبرت آهنگساز 
شهير اتريشی در 31سالگی بر اثر بيماری 
تب تيفوئي��د درگذش��ت. او دوازدهمين 
فرزند در ميان 1۴ فرزند خانواده ش��وبرت 
بود و نخس��تين درس های پيان��و خود را 
از پدرش فرا گرف��ت درحالی ك��ه از برادر 
بزرگترش نواختن ساز آلتو را می آموخت. 
شاهكارهاي شوبرت و آهنگ هاي معروف 
او ازجمله سمفوني هايش پس از مرگ او از 
گوش��ه و كنار خانه اش و از داخل انباري به 
دست آمده است. شوبرت در 31سالی كه 
عمر كرد جمعا 600 آهنگ و 9 س��مفوني 

ساخت.

زادروز ایندیرا گاندی
97 س��ال پي��ش، براب��ر ب��ا نوزدهم 
نوامبر 1917 مي��الدی، اينديرا گاندي، 
نخس��ت وزير، سياس��ت مدار و يك��ی از 
برجس��ته ترين رهبران هند به دنيا آمد. 
اينديرا دختر رهبر استقالل و نخست وزير 
پيش��ين هند جواهر لعل نهرو و همسر 
فيروز گاندی از پارسيان زرتشتی هند و 
فعاالن سياسی اين كش��ور بود. او به رغم 
ارتباط نزديک خانوادگی با ماهاتما گاندی 
و خانواده اش هيچ نس��بت خويشاوندی 
با آنان نداش��ت. گاندی كه در طول عمر 
خويش 3 بار نخس��ت وزير هند ش��ده 
بود، در 31 اكتبر  س��ال 198۴ ميالدی 

به دست محافظانش كشته شد. 

سفر سادات به اسراییل
37 س��ال پي��ش، براب��ر ب��ا نوزده��م 
نوامب��ر 1977 مي��الدی، ان��ور س��ادات 
رئيس جمهوري وقت مصر وارد اسراييل شد 
و روز بعد در پارلمان اين كش��ور سخنراني 
كرد. او نخس��تين رئيس يک كشور عربي 
بود كه به دعوت دولت اسراييل به اين كشور 
رفت. س��ادات در مجلس اسراييل بر پايان 
تصرف سرزمين هاي اشغالي، تحقق حقوق 
اساسي مردم فلسطين، تضمين مرزهاي 
همه كشورهاي منطقه، حذف كاربرد زور 
و حل اختالف به وسيله راه هاي صلح آميز 
تأكيد كرد. اما مناخيم بگين، در سخنراني 
خود اشاره اي به سخنان انور سادات نكرد و 

تنها خواهان مذاكره با ساير دول عربي شد.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

اين روزها همه می ميرند، شما چطور؟! بدين جهت 
مسائل مربوط به س��المت و بيماری و مرگ و نيستی و 
فنا موردتوجه مضاعف اجتماع ق��رار گرفته و ما هم كه 
مردی هس��تيم از جنس اجتماع، گفتيم بياييم با يكی 
از مسئوالن ذيربط در امور »نمردن« گفت وگويی انجام 
دهيم و درباره دغدغه های ش��ما از ايش��ان توضيحاتی 
بخواهيم كه توجه شما را به اين گفت وگو جلب می كنيم. 

  
ش�هرونگ: در اي��ران س��االنه 18 هزار نف��ر بر اثر 
تصادفات و س��وانح جاده ای عمرش��ان را می دهند به 
مس��ئوالن زحمتكش. س��ازمان قبرس��تان ها جهت 
رفاه حال متقاضيان مسكن مهر آخرت چه تمهيداتی 

انديشيده؟
مسئول: سوال خوبی پرس��يديد هرچند اين سوال 
به صورت مستقيم در حيطه اختيارات من نيست ولی 
تا آنجايی كه بنده مطلع هستم س��ازمان قبرستان ها 
آمادگی خود را برای ارائه  خدمات بيشتر به صورت كتبی 

به خودروسازان و جاده سازان داخلی اعالم كرده. 
ش�هرونگ: ش��اهد ش��يوع بيماری های جديدی 
هس��تيم كه منش��أ نامعلوم دارند. در ضمن ما وس��ط 
تماش��ای حري��م س��لطان 50ب��ار می روي��م بالكن و 

برمی گرديم. تا كی؟!
مس�ئول: س��وال خوبی پرس��يديد ولی اگر راست 
می گويي��د، برويد اين س��وال خوب را از مس��ئولينش 
بپرسيد! بحث پارازيت به ما مربوط نمی شود. بيخود پای 

ما را در اين بحث باز نكنيد. 
شهرونگ: با توجه به اين كه شير و آبليمو و سوسيس 
كالباس و ميوه و برنج و س��بزی و كب��اب و حليم و آب 
شرب و خالصه هرچيزی كه از دهان ما وارد می شود به 
نوعی مشكل ريز و درشت بهداشتی و توليدی دارد، آيا 
مسئوالن برای ثبت معده و سيستم  هاضمه ملت ايران 
در فهرست ميراث انسانی يونسكو تالشی انجام داده اند؟

مسئول: امروز چقدر س��وال های خوبی می پرسيد! 
خوش��بختانه مردم در اين زمينه با مسئوالن همكاری 
دارند و می خورن��د. از ملت غيور ايران بار ديگر خواهش 
می كنيم تا وقتی كه م��ا بتوانيم اوضاع را سروس��امان 

دهيم، بخورند و اگر خيلی به ايش��ان فش��ار آمد با نان 
بخورند كه س��ير ش��وند، البت��ه بعضی از رس��انه های 
معلوم الحال و ش��ايعه پراكن ني��ز هم به ماج��را دامن 
می زنند. مثال پريروز يكی از خبرنگاران سس��ت عنصر 
می گفت در فالن محصول خوراكی از روغنی اس��تفاده 
می شود كه برای گريس كاری چرخدنده های صنعتی 
ساخته شده. آخر پدر آمرزيده! كدام خری روغن واكس 

كفش را برای چرخدنده استفاده می كنه؟
شهرونگ: به نظر شما كدام دستگاه مسئول اصلی 
رس��يدگی به آلودگی هوای تهران و ش��هرهای بزرگ 

است؟
مسئول: دستگاه تنفسی.

شهرونگ: ش��ما نزاع های خيابانی منجر به فوت و 
جرح را چگونه می بينيد؟

مسئول: س��وال به جايی بود. راستش من دلم چيز 
می شود وقتی دعوا می بينم. معموال عبور می كنم. اگر 
الزم باشد ببينم، منزل و بچه ها با موبايل فيلم می گيرند 

می آورند خانه و با هم می بينيم. 
ش�هرونگ: به نظرتان در كاهش اث��رات نزاع های 

خيابانی نقش كمرنگی نداريد؟
مسئول: اوايل س��واالتت بهتر بود. خب حقير بروم 
جدا كنم؟ نمی ش��ود كه. فقط از اين فرصت اس��تفاده 
می كنم و از مردم محترم درخواست می كنم ديالكتيک 
را جايگزين پراكتيسيسم كرده  يا دعوا نكنند يا اگر دعوا 

كردند، الاقل فقط فحش بدهند. 
شهرونگ: ما كی از سرطان می ميريم؟

مس�ئول: سوال خوبی ا س��ت، البته كه ما زمانش را 
نمی توانيم تضمين كنيم ولی اندكی صبر سحر نزديک 

است.
شهرونگ: لطفا پيش بينی خود از نتيجه دربی را هم 

بفرماييد.
مس�ئول: البته من مرتض��ی پاش��ايی و فوتبال را 
نمی شناس��م ولی اس��تقالل با گل های عم��ران زاده و 

صادقی يک - هيچ برنده می شود.
شهرونگ: پيام خاصی نداريد؟

مسئول: برای آقای دانش آش��تيانی در عرصه های 
مختلف زندگی آرزوی موفقيت می كنيم.

شهرونگ: به عنوان س��وال آخر؛ چرا رفتی چرا من 
بی قرارم؟

مسئول: چه سوالی... به به...
شهرونگ: خدانگهدار.

باالخره برای يک بار هم كه ش��ده، بايد مسئولی، 
كسی پيدا ش��ود و صاف و پوست كنده به شهروندان 
توضي��ح ده��د كه داس��تان اي��ن فيلم هاي��ی كه از 
بيمارستان ها، از اتاق های جراحی و از خصوصی ترين 
لحظه های زندگی افراد به بيرون درز می كند چيست 

و چرا كسی پيگير آنها نمی شود.
آخرين مثالش همين فيلم لحظه های آخر زندگی 
خواننده تازه درگذشته  پاپ بود كه درست هنگام جان 
دادن، كسی موبايل به دست باالی سرش ايستاده بود 
و از رقت انگيزترين صحنه فيلم می گرفت تا البد آن را 
بعدتر به كسانی نشان دهد و آنها هم دست به دست 
كنند و هر كسی هم كه می بيند، قيافه ناراحتی به خود 
بگيرد و آخ و واويالي��ی راه بيندازد كه يعنی دلمان به 
درد آمد از ديدار اين صحنه  جانگداز. اما اين ميان، يكی 
هم نيست كه دلش به درد بيايد از نقض اين ساده ترين 
حريم خصوصی شهروندان كه گويا ديگر هيچ نقطه ای 
امن و آرام و دنج نيست. هيچ جايی در اين خاک باقی 
نمانده است كه آدم بتواند سرش را بگذارد زمين و آرام 
بميرد، بی آن كه دوربينی، موبايلی، چيزی نظاره گرش 

باشد.
كاری به ابعاد اخالقی ماجرا ندارم كه چگونه ممكن 
است شهروندان جامعه ای تا اين حد حساسيت خود را 

نسبت به صحنه هايی اينچنين دلخراش از دست داده 
باشند. حتی به اين موضوع هم نمی پردازم كسانی كه 
امثال اين فيلم ها را دس��ت به دس��ت می چرخانند و 
برای ديدنش سر و دست می شكنند، روی ديگر همان 
آدم هايی هس��تند كه صبح زود با تخم��ه و خوراكی 
راهی تماشای مراسم اعدام می ش��وند. كاری به اين 
چيزها ندارم ك��ه پيش تر از اين هم زياد گفته ش��ده 
است و جامعه شناسان و تحليلگران اجتماعی در بابش 

هشدارها  داده اند.
ب��رای نگارنده، آن چ��ه اهميت دارد، مس��ئوليت 
حقوقی كسانی است كه چنين كنش های مجرمانه ای 
را بس��ط می دهند و كمترين نگران��ی و درنگی را هم 
بر خ��ود روا نمی دارند. جرمی رخ داده اس��ت كه هم 
عنصر قانونی برای تعقيب آن وجود دارد و هم كشف 
و شناسايی مجرم مقدور است. پس چرا نبايد پيگيری 

و عقوبتی در كار باشد؟
از يک س��و، م��اده 6۴8 قان��ون مجازات اس��المی 
پزشكان و تمامی كسانی را كه به مناسبت شغلشان 
محرم اسرار شهروندان می ش��وند )نظير پرستاران و 
حتی كادر خدماتی بيمارستان ها( ملزم به حفظ اسرار 
مردم كرده و در صورت نقض اين مهم، مجازات حبس 
و جزای نقدی ای را برای ايش��ان در نظر گرفته است. 
اين الزام متعاقبا در ماده ۴ آيين نامه  انتظامی رسيدگی 
به تخلفات صنف��ی و حرفه ای ش��اغالن حرفه های 

پزشكی 137۴ نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. 
از سوی ديگر، كشف اين كه ضبط اين صحنه ها و 

انتشارشان از سوی چه كس��ی بوده است، به هيچ رو 
كار دش��واری نيس��ت. امروز كه خدا را شكر در همه 
جا دوربين های مدار بس��ته وج��ود دارد و تمام رفت 
و آمد های مراجعان ثبت و ضبط می ش��ود و لذا تنها 
زحمتی كه برای كشف مرتكب وجود دارد، بازبينی 
و دقت در فيلم های ضبط ش��ده اس��ت. وانگهی، در 
بس��ياری از اين فيلم هايی ك��ه از اتاق های جراحی 
و بخش  مراقبت های ويژه بيمارس��تان ها منتش��ر 
می ش��ود، وضع بحرانی بيمار و موقعي��ت مكانی او 
چنان است كه منطقا تنها پرسنل پزشكی و خدماتی 
بيمارستان می توانند حضور داش��ته باشند و اساسا 
امكان تردد اف��راد متفرقه وجود ندارد. بنابراين حتی 
دايره  افرادی هم كه بايد مورد تجس��س قرار گيرند، 
آن چنان محدود اس��ت كه كش��ف مرتكب جرم به 

سادگی ميسر می شود.
نيازی به حركت های نمايش��ی و س��خنرانی های 
آتش��ين نيس��ت. كافی اس��ت آقای وزير بهداشت و 
دادستان محترم نظام پزشكی، موضوع را جدی گرفته 
و تا انتها پيگيری كنند و به تخلف شخص يا اشخاصی 
كه مرتكب چنين رفتارهايی ش��ده اند، وفق قوانين و 
مقررات رسيدگی كنند. تنها در چنين وضعيتی است 
كه می توانيم اميدوار باش��يم رفتارهايی از اين دست 
تكرار نشده يا بس��يار كاهش يابد. وگرنه هر روز و هر 
س��اعت بايد منتظر فيلم های جديد و پرده دری های 

تازه باشيم.
oveis.rezvanian@gmail.com

شهرَونگ

نگاه

فوکوس   ...

گاهک بهره بردن به نفع خودمان نه دیگران!

این کارهاي نادرست

   ایندیرا گاندی 7 س��اله در کنار مهاتما گاندی، در دوره روزه داری بلند مدت رهبر اس��تقالل هند )1924(  ایندیرا 
گاندی هنگام مرگ 67 سال داشت و قریب 16 سال بر هند حکومت کرد. قدرت و کفایت او در حکومت تا بدان حد بود 
که مردم هند بعد از ترورش به دست افراطیون »سیک«، پس��رش راجیو را، بدون تجربه کافی در کارهای دولتی و فقط 
برای ادامه راه او به رهبری خود انتخاب کردند. در بخش��ي از خاطرات دوران کودکی او آمده اس��ت: »من از نخس��تین 
سال های کودکی با سیاس��ت خو گرفتم و با سیاس��ت بزرگ ش��دم، آرزوی دوران کودکی من این بود که ژاندارک هند 

بشوم و با همین آرزو بزرگ شدم...« – توضیح در ستون تقویم تاریخ.

با درگذش��ت نابهنگام جوانی از نسل تازه موسيقی 
كش��ور كه همه صورت به نس��ل خودش پايبند بود و 
آالم و خط مشی شان را می پس��نديد و تالش داشت، 
در مسيری حركت كند كه زيبنده جامعه پيرامونی اش 
باش��د؛ موج��ی از تحلي��ل در چراي��ی اي��ن برپايی 
»بزرگداش��ت« در رس��انه های داخل و به تب��ع آن در 
كشور، برپا شد و هريک به فراخور فضای موجود رسانه 
خودشان به واكاوی اين ماجرا پرداختند و عجب نيست 
كه به سان هميش��ه رس��انه های خارج هم از منويات 
درونی خويش بگويند و س��اعت ها به بحث در اين باره 
بنشينند. اين واقعه با تغييرات جديد راديو و تلويزيون 
همراه شد و می توان رگه هايی از دور نشدن اين مديوم 
از جو عمومی را هم در برنامه هايی مشاهده كرد هرچند 
ناملموس، به اين صورت كه تالش می ش��د با توجه به 
اقبال عمومی طرفداران، خبر  يا تحليلی در اين باره ارايه 
دهد. با توجه به اين كه رس��انه های فارسی زبان در پی 
آن هستند از هر رويدادی به نفع برنامه سازی خود بهره 
برند و آيتم های مختلفی درب��اره هر موضوعی پخش 
كنند و دستمايه خبر و تفسيرشان نيز، از داخل است، 
چرا اين مهم توسط رسانه ديداری و شنيداری خودمان 
انجام نگيرد؟! در اين كه رس��انه های نوشتاری در حد 
بضاعت كوشيدند تا در چرايی اين درگذشت و ميزان 
توجه عامه )بيشتر نسل دهه 60 و 70( مطلب بنويسند 

ولی »برد« و شعاع مصرفشان به واسطه اقبال نه چندان 
زياد به نشريات، افزون نمی تواند باشد. پس الجرم اين 
تحليل ماجرا را بايد از نگاه تلويزيون مشاهده كنيم كه 
متاسفانه توجه چندانی به آن نشد. بر فرض مثال اگر 
اعالم می شد مراسم تشييع مرحوم پاشايی به طور زنده 
از شبكه ای پخش خواهد ش��د؛ با توجه به مجاز بودن 
آهنگ هايش، نمی ش��د همنوا با مردمی بود كه چند 
روزی در سوگ اين جوان در گوشه و كنار مراسمی به 
سبک خودش��ان گرفته بودند؟! اگر باور شود با همين 
دقت در نكات ريز و عمي��ق می توان در »باور« مخاطب 
جای گرفت و همراه آنان ش��د؛ آيا »فرصت و نوبت« به 
رسانه های آن طرف آبی خواهد رس��يد كه ميزگرد و 
تفسير برای اين كار بگذارند؟ حال اگر همچنين كنند 
اقبالی نخواهند داشت چه آن كه عامليت كار خودمان 
می شويم و خوراک اين جا دست اول تر از آن جا خواهد 
بود. اميد م��ی رود مديريت جديد كه رس��انه و فضای 
آن را به درستی می شناس��د با تامل و تعمق كافی در 
همين فقره، اين اميد را در مخاطب داخلی ايجاد كند 
كه می توان به سان شبكه های معروف دنيا با بيننده و 
شنونده همراه شد و اين همراهی چند قدمی هم جلوتر 
باش��د. كردار و رفتاری كه با كمی وسعت نظر و خطر 
كردن در مواقع مقتضی و تصميم های سريع اثرگذار، 

نفعش به سود رسانه و مخاطب است.

می خواهیم زنده بمانیم
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... باران در دامنه های جنوبی البرز 
داده های ماهواره های هوا شناسی نشان می دهد 
در دامنه های زاگ��رس، دامنه های جنوب��ی البرز و 
برخی مناطق جنوب غرب و غرب كش��ور ابرناكی، 
بارش باران همراه با رعد وبرق و وزش باد را خواهيم 
داشت. بارش ها در مناطق سردسير به صورت بارش 
برف خواهد بود. همچنين در ادامه روز گستره بارش 
مناطقی از شمال شرق كش��ور را نيز در بر می گيرد. 

اين وضعيت روز پنج ش��نبه در س��واحل شمالی و 
شمال ش��رق كش��ور رخ خواهد داد. روز جمعه در 
اغلب مناطق كش��ور جوی پايدار حاكم خواهد بود. 
همچنين امروز و فردا خليج فارس مواج پيش بينی 
می ش��ود.  برای امروز هوای شهر تهران صاف همراه 
با وزش باد و در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی 
پيش بينی ش��ده اس��ت. بيش��ينه هوا در اي��ن روز 
18درجه و كمينه آن 6 درجه س��انتيگراد اس��ت. 
هوای شهر تهران در روز پنج شنبه نيز صاف همراه با 

وزش باد پيش بينی شده است و از اواخر وقت شاهد 
افزايش ابر در آسمان تهران خواهيم بود. بيشترين 
دمای هوا در اين روز 19 درجه سانتيگراد و كمترين 
آن به 8درجه س��انتيگراد می رس��د.  در شبانه  روز 
گذشته بندرعباس مركز استان هرمزگان با بيشينه 
دمای 30 درجه سانتيگراد گرم ترين و شهركرد مركز 
استان چهارمحال و بختياری با كمينه دمای منفی 3 
درجه سانتيگراد خنک ترين مراكز استان كشور طی 

2۴ساعت گذشته بوده اند.
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