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این شرح بی نهایت... 

ميوه خرد مدارا کردن با مردم است.
امام علی )ع(

غم
ما به غم خو کرده ايم ای دوست ما را غم فرست
تحفه ای کز غم فرستی نزد ما هردم فرست
جامه هامان چاک ساز و خانه هامان پاک سوز
خلعه هامان درد بخش و تحفه هامان غم فرست
چون به ياد ما رسی دستی به گرد خود برآر
گر همه اشکی به دست آيد تو را، آن هم فرست
خستگی س��ينه  ما را خيالت مرهم است
ای به هجران خسته ما را، خسته را مرهم فرست
يوسف گم گش��ته ما زير بند زلف توست
گه گهی ما را خبر زان زلف خم در خم فرست
زلف تو گر خاتم از دس��ت سليمان در ربود
آن بر او بگذار وز لعلت يکی خاتم فرس��ت
رخت خاقانی در اين عالم نمی گنجد ز غم
غمزه ای بر هم زن و او را بدان عالم فرس��ت
خاقانی شروانی

سالروز رییسعلی دلواری
99 س��ال پيش، برابر با دوازدهم شهريور 
1294خورشيدی، رييس��علي دلواري در 
33س��الگي، از پش��ت هدف گلوله يکی از 
افراد )خائن( خود قرار گرفت و به ش��هادت 
رسيد. رييسعلي بعد از اين که قواي اشغالگر 
انگليس بوشهر را به تصرف خود درآورد، به 
مقابله با تجاوزگران پرداخت و شکست هاي 
س��نگيني بر آن��ان وارد کرد. قي��ام مردم 
تنگستان حدود 7 س��ال به طول انجاميد. 
هدف اصلی تنگس��تانی ها از مقابله با قوای 
انگلستان، پاسداري از بوشهر، دشتستان و 
تنگس��تان و جلوگيري از نفوذ قواي بيگانه 
به درون س��رزمين ايران و دفاع از استقالل 

وطن بود. 

نوسازی آرامگاه فردوسی
86 سال پيش، برابر با دوازدهم شهريور 
1307خورش��يدی، کار نوس��ازي آرامگاه 
فردوسي، شاعر بزرگ ايرانی که عمر خود 
را وقف خدمت به ايران و زبان پارسي کرده 
بود در توس خراسان آغاز شد. بنای جديد 
آرامگاه پس از تکميل و آنگاه تزيين مجدد، 
بيس��تم مهرماه  س��ال 1313هجري طي 
مراسمي با حضور پهلوی اول، مستشرقين، 
ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان کشور و 
مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت. 
طراحی مقبره اين ش��اعر ب��زرگ برعهده 
حسين لرزاده گذاشته ش��ده بود. 34 سال 
بعد، اين بنا توسط هوش��نگ سيحون به 

شکل کامل بازسازی شد. 

درگذشت دكتر حسابي
22 س��ال پيش، برابر با دوازدهم شهريور 
1371خورشيدی، دکتر محمود حسابی، 
پدر فيزيک نوي��ن ايران در 90س��الگي و 
هنگام معالجه بيماري قلب در بيمارستان 
دانش��گاه ژنو ب��درود حيات گف��ت. دکتر 
حسابي تنها شاگرد ايراني آلبرت انيشتين 
بود و عالوه بر آن با دانشمندان و نويسندگان 
بزرگ دنيا مانند برتراند راس��ل و آندره ژيد 
ارتباط علمي داش��ت. معروف ترين تئوري 
علمي دکتر حس��ابي، نگره بي نهايت بودن 
ذرات است که باالترين نشان کشور فرانسه 
را براي او به ارمغان آورد. دکتر حس��ابی در 
 سال 1990 به عنوان مرد علمي  سال جهان 

و مرد بين المللي  سال 1991 انتخاب شد. 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

تنها خوب��ی بحث های سياس��ی اين اس��ت ک��ه باعث 
می شود بعضی از فاميل ها را دير به دير ببينيم. به خصوص 
شوهرخاله ام را که اگر تحليل های دری وری، المپيک و مدال 
طال داشت، او »چين« به حس��اب می آمد! به سن و سالش 
هم که اص��ال انتقادپذيری نمی آيد يعن��ی درواقع نمی داند 
انتقادپذيری چيست. حتی درباره استکان و نعلبکی منزلش 
هم کس��ی نمی تواند انتقاد کند! از طرفی ه��م من نظرات 
و اعتقاداتم را از جوی آب پيدا نکرده ام که اگر کس��ی به آنها 
تاخت، چي��زی نگويم، حاضرم هر هزين��ه ای بدهم ولی در 
مقابلش سکوت نکنم. ديشب بعد از چند ماه با مادرم رفتيم 
منزل خاله که دلمان باز ش��ود. والده مکرمه توی راه گفت: 
»وقتی رسيديم با صفدر بحث سياس��ی راه نندازيا. کدورت 
پيش مياد، خوب نيست«. اين صفدر همان شوهرخاله من 
اس��ت. بايد بگويم که او اوايل آدم نچسبی نبود ولی از وقتی 
بازنشسته شده و صبح تا شب پای تلويزيون می نشيند، ژن 
تحمل ناپذير بودن مادرزادی اش فعال ش��ده و چنين حال 

وخيمی را رقم زده. 
سر شب رس��يديم. س��الم و عليک و احوالپرسی و چاق 
س��المتی و نم��ک ريختن ه��ای مصنوعی که تمام ش��د، 
نش��يمنگاه را روی مبل گذاش��ته و نگذاش��ته صفدرخان 
س��اعت را نگاه کرد و ريموت را با عجله برداشت و زد کانال 
2 که بيست و سی ببيند. )شما شاهد باشيد که خودش سر 
شوخی دستی را باز کرد( رو به پسرخاله ام گفتم: »سی دی 
خام آوردم. جديد مديد چ��ی داری؟« او هم گفت: بيا برويم 
اتاق. رفتيم پ��ای کامپيوتر ک��ه هم تع��دادی از فايل های 
تحقيقاتی - علمی که متين دانلود کرده بود را ببينيم، هم 
از جلوی تلويزيون فرار کرده باشيم. چيزی کمتر از سه ربع 
بعد برگشتيم خط مقدم. صفدر آقا صدايم کرد و خنده خنده 
فلش مموری را فرو کرد کنار تلويزيون و گفت: »بيا. اين جای 
اخبارو برات ضبط کردم ببينی!« اين اقدامش اصال سازنده 
نبود. خبری که ضبط کرده بود، رياس��ت چمران بر شورای 
شهر بود با تأکيد بر اين که مسجدجامعی ديگر رئيس شورا 
نيست. البته اگر کسی فارسی نمی دانست و فقط گرافيک 
خبر را می ديد خيال می کرد کس��ی، فراری و تحت تعقيب 

است. سعی کردم وارد بازی  صفدرخان نشوم. 
گف��ت: »ای ول اهلل. اين می دونه مديريت ش��هری يعنی 

چی«. 
توی دلم گفت��م فقط تو که به چيپس می گی چيس��پ 
درباره مديريت ش��هری نظر نداده بودی. تو برو سينوهه ات 
رو بخون. چيکار داری به اين کارها؟ بيرون دلم گفتم: »واال 

ما يک راستگو توی شورا داريم به تنهايی کار 10 چمران را 
می کنه«. 

گفت: »خوبه خودتم می دونی فقط يه راستگو نداريد!« 
گفتم: »صفدرخان خأل ش��ما توی موسس��ه تحقيقات 
استراتژيک بدجور احساس ميشه! حاال بگذريم. چه خبر از 

چراغونی مشهد؟!« 
گفت: »نه خداييش بی تعصب حساب کنيم، توی اين يه  

سال شورای شهر کار نکرده«. 
اي��ن »درس��ت کار نک��رده« احتم��اال يعن��ی اين که او 
می خواسته بدون کارت از الی شکاف گيت BRT رد بشود 
و جلويش را گرفته اند. گفتم: »آره... تهران داش��ت می شد 

نيويورک، اين يک سال وقفه همه چيو به هم ريخت«. 
تلويزي��ون  از  ي��ه چي��زی  گف��ت: »ش��ما جوون��ا 
می زني��د.  ح��رف  الک��ی  همين ج��وری  ديدي��د... 
بهت��ره«.  نيوي��ورک  از  اين ج��ا  بدوني��د،  ق��در   اگ��ه 
خدايا؟! ميهمان حبيب خداس��ت، ميزبان که نيست. پس 
با اجازه: »صفدرخ��ان مبارکه. اس��م نيوي��ورک رو از کجا 

شنيديد؟«. 
گفت: »بچه جون برو هم س��ن و س��التو دست بنداز. من 
نبودم سه روز ماموريت رفتم باکو؟ شما جوونا همه رو مسخره 

می کنيد ولی هيچ کاری ازتون بر نمياد«. 
ديگر وقت اقدام عملی بود. گفتم: »راس��ت ميگيد. شما 
وقتی جوون بوديد حسابی اهل عمل بوديد. اصال اهل عمل 

بودن از سر و روتون می باره«. 
گفت: »تونس��تيم، کرديم. ش��ما جای ما بوديد االن اين 

مملکت صد  سال عقب افتاده بود«. 
نفهميدم منظورش از »اين مملکت« کدام کش��ور بود. 
گفتم: »ببخش��يدا. ش��ما مملکت رو جلو انداخت��ی با اين 

سيستمت؟«
گفت: »بچه جون درست حرف بزنا! جلوی مادرت چيزی 

بهت نمی گم دور بر ندارا!«
گفتم: »دور برمی دارم ببين��م کدوم بی وجودی می خواد 
حرف بزن��ه. اصال بيا بري��م کوچه ببينم چي��کار می خوای 

بکنی«. 
آمد جلو ک��ه کار را فيزيکی کند من هم زانوي��م را آماده 
کرده بودم برای اقدام متقابل ک��ه يکهو صدای زنگ آمد! ما 
خواستيم حواسمان از دعوای سياسی مان پرت نشود، ولی با 
ديدن دو تا چهره آشنا روی آيفون تصويری خانه شوهرخاله 
خشکمان زد! متين پسرخاله م رفت پای آيفون و با تعجب 

پرسيد: کيه؟
رئيس جديد شورای ش��هر و رئيس قديم يکصدا گفتند: 
ماييم! خاله ام از آشپزخانه آمد و گفت: يعنی با کی کار دارند؟ 

مسجدجامعی از پش��ت آيفون گفت: راس��تش اومديم 
بگيم دعوا نکنيد بابا! ما که راضی نيستيم! اين قدر هم که فکر 
می کنيد دعواها جدی نيست! حاال در رو باز می کنيد يا بريم؟!

در زير آفتاب/ تنها صداي توس��ت که مي ماند، نه بهِت 
گزمه هاي تماشا /  تنها صداي توست 

فلس��فه معاصر، حريمدارِ اعتبارِ  صفات انس��اني است 
و يک��ي از تالش هايش، رهان��دن جاِن انس��ان ها از دوزِخ 
بي ثمري ها اس��ت، بي ثمري هايي که در سايه نمور پول و 
قدرت، ريشه مي دواند و ادبيات، طنين نفس هاي شکسته 
و خس��ته وجدان انسان هاست و نبِض تپنده زندگي است 
آن جا که زندگ��ي، تنها در ب��وي پول و هيمن��ه قدرت و 
قلدري سنجيده مي شود و دريغا... فلسفه و ادبيات معاصر 
جهان، تالش دارد تا جان مخاطبان خ��ود را از بي ثمري و 
بيهودگي ه��ا برهاند. آنهايي که بر اين منوال بر فلس��فه و 
ادبيات تأمل دارند زياد نيستند. نمي توان براي اين خانواده 
جمعيتي پرشمار را تصور کرد. پيوستن به کاروان روشنان 
فلسفه و ادبيات، قدرت نديدن بسياري چيزها را مي طلبد 
که اين قدرت در همه کس س��راغ گرفتني نيس��ت. تنها 
کس��اني مي توانند چنين قدرتي را در جان خود پرورش 
دهند که تواناي��ي درک عميق جهان معنا ه��ا را در خود 
داشته باشند. به سهم خود متاسفم که در روزگاري زندگي 
مي کنم ک��ه ادبيات و اديبان��ش در جغرافياي ما حرمت و 
اعتبار خود را ندارند و براي طلب کردن آن، بايستي از جان 
خويش مايه بگذارند. يعني اين که در ايستگاه مرگ متوقف 

شوند تا آن جا، اعتبارآفريني شان نمودار شود. 
استاد ما، خانم پرفسور زيگريد لطفي، رخ در نقاب خاک 
کشيد. بانويي فرزانه که در قيد نام و نشان و جغرافيا نبود و 
مانند هر انساِن فرزانه، ش��ريف و دقيق، دل نگران انسان و 

زندگي در جهان معاصر بود. 

خانم دکتر لطفي قدرت انديشه و تدوين متن به 7 زبان 
زنده جهان را داشتند: فارسي، آلماني، انگليسي، فرانسوي، 
اس��پانيايي، ايتاليايي و روس��ي. بيش از 60 سال در وطن 
ما زندگي کرد و ارزشش را داش��ت که قدر دانسته شود و 
حداقل جايي که جايش اس��ت، صدرنش��ين اهل فضل و 
دانش باشد که نشد؛ فروتني و متانت بي نظير ايشان مانع 
از اين بود که حتي لب به شکوه بگشايند و در مدح خويش و 

منقبت فضايل خود چيزي بگويند. 
او يک معلم شريف فلسفه و ادبيات بود که با صبوري و 
بي هيچ چشمداشتي، ادبيات امروز ما ايرانيان را به آستانه 
جهاني ش��دن رساند و بخش��ي از آثار ادبي ما را به وجدان 
جهان عرضه کرد.  بانوی انديش��ه و فرهنگ، سرکار خانم 
دکتر زيگريد لطفی به جاودانگی پيوست. او همسر دکتر 
محمدحسن لطفی بود. او برای فرهنگ و ادبيات ما تالشی 
بي بديل داشت. حتما آنهايي که با فلسفه و ادبيات سروکار 
دارند، مي دانند ک��ه مقوالت فهمي فلس��في و ادبي يا به 
قول استاد حسين پايا وجداني نشوند نمي توانند در جان 
انسان ها زمزمه شوند. خانم لطفي نبض وجدان ادبيات ما 
را در رگ هاي ادبيات جهان جاري ساخت. هوش بي بديل 
و نگراني مادرانه ايشان در روبه رو شدن با يک اثر ادبي، يک 
نويسنده جوان، يک جست وجوگر عالم فلسفه و انديشه، 
همان هوش سرشار مادر بود. نخس��تين بار پس از انتشار 
کتاب پايديا ايش��ان را ديدم. کتابي در معرفي انديش��ه و 
فلسفه تعليم و تربيت که غريب افتاد و عزلت نشين گنجينه 
کتابخانه هامان شد. در نمايشگاه کتاب، جايي دنج، ايستاده 
به مهر و ادب، خامي مرا نديده گرفت و چند پرسش پياپی 
پيرامون »مفهوم پايديا« از ايشان داشتم که پاسخ هايم را به 
مهربانی مادرم و متانت فرزانگان مهد فلسفه و انديشه در 

جان تشنه ام هجی کرد. امروز احساس مادر مردگی دارم. 
استاد دکتر محمدحس��ن لطفی! انديشمند بي نظير، 

برآمده تبريز بزرگ ما، آبرو و اعتبار زبان و انديشه فارسي، 
بانوی شما، همراه هميشه ش��ما در دستگيری مشتاقان 
دان��ش و دانايی، ما را در تنهايی تلخ مان وا گذاش��تند و به 
شما و جاودانگي پيوسته اند. ما اعتراف مي کنيم که ادبيات 
امروز ما و تاريخ معاصر ما بي مدد تالش هاي بي مثال شما 
و صبوري هاي بي مانند همسر بزرگوار شما چيزهايي کم 
دارد؛ چيزهايي که با پول و ش��هرت و قدرت نمي توان سر 
س��وزني از آن را خريد و در انباره��اي اداره جات فرهنگ و 

انديشه و ادبيات انبار کرد. 
آقاي دکتر محمدحس��ن لطفي و خان��م دکتر زيگريد 
لطفي ش��ما افتخار ما بوديد و هستيد و خواهيد بود. شما، 
مرد و زن، حدي��ت زندگي و بي قراري س��رخورده ماييد، 
شما لطِف انديش��ه و ادبيات زنده ما در جهان هستيد. اگر 
زندگي ما جاري است اگر ادبيات ما پابه پاي زندگي مي آيد و 
مي خواند به مدد همت شماست و دريغا که مرگ، سايه اش 
را بر سر ش��ما افکند و بانو لطفي، باز هم مرگ باز هم مرگ 

باز هم مرگ... 
حاال اج��ازه مي خواه��م تا به ادبي��ات اي��ران و ادبيات 
جهان تسليت بگويم. اجازه مي خواهم تا به فيلسوف هاي 
نگران حال و روز انس��ان و انس��انيت تس��ليت بگويم و به 
نويسنده هايي که دير رسيدند و از درک مهرباني، عطوفت، 
شعور و وجدان بي مانند بانو پرفسور زيگريد لطفي بازماندند. 
بان��و لطف��ی در م��رگ خالص��ه نخواهن��د ش��د. 
م��رگ او را از م��ا و فرهن��گ اي��ران و آلم��ان نگرفت��ه 
اس��ت. خوش��بختانه جايی ب��ه ن��ام جغرافي��ای جان و 
 بيکران��ه جاودانگ��ی و گوش��ه دنج ان��دوه وج��ود دارد. 
پرفسور زيگريد لطفی شهروند جغرافيای جان، به بيکرانگی 
جاودانگی پيوست و اين جا، اين گوشه دنج رنج، در سوگ 
بانوی انديشه و ادب تلخ اس��ت و خاموش است و چيزی از 

جان کم دارد... آه ما... 

شهرَونگ

داستانه

فوکوس   ...

یاد

در ُكنِج دنِج غمما چقدر زود باوریم

   اهدای نشان  »کوماندور دوال لژیون  دونور«، بزرگترین  نشان  علمی کشور فرانسه، به  پروفسور محمود حسابی در 
قصر اکتشافات پاریس، با حضور رئیس دانشگاه س��وربن، وزیر فرهنگ و معاون رئیس جمهوری فرانسه )1957( – 

توضیح در ستون تقویم تاریخ.

دانشجويی که س��ال آخر دانش��گاه را می گذراند 
به خاطر انجام پ��روژه اش جاي��زه اول را گرفت. او در 
پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی 
بر کنترل س��خت و ي��ا حذف ماده ش��يميايی »دی 
هيدروژن مونوکسيد« توس��ط دولت را امضا کنند و 

برای اين خواسته خود داليل زير را عنوان کرده بود: 
اين ماده ش��يميايی رنگ و بو نداشته و در بسياری 
ترکيبات شيميايی يافت می ش��ود. از جمله نام های 
ديگر آن اسيد هيدريد و اس��يد هيدروکسيل است. 
عنصر مادر اين ماده هيدراکس��يد ناپاي��دار راديکال 
است که در بسياری مواد شيميايی خطرناک از جمله 
اسيد سولفوريک، نيتروگليسرين، تيزاب سلطانی و 
يا الکل اتيليک يافت می شود. تحقيقات علمی نشان 
داده اند که دی هيدروژن مونوکسيد می تواند مضرات 
بسياری برای انسان داش��ته باشد. برای نمونه: حالت 
اس��تفراغ در صورت مصرف زياد، عنص��ر اصلی باران 
اسيدی، يکی از اصلی ترين عوامل جو گلخانه ای کره 
زمين، عامل سوختگی شديد وقتی که در حالت بخار 
باشد، از عوامل اصلی فرسايش اجسام، استنشاق آن 

می تواند عامل مرگ فوری ش��ود و باالخره محققان 
دی هيدروژن مونوکس��يد را در تمامی غدد سرطانی 
پيدا کرده ان��د. تا به حال هيچ دولت��ی دی هيدروژن 
مونوکسيد را در ليس��ت مواد شيميايی ممنوعه قرار 
نداده در صورتی که اين ماده شيميايی ساالنه عامل 
مرگ هزاران هزار نفر می ش��ود. خس��ارات مالی دی 
هيدروژن مونوکسيد ساالنه به ميليارد ها دالر می رسد. 
تحقيقات نشان داده که اين ماده شيميايی از ميليون ها 
سال پيش به مقدار بسيار زياد در قطب شمال و قطب 
جنوب ذخيره ش��ده بطوری که دانشمندان هر زمان 
به انواع فسيل آن دسترس��ی دارند. شايان ذکر است 
که س��ازمان های آتش نشانی س��ال ها پيش يکی از 
مهم ترين خواص اين ماده را کشف کرده و از آن برای 

مبارزه با آتش استفاده می کنند.
از 50 نفر فوق 43 نفر دادخواس��ت را امضا کردند. 
6 نفر به طور کلی عالقه ای نش��ان ندادند و فقط يک 
نفر می دانس��ت که ماده ش��يميايی »دی هيدروژن 
مونوکس��يد« در واقع   همان آب اس��ت! عنوان پروژه 

دانشجوی فوق »ما چقدر زود باور هستيم« بود.
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پدرام ابراهیمی
طنزنویس
pedram7@gmail.com
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... افزایش دما و بارش 
بررس��ی داده های هوا شناس��ی حاکی از آن است که 
طی امروز و فردا بارش های پراکنده در س��واحل دريای 
مازندران رخ خواهد داد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
نيز دمای هوا درسواحل شمالی کشور افزايش می يابد. 

طی 2 روز آينده احتمال رگبارهای پراکنده در استان های 
آذربايجان شرقی و اردبيل نيز وجود دارد.  آسمان تهران 
امروز چهار شنبه صاف و در بعد از ظهر رشد ابردرارتفاعات 
پيش بينی می ش��ود. همچنين حداق��ل و حداکثر دما 
در اين روز ب��ه 24 و 34 درجه س��انتی گراد باالی صفر 
می رس��د. در روز پنجشنبه نيز آس��مان پايتخت صاف 

تا کمی ابری پيش بينی شده اس��ت و حداقل و حداکثر 
دما در اين روز 24 و 34 درجه سانتيگراد خواهد شد.  در 
شبانه روز گذشته بين مراکز استان ها، اهواز با 46 درجه 
سانتی گراد و شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختياری 
در هنگام شب با حدود 5 درجه سانتی گراد، گرم ترين و 

خنک ترين شهرهای کشور بودند.

شاهرخ تندروصالح
روزنامه نگار

naeemator@gmail.com|    نعیم تدین  |   کارتونیست |


