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این شرح بی نهایت... 

هر ظاهری )زش��ت يا زيب��ا(، باطنی 
امام علی )ع(همانند خودش دارد.

شهاب ثاقب
گ��ر ب��ر در دي��ر می نش��انی م��ا را
گ��ر در ره کعب��ه می دوان��ی م��ا را
اين ه��ا همگی الزمه هس��تی ماس��ت
خوش آنک��ه ز خوي��ش وارهان��ی ما را

ت��ا چند کش��م غص��ه ه��ر ناک��س را
وز خس��ت خود خاک ش��وم هر کس را
کارم ب��ه دع��ا چ��و برنمی آيد راس��ت
دادم س��ه طالق اي��ن فل��ک اطلس را
ای ش��ير س��رافراز زبردس��ت خ��دا
ای تي��ر ش��هاب ثاق��ب شس��ت خ��دا
آزادم ک��ن ز دس��ت اي��ن بی دس��تان
دس��ت من و دامن ت��و ای دس��ت خدا
ابوسعيد ابوالخير

درگذشت ادگار آلن پو
165 س��ال پيش، برابر با هفتم اکتبر 
1849ميالدی، ادگار آلن پو، نويس��نده 
داستان های کوتاه، شاعر، نقاد و ويراستار 
آمريکايی که عمده ش��هرتش به خاطر 
توسعه بخش��يدن ب��ه گونه ه��ای ادبی 
وحشت و خيال پردازی است درگذشت. 
فض��ای ترس��ناک و درون مايه گوتيک 
حاکم ب��ر آث��ار او، در ادبيات داس��تانی 
آمري��کا بی همتاس��ت. پو از پيش��روان 
داس��تان های پليس��ی مدرن محسوب 
می شود و بسياری از آثار او شهرت جهانی 
دارند. پو در 40س��الگي هن��گام عبور از 
خيابان در شهر بالتيمور بر زمين افتاد و 
درگذشت. س��ال ها بعد با انجام آزمايش 
روي باقيمانده جسد او معلوم شد بيماري 
سل و خونريزي ناگهاني ريه باعث مرگ 

او شده بود.

پایه ریزی سازمان ملل
72 س��ال پيش، برابر با هفت��م اکتبر 
1942ميالدی، سران آمريکا و انگلستان 
در بحبوح��ه جن��گ جهان��ي دوم طرح 
تاسيس يک سازمان جهاني را که بتواند 
با حل مس��ائل بين المللي و رفع اختالف 
کشورها از راه داوري و طرق مسالمت آميز 
از وقوع جنگ در جه��ان جلوگيري کند 
بررسي کردند. همين طرح در  سال 1945 
و در پايان جنگ جهان��ي دوم، پايه ايجاد 
سازمان ملل قرار گرفت که منشور آن در 
نشست سانفرانسيسکو تصويب شد و به 

صورت يک قانون بين المللي درآمد.

به قدرت رسيدن مبارك
33 س��ال پيش، برابر ب��ا هفتم اکتبر 
حس��نی  محم��د  1981مي��الدی، 
مبارک، يک روز پس از ترور انور س��ادات 
رئيس جمه��وری مصر، زمام ام��ور را در 
اين کشور در دس��ت گرفت. مبارک در  
سال 1969ميالدی به فرماندهي ستاد 
نيروي هوايی مصر رسيد و پس از چندي 
به عن��وان معاون انورس��ادات مش��غول 
فعاليت شد. سادات که در آن زمان، خود 
بيشتر روي مسائل مهم سياست خارجي 
مصر از جمله صلح با اسراييل کار مي کرد، 
مس��ائل داخلي را به مبارک واگذار کرده 

بود. 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

از اتاق فرمان يکسری چيزهايی به آدم می گويند 
که اگر آدم می خواست آنها را افشا کند همه اش بيب 
می شد. به هرحال وقتی به آدم از اتاق فرمان پيشنهاد 
س��ازنده ای می دهند بايد بی چ��ون و چرا پذيرفت. 
خب اس��مش روی اتاق هس��ت. به هرحال فرمان 
دادند س��ياه نمايی بس اس��ت. کمی بايد در جهت 
تطهير ذهن سياهتان قدم برداريد. اين شد که ما هم 
ماست را جهت س��فيدکاری برداشتيم و همه جا را 

ماستمالی کرديم. ببخشيد سفيدنمايی نموديم. 
هميشه که نمی شود ما دنبال گمشده ها بگرديم. 

يک بار هم از پيداشده ها بگوييم. 
آگهی دوره فرار مغزها: حدود صد کارشناس از 
محل زندگی خود خارج شده اند و تاکنون به آغوش 
خانواده شان بازنگشته اند. لطفا به محض ديدن اين 

مغزها فورا قصابی محل را خبر کنيد.
آگهی دوره رجعت: مغز کيلويی چند اس��ت؟ 
حدود 70 ميليون کارش��ناس در ايران کنار هم به 
خير و خوشی زندگی می کنند. به چه کارشناسی نياز 
داريد؟ اعزام کارشناس و کارشناس ارشد با مدرک و 

بی مدرک در اسرع وقت
س�ند ش�ماره 22969 - ال�ف – ص اداره 
آمار: بدينوس��يله به اطالع می رساند طبق آخرين 
سرش��ماری به عمل آمده از نفوس کشور يک صد 
و پنجاه درص��د جمعيت ايران کارش��ناس فوتبال، 
يکصد و هشت درصد کل جمعيت ايران، کارشناس 
سياسی و يک صد و بيست و سه درصد از جمعيت 

کشور، کارشناس امور تصادفات هستند. 
كارت ویزیت یک كارشناس محلی: مشکل 
خود را به من بس��پاريد. فوق تخصص کليه شامل 
کليه امورات و شئونات از ازدواج و طالق تا بحران های 
اتمی جهان و کارشناس مس��ئول در امور قطع گاز 
اروپا و بيمه ش��خص ثالث به باال و حق��وق به ويژه و 

باالخص حقوق بشر از نگاه ش��عبون بی مخ. نگران 
امورات خود نباشيد. آسوده بخوابيد که من بيدارم. 
گفت وگوی دو نفر كه خودرویشان با هم 

تصادف كرده: 
راننده اول: مشتی بد پيچيدی ها. زدی به ما

راننده دوم: خدمتتان عارضم که فکر کنم حق با 
شماست. حواسم نبود. شرمنده

ش�خص ثالث: چ��ی ميگ��ی داداش؟ خودش 
مقصره... ايناها ببين گلگيرش را

راننده دوم: شما بی خيال اين آقا بشو. قرمز هم 
پوشيدی معلومه پرسپوليسی هستی و همدرد 

راننده اول:  ای گفتی... هرچند که تيم ما امسال... 
شخص ثالث: پنالتی آقا. پنالتی نمی گيرن که. 

تعويض های درخشان هم اصال مناسب نبود.
راننده دوم: چه فيلمی داريم ها. افسر هم نمی آيد 
االن به سينما نمی رس��م. می خواستم بروم ماهی و 

گربه را ببينم. فيلم تحسين شده جشنواره... 
شخص ثالث: فيلم نيست که... نرو آقا فيلم بايد 

خنده دار باشه، بزن بزن باشه... 
بيانيه اتاق بازرگانی: هموطنان گرامی اينک که 
توفيق دست داده و به توليد انبوه کارشناس وطنی 
رسيده ايم از کليه دوستانی که آمادگی صادر شدن 
دارند دعوت می ش��ود ب��ا کارت ملی خ��ود به اين 
اتاق مراجع��ه نمايند. البته حتم��ا می دانيد صدور 

کارشناس صدور مغز نيست و تعرفه جدا دارد. 
تمثيل: می گويند روزی يک گنجشک بر فراز کله 
کس��ی پرواز می کرد و حين پرواز بر سر مرد رهگذر 
کارخرابی کرد. رهگذر خدا را شکر کرد. گفتند چرا 
خدا را ش��کر کردی؟ جواب داد خدا را ش��کر کردم 
که گاو پر نداشت بپرد واال االن چه باليی سرم آمده 
بود. حاال هم ما خدا را ش��کر می کنيم که اين همه 
کارشناس در کشور داريم. چه ربطی داشت؟ ربطش 
گم ش��ده و قرار نيس��ت ديگر ما دنبال همه عناصر 
مفقوده بگرديم. شما خودتان بگرديد پيدايش کنيد. 
درست است که کارشناس جماعت شاخ و دم ندارد. 

اما اگر داشت چه می شد! 

»پرچ��م« يک��ی از مهم ترين نماده��ای ملی هر 
کشوری محسوب می شود و در اين ميان، بی گمان 
پرچم اي��ران ردپاي��ی از کهن الگوه��ای ناخودآگاِه 
جمعِی اين س��رزمين اس��ت. اين نماد مل��ی که از 
هزاره های گذشته، دگرگونی های بسياری را به خود 
ديده، نش��ان از خاطره های دور در تاري��خ و ادبيات 
پارسی است. شايد نخستين واژه برای ناميدن چيزی 
که عموم مردم آن را پرچم می نامند، »درفش« بوده 

است. 
بی گمان درفش 6 هزارس��اله يافت ش��ده در تپه 
باس��تانی ش��هداد - کرمان - باس��تانی ترين نمونه 
موجود از پرچم های ايرانی اس��ت. اين قديمی ترين 
پرچم جهان اس��ت که از يک صفحه با ميله و لوال و 
دسته برنزی ساخته ش��ده است ولی در اصل، نوعی 
درخشش فلزی داش��ته که آفتاب را باز می تابانده، 
چنانکه واژه درفش نيز خود به معنی درخشان است 
و بايد اش��اره ای داشت به نخس��تين سلسله ايرانی 
يعنی هخامنشيان که آنچه از ديوارنگاره ها مشخص 

است، پرچم يا درفش در اين حکومت وجود داشته و 
حتی شخصی به عنوان درفشدار مسئول نگهداری از 

درفش بوده است. 
بعد از اين دوران، س��لطان محم��ود غزنوی برای 
نخستين بار دس��تور داد نقش يک ماه را روی پرچم 
خود که رنگ زمينه آن يک س��ره سياه بود، زردوزی 
کنند و اين اولين تصوير بر پرچم ايران بود. س��پس 
فرزندش، س��لطان مس��عود به انگيزه دلبستگی به 
شکار شير دستور داد نقش و نگار يک شير جايگزين 
ماه ش��ود و از آن پس تصوير شير برای چندين دوره 
روی پرچم باقی ماند. در دوره بعد در زمان حکومت 
سلجوقيان و خوارزمشاهيان، طرح خورشيد بر پشت 

شير در پرچم ها نيز به کار گرفته شد. 
اما از دوره ش��اه عباس صفوی به بعد، پرچم ايران، 
سبز رنگ و طرح شير و خورشيد بر آن زردوزی شده 
بود. در عهد نادرشاه افش��ار درفش ملی ايرانيان سه 
رنگ سبز و س��فيد و سرخ با شيری در حالت نيمرخ 
و درحال راه رفتن داشت که خورشيدی نيمه برآمده 
بر پشت آن بود. هرچند که هنوز پرچم ها به صورت 
سه گوش بودند اما درواقع می توان پرچم نادرشاه را 

الگويی اصلی برای پرچم کنونی ايران دانست. 
با پيروزی جنبش مش��روطه خواهی مردم ايران، 
در مجل��س اول و دوم، قان��ون اساس��ی و متمم آن 

نوشته ش��د که براس��اس اصل پنجم متمم قانون 
اساس��ی: »الوان رس��می بيرق ايران، سبز و سفيد و 
سرخ و عالمت ش��ير و خورشيد اس��ت«. استدالل 
نمايندگان هم آن بود که س��بز، نمادی از اس��الم و 
پيامبر اکرم )ص(، س��فيد، نمادی از صلح و آشتی و 
قرمز هم نمادی از خون شهدا به ويژه شهدای کربال و 
مشروطيت است. شير به ماه پيروزی انقالب مشروطه 
)مرداد:  اسد( که خود نش��انه ای از امام اول شيعيان 
است، برمی گشت و خورشيد هم به 14 مرداد 1285 
)پيروزی مش��روطه( ک��ه خورش��يد در اوج گرما و 
تابندگی است، مربوط می شد که سرانجام در 15 مهر 

1286 خورشيدی به تصويب رسيد. 
پس از انقالب اس��المی، در اص��ل هجدهم قانون 
اساسی، رنگ های پرچم، تغييری نکرد اما 11 اهلل اکبر 
به خط کوفی در نوار سبز بااليی و قرمز پايين پرچم 
نقش بسته است، 11 نمادی که به تنهايی يادآور ماه 
يازدهم سال )يعنی بهمن( و البته در جمع با يکديگر 
يادآور روز بيست و دوم اين ماه يعنی پيروزی انقالب 

است. 
از دي��د ايرانياِن امروزی، س��بزی پرچم به معنای 
آبادانی، سپيدی آن به معنای صلح و دوستی و البته 
قرمز آن نشانی از جنگاوری و البته فدای جان برای 

وطن است.

شهرَونگ

داستانه

فوکوس   ...

حرف روز

سگ بد غذا!

107 سال پس از تصویب رنگ پرچم ایران
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خانه ای در طرف ديگر شب ساخته ام... 
سهراب سپهری )۱۵ مهر ۱۳۰۷ كاشان – يک ارديبهشت ۱۳۵۹ تهران(

پيرزن وارد قصابی ش��د و گوش��ه ای ايس��تاد. 
بالفاصله بع��د از او مرد جوان و خ��وش تيپی که 
ظاهراً از آش��نايان قصاب بود داخل ش��د و گفت: 
»ابرام آقا قربون دستت، 5 کيلو فيله گوساله بکش 
که خيلی عجله دارم.« قصاب شروع کرد به بريدن 
فيله و جدا کردن رگ و ريش��ه  و چربی گوشت. در 
حين کار رو به پيرزن کرد و گفت: »چی می خوای 
ننه؟« پيرزن جلو آمد. ي��ک پانصد تومانی مچاله 
گذاش��ت داخل ترازو و گفت: »همينو گوشت بده 
ننه.« قصاب نگاهی به پانصد تومانی کرد و گفت: 
»پونصد تومن فقط آش��غال گوش��ت می شه ننه. 
بدم؟« پيرزن فکری کرد و گفت: »بده ننه.« قصاب 
آش��غال گوشت های س��فارش جوان خوش تيپ 
را با چاقو ج��دا می کرد و برای پي��رزن داخل يک 
کيسه پالستيکی می ريخت. در اين هنگام جوان 
خوش تيپ نگاهی به پيرزن انداخت و همينطور که 

با گوشی موبايلش بازی می کرد گفت: »اينارو واسه 
س��گت می خوای مادر؟« پيرزن نگاهی به جوان 
کرد و گفت: »س��گ؟« جوان گف��ت: »آره ديگه. 
سگ من اين فيله ها رو با کلی اخم و قهر می خوره. 
س��گ ش��ما چه جوری اينا رو می خوره؟« پيرزن 
گفت: »می خوره ديگه ننه. ش��يکم گشنه سنگم 
می خوره«. ج��وان گفت: »نژادش چي��ه مادر؟« 
پيرزن جواب داد: »بهش می گن توله سگ دوپا ننه. 
اينا رو برا بچه هام می خوام آبگوشت بار بذارم!« رنگ 
جوان پريد. ناخوداگاه يک تکه از فيله ها را برداشت 
و گذاشت روی آشغال گوشت های پيرزن. پيرزن 
با تعجب پرسيد: »تو مگه اينارو بره سگت نگرفته 
بودی؟« جوان گفت: »چ��را.« پيرزن در حالی که 
فيله را روی پيشخوان می گذاش��ت ادامه داد: »ما 
غذای س��گ نمی خوريم ننه!« و با کيس��ه آشغال 

گوشت ها از قصابی خارج شد.

گمشده ها

خدا را شکر کارشناس شاخ و دم ندارد

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

شهرام شهيدي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

نازنين اعالئی
روزنامه نگار

آب و  هوا

... تهران ابری می شود
بر اساس اطالعات دريافتی از نقشه های پيش يابی، 
از امروز سه ش��نبه، به تدريج با تقويت جريان های 
ش��مالی، ضمن کاهش دما در نوار ش��مالی کشور، 
بارش در اس��تان های اردبيل، ايالم و مازندران آغاز 
می شود. بارش ها از اواسط امروز، در سواحل دريای 
خزر تشديد شده و دامنه آن به استان های خراسان 
شمالی، شمال خراسان رضوی و شهرهای شمالی 
آذربايجان ش��رقی، آذربايجان غرب��ی و دامنه های 
رشته کوه البرز کشيده می ش��ود. در چهارشنبه 16 
مهرماه نيز در سواحل دريای خزر بارش ادامه خواهد 

داشت و شدت بارش ها در اين روز در استان گيالن و 
غرب مازندران خواهد بود. 

دريای خزر طی ام��روز و فردا م��واج پيش بينی 
می شود. روز چهارشنبه خليج فارس نيز مواج خواهد 
بود. طی 2 روز آينده در برخی از مناطق استان های 
سيستان و بلوچستان و همچنين جنوب کرمان در 
بعد از ظهر افزايش ابر، وزش باد، رگبار يا رعد و برق 
رخ خواهد داد. در روزهای سه شنبه و چهارشنبه باد و 
گرد و خاک و کاهش کيفيت هوا در استان های ايالم 

و خوزستان دور از انتظار نيست. 
هوای استان تهران امروز س��ه شنبه کمی ابری، 
در بع��د از ظهر همراه ب��ا وزش باد و گ��رد و خاک و 

افزايش ابر و در ارتفاعات با بارش پراکنده پيش بينی 
می شود. هوای اين استان چهارشنبه قسمتی ابری، 
در بعدازظهر با افزايش ابر و وزش باد، در پاره ای نقاط 
همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود. حداکثر دمای 
استان روز سه شنبه 26 و حداقل 15 درجه خواهد 
بود. 23 درجه باال ترين دما و 14 درجه کمترين دمای 
روز چهارشنبه استان تهران است. اهواز مرکز استان 
خوزس��تان با بيش��ينه دمای 41 درجه سانتيگراد 
گرم تري��ن و ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و 
بختياری با کمينه دمای 2 درجه س��انتيگراد باالی 
صفر خنک ترين شهرهای کش��ور طی 24 ساعت 

گذشته بوده اند.
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