20

چهارشنبه  12شهريور  7 | 1393ذيالقعده  3 | 1435سپتامبر  | 2014سال دوم | شماره 370

شهر َونگ

| نعيم تدين | کارتونیست |

کارتون شهر

naeemator@gmail.com

فامیل سیاسی
پدرام ابراهیمی
طنزنویس

www.shahrvand-newspaper.ir

صاحب امتياز :جمعيت هالل احمر
مدير مسئول :عبدالرسول وصال
سردبير :كسري نوري

نشاني :تهران  ،فلکه دوم صادقیه
ابتدای بزرگراه محمدعلی جناح
کوچه شهید طاهریان ،شماره 24
سامانه پیام کوتاه 3000097 :
کدپستی1483778617:
فكس44956100 :
تلفن 44956101 -7 :
چاپ :روزتاب
توزیع تهران  :شرکت پیامرسان پیروز شرق
توزیع شهرستانها  :توزیع شهروند
تلفن  88942900 :فكس88942910:

اوقاتشرعي:

|اذانصبح|05:11:11طلوعآفتاب|06:37:59
"| اذان ظهر |13:03:46:غروب آفتاب|19:29:33:
| اذان مغرب|19:47:58:

اینشرحبینهایت...
ميوه خرد مدارا كردن با مردم است.
امامعلى(ع)

غم

ما به غم خو کردهایم ای دوست ما را غم فرست
تحفهای کز غم فرستی نزد ما هردم فرست
جامههامان چاک ساز و خانههامان پاک سوز
خلعههامان درد بخش و تحفههامان غم فرست
چون به یاد ما رسی دستی به گرد خود برآر
گر همه اشکی به دست آید تو را ،آن هم فرست
خستگی س��ینه ما را خیالت مرهم است
ای به هجران خسته ما را ،خسته را مرهم فرست
یوسف گم گش��ته ما زیر بند زلف توست
گه گهی ما را خبر زان زلف خم در خم فرست
زلف تو گر خاتم از دس��ت سلیمان در ربود
آن بر او بگذار وز لعلت یکی خاتم فرس��ت
رخت خاقانی در این عالم نمیگنجد ز غم
غمزهای بر هم زن و او را بدان عالم فرس��ت
خاقانی شروانی

pedram7@gmail.com

تنها خوب��ی بحثهای سیاس��ی این اس��ت ک��ه باعث
میشود بعضی از فامیلها را دیر به دیر ببینیم .بهخصوص
شوهرخالهام را که اگر تحلیلهای دری وری ،المپیک و مدال
طال داشت ،او «چین» به حس��اب میآمد! به سن و سالش
هم که اص�لا انتقادپذیری نمیآید یعن��ی درواقع نمیداند
انتقادپذیریچیست.حتیدربارهاستکانونعلبکیمنزلش
هم کس��ی نمیتواند انتقاد کند! از طرفی ه��م من نظرات
و اعتقاداتم را از جوی آب پیدا نکردهام که اگر کس��ی به آنها
تاخت ،چی��زی نگویم ،حاضرم هر هزین��های بدهم ولی در
مقابلش سکوت نکنم .دیشب بعد از چند ماه با مادرم رفتیم
منزل خاله که دلمان باز ش��ود .والده مکرمه توی راه گفت:
«وقتی رسیدیم با صفدر بحث سیاس��ی راه نندازیا .کدورت
پیش میاد ،خوب نیست» .این صفدر همان شوهرخاله من
اس��ت .باید بگویم که او اوایل آدم نچسبی نبود ولی از وقتی
بازنشسته شده و صبح تا شب پای تلویزیون مینشیند ،ژن
تحملناپذیر بودن مادرزادیاش فعال ش��ده و چنین حال
وخیمی را رقم زده.
سر شب رس��یدیم .س�لام و علیک و احوالپرسی و چاق
س�لامتی و نم��ک ریختنه��ای مصنوعی که تمام ش��د،
نش��یمنگاه را روی مبل گذاش��ته و نگذاش��ته صفدرخان
س��اعت را نگاه کرد و ریموت را با عجله برداشت و زد کانال
 2که بیست و سی ببیند( .شما شاهد باشید که خودش سر
شوخی دستی را باز کرد) رو به پسرخالهام گفتم« :سیدی
خام آوردم .جدید مدید چ��ی داری؟» او هم گفت :بیا برویم
اتاق .رفتیم پ��ای کامپیوتر ک��ه هم تع��دادی از فایلهای
تحقیقاتی  -علمی که متین دانلود کرده بود را ببینیم ،هم
از جلوی تلویزیون فرار کرده باشیم .چیزی کمتر از سه ربع
بعدبرگشتیمخط مقدم .صفدر آقا صدایمکردوخندهخنده
فلش مموری را فرو کرد کنار تلویزیون و گفت« :بیا .اینجای
اخبارو برات ضبط کردم ببینی!» این اقدامش اصال سازنده
نبود .خبری که ضبط کرده بود ،ریاس��ت چمران بر شورای
شهر بود با تأکید بر اینکه مسجدجامعی دیگر رئیس شورا
نیست .البته اگر کسی فارسی نمیدانست و فقط گرافیک
خبر را میدید خیال میکرد کس��ی ،فراری و تحت تعقیب
یصفدرخاننشوم.
است.سعیکردمواردباز 
گف��ت« :ایول اهلل .این میدونه مدیریت ش��هری یعنی
چی».
توی دلم گفت��م فقط تو که به چیپس میگی چیس��پ
درباره مدیریت ش��هری نظر نداده بودی .تو برو سینوههات
رو بخون .چیکار داری به این کارها؟ بیرون دلم گفتم« :واال

ما یک راستگو توی شورا داریم به تنهایی کار  10چمران را
میکنه».
گفت«:خوبهخودتممیدونیفقطیهراستگوندارید!»
گفتم« :صفدرخان خأل ش��ما توی موسس��ه تحقیقات
استراتژیک بدجور احساس میشه! حاال بگذریم .چه خبر از
چراغونیمشهد؟!»
گفت« :نه خداییش بیتعصب حساب کنیم ،توی این یه
سالشورایشهرکارنکرده».
ای��ن «درس��ت کار نک��رده» احتم��اال یعن��ی اینکه او
میخواسته بدون کارت از الی شکاف گیت  BRTرد بشود
و جلویش را گرفتهاند .گفتم« :آره ...تهران داش��ت میشد
نیویورک،اینیکسالوقفههمهچیوبههمریخت».
گف��ت« :ش��ما جوون��ا ی��ه چی��زی از تلویزی��ون
دیدی��د ...همینج��وری الک��ی ح��رف میزنی��د.
اگ��ه ق��در بدونی��د ،اینج��ا از نیوی��ورک بهت��ره».
خدایا؟! میهمان حبیب خداس��ت ،میزبان که نیست .پس
با اجازه« :صفدرخ��ان مبارکه .اس��م نیوی��ورک رو از کجا
شنیدید؟».
گفت« :بچه جون برو همس��ن و س��التو دست بنداز .من
نبودمسهروزماموریترفتمباکو؟شماجووناهمهرومسخره
میکنیدولیهیچکاریازتونبرنمیاد».
دیگر وقت اقدام عملی بود .گفتم« :راس��ت میگید .شما
وقتی جوون بودید حسابی اهل عمل بودید .اصال اهل عمل
بودن از سر و روتون میباره».
گفت« :تونس��تیم ،کردیم .ش��ما جای ما بودید االن این
مملکتصدسالعقبافتادهبود».
نفهمیدم منظورش از «این مملکت» کدام کش��ور بود.
گفتم« :ببخش��یدا .ش��ما مملکت رو جلو انداخت��ی با این
سیستمت؟»
گفت« :بچه جون درست حرف بزنا! جلوی مادرت چیزی
بهتنمیگمدوربرندارا!»
گفتم« :دور برمیدارم ببین��م کدوم بیوجودی میخواد
حرف بزن��ه .اصال بیا بری��م کوچه ببینم چی��کار میخوای
بکنی».
آمد جلو ک��ه کار را فیزیکی کند من هم زانوی��م را آماده
کرده بودم برای اقدام متقابل ک��ه یکهو صدای زنگ آمد! ما
خواستیم حواسمان از دعوای سیاسیمان پرت نشود ،ولی با
دیدن دو تا چهره آشنا روی آیفون تصویری خانه شوهرخاله
خشکمان زد! متین پسرخالهم رفت پای آیفون و با تعجب
پرسید:کیه؟
رئیس جدید شورای ش��هر و رئیس قدیم یکصدا گفتند:
ماییم!خالهامازآشپزخانهآمدوگفت:یعنیباکیکاردارند؟
مسجدجامعی از پش��ت آیفون گفت :راس��تش اومدیم
بگیم دعوا نکنید بابا! ما که راضی نیستیم! اینقدر هم که فکر
میکنیددعواهاجدینیست!حاالدرروبازمیکنیدیابریم؟!

تقویم تاریخ

نوسازی آرامگاه فردوسی
86سال پیش ،برابر با دوازدهم شهریور
1307خورش��یدی ،كار نوس��ازي آرامگاه
فردوسي ،شاعر بزرگ ایرانی كه عمر خود
را وقف خدمت به ايران و زبان پارسي كرده
بود در توس خراسان آغاز شد .بنای جدید
آرامگاه پس از تكميل و آنگاه تزيين مجدد،
بيس��تم مهرماهس��ال 1313هجري طي
مراسميباحضورپهلویاول،مستشرقين،
ايرانشناسان سراسر جهان ،اديبان كشور و
مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت.
طراحی مقبره این ش��اعر ب��زرگ برعهده
حسین لرزاده گذاشته ش��ده بود34 .سال
بعد ،این بنا توسط هوش��نگ سیحون به
شکلکاملبازسازیشد.

دنج غم
نج ِ
در ُک ِ

ما چقدر زود باوریم
دانشجویی که س��ال آخر دانش��گاه را میگذراند
به خاطر انجام پ��روژهاش جای��زه اول را گرفت .او در
پروژه خود از  ۵۰نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی
بر کنترل س��خت و ی��ا حذف ماده ش��یمیایی «دی
هیدروژن مونوکسید» توس��ط دولت را امضا کنند و
برای این خواسته خود دالیل زیر را عنوان کرده بود:
این ماده ش��یمیایی رنگ و بو نداشته و در بسیاری
ترکیبات شیمیایی یافت میش��ود .از جمله نامهای
دیگر آن اسید هیدرید و اس��ید هیدروکسیل است.
عنصر مادر این ماده هیدراکس��ید ناپای��دار رادیکال
است که در بسیاری مواد شیمیایی خطرناک از جمله
اسید سولفوریک ،نیتروگلیسرین ،تیزاب سلطانی و
یا الکل اتیلیک یافت میشود .تحقیقات علمی نشان
دادهاند که دی هیدروژن مونوکسید میتواند مضرات
بسیاری برای انسان داش��ته باشد .برای نمونه :حالت
اس��تفراغ در صورت مصرف زیاد ،عنص��ر اصلی باران
اسیدی ،یکی از اصلیترین عوامل جو گلخانهای کره
زمین ،عامل سوختگی شدید وقتی که در حالت بخار
باشد ،از عوامل اصلی فرسایش اجسام ،استنشاق آن

میتواند عامل مرگ فوری ش��ود و باالخره محققان
دی هیدروژن مونوکس��ید را در تمامی غدد سرطانی
پیدا کردهان��د .تا به حال هیچ دولت��ی دی هیدروژن
مونوکسید را در لیس��ت مواد شیمیایی ممنوعه قرار
نداده در صورتی که این ماده شیمیایی ساالنه عامل
مرگ هزاران هزار نفر میش��ود .خس��ارات مالی دی
هیدروژنمونوکسیدساالنهبهمیلیاردهادالرمیرسد.
تحقیقاتنشاندادهکهاینمادهشیمیاییازمیلیونها
سال پیش به مقدار بسیار زیاد در قطب شمال و قطب
جنوب ذخیره ش��ده بطوری که دانشمندان هر زمان
به انواع فسیل آن دسترس��ی دارند .شایان ذکر است
که س��ازمانهای آتشنشانی س��الها پیش یکی از
مهمترین خواص این ماده را کشف کرده و از آن برای
مبارزهباآتشاستفادهمیکنند.
از  ۵۰نفر فوق  ۴۳نفر دادخواس��ت را امضا کردند.
 ۶نفر به طور کلی عالقهای نش��ان ندادند و فقط یک
نفر میدانس��ت که ماده ش��یمیایی «دی هیدروژن
واقع همان آب اس��ت! عنوان پروژه
مونوکس��ید» در 
دانشجویفوق«ماچقدرزودباورهستیم»بود.

فوکوس ...

درگذشت دكتر حسابي
22س��ال پیش ،برابر با دوازدهم شهریور
1371خورشیدی ،دکتر محمود حسابی،
پدر فیزیک نوی��ن ایران در 90س��الگي و
هنگام معالجه بيماري قلب در بيمارستان
دانش��گاه ژنو ب��درود حيات گف��ت .دكتر
حسابي تنها شاگرد ايراني آلبرت انيشتين
بود و عالوهبر آنبا دانشمندان ونویسندگان
بزرگ دنيا مانند برتراند راس��ل و آندره ژيد
ارتباط علمي داش��ت .معروفترين تئوري
علمي دكتر حس��ابي ،نگره بينهايت بودن
ذرات است كه باالترين نشان كشور فرانسه
را براي او به ارمغان آورد .دکتر حس��ابی در
ي سال جهان
سال  1990بهعنوان مرد علم 
يسال 1991انتخابشد.
ومردبينالملل 

خانم دكتر لطفي قدرت انديشه و تدوين متن به  7زبان
زنده جهان را داشتند :فارسي ،آلماني ،انگليسي ،فرانسوي،
اس��پانيايي ،ايتاليايي و روس��ي .بيش از 60سال در وطن
ما زندگي كرد و ارزشش را داش��ت كه قدر دانسته شود و
حداقل جايي كه جايش اس��ت ،صدرنش��ين اهل فضل و
دانش باشد كه نشد؛ فروتني و متانت بينظير ايشان مانع
از اين بود كه حتي لب به شكوه بگشايند و در مدح خويش و
منقبتفضايلخودچيزيبگويند.
او يك معلم شريف فلسفه و ادبيات بود كه با صبوري و
بيهيچ چشمداشتي ،ادبيات امروز ما ايرانيان را به آستانه
جهاني ش��دن رساند و بخش��ي از آثار ادبي ما را به وجدان
جهان عرضه كرد .بانوی اندیش��ه و فرهنگ ،سرکار خانم
دکتر زیگرید لطفی به جاودانگی پیوست .او همسر دکتر
محمدحسن لطفی بود .او برای فرهنگ و ادبیات ما تالشی
بيبدیل داشت .حتما آنهايي كه با فلسفه و ادبيات سروكار
دارند ،ميدانند ك��ه مقوالت فهمي فلس��في و ادبي يا به
قول استاد حسين پايا وجداني نشوند نميتوانند در جان
انسانها زمزمه شوند .خانم لطفي نبض وجدان ادبيات ما
را در رگهاي ادبيات جهان جاري ساخت .هوش بيبديل
و نگراني مادرانه ايشان در روبهرو شدن با يك اثر ادبي ،يك
نويسنده جوان ،يك جستوجوگر عالم فلسفه و انديشه،
همان هوش سرشار مادر بود .نخس��تینبار پس از انتشار
کتاب پایدیا ایش��ان را دیدم .كتابي در معرفي انديش��ه و
فلسفهتعليموتربيتكهغريبافتادوعزلتنشينگنجينه
كتابخانههامانشد.درنمايشگاهكتاب،جاييدنج،ايستاده
به مهر و ادب ،خامي مرا نديده گرفت و چند پرسش پیاپی
پیرامون«مفهومپایدیا»ازایشانداشتمكهپاسخهایمرابه
مهربانی مادرم و متانت فرزانگان مهد فلسفه و اندیشه در
جانتشنهامهجیکرد.امروزاحساسمادرمردگیدارم.
استاد دكتر محمدحس��ن لطفی! انديشمند بينظير،

شاهرخ تندروصالح
روزنامهنگار

در زير آفتاب /تنها صداي توس��ت كه ميماند ،نه بهتِ
گزمههايتماشا /تنهاصدايتوست
فلس��فه معاصر ،حريمدا ِر اعتبار ِ صفات انس��اني است
جان انس��انها از دوز ِخ
و يك��ي از تالشهايش ،رهان��دن ِ
بيثمريها اس��ت ،بيثمريهايي كه در سايه نمور پول و
قدرت ،ريشه ميدواند و ادبيات ،طنين نفسهاي شكسته
نبض تپنده زندگي است
و خس��ته وجدان انسانهاست و ِ
آنجا كه زندگ��ي ،تنها در ب��وي پول و هيمن��ه قدرت و
قلدري سنجيده ميشود و دريغا ...فلسفه و ادبيات معاصر
جهان ،تالش دارد تا جان مخاطبان خ��ود را از بيثمري و
بيهودگيه��ا برهاند .آنهايي كه بر اين منوال بر فلس��فه و
ادبيات تأمل دارند زياد نيستند .نميتوان براي اين خانواده
جمعيتي پرشمار را تصور كرد .پيوستن به كاروان روشنان
فلسفه و ادبيات ،قدرت نديدن بسياري چيزها را ميطلبد
كه اين قدرت در همه كس س��راغ گرفتني نيس��ت .تنها
كس��اني ميتوانند چنين قدرتي را در جان خود پرورش
دهند كه تواناي��ي درك عميق جهان معناه��ا را در خود
داشته باشند .به سهم خود متاسفم كه در روزگاري زندگي
ميكنم ك��ه ادبيات و اديبان��ش در جغرافياي ما حرمت و
اعتبار خود را ندارند و براي طلب كردن آن ،بايستي از جان
خويشمايهبگذارند.يعنياينكهدرايستگاهمرگمتوقف
شوندتاآنجا،اعتبارآفرينيشاننمودارشود.
استاد ما ،خانم پرفسور زيگريد لطفي ،رخ در نقاب خاك
كشيد .بانويي فرزانه كه در قيد نام و نشان و جغرافيا نبود و
انسان فرزانه ،ش��ريف و دقيق ،دلنگران انسان و
مانند هر ِ
زندگيدرجهانمعاصربود.

آ
بو

99س��ال پیش ،برابر با دوازدهم شهریور
1294خورشیدی ،رييس��علي دلواري در
33س��الگي ،از پش��ت هدف گلوله یکی از
افراد (خائن) خود قرار گرفت و به ش��هادت
رسيد .رييسعلي بعد از اين كه قواي اشغالگر
انگليس بوشهر را به تصرف خود درآورد ،به
مقابله با تجاوزگران پرداخت و شكستهاي
س��نگيني بر آن��ان وارد كرد .قي��ام مردم
تنگستان حدود 7س��ال به طول انجاميد.
هدف اصلی تنگس��تانیها 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
وطنبود.

داستانه

هوا

سالروز رییسعلی دلواری

ياد

35
اراك
17

31
32
اردبيل
13

33
32
اروميه
16

38
اصفهان
20

45
46
اهواز
31

37
ايالم
17

35
34
بجنورد
17

40
36
بندرعباس
31

34
37
بوشهر
31

34
36
بيرجند
16

31
36
تبريز
20

34
37
تهران
24

38
40
خرمآباد
18

38
39
زاهدان
17

34
35
زنجان
15

36
37
سنندج
13

...افزایشدماوبارش
بررس��ی دادههای هواشناس��ی حاکی از آن است که
طی امروز و فردا بارشهای پراکنده در س��واحل دریای
مازندران رخ خواهد داد .روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
نیز دمای هوا درسواحل شمالی کشور افزایش مییابد.

ن علمی کشور فرانسه ،ب ه پروفسور محمود حسابی در
ن نشا 
ن دونور» ،بزرگتری 
ن «کوماندور دوال لژیو 
اهدای نشا 
قصر اکتشافات پاریس ،با حضور رئیس دانشگاه س��وربن ،وزیر فرهنگ و معاون رئیس جمهوری فرانسه (– )1957
توضیحدرستونتقویمتاریخ.

برآمده تبريز بزرگ ما ،آبرو و اعتبار زبان و انديشه فارسي،
بانوی شما ،همراه هميشه ش��ما در دستگیری مشتاقان
دان��ش و دانایی ،ما را در تنهایی تلخمان وا گذاش��تند و به
شما و جاودانگي پيوستهاند .ما اعتراف ميكنيم كه ادبيات
امروز ما و تاریخ معاصر ما بيمدد تالشهاي بيمثال شما
و صبوريهاي بيمانند همسر بزرگوار شما چيزهايي كم
دارد؛ چيزهايي كه با پول و ش��هرت و قدرت نميتوان سر
س��وزني از آن را خريد و در انباره��اي ادارهجات فرهنگ و
انديشهوادبياتانباركرد.
آقاي دكتر محمدحس��ن لطفي و خان��م دكتر زيگريد
لطفي ش��ما افتخار ما بودید و هستید و خواهید بود .شما،
مرد و زن ،حدي��ت زندگي و بيقراري س��رخورده ماييد،
شما لطفِ اندیش��ه و ادبیات زنده ما در جهان هستید .اگر
زندگيماجارياستاگرادبياتماپابهپايزندگيميآيدو
ميخواند به مدد همت شماست و دريغا كه مرگ ،سايهاش
را بر سر ش��ما افكند و بانو لطفي ،باز هم مرگ باز هم مرگ
بازهممرگ...
حاال اج��ازه ميخواه��م تا به ادبي��ات اي��ران و ادبيات
جهان تسليت بگويم .اجازه ميخواهم تا به فيلسوفهاي
نگران حال و روز انس��ان و انس��انيت تس��ليت بگويم و به
نويسندههايي كه دير رسيدند و از درك مهرباني ،عطوفت،
شعورووجدانبيمانندبانوپرفسورزيگريدلطفيبازماندند.
بان��و لطف��ی در م��رگ خالص��ه نخواهن��د ش��د.
م��رگ او را از م��ا و فرهن��گ ای��ران و آلم��ان نگرفت��ه
اس��ت .خوش��بختانه جایی ب��ه ن��ام جغرافی��ای جان و
بیکران��ه جاودانگ��ی و گوش��ه دنج ان��دوه وج��ود دارد.
پرفسورزیگریدلطفیشهروندجغرافیایجان،بهبیکرانگی
جاودانگی پیوست و اینجا ،این گوشه دنج رنج ،در سوگ
بانوی اندیشه و ادب تلخ اس��ت و خاموش است و چیزی از
جان کم دارد ...آه ما...

تا کمی ابری پیشبینی شده اس��ت و حداقل و حداکثر
دما در این روز  ۲۴و  ۳۴درجه سانتیگراد خواهد شد .در
شبانه روز گذشته بین مراکز استانها ،اهواز با  ۴۶درجه
سانتیگرادوشهرکردمرکزاستانچهارمحالوبختیاری
در هنگام شب با حدود  ۵درجه سانتیگراد ،گرمترین و
خنکترینشهرهایکشوربودند.

طی ۲روزآیندهاحتمالرگبارهایپراکندهدراستانهای
آذربایجان شرقی و اردبیل نیز وجود دارد .آسمان تهران
امروزچهارشنبهصافودربعدازظهررشدابردرارتفاعات
پیشبینی میش��ود .همچنین حداق��ل و حداکثر دما
در این روز ب��ه  ۲۴و  ۳۴درجه س��انتیگراد باالی صفر
میرس��د .در روز پنجشنبه نیز آس��مان پایتخت صاف

26
شهركرد
7

35
قزوين
14

35
كرمانشاه
15

33
كرمان
18

36
گرگان
22

32
رشت
19

35
ساري
23

31
كرج
16

36
شيراز
18

37
سمنان
26

33
همدان
13

36
قم
20

36
مشهد
18

32
ياسوج
16

38
يزد
29

39
ابوموسي
31

