
صاحب امتياز: جمعيت هالل احمر
مدير مسئول: عبدالرسول وصال

سردبير: كسري نوري

www.shahrvand-newspaper.ir

شنبه 16 اسفند 1393  |  16 جمادی االولی 1436 |  7 مارس 2015 |  سال دوم  |  شماره 518 20

این شرح بی نهایت... 

فرشتگان بال هايشان را براى جوياى دانش 
حضرت محمد )ص(مى گسترانند.

ُحسن یوسف
نيست از س��نگ مالمت غم س��ر پر شور را
کس نترسانده است از رطل گران مخمور را
ما به داغ خود خوشيم اى صبح دست از ما بدار
صرف داغ مه��ر کن اي��ن مرهم کاف��ور را
چرخ عاجزکش چرا در خاک و خونم مى کشد
پاى من دس��ت حماي��ت بود داي��م مور را
قهرمان عش��ق هر جا مجل��س آرايى کند
چين��ى م��ودار مى دان��د س��ر فغف��ور را
نف��س را بدخو به ن��از و نعم��ت دنيا مکن
آب و نان س��ير، کاه��ل مى کند م��زدور را
ُحسن اگر اين است و عالمسوزى رخسار اين
مى کش��د بى تاب��ى غي��رت چراغ ط��ور را
رتب��ه افکار صائ��ب را چه مى داند حس��ود
بهره اى از ُحسن يوسف نيست چشم کور را
صائب  تبریزی

تقویم تاریخ  

۱- در ميهمانى شبانه، خانم ها با هم گپ مى زدند 
و گفتگوه��اى سياس��ى – اجتماعى م��ا نيز پيش 
مى رفت. ناگهان از جايش بلند شد و کنارم نشست 
و انگار رازى مگو دارد، دهانش را به گوش��م نزديک 
کرد و گفت: »ببين مدتى اس��ت که خيلى با کارت، 
خواندن و نوش��تن و... درگيرى. شنيده ام تا پاسى از 
شب بيرونى و شامگاه هم تا به خانه مى رسى لپ تاپت 
را روش��ن مى کنى و س��رت را در آن فرو برده تا يک 
و دو نيمه ش��ب يا مى خوانى يا مى نويسى. همسر و 
بچه هايت نيز به تو نياز دارند. زندگى که تنها خواندن 
و نوش��تن و کنش هاى اجتماعى نيست! دو نکته را 
نمى توان ناديده گرفت، يکى اينکه اين مردم تغيير 
نمى کنند و قدر ش��ناس نيس��تند و ديگرى اينکه 
ساختار سياس��ى – اجتماعى نيز تن به دگرگونى 
نمى دهد. پ��س تنها چيزى که از دس��ت مى دهى 
عمر و تندرستى و زن و بچه ات است!« سخنان اين 
دوست ديرينه از سر راستى و دلسوزى بود. يکى – 
دو روز درگير بودم و با درونمايه س��خنانش همراه. 

عقل بر درستى آن ها گواهى مى داد اما دل... 
۲- در هشتاد و دومين سالگرد دبيرستان ماندگار 

فيروز بهرام و به عنوان دانش آموخته اين دبيرستان 
آمده بود. از دوران جوانى با نام و ترجمه هايش آشنا 
بودم. با دوستى ديرينه، همراه و همدل به او نزديک 
ش��ديم و کمى با هراس س��الم کردي��م. از جايش 
برخواس��ت به گرمى پاسخ گفت. وجودش اتمسفر 
دلنشينى داشت. در آن ش��ب و در حاشيه جشن، 
گپ و گفتى داشتيم و درباره برخى از کتاب هايش 
پرسش هايى. عکس��ى به يادگار گرفتيم. البه الى 
گفتگو ها دفترچ��ه اى کوچک از جيب��ش در آورد 
و ش��ماره تلفن هايمان را خواست، شگفت زده شده 
بوديم چرا که اي��ن روند بايد وارون��ه مى بود. ما هم 
شماره تلفن ايشان را گرفتيم. هفته پيش سر کالس 
بودم که ش��ماره اس��تاد روى همراهم نقش بست، 
سراسيمه از کالس بيرون آمدم و پاس��خ دادم. از ما 
خواست که پنجشنبه براى ديدار به خانه اش برويم. 
با شيفتگى پذيرفتم و پس از هماهنگى با دوستان 
به ديدار استاد شتافتيم. خانه اى ديرينه با اسباب هاى 
ديرينه تر و عکس هاى س��ياه و سفيد چندين دهه 
پيش. نماى خانه، نشان از ريش��ه هاى خانودادگى 
س��ترگ داش��ت. با روى باز ما را پذيرفت و از پيش 
۳ کتاب برايمان آماده کرده ب��ود. از ترجمه هايش 
براى امضا با خود برده بوديم. با خوشرويى پذيرفت. 
»مردان انديشه« را براى من، »فيلسوفان بزرگ« و 
»کانت« را براى ۲ دوست ديگر امضا کرد. مهمان نوازى 

و خودمانى بودن دکتر »عزت اهلل فوالدوند« برايمان 
شگفت آور و دلنشين بود. تک س��تاره اى در حوزه 
ترجمه فلسفه غرب که يک تنه کارى کرده کارستان 
و بى گمان نه تنها در ترجمه فلس��فه که در نهادينه 
کردن و گسترش آن نامى است ماندگار. در ۳ ساعت 
همنشينى با استاد از هر درى سخن رفت. ما از تجربه 
زيست در کالس با دانش آموزان گفتيم و او از تجربه 
دبيرستان فيروز بهرام و دوران زندگى و دانشجويى 
در آمريکا... در بخش��ى از س��خنانش گفت ش��ما 
جوانيد و س��فارش مى کنم هميشه به دنبال دلتان 
برويد، عقل را مى ش��ود فريفت ام��ا دل را نه. اگر به 
آن بى اعتنايى کنيد سايه اش تا پايان عمر دنبالتان 
مى آيد و تاوان ناديده گرفتنش را پس مى دهيد! در 
همنشينى با دکتر فوالدوند گذر زمان را حس نکردم 

و بى گمان مدت ها مدهوش آن خواهم بود. 
پس از تجربه حسى برخورد با چنين انسان بزرگ، 
هوشمند و تالشگرى، ناخودآگاه به ياد سخنان دوست 
ديرينم افتادم. چه بايد کرد با حس��اب و کتاب هاى 
عقل و کشش هاى توانمند دل!؟ از سويى انسان يک 
بار فرصت زيستن دارد و بايد آنچه را مى خواهد دنبال 
کند از سوى ديگر کسانى هستند که حق دارند با شما 
باشند و با آن ها باشيد. برقرارى تعادل بسيار دشوار و 
حرکت بر ميانه سخت لغزنده. اما بى گمان نمى خواهم 

دل را بفريبم، زيرا از تاوانش مى هراسم.

 حرف روز

دل را نمی شود فریفت! 

64 سال پیش، برابر با شانزدهم اس��فند 1329 خورشیدی، سپهبد حاج علی رزم آرا، نخس��ت وزیر وقت ایران، در 
مسجد شاه تهران )مسجد امام( توسط خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسالم مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. 
رزم آرا از جمله مخالفان سرسخت ملی ش��دن صنعت نفت ایران بود زیرا عقیده داش��ت ایرانی ها توان فنی در اختیار 
گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید در گفت و گو با انگلستان، به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به 50 درصد 
رضایت دهیم. او چند روز پیش��تر، از تریبون مجلس ش��ورای ملی گفته بود: »ملت ایران، ُعرضه ساختن لولهنگ را هم 
ندارند، آن وقت چطور می خواهند دس��تگاه عظیم نفت را اداره کنند«. یک روز پس از قتل او، یعنی در روز 1۷ اس��فند 
1329 کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعالم کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس 
شورای ملی در تاریخ 2۷ اس��فند 1329 و در مجلس س��نا در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب رس��ید. فردای ترور 
رزم آرا، روزنامه »نبرد ملت« ارگان فداییان اس��الم، تیتر زد »رزم آرا به جهنم رفت و سایر خائنین به دنبال او رهسپار 
می شوند.« مجلس شورای ملی در دوره شانزدهم در تاریخ 16 مرداد 1331 به درخواست شمس قنات آبادی )از یاران 
آیت اهلل کاشانی( در ماده واحده ای به قید 3 فوریت چنین تصویب کرد: »چون خیانت حاج علی رزم آرا بر ملت ایران ثابت 

گردیده، هر گاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد، به موجب این قانون مورد عفو قرار می گیرد و آزاد می شود.«
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آب و  هوا

... افزایش نسبی دما 
بر اس��اس تحليل آخرين اطالعات هوا شناسى، 
وزش باد ش��ديد در شرق و جنوب ش��رق کشور را 
خواهيم داشت و در س��اير نواحى در اين روز جوى 
آرام حاک��م خواهد ب��ود. روز يکش��نبه ابرناکى در 
سواحل شمالى کشور و بارش خفيف و پراکنده در 
استان گيالن پيش بينى مى شود و در ساير نواحى 

در اين روز هوا آرام خواهد بود. 
ام��روز همچنين با کاهش دما در جنوب ش��رق 

کشور رو به رو هستيم اما طى امروز و فردا در ساير 
نواحى دما به طور نس��بى افزايش مى يابد. در روز 
يکشنبه نيز با نفوذ جريانات س��رد شمالى دما در 
سواحل شمال کشور مجددا کاهش مى يابد. امروز 
درياى عمان و نيمه شرقى خليج فارس مواج خواهد 
بود که از شب به تدريج از ميزان ارتفاع امواج کاسته 
مى شود.  آس��مان تهران امروز صاف تا کمى ابرى 
پيش بينى مى ش��ود. حداقل و حداکثر دماى هوا 
۲ و ۱4 درجه س��انتيگراد باالى صف��ر خواهد بود. 
همچنين روز يکشنبه آسمان پايتخت کمى ابرى 

و نيمه ابرى خواهد بود که حداقل و حداکثر دما با 
۲ درجه افزاي��ش 4 و ۱6 درجه س��انتيگراد باالى 
صفر پيش بينى مى ش��ود.  در ش��بانه روز گذشته 
بندرعباس مرکز استان هرمزگان با بيشينه دماى 
۲7 درجه س��انتيگراد گرمترين و شهرکرد مرکز 
استان چهارمحال و بختيارى با کمينه دماى منفى 
۱۱ درجه سانتيگراد سرد ترين شهرهاى کشور طى 
۲4 ساعت گذشته بوده اند. طى روز گذشته اردبيل 
و  چهارمحال و بختيارى، س��رد ترين و  هرمزگان و 

خوزستان، گرم ترين استان هاى ايران بودند.

کارتون شهر شهرَونگ
گمشده ها 

در روز درختکاری اتفاق افتاد
  حضور پرشائبه دونيرو در تهران

دونيرو در تهران. اين تيتر شما را ياد چه مى اندازد؟ 
شما را هم ياد چيزى نيندازد ياد يک عده دل نگران 
و دلواپس مى اندازد که بايد پاشنه کفش را ور بکشند 
و بيايند به حضور رابرت دوني��رو در تهران اعتراض 
کنند. حاال هرچه بگويى اس��م آن هنرپيشه مطرح 
 هاليوودى دنيرو اس��ت نه دونيرو، مى گويند نخير 
اسمش را عوض کرده ايد که حضورش را الپوشانى 
کنيد. به هرحال فارغ از اين مسائل باالخره خودروى 
دونيرو که دوستدار محيط زيس��ت است در تهران 
رونمايى ش��د. آن هم در آس��تانه روز درختکارى. 
گفتيم بروي��م بين مردم ببينيم نظر آنه��ا در مورد 
دونيرو چيست و اصال آنها در روز درختکارى چه کار 

کرده اند: 
ف�واد 29س�اله: من و خانواده ام ب��ه درختکارى 
خيل��ى اهمي��ت مى دهيم. ب��راى همي��ن در روز 
درختکارى صبح زود بلند شديم رفتيم از جلوى يک 
خانه وياليى که درخت هاى خيلى خوشگلى داشت 
کلى درخت کنديم و آورديم گذاشتيم توى حياط 
خودمان تا سر صبر و سر فرصت با سليقه در حياط 
خودمان بکاريمشان. هميشه يادتان باشد از مستکبر 

بايد کند! 
مهناز: با خودورى دونيرو سلفى هم ميشه گرفت؟ 

آدرسش را وايبر مى کنين؟ 
حس�ن دلواپس من�ش 48س�اله: م��ا در روز 
درخت��کارى ضد سياس��ت هاى فرهنگ��ى وزارت 
ارش��اد تحصن کرديم. نگوييد ارش��اد چه ربطى به 
درختکارى دارد. ارشاد مسئول درختکارى نيست 
اما مسئول چاپ کتاب شعر هست که؟ چرا شاعرى 
در اين کش��ور زندگى مى کرده که س��روده برادرم 
شفاى باغچه را در انهدام باغچه مى داند؟ مى بينيد؟ 
ه��م تهديد نظامى اس��ت و گزين��ه روى ميز و هم 
عمال دارد ضد سياس��ت هاى محيط زيستى شعر 

مى گويد. برادرش را ه��م الکى علم کرده وگرنه اين 
عقيده خودش بوده. حاال شاعرش از دنيا رفته باشد 
کتابهاش که از دنيا نرفت��ه؟ بايد کتابهاش را خمير 
کرد. ارشاد بايد اين کار را بکند وگرنه ما هر  سال در 
روز درختکارى در اعتراض ب��ه قطع درختان براى 
توليد کاغذى که اين شعر روى آن چاپ شده جلوى 
ارشاد تحصن مى کنيم تا کارت زرد وزير تبديل شود 

به کارت قرمز. 
اعظم 35ساله: ما همين االنشم ماشين دونيرو 
در خانه داريم. ديگه اين همه سروصدا هم نداريم به 
خدا. مردم چه افاده ها که نميان. ماشين دونيرو؟ واقعا 
که. مگه ماشين ما دونيرو نيست؟ صبح اول با نيروى 
دس��ت هلش ميديم و روشنش مى کنيم. بعدش با 
نيروى بنزين حرکت مى کنه. ديگه اين که پز و افاده 

نداره. 
اسماعيل 17س�اله: کاشت درخت از مهمترين 
سابجکت هاى کشور اس��ت. اين موضوع در کلى از 
اپليکيشن هاى موجود در بازار هم هست و خيلى هم 
گود و نايس بهش پرداخته شده. اتفاقا تو وايبر ديدم 
يک کاپيتان ايرالين معروف نوشته بود نهال امروز، 
زغال فرداست. امروز به کار فردا بچاق و همه مى دانند 
وقتى تو وايبر و اينستاگرام چرخ مى خورى هيچى 
بهتر از قليان کار درست نيست. پس همه بايد براى 

داشتن فردايى پر زغال، نهال بکاريم. 
مهرانه 26ساله: درخت هم مثل عاشق بينواست. 
نبايد کاشتش. ش��ما دوست داريد کس��ى شما را 
بکارد؟ تا حاال اينقدر قانع شده بودين؟ اليک را بزن 
 هانى. اس��تاتوس امروزم بود تو فيس بوک. فالو هم 

يادتان نره. اليک در برابر اليک 
ميثم سن نامشخص: اين سياست درختکارى 
از سياس��ت هاى استعمارى اس��ت. درخت بيشتر 
آب بيشتر مى خواهد و با آب دادن بيشتر درختان، 
آب هدر رفته و ما ش��هروندان تش��نه تر مى شويم. 
اينها همه از سياست هاى غلطى است که همه فکر 
نکرده اجرايش مى کنند بدون اين که بدانند چه مار 

هولناکى روى اين گنج خوابيده! 

آغاز تعطیلی یکشنبه ها 
۱694 س��ال پيش، برابر با هفتم مارس 
۳۲۱ ميالدى، کنس��تانتين يکم امپراتور 
معروف روم و بنيانگذار شهر قسطنطنيه، 
يکش��نبه ها )روز خداى خورش��يد( را روز 
استراحت و تعطيل عمومى اعالم کرد. در 
زمان صدور اين حکم هنوز مس��يحيت در 
قلمرو روم رسميت نيافته بود. اين تعطيلي 
هفتگي در طى قرن ها به تدريج تعميم يافته 
و رن��گ مذهبي به خود گرف��ت. در جهان 
مسيحيت مردم براي دعا و شنيدن موعظه 

روزهاى يکشنبه به کليساها مي روند.

زادروز نخستین عکاس
۲50 س��ال پيش، برابر با هفتم مارس 
۱765 ميالدى، ژوزف نيسه فور نيپس، 
مخترع عکاسى و يکى از پيشگامان اين 
عرصه، در فرانس��ه به دنيا آم��د. او که به 
خاصيت سياه شده کلريد نقره در برابر نور 
و حساسيت آن نسبت به تابش پى برده 
بود، به س��اخت دوربين همت گماشت 
و جعبه اي تهيه کرد که يک روزنه براي 
ورود ن��ور در آن تعبيه ش��ده بود. نيپس 
نخستين عکس تاريخ را در سال ۱8۲7 
ميالدي از پش��ت پنجره ات��اق خود در 
پاريس گرفت که در کتاب هاي مربوط به 
تاريخچه عکاسي عنوان آن را »منظره اي 
از پنجره« نوشته اند. او براي برداشتن اين 

عکس 8 ساعت وقت صرف کرده بود.

قطع رابطه با انگلیس 
۲6 سال پيش، برابر با شانزدهم اسفند 
۱۳67 خورش��يدى، ۲۱ روز پس از صدور 
فت��واى تاريخى امام خمين��ى )ره( مبنى 
بر ارتداد سلمان رش��دى، نويسنده کتاب 
موه��ن »آيات ش��يطانى«، اي��ران روابط 
سياس��ى خود با انگلس��تان را قطع کرد. 
مجلس ش��وراي اس��المي، در نهم اسفند 
۱۳67، طي جلس��ه اى فوق العاده ، با اعالم 
ضرب االجِل يک هفت��ه اي براي انگليس، 
هرگونه رابطه سياسي با لندن را منوط به 
عذرخواهي مقامات انگليسي و تجديدنظر 
در مواضع غيراصولي نسبت به جهان اسالم 
کرده بود ام��ا وزيرام��ور خارجه انگليس 
ضمن ابراز تاس��ف از انتشار کتاب رشدي، 
خود و دولت متبوعش را جدا از مسئوليت 

انتشار اين کتاب دانست. 

داستانه

زیباترین قلب 

روزى مرد جوان و بلند بااليى به وسط ميدانگاه 
دهکده رفت و م��ردم را به ش��نيدن حرف هايش 
دعوت کرد. او با صدايى بلند اعالم کرد: »من صاحب 
زيباترين قلب دهکده هستم.« و سپس قلب خود 
را به مردم نش��ان داد. اهالى دهکده وقتى قلب او را 
ديدند، دريافتند که گرد، بزرگ و بسيار صاف است 
و با قدرت تمام و بدون نقص مى تپد. آنها همگى به 
اتفاق، ادعاى او را پذيرفتند. در اين بين، پيرمردى 
که از آن نزديکى مى گذشت به آرامى به مرد جوان 
نزديک شد و رو به مردم گفت: »قلب تو به زيبايى 
قلب من نيس��ت، ببينيد...« وقتى اهالى به سينه 
پيرمرد نگاه کردند، قلب او را ديدند که ريش ريش 
ش��ده و وصله هاى نامنظمى بر رويش دارد. برخى 
قسمت ها نيز سوراخ و بخش هايى نيز کنده شده و 
جايش��ان هنوز خالى باقى مانده بود. مرد جوان به 
تمسخر گفت: » تو به اين مى گويى زيبا؟!« پيرمرد 
پاس��خ داد: »آنقدر زيباست که به هيچ وجه حاضر 

نيستم آن را با مال تو عوض کنم!« جوان با تعجب 
پرسيد: »ممکن است محاسن قلب مثالً زيباى خود 
را براى ما ش��رح بدهى؟« پير مرد پاسخ داد: »اين 
وصله ها که مى بينيد مربوط به انسان هايى است که 
در طول عمرم دوستشان داشته و يا به آن ها عشق 
ورزيده ام. من براى ابراز خالصانه عشقم، بخشى از 
قلبم را کنده و به ايشان هديه داده ام، آنان نيز همين 
کار را برايم انج��ام داده و اين  وصله هاى ناهمگون 
بدان س��بب است. س��وراخ هايى که مى بينيد آثار 
رنج هاى بزرگ و کوچکى اس��ت ک��ه در طى اين 
دوران بر من وارد شده است. اما اين جاهاى خالى، 
مخصوص انسان هايى است که عشقم را به آنها ابراز 
 کرده ام و هنوز که هنوزه اميدوارم که روزى آن را به 
من باز گردانند.« در پايان سخنان پيرمرد، اشک در 
چشمان مرد جوان و اهالى دهکده حلقه زده بود و 
همه آن ها يک صدا تصديق کردند که قلب پيرمرد 

زيباترين قلب آن دهکده است.
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