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در شهر خبری نیست!

معتاد بیمار است  
مجرم نیست!
پیم�ان مق�دم /فک��ر نکنید اعتی��اد فقط با
مص��رف مواد مخ��در متول��د میش��ود .بعضیها تا
میگویی معتاد فورا یاد بنگ و سرنگ میافتند .نخیر
ج��ان برادر؛ اون مال قدیما بود .همانطور که اینترنت
و دنیای مجازی خیلی چیزها را شخم زده و قلوه کن
کرده ،مفهوم اعتیاد هم از وابس��تگی صرف به شیشه
به مرزهای جدیدتری منتقل ش��ده( .چرا اینجوری
نگاه میکنید .خب شیشه هم در عصر جدید میتواند
دچار چندگانگی معنی شود و کارکردهای گوناگونی
داشته باش��د .تحول در همه چیز را تحمل کردید به
شیشه که رسیدید چپ چپ نگاه میکنید!) خالصه
اینکه این روزها با معتادهای جدید س��ر و کار داریم.
امان از اعتیاد مدرن .خدا نصیب هیچ کافری نکند...
اصل خبر :در جریان هس��تید ک��ه این روزها در
هر وضعیتی کله مردم توی موبایل ش��ان اس��ت .سر

کار ،توی رختخواب ،در میهمان��ی ،موقع رانندگی،
موقع تماش��ای فوتبال یا فیلم ی��ا اخبار ،موقع درس
خواندن ،هنگام آش��پزی .وایبر به صورت یک افیون
عموم��یو همگانی در آمده .ب��ه تازگی حتی رمالها
و فالگیره��ا هم در وایبر گ��روه راه انداختهاند .صنف
خدمات تلفنهای همراه ،سرویسهای ویژه وایبری
راه انداختهاند .میدانید که وایبر برخی کاربران را به
خاطر فعالیت زیاد بی��رون میکند تا بلکه بروند و به
کار و زندگیشان برس��ند .حاال اما با  80هزار تومان
شماره ش��ما را از لیست سیاه وایبر خارج میکنند تا
از خماری خارج ش��وید و وایبر خونتان هم س��طح
نیکوتین شود.
تحلی�ل ماجرا  :1ما قب ً
ال معت��اد به مواد مخدر
دی��ده بودیم .بنده خدا خالی میبس��ت در حد تیم
مل��ی آرژانتین! (به هر حال در جریان هس��تید که
اسطوره آرژانتینیها هم دس��تی بر آتش دارد و ما
هم تمام س��عیمان را کردیم که در مثل مناقش��ه
نباش��د اما نشد که نش��د) عرض میکردیم که این
توپ توپ میشد تحلیلهای
آشنای ما بعد از اینکه ِ
فلس��فی و سیاس��ی اجتماعی هم ارائه میداد و در
باب کیفیت کائنات و کمیت کرات آسمانی ،کلیات
مبس��وطی ردیف میکرد .اما حکای��ت معتادهای
عصر جدید خیلی فرق میکند .بیشتر اهل سکوت
و موشکافی هس��تند .یعنی همچین در کنه مطلب
دقیق میش��وند که دیگ��ر نه گوشش��ان چیزی
میش��نود و نه چشم ش��ان چیزی میبیند و نه به
تحرکات اطراف ش��ان واکنش��ی دارند .تنها با یک

لگد مشتی میشود حال شان را جا آورد .ندیدهاید
اینهایی را که عاش��ق فوتبال هستند .نه فاطما گل
حالیش��ان میش��ود نه دیگران را به جا میآورند و
غرق در مسی و رونالدو و غالمرضا عنایتی هستند.
حاال هم حکایت دوس��تان وایبری اس��ت .چنان با
تعمق در گوش��ی غرق ش��دهاند که هر کس نداند
فکر میکن��د ابوریح��ان بیرونی هس��تند و دنبال
منظومهای در کهکشان میگردند.
تحلی�ل ماجرا :2عزیزم ی��ه دو دقیقه اون تلفن
بیصاحاب رو بذار زمین گوش کن ببین چی میگم.
حداقل موقع رانندگی اون المصب رو بذار کنار .چی
نوش��تن مث ً
ال که ول کن نیستی پش��ت فرمون؟ بابا
ای��ن جوکهاي تکراری رو دو میلیون بار ش��نیدیم.
میزنی یک��ی رو ناکار میکنی و بعد کاس��ه چه کنم
دس��ت میگیری .آنوقت باید در هم��ان وایبر برایت
گلری��زان بگیرند تا دیه مقتول را جور کنی و از حبس
آزاد ش��وی .حداقل موقع تعویض دنده بیخیال ش��و
گلم .واهلل اون گروهها جایی نمیرن .هستن منتظر تا
شما سرت خلوت شه و گلواژهها را وایبر کنن .حداقل
از س��نات خجالت بک��ش اون لطیفههای بی مزه رو
پاک کن!
نتیجه منطقی :ما که خودمان نصیحت الملوک
میکنیم وسوس��ه ش��دیم و به دام فالگی��ر وایبری
افتادی��م .در بخش اول فالمان گف��ت عزیزم جونم!
این ش��غلت رو ع��وض کن .نون و آبی توش نیس��ت.
ب��رای باقی��ش ش��ارژ بیس��ت تومنی میخواس��ت
که ندادیم.

درگذشت اس�تاد دکتر «محمد
ج�واد مش�کور» م�ورخ ،ادیب
25
و زبانش�ناس معاص�ر س�ال
فروردين
( 1374ش) :دکت��ر مش��کور ب��ا
تس��لط به زبانهای عربی ،فرانسه و
انگلیس��ی و نیز آش��نایی با زبانهای
ترکی اس�لامبولی ،التین و آلمانی و
زبانهای باستانی ،کتب معتبری در زمینه ف َِرق و مذاهب ،ادیان و عرفان ،زبانهای آریایی و سامی
به نگارش در آورده است .استاد مشکور دارای  47عنوان کتاب و بیش از یکصد مقاله میباشد که
تاریخ ایران زمین ،تاریخ اس�لام و ایران و ...از آن جملهاند .وی نامی جاوید در دفتر فرهنگ و ادب
ایران زمین و تمدن اس�لامی از خود یادگار گذاش��ت تا اینکه در  77سالگی به علت عارضه مغزی
به رحمت ایزدی پیوست.
روز بزرگداش�ت ادیب و عارف شهیر «شیخ فرید الدین عطار نیشابوری» :زبان نرم و
گفتار دل انگیز ش��یخ فرید الدین عطار نیشابوری که از دلی سوخته و عاشق و شیدا بر میآید،
حقای��ق عرفانی را به نحوی خاص در دلها جایگزین میس��ازد .معروفترین مثنویهای عطار،
منطقالطیر نام دارد و کتاب تذکرة االولیاء در بیان مقامات عرفا نیز از آثار مشهور منثور اوست.

تشخیص ایدز با
تلفن همراه

ب��ا هم��کاری دانش��مند ایران��ی
دانش��گاههاروارد امکان تش��خیص دقیق
بیماریه��ا ب��ا اس��تفاده از تلف��ن همراه
هوشمند فراهم ش��د .دکترهادی شفیعی
دانش��مند ایرانی مدرسه پزشکی دانشگاه
هاروارد و همکارانش اپلیکیش��ن جدیدی
برای تلفنهای همراه هوشمند ابداع کرده
ان��د که به طرز چش��مگیری وج��ود انواع
باکت��ری در خون و بیماریهای ناش��ی از
آن را تش��خیص میدهد .دکتر شفیعی و
همکارانش امیدوارند ک��ه به زودی بتوان
از این فناوری جدید در س��طحی گسترده
برای ارتقاء س��طح س�لامت در سراس��ر
جه��ان اس��تفاده کرد .تش��خیص HIV
و  E-coliاز جمل��ه اهدافی اس��ت که در
توس��عه این فناوری مد نظر قرار داش��ته
است .بدین ترتیب میتوان امیدوار بود که
وی در آینده نزدیک ابتالی احتمالی افراد
به این ن��وع بیماریها حتی اگر در مناطق
دوردس��ت زندگی میکنند ب��ه راحتی و
به س��رعت صورت گیرد .ای��ن ابتکارعمل
جدید درحقیقت پلت فورم حسگر زیستی
منحصربفردی اس��ت که تنها به یک قطره
خون از سر انگشت فرد نیاز دارد.

منفی هفته

روزها و رویدادها
شهادت هنرمند متعهد
و س�يد ش�هيدان اهل َق َلم
20
«س�يدمرتضي آوين�ي»
فروردين
سال( 1372ش) :شهید آوینی
معمار بود .ام��ا با عالقهای که به
کار مستند و ساخت برنامههای
تلویزیونی داش��ت به تلویزیون
رفت و مجموعهای را بنیانگذاش��ت که همچنان در خاطرهها مانده است«.روایت
فتح» روایتی از جبهه و فرهنگ و ایثار و ش��هادت بود که س��رانجام جان خود را بر
سر آن گذاش��ت و در يكي از فيلمبرداريهايي كه گروه روايت فتح در منطقه ف ّكه
داشتند ،بر اثر انفجار مين به خيل شهدا پيوست .پيكر پاك آن شهيد با حضور مقام
معظم رهبري تشييع شد و «سيد شهيدان اهل قلم» ناميده شد.

مثبت هفته

شهادتاميرسپهبد«علي
صيادشيرازي» جانشين
21
ستاد كل نيروهاي مسلح
فروردين
س�ال(1378ش) :ش��هید
صی��اد ش��یرازی در  9مه��ر
 1360به پيش��نهاد ش��وراي
عالي دف��اع و با حكم حضرت
امامخميني(ره)،بهفرماندهينيرويزمينيارتشمنصوبشدكهدرسلسلهعمليات
پيروزمند ثامناالئمه ،طريق القدس ،فتح المبين ،بيتالمقدس ،رمضان ،مس��لم بن
عقيل ،مطلع الفجر ،محرم ،والفج��ر  ،1 2 3خيبر و بدر فرماندهي نيروهاي ارتش را بر
عهده داش��ت .شهيد صياد شيرازي نقش حساسي در آزادسازي خرمشهر ايفا نمود و
حضور او در هش��ت سال دفاع مقدس ،پيروزيهاي متعددي را براي كشور اسالمي به
همراه داشت .سرانجام امير سپهبد صياد شيرازي ،جانشين ستاد كل نيروهاي مسلح
در بامداد بيست و يكم فروردين  1378به دست عوامل گروهك منافقين در تهران به
شهادترسيد.

26
فروردين

اعلام فت�وای تحري�م
تنبــاكـ�و از جـانـ�ب
«ميرزاي بزرگ شيرازي»
س�ال( 1309ق)« :الي��وم،

اس��تعمال تنباك��و و توتون
بأي نحو كان در حكم محاربه
ّ
با ام��ام زمان(عج) اس��ت».
این مت��ن فتوای کوتاه اما تاریخی مرجع تقلیدی اس��ت ک��ه ولوله بر حکومت
و آتش��ی ب��ر جان مقلدان خ��ود انداخت .مردم مس��لمان پس از اط�لاع از اين
فتوای میرزای ش��یرازی ،مغازههاي توتون فروش��ي را بستند و تمام قليانها را
جمع كردند .حكومت وقت با اين حكم ش��رعي به مبارزه برخاس��ت و سرانجام،
همگام با نهضت عمومي مردم ،ناصرالدين ش��اه به ناچار تس��ليم ش��د و قرارداد
امتياز تنباكو را لغو كرد.

جوالن موشها
و گوسفندان دراستخر!
اس��تان فارس یکی از اس��تانهای
باستانی کشور اس��ت که بیشترین آثار
تاریخی را در خود جای داده است.
ام��ا این روزها اگ��رروی تپههایی که
ش��هر تاریخی اس��تخر قرار داشته قدم
بزنی��د ،نمیتوانی��د ب��اور کنی��د که در
جایی هس��تید ک��ه زمان��ی بزرگترین
ش��هر تاریخی ایران بوده اس��ت چراکه،
اکن��ون زمین ش��هر اس��تخر جوالنگاه
موشها و چراگاه گوسفندان شده است.
همچنی��ن در جاهای مختل��ف بقایای
این ش��هر میتوانید بدون اینکه حفاری
انجام دهید تکههای��ی از ظروف منقش
به ش��کلهای مختلف باس��تانی را پیدا
کنید .وقتی روی خاک تپه و بدون اینکه
تالش زیادی انجام دهید این آثار را پیدا
میکنید احتم��ال میرود زیر خاک آثار
ارزشمندی وجود داشته باشد؛ به شرط
اینکه این آثار تا کنون به یغما نرفته باشد.
ولی ،تنها کاری ک��ه برای حفظ این آثار
و جلوگیری از حفاریهای ش��بانه انجام
ش��ده نصب یک نورافکن روی تپههایی
است که زمانی ش��هر استخر بوده است!
به نظر میرس��د رفتوآمد در این مکان
کام ً
ال آزاد است و حتی برخی از چوپانان
محلی تپههای سرس��بز ای��ن منطقه را
جایی مناس��ب برای چرای گوسفندان
خود دانستهاند!

