
بیایید  انقالب  کنیم!

خانم زارع زاده|  نوشتن در مورد سوختن سخت است، با آتش در آب چه کنیم؟ کاش مرهمی بود که مانند آب، آتش قلبمان 
را در نبودتان خاموش می کرد...

جعبه سیاه وجود ما، این روزها خبر های خوبی برایمان ندارد. از شما قهرمان ها باید پرسید، چه کنیم که غرق نشویم؟!
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محل شهادت: سواحل شرقی چین

محمدصادق  زارعی|  شروع  متن حتمًا 
خیلی مهم است، این که چگونه مخاطب را قانع 

کنیم که حرف را دنبال کند.
گاهی تیتر را آنقدر جنجالی می زنند که آدم هر طور 
شده متن را  بخواند، اما چیزی که مهم تر از شروع 
آن متن است، حرفی است که در ادامۀ متن قرار 

است گفته شود.
اکنون در آستانۀ چهلمین سال از نگارش انقالب 
هستیم و می خواهیم در اینجا بررسی کنیم که 
این مطلب ورای تیتر جذابی که داشته، آیا در متن، 

حرفی برای گفتن دارد یا نه؟
شاید انتظار دارید که این بحث را با تعریف و تمجید 
شروع کنم، چشمانم را به روی مشکالت ببندم و 
آن ها را به هر قیمتی که شده توجیه کنم و یا همه 
مشکالت را به هم ببافم و خود را اپوزوسیون نشان 

دهم. و یا دهانم را باز کنم و  آسمان و ریسمان را به 
هم ببافم تا حزب مورد عالقه ام را تقدیس کنم، اگر 
حزب مقابل، در قدرت بود، آن را به لجن بکشم و با 

کلمات درشت، انزجار خود را اعالم کنم. 
اما می خواهم سخنم را صادقانه بگویم تا سخن 
صادقانه باقی بماند در میان نفاق و محافظه کاری و 

مصلحت اندیشی نا به جا و غرض ورزی سیاسی.
بگذارید داستانم را برایتان بگویم، هر بار که از 
چهارراه پژوهش رد می شدم عین خیالم نبود، نه آن 
دفعه ای که  جگر زده بودیم بر بدن و نه آن دفعه ای 
که از بن بست می رفتیم به سمت دخمه، نه آن دفعه 
هایی که نوتال خوردیم  و نه حتی آب انارهای نیمه 

شب، هر بار بی توجه به اطراف و ....
هر بار عین خیالم نبود که بیرون، زیر پوست شهر 
چه خبر است تا این که باالخره اپوزو دعوت مارا 

برای شانار قبول کرد، اخوی را می گویم، اخوی 
اپوزو.

اخوی اپوزو!
الحق که نفسش حق بود، با آنکه اپوزو )مخفف 
های  اما حرف  می کردند  اپوزوسیون!( صدایش 

خوبی می زد!
آن شب برای اولین بار بود که تلنگری به دلم خورد، 
خب اولین باری بود که می دیدم کسی به خاطر 
خوردن آب انار خجالت می کشد و احساس شرم 

می کند!
بله، خجالت می کشید، چون دلش آن جا نبود، دلش 

جایی حوالی چهار راه پژوهش بود.
از دردهای مردم می گفت، از جامعه و فقر ، از امام 

خمینی می گفت، امامی که صحیفه اش ماند توی
ادامه در صفحه بعد

کد: 512کد: 511

این شماره نشریه تقدیم می شود به: شهدای نفتکش سانچی

نشریه حاوی اسماء متبرکه است، حفظ آن بر عهده خواننده می باشد.

آقای ****  معاون ****  دانشگاه یزد

تاریــخ  دوغ  ماجــرای  دیــروز:  گفتــه 
ــی  ــاختگی و جعل ــته، س گذش
دوغ  عکــس  انتشــار  بــود. 
اشــتباه محــض بــود. انجمــن 

ــت! ــورده اس ــب خ فری
ــلف  ــکار س ــروز: پیمان ام
بــه  بــرادران  خوابــگاه 
ــای  ــان دوغ ه ــر جری خاط
تاریــخ گذشــته تعویــض 

ــت! ــده اس ش

شخصیت هفته

2 Game of Jetons!

3 سین جیم 2

در این شماره نشریه می خوانید:

3 تازه آغاز بالهاست

3 آری عشق سوزان است

4 ماجراهای آمیرزا 2

4 سه ترم مشروط



نشریه میثاق| شماره پنجم، هفته چهارم بهمن 96 2

صرفــا جهــت اطالع!
از خودمــان  آرمــان/ سیدحســن خمینــی: 

ــد! ــاور کنن ــردم ب ــا م ــم ت ــروع کنی ش

اخیــر،  اعتراضــات  شــکوری راد:  آفتــاب/ 
بــود. اصالح طلبــان  بــه  تلنگــری 

جهــان صنعــت/ روحانــی حــرف زد؛ دالر 
ــه آرامــش نمی رســد! ــازار ب ــد. ب پری

ــای  ــتارت آپ ه ــی اس ــت برخ ــوان/ فعالی ج
از  خطرناک تــر  ایــران  در  تابعیتــی  چنــد 
مســئوالن دوتابعیتــی؛ مغــز نخبــگان ایرانــی در 

ــی ــران خارج ــت مدی خدم

جمهــوری اســالمی/ ح. آیــت ا... جوادی: 
ــه پــای  آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی صبــر را ب

انقــالب نثــار کــرد!

خراســان/ بازگشــت 700 میلیــون تومــان از 
حقــوق هــای نجومــی توســط صفــدر حســینی

ــاه و  ــان دی م ــال معترض ــن و س روزان/ س
تحلیــل در مــورد آن، گسســت نســلی در ســپهر 

ــران سیاســت ای

ــازی  ــبکه مج ــور: ش ــهروند/ رئیس جمه ش
فضایــی آفریــد تــا مــردم بنویســند و مســئوالن 

و نخبــگان بخواننــد.

صــدای اصالحــات/ بــازار داغ خریــد و 
ــران ــه در ته ــو دختران ــروش م ف

ــت  ــرار دارد اولوی ــرا اص ــت چ ــان/ دول کیه
ــد؟ ــکار کن ــادی را ان ــکالت اقتص مش

ــگفتی  ــب« ش ــه ابوقری ــروز/ »تنگ وطن ام
ــم فجــر ــی جشــنواره فیل روزهــای پایان

بهار/ حلقه مفقوده دولت - ملت

خواســت  وقتــی  رئیس جمهــوری:  شــرق/ 
مــردم را فقــط اقتصــادی ببینیــد، صــدای آنــان 

نشــنیده اید. را 

ظریــف  محمدجــواد  اقتصادآنالیــن/  
ــر  ــه اگ ــرد ک ــد ک ــونگ را تهدی ــرکت سامس ش
کره ای هــا تــا پایــان امــروز اقــدام توهیــن آمیــز 
ــر  ــد، گوشــی خــود را تغیی ــران نکنن خــود را جب

ــد داد! خواه

ادامه  از صفحه 1
طاقچه، چون برای مردم اصالت قائل بود  

و از بی خیالی! بی خیالی!
بغض در گذرگاه گلویم نشسته، کسی پرسید چرا در 

نشریه  قلم  نمی زنی؟!
آخر از چه بگویم؟ که خودی و غیرخودی چهل سال 

است بی کار نشسته اند و فقط شعار می دهند؟
از دم انتخابات بگویم که علم شده بود ستادهای 
مردمی آقای فالن؟ و یا ستادهای پولی آقای بهمان؟

یا از بعد از انتخابات بگویم که خیابان ها خالی 
شدند از این ستادها و هنوز چهارراه پژوهش بود 
آن پسربچه سر چهارراه که گل می فروخت برای 

خوشحال کردن خواهر کوچکترش.
بود آن احساس  انتخابات  برای  انگار فقط  آری؛ 
وظیفه و فقط قبل از انتخابات بود که نعل اسبی شده 

بود پاتوق مشاوره برای جوانان!
کاری به آن ستاد هایی ندارم که ستاد نبود و کافه 

بود، بگذار کافه نشین ها به حال خود باشند، گاهی 
نطقی کنند محض خالی نبودن عریضه و از خالل 

آن نطق ها مسؤولیتی بگیرند و حقوقی و مزایا.
اما چهل سال گذشت، آیا نمی شد برخی مشکالت 
را حل کرد؟ ستادی مردمی راه می افتاد برای حل 

مشکالت؟ ستادی با عنوان ستاد مردمی رفع فقر؟
چهل سال...

حال برمی گردم به اول قضیه، مطلبی در نشریۀ ایران 
کلید خورد با تیتر »جمهوری اسالمی ایران« و با قلم 

امام خمینی )ره(. 
اما چهل سال است که متن را هر کس به دلخواه 
خود نوشته، فارغ از اینکه نویسنده کس دیگری بود!

اصولگرایان امام را مصادره کردند و اصالح طلبان 
مصادره به مطلوب و همچنان صدای فریادهای امام 
به گوش می رسد از الی جلد بیست و یک صحیفه.

جلد بیست و یک صحیفه!
آری، مشکل این است که نفهمیدیم. کودک سر 

چهارراه را که یادتان هست؟ شاید قدش به اندازه 
2 جلد از صحیفه امام هم نبود اما نه او را فهمیدیم 

و نه امام را.
بعد از امام ادبیات انقالب عوض شد چون دیگر 
نبودند بهشتی و مطهری و شریعتی و چمران و همه 

کسانی که نوشتند جمهوری اسالمی ایران. 
چهل سال گذشته اما اتفاق عجیب این است که 
اکثریت قاطع مردم ایران علی رغم همۀ مشکالت 
معیشتی، طبق نظرسنجی iranpoll# ، از ساختار 
سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران و سیاست 
های کلی آن حمایت می کنند و هنوز به متن امام 

اعتماد دارند.
بیایید انقالب کنیم و انعکاس صدای روح اهلل را 
که بین کاغذهای بسته شده صحیفه به گروگان 
گرفته اند، نجات بدهیم تا بفهمیم چه بود آن حقیقتی 
که با خدمت و تکیه به مردم نوشت: جمهوری 

اسالمی ایران.

عکس نوشتــــ

فنــاوری  و  ارتباطــات  محتــرم  وزیــر  حضــور 
اطالعــات، جنــاب آقــای محمدجــواد آذری جهرمی 

در دانشــگاه یــزد

المپیــک  امســال  )میزبــان  جنوبــی  کــره 
از 6200 ورزشــکار  بــه هریــک  زمســتانی(، 
تلفــن  دســتگاه  یــک  شــرکت کننده، 
ولــی  داد  هدیــه  سامســونگ  هوشــمند 
بــه بهانــه تحریــم ایــران هیــچ دســتگاهی 

نشــد! ایرانــی  ورزشــکار   4 تحویــل 

1۸ دانشــگاه ایرانــی در میــان برتریــن هــای 
آســیا.

 دانشــگاه یــزد در جایــگاه 1۷ ُام قــرار گرفتــه 
اســت. پیش تــر از لحــاظ علمــی دانشــگاه 

ــود. ــگاه 13 ب ــزد در جای ی

متاهــل  دانشــجویان  کاروان  اولیــن 
ــزام  ــدس اع ــهد مق ــه مش ــزد ب ــگاه ی دانش

شــد.

علی جویافر| به  همت امور دانشجویی، پیمانکار 
سلف شرقی عوض شد! نگارش این متن به قبل  از 

این تعویض برمی گردد!
 ساعت  »18:10« الهۀ نفس گیرترین زمان رقابت 
میان دانشجویان خوابگاهی  است؛ زمانی که سایت 
باز  خوابگاهی  دانشجویان  روی  به  کالینان،  تغذیه 
می شود و به آن ها اجازه رزرو غذا می دهد. نهایتاً چهار، 
پنج دقیقه بیشتر طول نمی کشد که تعداد باالیی از 
یک غذای خاص )!( رزرو می شود و دیگر امکان رزرو 
آن نیست. این جا، جای سوال است که وقتی پیمانکار 
می داند هر سری یک مدل غذا زودتر تمام می شود 
و نوع دیگر اضافه می آید چرا در تعداد پخت غذاها 

تجدید نظر نمی کند؟
 مسأله دیگر کیفیت و خلوص مالت 

غذاهاست؛  در  استفاده  مورد 
پیمانکار  نظر  از  شاید 

سلف اگر هم قرار است 
دانشجو، غذای آلمانی 
)!( بخورد حتما باید 
میان آن غضروف 
جانور باشد 

که 
نشود!  پررو  دانشجو 

دانشجو،  که  ندارد  معنی  باالخره 
خوابگاه را با خانۀ خاله اش عوضی 

بگیرد یا قرار باشد سر و گوشش بجنبد!  چاره اش هم 
ادویه دانشجویی موزون به »فاعون« و از ریشه »کفر و 
لحد« است که به گفته مسؤولین استفاده از چنین ماده 
گرانی اصال به صرفه هم نیست که البته ما هم همۀ 
هّم و غم مان همین  است که آقایان! به آزادگی تان 
و  و شور حال جوان  آینده  نسل  به سالمت  قسم، 
جیب خودتان رحم کنید! عاقبت استفاده از این مادۀ 
گران، عالوه بر این که برای شما گران تمام می شود، 
برای ما هم هزینه دارد و ما را زمین می زند. برای مِن 
دانشجو این مسئله حل نشده است که وقتی هدف از 
افزودن این ماده، کنترل خشِم )!( دانشجو بوده و به 
گفتۀ پیمانکار سلف از این مدل ادویه جات در غذای ما 
نیست؛ حدسی نمی توان زد جز این که برای رسیدن به 
هدف شان از وسیله دیگری استفاده خواهند کرد و قدر 
مسلم این وسیله، یک مادۀ شیمیایی بدون  خطر نیست! 
به جان شما هنوز که هنوز است، حتی شاید تّوهم یا 
تلقین باشد، با وجود این که نمی دانم مرگ 
موش چه طعمی دارد اما طعم 
مجهول و مخوفش را زیر 
زبانم احساس می کنم! 
برای  است  الزم 
خاطر  اطمینان 
 ، ن یا نشجو ا د
سازی  شفاف 
و کشف حقیقت 
بگیرد  صورت 
بداند  دانشجو  تا 
ماده ای  آیا  که 
افزوده  او  غذای  به 
آری؛  اگر  و  می شود؟ 
؟ و توجیه  چه ماده ای  است2
مسؤولین سلف در رابطه با احساس 
خواب آلودگی مفرط، بی انگیزگی و سرخوردگی 

دانشجویان چیست؟
و مسأله دیگر این که این حجم از دوغ، ماست، لیمو 

و سس تراریخته که به جای روستاها از کارخانه جات 
می آید و تحفه اش جز درد و مرض تدریجی برای کالبد 
آدمی نیست؛ برای چه به دسر ثابت غذاهای سلف 
مبدل گشته است؟! مگر ساالد و سوپ چه اشکالی 
دارد؟ یا مگر لیموترش طبیعی خار دارد که از لیموی 
پاکتی استفاده می کنید؟ حتی برای خالقیت بیشتر در 
فصل های مختلف، می توانید از آب طالبی و گرمک و 
اینجور مخلفات به شرط اینکه آدم عمودی را افقی 

نکند استفاده کنید که بسیار َخش است!
 اکنون که برادران ما در شورای صنفی وظیفۀ پیگیری 
مشکالت سلف را بر عهده دارند؛ به خواست خودشان 
پیگیری و رفع مشکالت را به ایشان محول می کنیم؛
1- تغییر در تعداد طبخ غذاها، به نفع غذاهای محبوب تر

2- دقت بیشتر در ترکیب و همچنین نحوه طبخ غذا 
)کباب هایی که یک روی سوخته و یک روی ناپخته 

دارند یا وجود ناخالصی در ماکارونی و همبرگر و...(
وجود  عدم  یا  وجود  رسمی،  اطالعیه ای  طی   -3 
افزودنی هایی اعم از کافور، فلوکستین و... شفاف سازی 
و در قبال این حرکت غیرانسانی، اطمینان خاطر داده 

شود.
 4- استفاده بیشتر از سبزیجات، میوه جات، و مواد 
غذایی طبیعی به جای دسرهای تراریخته و محصوالت 

کارخانه

1: البته اشتباه نشود؛ منظور از »خاص« در عبارت 
غذای خاص، نه کنتاکی های سلف شرقی است و نه 
خوراک همبرگر با تکه های ناجویدنی! خاص بودن 
غذای سلف به این  است که سالم باشد و با آن بتوانید 

امورات زندگی تان را بگذرانید! از خدای مان هم باشد!
2: در قرآن داریم که آدمی باید به غذای خود بنگرد. 
در تفسیر این آیه یکی از مصادیق غذا همین مفهوم 
آیه معرفی شده است؛ یعنی چیزهایی که  ظاهری 
به خوردمان می دهند و فقط شمایلش را می بینیم اما 

نمی دانیم محتوایش تا چه اندازه طّیب و طاهر است! 

Game of Jetons!
کد: 522کد: 521
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سین جیم قسمت دوم
آری عشق سوزان است...

کد:531
کد: 551

کد: 532
کد: 552

را  ســید ایمــان احمــدی| س. هــدف خــود 
از ایــن دوســتی،ازدواج می بینــد. در تمــام 
لحظاتــی کــه بــا ع. در دانشــگاه ســپری مــی 
ــرد،  ــاد می ب ــا را از ی ــار ه ــه ی فش ــد هم کن
هــم صحبتــی بــا ع. برایــش موجــب آرامــش 
اســت و بــودن بــا او بــه س. حــس اطمینــان 
ــی س.  ــت مدت ــد از گذش ــد. بع ــر می ده خاط

خانم خیراندیش| فاطمّیه است...
ــای  ــدای گریه ه ــم، ص ــرا دهی ــوش ف ــوب گ ــر خ اگ
مظلومانــه ی حضــرت امیــر )ع( را می شــنویم کــه 
عاشــقانه دارد بــرای فاطمــه اش اشــک می ریــزد...

گریه هایــی کــه عــرش خــدا را بــه لــرزه در آورده  
ــت اس

...گریه هــای جان ســوزی کــه دِل صبــور زینــب را نیــز 
بــه تنــگ آورده اســت!

ــدرش  ــه پ ــد ک ــه کرده ان ــادر او چ ــا م ــر ب ــر مگ آخ
داده اســت؟ نالــه ســر  فراقــش  این گونــه در 

حســن و حســین )ع( در کوچــه چــه دیده انــد کــه 
مظلومانــه بــه کنــج خانــه نشســته اند و ســر بــر زانــوی 
ــه  ــد؟ چ ــک می ریزن ــه اش ــته و این گون ــی گذاش یتیم
ــت؟ ــرده اس ــم ک ــدا را یتی ــِر خ ــای پیامب ــی نوه ه کس

ــی  ــال ب ــرای کرب ــین در صح ــتند حس ــر نمی دانس مگ
 مــادر می مانــد؟ زینــب جــان، حداقــل تــو کمتــر 

ــده اســت در خواســت او  ــیفته ی ع. ش ــه ش ک
ــی  ــگاه را م ــرون از دانش ــای بی ــرای دیدار ه ب
پذیــرد. تقریبــا روزی نیســت کــه آن دو در 
شــهر قــراری نداشــته باشــند و از خــود بــرای 
هــم نگوینــد. بــرای س. در ظاهــر همــه چیــز 
ــز  ــه ج ــت ب ــده آل اس ــش و ای ــش بخ آرام
آنکــه ع. تمایلــی بــرای اقــدام بــه ازدواج نــدارد 

ــت... ــران اس ــت نگ ــن باب و س. از ای

ــان  ــن و زم ــه زمی ــد ب ــی خواه ــگار م ج. ان
ــه  ــه ب ــام دادن کاری ک ــد. از انج ــزا بگوی ناس

غم هــای  چــه  نمی دانــی  مگــر  کــن،  بی تابــی 
ــی  ــر نمی دان ــند؟ مگ ــارت را می کش ــری انتظ بزرگ ت
قــرار اســت بــرای حســینت چــه اتفاقــی بیفتــد؟ زینــب 
ــال  ــاور کــه حســین در صحــرای کرب ــت بی جــان، طاق
بــدون تــو طاقــت نخواهــد آورد...حســن جــان، تــو دیگر 
ــر  ــه، مگ ــِب فاطم ــر غری ــن! پس ــی نک ــدر بی تاب انق
ــه بــه شــهادت  ــه قــرار اســت مظلومان نمی دانــی چگون
برســی؟ مگــر نمی دانــی مــزاِر تــو ماننــد مــزاِر گمنــاِم 
مــادرت چقــدر غریــب اســت؟ آه خــدای مــن، کــودکان 
فاطمــه چــرا اینگونــه پریشــان اند؟ مادرشــان کجاســت؟ 
ــادرش را صــدا  ــام م ــد ن ــی می خواه ــرا حســین وقت چ

ــد؟ ــازه نمی ده ــه او اج ــض ب ــد، بغ بزن
خــدای بــزرگ، ایــن نامردمــان چــه بــر ســر فاطمــه ات 

آورده انــد؟
فاطمــه ای کــه مالئکــه از آســمان بــرای طــواف بــه دور 
ــی  ــادرش خاک ــرا چ ــد، چ ــن می آمدن ــه زمی ــادرش ب چ

ــت و اآلن درس  ــر اس ــدارد متنف ــه ن آن عالق
خوانــدن برایــش تنفرآمیــز تریــن کار دنیا شــده 
اســت و مــدام خــود را ســرزنش می کنــد کــه 
چــرا جلــوی اجبــار خانــواده بــرای آمــدن بــه 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــتادگی نک ــگاه ایس دانش
ــرات  ــش از اث ــی ج. برای ــم اتاق ــرایط م. ه ش
شــگفت آور ســیگار در فراموشــی مشــکالت و 
ــرم  ــه از اول ت ــد. ج. ک ــال می گوی آرامــش خی
ــرد  ــن پیشــنهاد ایســتادگی می ک ــل ای در مقاب

ــود... ــلیم می ش ــره تس باالخ

شــده اســت؟
ــد کــه  ــادر ســادات آوردن ــر ســِر م پشــت آن در چــه ب
چندیــن مــاه در بســتر بیمــاری افتــاد و پــس از آن بــه 

شــهادت رســید؟
ــی در  ــاِن عل ــم بی پای ــد از غ ــی می توان ــه کس ــر چ آخ
ایــن حادثــه ســخن بگویــد؟ اصــال چــه کســی جرئــت 
کــرد مقابــل چشــمان فاطمــه، دســتان علــی را ببنــدد؟ 
چــه کســی جرئــت کــرد مقابــل چشــمان علــی، فاطمــه 
ــی را از  ــد؟ چــه کســانی آراِم جــاِن عل را در کوچــه بزن
ــد  ــه کســی می خواه ــس چ ــن پ ــد؟ از ای ــدا کردن او ج
ــس  ــذارد؟ پ ــم بگ ــی مره ــان عل ــای بی پای ــر زخم ه ب
ــی  ــای عل ــد تنهایی ه ــی می خواه ــه کس ــه چ از فاطم
ــتند  ــر نمی دانس ــان مگ ــن نامردم ــد؟ ای ــرم باش را مح
کــه هیچ کــس بــرای فاطمــه، علــی نمی شــود و 

ــود... ــه نمی ش ــی، فاطم ــرای عل ــس ب هیچ ک
ــد درد و  ــه بای ــس از فاطم ــی پ ــتند عل ــر نمی دانس مگ

ــرد؟ ــرای چــاه بب دل هایــش را ب
ــِم  ــف غ ــالت در وص ــات و جم ــن، کلم ــدای م  آه خ
ناتوان انــد  فاطمــه اش  فــراق  در  علــی  جان ســوز 
ــا  ــدر زیب ــورد چق ــن م ــجاعی در ای ــدی ش ــید مه و س
ــه  ــت ک ــی اس ــا دردهای ــه: »این ه ــت ک ــته  اس نوش
ــتر  ــد، خاکس ــته باش ــاس داش ــر احس ــنده را، اگ نویس
ــم  ــان عال ــداد درخت ــه تع ــر ب ــم را، اگ ــد و قل می کن
باشــد، می ســوزاند و دفتــری بــه پهنــای گیتــی را 
ــای  ــوز پ ــه، هن ــک های فاطم ــوز اش ــش می زند...س آت
عارفــان را در بیــت االحــزان او سســت می کنــد و 
ــاءاهلل  ــان اولی ــه ج ــش ب ــکند و آت ــرار را می ش ــر اب کم

می انــدازد.
ــک  ــا اش ــد ب ــی بتوان ــچ قلم ــحۀ هی ــه رش ــاذاهلل ک مع
ــه  ــر فاطم ــتن پیک ــگام شس ــه هن ــی ب ــوزناک عل س
بپرســید،  او  از  اســماء؟  کجاســت  کنــد.  برابــری 
ــه  ــی ب ــگام عل ــک های آن هن ــه در اش ــتگانی ک فرش
ــال و پرشــان نســوخت؟« ــد، ب ــرک غســل می کردن تب

معرفی کتابــــ

»عاشقی به سبک ونگوگ« داستانی عاشقانه و پرهیجان...
شخصیت اصلی این رمان، جوانی به نام »البرز« است که با یک پای لنگ، همراه مادر و پدری که الل است و برادری که بزرگ تر از 
اوست در خانه تیمسار خسروخانی از ارتشی های بانفوذ رژیم شاهنشاهی خدمت می کنند. البرز، هم بازی نازلی دختر تیمسار هم هست 
و او برای به دست آوردن دل این دختر به هر کاری تن می دهد و حسی رقیق که کم کم در خیالش آن را عشق می پندارد در او نسبت 
به نازلی شکل می گیرد.  البرز به دستور نازلی شروع به جاسوسی از ارباب خود می کند. در همین جاسوسی به جنایاتی که در حاشیه ی 

تحوالت حکومت رخ می دهد و نیز راز هایی از گذشته و هویت واقعی خود پی می برد...
     مولف: محمدرضا شرفی خبوشان

عکس نوشتــــ

خانــم کهدوئــی| آری عشــق ســوزان اســت، 
ــم اهلل  ــو :»بس ــن بگ ــا م ــم ب ــو ه ــس ت پ

ــم« الرحمــن الرحی
در ایــن روزهایــی کــه مــن و تــو بــا 
نیرنــگ هــا آشــناییم، پــس بیــا بــاور کنیــم 
ــی  ــان خیل ــا در بینم ــدای م ــا خ ــه واقع ک

ــت! ــب اس غری
بارالهــا! می خواهــم بــا تــو ســخن بگویــم، 
شــروع کنــم مشــِق عشــقم را و زورِق دلــم 
را بــه گنبــِد الجــوردِی عشــقت پیونــد 

دهــم...
ای آراِم جــاِن عارفــان و ای آرزوی وصــال 
ــن  ــی انتهــا تری همــۀ ســوخته دالن، ای ب

منتهــا!
ــام  ــوکل ن ــه ت ــزُه و الَجمــال«، ب ــا َذالِع  »ی

ــت... اعظم

ــداِر  ــوق و دی ــیاحِت معش ــت س ــه زیباس چ
ــدار! آمــده ام کــه جــان بســپارم و جــاِن  دل
ــم؛  ــی ات کن ــۀ بندگ ــِر تران ــم را پی جوانَی
ــده  ــِر خن ــم عط ــس کن ــه لم ــده ام ک آم

ــت را! های
ــه  ــی ام ب ــی از جوان ــود کم ــودم؛ می ش معب
ــود  ــدۀ خ ــا از آین ــوی؟ ت ــر ش ــن نزدیکت م

ــر نشــوم؟! ــر ت پی
ــا بنشــینم  ــودم! ت و چقــدر دلتنــگ شــده ب
ــو را  ــم و ت ــو راِز دل بگوی ــا ت ــی ب و کم

ــده ام! ــوِد درمان ــاِم وج ــا تم ــم ب بخوان
ــتادۀ  ــای ایس ــرو ه ــد! س ــس کنی ــس، ب پ
غــرورم قامــت خــم کنیــد و عــازم تالشــی 
دیگــر شــوید؛ زیــرا کــه خالــِق مــن 
ــدر از  ــت. و چق ــان اس ــِن مهربان مهربانتری

ــده ام... ــو دور ش ت
ــان  ــس، هم ــای خی ــه ه ــن گون آری؛ ای
ــتند  ــو هس ــوردۀ ت ــبنم خ ــای ش ــه ه گون
کــه از دیــداِر دلــدار، طراوتــی همچــو بــاغ 

ــد... ــه ان یافت
پــس ایــن زبــاِن خفتــه در بســتر را بجنبــان 
و بــی محابــا فریــاد بزن:خدایــا بــاران 

ــار...! ــن بب ــر م ــت را ب رحمت

ــر  ــال اخی ــوال، در 10 س ــت اح ــار ثب ــق آم طب
فراوانــی  در  اول  رتبــه  همــواره  فاطمــه 
ــران و  ــرای دخت ــده ب ــده ش ــای برگزی نام ه
امیرعلــی نیــز دارای بیشــترین  فراوانــی در 

ــت. ــته اس ــران را داش پس

ــس  ــر و کنفران ــاد اکب ــکیالتی جه اردوی تش
دانشــجویی حمایــت از انتفاضــه فلســطین .

بــا شــرکت دفاتــر اتحادیــه انجمــن هــای 
دانشــگاه  مســتقل  دانشــجویان  اســالمی 

هــای سراســر کشــور

ظریــف  محمدجــواد  خارجــه،  امــور  وزیــر 
در گفتگــوی خبــری: از همــان اول توقــع 
ــام را  ــت برج ــن نی ــا حس ــکا ب ــتیم آمری نداش

ــد! ــرا کن اج

در حاشــیه پخــش فیلــم »به وقــت شــام«، 
ــاگران  ــی از تماش ــی برخ ــرداری موبایل فیلمب
عصبانیــت  باعــث  ســینما،  پــرده  روی  از 
ــه  ــد. او ب ــردان( ش ــا )کارگ ــی کی ــدید حاتم ش
روی ســن رفتــه و نمایــش فیلــم را متوقــف 

کــرد

تازه آغاز بالهاست، خدا رحم کند
کد: 542کد: 541
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از  قبــل  قســمت  در  ایــزدی|  خانــم 
پدرکشــتگی شــهرهای آن طــرف رودخانــه 
بامــردم عشــق آباد ســخن بــه میــان آوردم و بــاز 
ــان  ــا آن ــردازم. گوی ــه همیــن ماجــرا می پ هــم ب
دســت بــردار نیســتند. داســتان ایــن اســت کــه 
مــو حنایــی قصــد خــارج شــدن از قــراردادی کــه 
بــا عشــق آباد بســته اســت، دارد امــا بــه همیــن 
چــون  شــود،  خــارج  نمی توانــد  کشــکی ها 
یــک قانونــی کــه میــان همــۀ شــهرها بــه امضــا 
رســیده اســت را نقــض می کنــد پــس بــه دنبــال 
راه چــاره بــود کــه نــاگاه فــردی کــه آن را نیکی 
ــید و  ــی رس ــو حنای ــه داد م ــد ب ــاب می کنن خط
خواســت تــا بهانــه ای بتراشــد کــه یعنــی خــود 
ــت  ــته اس ــا گذاش ــر پ ــرارداد را زی ــق آباد ق عش
ــد واز  ــرون آم ــده ای بی ــوب آن ای ــخ معی و از م
ــرده  ــده را بررســی نک ــر آن ای ــی دیگ ذوق مرگ
ــن  ــان! از ای ــر داغ ــت. آن فک ــرا گذاش ــه اج و ب
ــی را کــه یکــی از  ــود کــه موشــک های ــرار ب ق
شــهرهای نزدیــک عشــق آباد کــه مــورد حملــۀ 
شــهر دیگــری قــرار گرفتــه بــود و بــه آن شــهر 
ــه عشــق آباد نســبت داد  ــود را ب ــاب کــرده ب پرت
ــق آباد  ــا را عش ــک ه ــن موش ــه ای ــود ک و فرم
تهیــه نمــوده اســت ولــی ایــن نیکــی عزیــز تــر 
ــک  ــی از موش ــات ناقص ــا اطالع ــان گوی از ج
ــرا؛ اصــال ظاهــر و  هــای عشــق آباد داشــت. زی
ــکی  ــا موش ــق آبادی ب ــای عش ــک ه ــرد موش ب
کــه پیــدا شــده متفــاوت بود.)آخــر نیکــی خانــم 
ــاید  ــت، ش ــیار اس ــاوت بس ــدد8 و9 تف ــان ع می
ــود،  ــل نمی ش ــی قائ ــما فرق ــهر ش ــم در ش ه

ــد...( ــدا دان ــم خ نمی دان
ــز  ــرزا نی ــم آمی ــرزا و تی ــم آمی ــد بگوی ــه بای البت

خوانــده  خــوب  را  دشــمن  دســت  این بــار 
ــا، انجــام  ــه قصــد آنه ــد و می-دانســتند ک بودن
ــر ســر  ــا عشــق آباد اســت ب ــاره ب مذاکراتــی دوب
ــد  ــه ندادن ــه تل ــال دم ب ــکی واص ــائل موش مس
وامیــدوارم در آینــده نیــز دچــار گــول خوردگــی 

ــوند! ــرط نش مف
ــر شــرف مــردی کــه درســخنرانی روز  و درود ب
جمعــه  اش گفت:)مــا بــه هیــچ شــهری اجــازه ی 

ــم(. ــی نمی دهی فضول
مــردم عشــق آباد نیــز بــا وجــود اینکــه بــا 
مشــکالت فراوانــی چــون آلودگــی هــوا و 
زلزلــه و بــی پولــی دســت وپنجــه نــرم می کننــد 
ولــی متوجــه دسیســه هــای آن طــرف رودخانــه 
می شــوند و از آمیــرزا انتظــار دارنــد کــه در عیــن 
رســیدگی بــه مشــکالت مــردم، از مواضــع 
خــود در برابــر شــهر هــای آن رطــرف رودخانــه 
کوتــاه نیایــد و حــرف هــای کدخــدای عشــق آباد 
ــردم  ــاع م ــود اوض ــه بهب ــرده و ب ــوش ک را گ
ــار روزۀ  ــط ســه روز از دورۀ چه ــه فق ــردازد ک بپ

ــت. ــده اس ــی مان ــرزا باق ــهرداری آمی ش

مشــروط تــرم  ســه 
کد: 572کد: 571

ــر آزاد اندیشــی 5 مســابقه تیت خبــر؟! چــه  مجــازی 

خانــم دانشــور|دختری بــا شــرایط روحــی 
ــی و مشــکالت  ــزار بدبخت ــا ه بســیار ســخت ب
مالــی در آزمــون ورودی دانشــگاه برگزیــده شــد، 
ــی  ــه ب ــکالت و البت ــان مش ــر هم ــا به خاط ام
انصافــی برخــی اســاتید عزیــز در طــرح ســوال و 

ــد. ــروط ش ــرم مش ــه ت ــره دادن، س نم
ــران  ــرای جب ــی ب ــال راه حل ــه دنب ــه ب ــا امیدان ن
ــد!  ــرو ش ــن روب ــد والدی ــرم تعه ــا ف ــه ب ــود ک ب
نــه مي-توانســت قیــد درس و دانشــگاه را بزنــد، 
ــه  ــرم مشــروطی اش را ب ــه مي توانســت ســه ت ن
ــه  ــد س ــر بفهمن ــید اگ ــد، مي ترس ــن بگوی والدی
ــش  ــه تحصیل ــع ادام ــده، مان ــروط ش ــرم مش ت
ــرد دروغ  ــعی مي ک ــه س ــا ترفندی)ک ــوند، ب ش
نباشــد( فــرم را بــا امضــای والدینــش بــه دســت 
مســؤوالن رســاند و بــرای چهارمیــن تــرم 

ــد. ــل ش ــه تحصی ــغول ب مش
ــا  ــهریه ب ــد، در قســمت ش ــد از انتخــاب واح بع
مبلغــی فضایــی روبــرو شــد:9٥0000 تومــان در 
ــی  ــید حت ــز نپرس ــی هرگ ــد و کس ازای 14 واح
فکــر هــم نکــرد کــه یــک دختــر 20 ســاله ایــن 
ــردازد. ــد بپ ــور بای ــا و چط ــول را از کج ــه پ هم

ــن شــرایط  ــواده اش در بدتری ــری کــه خان ) دخت
ــد...(. ــر می برن ــه س ــی ب مال

ــکالت  ــیل مش ــه در س ــری ک ــجوی دخت دانش
مالــی و روانــی غــرق اســت و تنهــا امیــدش بــه 
ــن  ــد ای ــور بای ــت، چط ــگاهش اس درس و دانش

مشــکالت را پشــت ســر بگــذارد؟
کجــای قــرآن نوشــته شــده کــه به خاطــر 
مشــکالت بایــد از درس و دانشــگاه هــم اخــراج 
شــد؟ بــه دیــن و قــرآن هــم کــه کاری نداشــته 

باشــیم، ایــن شــهریۀ ســنگین و شــرایط ســخت 
کجــای انســانیت قــرار دارد؟ مشــکالت طاقــت 
فرســای مالــی و روحــی خــودش کافــی نیســت 
ــه شــود  ــه آن اضاف ــن مشــکالت هــم ب کــه ای
آن هــم در ایــن اوضــاع نابه ســامان اقتصــادی؟ 
ــر،  ــن دخت ــدارد ای ــت ن ــی و معرف ــع مردانگ توق
خوبــی و مهربانــی نمي خواهــد، حداقــل حالــش 
را بدتــر نکنیــم، اگــر مرهــم دردهایــش نیســتیم 
ــرای  ــهریۀ او ب ــیم، ش ــش نباش درد روی دردهای
ــت،  ــچ اس ــا هی ــد م ــت ثروتمن ــت و ممکل دول
ــا و  ــالس ه ــا و اخت ــل دزدی ه ــی در مقاب حت
ــت،  ــچ اس ــم هی ــا ه ــا زاده ه ــای آق ــوق ه حق
ــداری و روز  ــه قیمــت شــب بی ــرای او ب ــی ب ول
هــا و مــاه هــا زجــر تمــام مي شــود، آن هــم بــه 
ــزی  جــرم این کــه زندگــی اش مشــکل دارد، چی
از ایــن مملکــت کــم نمي شــود اگــر او شــهریه 

ــی از عمــر او چــرا... ــردازد، ول نپ
ــن اســت  ــد حــق او ای ــا بگوین شــاید بعضــی ه
کــه دیگــر ادامــه تحصیــل ندهــد یــا اینکــه بــه 
ــا  ــن ه ــی ای ــته، ول ــت داش ــی فرص ــدازۀ کاف ان
ــا قشــر  ــد ی ــا در شــرایط و مشــکالت او نبودن ی
مرفــه جامعــه انــد کــه در فیــش حقوقــی خــود 
ــم در  ــدان ه ــتراحت فرزن ــق اس ــان ح و پدرانش

ــار حقــوق هــای نجومــی لحــاظ شــده. کن
ــه  ــان ک ــت محورم ــالمی عدال ــت اس در مملک
ــل کمــی  ــم حداق ــدارد، بیایی ــت ن ــی از عدال بوی

ــم. ــاد گرفتی ــت را ی ــاید معرف ــم ش ــل کنی تأم

#جرعه_ای_مهربانی_و_اندکی_تأمل_کافیست

برای عکس باال تیتر مناسبی انتخاب کنید و برای 
ما ارسال کنید.

به 2 تیتر برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

ماجراهای آمیرزا قسمت دوم
کد: 562کد: 561


