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آنكه سوزن راه آهـن را نگــهباني كند. 
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عمیــق بدانید

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه قم به مناسبت پیروز 
تروریستی  این گروه  پایان  و  بر گروه داعش  نهایی سپاه اسالم 

بیانیه ای صادر کرد.متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و َسیعلَُم الّذیَن َظلَموا أَی َمنَقلٍَب ینَقلِبوَن
)و آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه 

کیفرگاهی باز می گردند.(
داد  نشان  دیگر  بار  که  را  متعال  خدای  سپاس  و  *حمد 

یداهلل فوق ایدیهم و نصرت برای اهل ایمان است.
ناب  اسالم  ی  پیکره  که  سرطانی  ی  غده  این  *داعش 
به  و  شد  نابود  سرانجام  بود  داده  قرار  هدف  را  محمدی 
حمایت  با  که  بدخیمی  ی  غده  پیوست،  تاریخ  دان  زباله 
استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و با همراهی حکومت 
های سفاکی چون رژیم صهیونیستی و آل سعود سبب شد 
سالیانی نه چندان دراز جهان را تحت الشعاع خود قرار دهد، 
اسالم  ظفرمند  نیروهای  بدست  و  خداوند  یاری  به  اکنون 
ریشه کن شد تا بار دیگر ثابت شود »ان تنصر اهلل ینصرکم 

و یثبت اقدامکم«
*رهبری عالمانه ی امام خامنه ای، وجود سربازان جان برکفی 
همچون سردار سلیمانی و خون پاک شهدای مدافع حرم همه 
از  برای همیشه  داعش  تا سیاهه ی  دادند  هم  به دست  دست 
صفحه روزگار محو شود و اکنون در بهارآزادی ملت های مسلمان 
است  مقدس  دفاع  سالهای  پیروزی  شیرین  روزهای  یادآور  که 

جای شهدایی که این پیروزی ارمغان خون آنهاست، خالیست.
ها،  اگر تالش های همدانی  برد که  نخواهد  یاد  از  *تاریخ 
حججی ها، تقوی ها و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم 
بود و  برجهان ریشه دوانده  این غده سرطانی  اکنون  نبود، 

سایه ظلم و تکفیر را بر چهره جهان انداخته بود،اما به برکت 
خون شهدا و عزت و غیرت سربازان حضرت ولی عصر،سفره 

شومشان از جهان برچیده شد.
*این پیروزی مشت محکمی بر دهان یاوه گویاني بود که جمع 
شدن سفره تکفیر را در مذاکره ای می دیدند که یکبار دیگر طعم 
مقابل دژخیم جهانخوار،آمریکای مستبد چشیده  را در  تلخ آن 
ثابت  حسین)ع(،  امام  الزماني  آخر  یاران  دیگر  بار  ولی  بودند، 
کردند که تنها راه پیروزی مقاومت است و باطل نابود شدنیست.

بزرگ شیرین  پیروزی  این  به حالوت  *حال که کام هایمان 
است،بار دیگر یادآور می شویم که داعش، جالد زمان ماست و 
اگر از بیان واقعیت ها غافل شویم، سالها بعد این دژخیمان را 
به ما معرفی می کنند.جنبش دانشجویی که  به عنوان شهید 
میراث دار خون شهداست و افتخار حیات زیر لواي حضرت ولی 
تکرار  تاریخ  و  گذشته  تا  است  ایستاده  دارد،همچنان  را  عصر 
نشود و نسل به نسل و سینه به سینه همگان بدانند که حق 

پیروز و باطل نابود است.
ولی  کفایت  با  دستان  انقالب،با  این  پرچم  که  *باشد 
جانبازمان،حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(به دست منتقم 

آل محمد برسد، ان شا اهلل.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اذا جاء نصراهلل و الفتح

و رأیت الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا
فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا
والسالم علیکم و علی عباداهلل الصالحین

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه قم

سرزمینهای  بر  نظامی  سیاسی  را سیطره  داعش  اگر 
و  اعالم کرد  را  پایانش  توان  بدانیم می  و شام  عراق 
تبریک گفت. اما اندیشه سلفی و وهابی و تکفیری با 
داعش به وجود نیامده که با رفتن آن از بین برود. ما 

برای این کار به #جنگ_نرم نیازمندیم. 
اکنون مانند پایان جنگ تحمیلی ایران، یک بار دیگر 
#جنگ_سخت به پایان رسیده ولی حکایت همچنان 
از  نهروان  در جنگ  خوارج  هم  پیش  قرنها  باقیست. 
خوارج  پایان  این  ولی  خوردند  شکست  امیرمؤمنان 
مهم  کتاب  در  #شهید_مطهری  تعبیر  به  و  نبود 
#روح_خارجیگری  #جاذبه_و_دافعه_امام_علی_ع 
هنوز ادامه دارد. برای مبارزه با داعش و خوارج باید 
را  ظاهرگرایی   با  جنگ   بیت،  اهل  مکتب  احیای  با 

ادامه  داد.
#مدافعان_حرم در داخل باید همچنان مشغول باشند.

آیا داعش به پایان رسید؟
اذا جاء نصراهلل والفتح

رضـــا کریـــمی
دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی
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ا «مقصر کیست؟»
 مرثیه ای بر اخالق سیاسی

ایران

این فرجک القریب
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به یاد
زلزله زدگان کرمانشاه

 به مناسبت ایام آغاز امامت و
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بحران مدیریت
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یـا
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و مردمانش  فروریخت  لرزید، ساختمان هایش  کرمانشاه 
داغدار شدند. 

داوطلب  نیروهای  حادثه  روزهای  و  ساعات  نخستین  در 
زیادی برای کمک به آسیب دیدگان خودشان را به شهرها 
این مدت هم عده  و روستاهای زلزله زده رساندند و در 
زیادی از هموطنان ما با کمک های مادی و معنوی خود 
با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کردند.اما کرمانشاه 
لرزید تا بار دیگر ثابت شود که چه قدر اخالق مداری در 
سیاسی  های  جناح  و  ها  جریان  برای  حادثه  بروز  زمان 

کشور کم ارزش تلقی می گردد.
سیاسیونی که منتظر هر واقعه ای هستند تا به مدد آن 
نفسا سر دهند  وا  فریاد  بکوبند و  را  حادثه، حزب رقیب 
که ای مردم باعث و بانی همه ی این رنج ها و مشکالت 
حزب مقابل است و با این شیوه خود را دلسوز و رقیب را 
عامل درماندگی مردم معرفی کنند زلزله کرمانشاه آخرین 
درونی  های  تنش  گیری  شدت  باعث  که  نبوده  اتفاقی 

احزاب و جریان های سیاسی بشود.

به گذشته و بررسی حوادثی نظیر پالسکو، زلزله  نگاه  با 
ورزقان و... می توان دریافت که این بی اخالقی ها در هر 

حادثه ای خودش را نشان داده است.
براستی در زمانی که یک حادثه ملی اتفاق می افتد و عده 
ای از هموطنانمان دچار آسیب و نیازمند کمک می شوند 
برای  ناگوار  اتفاقات  این  از  ای  عده  که  می شود  چگونه 

منافع شخصی و گروهی خود بهره می برند؟
وقوع  هنگام  در  که  نیست  این  ما  انسانی  وظیفه  مگر 
دیدگان  آسیب  به  را  خودمان  تمرکز  و  توجه  حوادث 

معطوف کنیم؟
مگر نه این که همه ی ما باید یکدل و همدل در جهت 

رفع مشکالت حادثه دیدگان بکوشیم؟
می  و  ندارند  صبر  مسئولین  برخی  گویا  وجود  این  با 
هر حادثه  مقصران  ممکن  زمان  ترین  در سریع  خواهند 
احتمالی در جبهه  ادعا که مقصران  این  با  پیدا کنند  را 

مقابل قرار دارد.
گواه بارز این مدعا مسئله مسکن مهر در زلزله کرمانشاه بود.

از همان روزهای اول وقوع زلزله، یکی از موضوعات داغ 
گفتگو در فضای مجازی مسئله مسکن مهر بود، گروه های 
سیاسی کشور با دامن زدن به این موضوع سعی داشتند 

یکدیگر را متهم به انواع کم کاری ها و... بکنند.
موضوعی که بدون داوری در مورد کم و کیف آن، با توجه 
نبود که در آن موقع  نیاز  نیازها شاید  و  فاجعه  به عمق 
به  میتوانستند  کشور  سیاسی  های  جناح  و  شود  مطرح 

اولویت  که  موضوعی  به  زدن  دامن  جای 
میدانند  یکدیگر  دست  به  دست  نبود  مردم 

توانشان  اندازه  به  دیدگان  آسیب  به  رسانی  کمک  در  و 
همکاری می کردند.

از  که  یادبگیرند  ما  سیاستمداران  و  مسئولین  کاش  ای 
»آب گل آلود حوادث« نباید »ماهی« گرفت و مردمی که 
گرفتار طوفان حوادث می شوند نیازمند کمک و همدلی 
هستند نه نطق های غرا در محکومیت دولت ها و دیگران.

معظم  مقام  سخن  این  به  مسئولین  که  امیدواریم  و 
رهبری )مدظله العالی( واقف شوند که »این حادثه)زلزله 
کرمانشاه( برای آن ها یک آزمایش الهی است« و باید این 
و مسئولیت  وظیفه  ادای  میدان  برای مسئولین  آزمایش 

باشد.
مطلبی  اینستاگرام  از صفحات  یکی  در  پیش  وقت  چند 
جالب در مورد زلزله کرمانشاه نوشته شد که ختم کالم 

زیبایی است بر این نوشته:
تا آتئیست ها انکار خدا کنند، پان کردها تحریک گسل 
قومی کنند. آرکئیست ها )باستان گرایان( سرگرم نفرت 
پراکنی ایرانی-عربی باشند، سلبریتی ها هم از سگ دفاع 

کنند
دهند،  قرار  هم  تقابل  در  را  سپاه  و  ارتش  غربگرایان 
اصالح طلبان مشغول عقده گشایی از دولت قبل باشند و 

اصولگرایان هم جواب اصالح طلبان را بدهند
»مردم کرمانشاه چشم به راه کمک هستند«

عجب  کوتاه  جمله  این  شدیم«!  »غافلگیر  اول- 
اما  بگویند  دارند  حق  عادی  مردم  است.  آزاردهنده 

نهادهای  رسمی و امدادی نه!
اینکه روسا یا معاونین سازمان های بودجه خوار توجیه 
باید نیمه پر لیوان را دید و این غافلگیری ها  کنند که 
بدنه  آمدی  ناکار  شک  بی  دهند  نشان  طبیعی  امری 

مدیریت بحران کشور را به رخ می کشد. 

در  زلزله  کانون  است!  عراق  در  زلزله  کانون  دوم- 
... ظریفی نوشت: در خاورمیانه حتی کسی  ایران است! 
ساعت  در  گیرد!  نمی  عهده  بر  هم  را  زلزله  مسئولیت 
ابتدایی روزنامه های میزان و شرق و قانون با اینکه مدت 
زمان زیادی هم از اربعین نگذشته بود به لجن پراکنی گاه 
همیشگی خود در فضای رسانه کشور پرداختند و همان 
افروزی همیشگی میان عرب و  ماجرای اختالف و فتنه 
عجم که عرب اند به ما چه، هر چند که دست خدا بی 
بسیار  آمار  شدن  مشخص  با  روز  آن  فردای  و  صداست 
بیشتر مصیبت دیدگان ایرانی در بالی زلزله برگ زرین 

دیگری بر دفتر رسواییشان اضافه شد. 

سـوم- نهادهایی که وارد صحنه بحران می شوند، 
»مارادونا« نیستند و باید دست از تک روی بردارند. کار 
جمعی هماهنگ از سوی نهادهای فعال بزرگترین خال 
این بحران بود.چه معنا دارد هر سازمان ویا موسسه و 
کمپین در مناطق زلزله زده ستاد ایجاد کند؟ ،، همین 
می شود که یکی از معاونین هالل احمر گفت در یک 
بسیاری  غذا  رسانی  کمک  باالی  حجم  بعلت  منطقه 
آب  مشکل  فالن  روستای  در  هنوز  اما  آمده  اضافه 

آشامیدنی داریم. 

چهـارم- جریان خبری از دست رسانه های رسمی 
خارج شد. از تک صدایی به »همه صدایی« رسیده ایم. 
آمیزه ای از حقیقت، شایعه، اعتماد، بی اعتمادی! وامان از 
این درد مجازی، درد که چه گویم توده سرطانی شده این 
روزهاست، دیگر نمی توان برای ملت شکوایه هم  نوشت، 
گیرند  می  حقارت  سلفی  گندمان  کله  محتشمان  وقتی 
کیلویی  تا  زلزله  از  داشت،  توان  مردمی  از  انتظاری  چه 

رای دادن هم دریافتیم راهی نیست.

و مدیریت  زلزله  این  پنجـم- مهمترین پرسشی که 
آن در اذهان ایجاد کرد این بود: اگر در تهران زلزله شود 

چه قیامتی می شود؟
تهران  از  ها  کمک  درصد   65 شود  می  شنیده  وقتی 
ارگان های مدیریت  و  باید تن نحیف دولت  است کمی 
بحرانمان بلرزد آخر این چه توانمد سازی نامتقارنی است، 
های  دولت  تمامی  بلکه  روحانی  دولت  تنها  نه  مخاطب 

پساسازندگی را شامل می شود. 

ششـم- یکی از نشانه های اینکه مردم این همه به 
علی دایی، صادق زیباکالم وجواد خیابانی و یا تعدادی از 
شاخ های مجازی ... اعتماد کردند، بی شک  بی اعتمادی 
ما  قضایا  همین  در  هاست.  سازمان  و  نهادها  برخی  به 
مقاومت عجیب هالل احمر و سازمان انتقال خون را در 
هنگام کمک های مردمی دریافتیم، اینکه فراخوان کمک 
رسانی می زنند و پس از آن جوری با اهدا کننده رفتار 

می شود، که مثال چه کسی به شما گفته... 

هفتـم- این مردم فوق العاده اند. بی نظیرند. شاهکارند. 
قدرشان را بدانید. آنها البته عذرخواهی می کنند که هلی 
 ! نداشتند  موردنیاز  اقالم  فرستادن  برای  کوپتر شخصی 
عباراتی که خواندید به قلم یکی از طنازان سیاسی مربوط 
به زلزله 82 بم بود، وقتی تورق کتاب تاریخ تمام می شود 
حس بدی به آدم دست می دهد وقتی مشکالت دیروز 

مشکالت امروزم نیز هست. .. 

نیستند.  گردشگری  سایت  بحرانی،  مناطق  هشتم- 
وقتی تخصص نداریم، نرویم. چه پالسکو چه کرمانشاه! 

شعار  و  حرف  به  فقط  بودن  متمدن  بگیریم،  یاد  باید 
نیست، باید بزرگ بودن را در عمل پیشه بگیریم علی ای 

حال همه ما در کالمش عالمه دهر ایم. 

نـهم- ما در خاورمیانه بالخیز قرار داریم. همیشه باید 
مراقب، آماده و آموزش دیده برای بحران باشیم. به بچه 
های ما آموزش دهید.اگر میبینم ما دچار خطا و اشتباه 
هوایش  در  که  است  آموزشی  سیستم  ماحصل  هستیم 
تنفس کردیم، اصالح سیستم آموزش یعنی جلوگیری از 

تکرار تاریخ... 

دهـم- مهمترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم 
این است: ما درس نمی گیریم. صرفاً تکرار می کنیم.
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سیدسبــحان بحرینی

محمدرضـــــا دباغ

«مقصر کیست؟»
مرثیه ای بر اخالق سیاسی ایران

مدیریت بحران یا بحران مدیریت
چیزهـایی که هیچوقت یاد نمیگیریم 
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به مناسبت ایام آغاز امامت و والیت امام زمان)عج( شایسته 
است جایگاه آن حضرت را در زندگی فردی و اجتماعی خود 
بررسی کنیم  تا متوجه شویم با جامعه مطلوب برای ظهور 

ایشان چقدر فاصله داریم و برای تحقق آن چه کرده ایم. 
در روایت آمده است: »َمْن ماَت َو لَْم یَْعِرْف إماَم زمانِِه ماَت 

مْیَتًة جاِهلِیًَّة« 
کسي که بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته باشد، در 

واقع به مرگ جاهلّیت مرده است. 
و  ظاهری  شناخت  صرفا  )عج(  زمان  امام  شناخت 
توام  قلبی  نیست؛بلکه منظور شناخت  ایشان  شناسنامه ای 

با معرفت به آن حضرت است.
 تمامی افرادی که در کربال مقابل اباعبداهلل قرار داشتند از 
است مطلع  پیامبر  نوه  ایشان  اینکه  و  امام  نسب  و  حسب 
پیغمبر  حسین)ع(،نزد  امام  که  میدانستند  حتی  بودند 
امامت  واالی  جایگاه  یقینا  ولی  است؛  محبوب  بسیار  اکرم 
و والیت آن حضرت را نمیشناختند. مقصود از شناختی که 
در روایات هم به آن اشاره شده شناخت و معرفت به مقام 

واالی الهی و واجب االطاعه بودن امام است. 
این نکته را  باید  ادعا میکند منتظر ظهور است  فردی که 

تا  است.  انتظار؛ معرفت  اولین شرط  بداند که 
انسان میهمان خود را نشناسد و از خصوصیات 
او نخواهد شد.  نباشد منتظر  او مطلع  خوب 
تنها هنگامی انسان در انتظار کسی می نشیند 
که او را خوب بشناسد؛ اما اگر انسان کسی 
را نشناسد و بداند که آن شخص خواهد آمد 

ماند.  نخواهد  او  منتظر  و  داشت  نخواهد  اهمیتی  برایش 
در مورد انتظار امام زمان هم چنین است. کسانی که آن 
دیگر،  ادیان  اهل  یا  و  کفار  مانند  نمی شناسند  را  حضرت 
را  او  ارزش  که  کسانی  اما  نمی کشند  را  او  انتظار  هرگز 

می شناسند و مقام او را می دانند منتظر او می مانند. 
حقیقتا جامعه ای آماده ظهور منجی عالم بشریت خواهد 
بود که اهالی آن امام زمانشان را به خوبی بشناسند و بدانند 
که امامشان از آنها چه میخواهد و در مقابل دستوراتش سر 
تعظیم فرود آورند.شرط اساسی ظهور امام زمان)عج( ایمان 
به  ایشان میباشد.اگر معرفت  به ساحت مقدس  و معرفت 
امام نباشد چه بسا فرد را در جبهه مقابل قرار دهد.تاریخ به 
خوبی گواه این موضوع است که عده کثیری از نماز خوانان 
العمل خوبی  بزنگاه ها عکس  انجام فرایض در  به  و مقید 
اند  ایستاده  امام خویش  مقابل  و گاها در  اند  نداده  نشان 
چرا که ایمان قلبی و معرفت به امام نداشته اند. جامعه ای 
که امام زمانش را میشناسد با جوامع دیگر متفاوت است. 
برای مثال چنین جامعه ای باید مصداق بارز  »اشداء علی 
و  دروغ  جامعه ای  چنین  باشد؛در  بینهم«  رحماء  و  الکفار 
نیرنگ جایگاهی ندارد و حمایت از مظلومین و مستضعفین 
در دستور کار قرار دارد و نسبت به این موضوع بی تفاوت 
نخواهد بود. زمامداران این جامعه نیز باید همین خصوصیات 

را داشته باشند و خود را متخلق به اخالق حسنه کنند. 
منتظر واقعی نباید به نحوی رفتار نماید که چشمان مهدی 
فاطمه را گریان و امامش را شرمنده کند.درحقیقت شیعه 
زینت  مایه  که  است  کسی  روایات  طبق  واقعی  منتظر  و 
قرار  ایشان  توجه خاصه  مورد  اینصورت  در  که  باشد  امام 
از  تامل در آن هر  این موضوع و  به  میگیرد.توجه 
چند گاهی میتواند تلنگر خوبی باشد و در مراقبه 
بیشتر موثر واقع شود ان شاء اهلل ما نیز در  زمره 
راه  در  و  بگیریم  قرار  آن حضرت  یاران حقیقی 
مطلوب  جامعه  و  اسالمی  نوین  تمدن  تشکیل 

ظهور موثر باشیم.

ابوالفــضل محرمی

این فرجـک القریب
به مناسبت آغاز ایام والیت صاحب الزمان

کی ازهمه بدبخت تره!!!!

عکس و مکث

یار غائب دانی چه ذوق دارد

رویای     صهیون شاه عباس
وزیر مسکن؛ عباس آخوندی: 

مکرون خطاب به نتانیاهو:

سفیر سابق ایاالت متحده در تل  آویو

داریوش فرضیایی، )عمو پورنگ( مجری 
تلویزیون

قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله 
زده نیستیم!

خیلی مهم است برجام را حفظ کنیم ما 
باید از میانه روها در ایران حمایت کنیم 

نه اینکه ماموریتشان را سخت کنیم!

حساب  این  با  پس  می شود.  گران  درصد  نان15 
باید نوشت: بابا نان نداد/ چون پولش کفاف نداد.

البته ناگفته نماند حتما به کیفیت و اندازه اش هم.
15درصد افزده خواهد شد.

ولیعهد  عنوان  به  بن  سلمان  محمد  انتصاب 
حقیقت  پیوستن  به  با  مترادف  را  عربستان 

رویاهای اسرائیل دانست.



همانطوری که می دانید یکی از ویژگی های آدمی کمال طلبی 
و عطش بی امان برای رسیدن به اهداف و یا مطلوب خود است 
. همیشه برای ما مهم بوده که به هدف هایمان برسیم ؛ عده ای 
به دنبال آنند که ره صد ساله را یک شبه گذر کنند و چون می 
بینند که بدون آمادگی و ساز و برگ الزمه پیروز نمی شوند ، 
خود را از مسیر کنار می کشند ؛ و عده ای ابتدا هدف خود را 
کامال شناسایی می کنند و از جنبه های متفاوت بررسی کرده 
و هدف خود را به اهداف کوچکتر تقسیم کرده تا با فائق آمدن 
به ا هداف کوچک تر و نزدیک تر شدن به مقصود غایی ، نهایتا

به هدف خود برسند . این افراد ابتدا هیچ ندارند ؛ ولی با آغاز 
را  راه  مصائب طول  گذشته  تجربیات  از  گیری  بهره  و  حرکت 

پشت سر می گذارند تا به هدف برسند .
دستیابی به مطلوب هرگز سهل و آسان نخواهد بود و بدون طی 
مسیر طوالنی و پر فراز و نشیب نمی توان کاری بزرگ کرد . 
این مشکالت ممکن است از طرف محیط اطرافمان باشد مثل 
نامساعد بودن بستر جامعه برای رشد جوانه استعداد ما ؛ و یا 

حتی از خودمان نشئت بگیرند . 
را سد  انسان  ما خود  بزرگان  اکثر  و  ترند  قدر  دوم  نوع  موانع 

مستحکمی علیه بالیدن او می دانند . 
و  گیرند  می  را  آدم  گریبان  اتفاقی  بطور  هم  مشکالت  بعضی 

حتی شاید آدم را برای رسیدن به انتها عاجز کنند .
اما نکته بسیار مهم این است که هرگز تسلیم نشویم و با وجود 
همه ی عوامل تهدید کننده باز هم با قدم های مستحکم مسیر 

خود را ادامه دهیم .
»دیوارهای بلند را نساخته اند تا مانع رسیدن ما به رویاهایمان 
شوند. دیوارها را ساخته اند تا با سخت کوشی و عبور از آنها، به 
خود و دیگران نشان دهیم که رویاهایمان چقدر برایمان مهم 
مانع  تا  دارند  وجود  دیوارها  نیستند.  ما  مانع  دیوارها  هستند. 

اندازه ی ما، رویاهایشان را  به  کسانی شوند که 
دیوانه وار دنبال نمیکنند«.

در  دانشگاه  استاد  پوش  رندی  جمالت  ها  این 
مباحث کامپیوتری و واقعیت مجازی کارنگلی ملن امریکا است 

که در آخرین سخنرانی عمر خود به حضار گوشزد می کند . 
رندی مردی 45 ساله بوده که طی اتفاقی متوجه می شود که 
بسیار  گونه  پانکراس  سرطان   . دارد  سرطان  بیماری  به  ابتال 
خطرناکی از سرطان است که مبتالیان آن را معموال در کمتر 
از  یافتن  باآگاهی  او   . به کام مرگ فرو می کشاند  از دو سال 
بیماریش ، تصمیم می گیرد که زندگی خود را از نو شروع کند؛ 
از لحظات زندگی  و  نیاورد  به میان  بیماریش سخنی  از  هرگز 
خود و همراهی باخانواده اش لذت ببرد . وی تمام تالش خود 
را کرد تا نکات ارزشمندی درباره شخصی که نمی داند بعد از 
شب ، بامداد فردا از بستر خود بلند میشود یا نه بدهد . خود 
رندی نمی دانست که خانواده اش در نبود او چه می کنند و 
چه بر آن ها خواهند گذشت . اصال فرزندانش از پدر چیزی به 

خاطر دارند ؟
او در این کتاب سیصد صفحه ای به ما راه هایی را می آموزد 
تا رفتار های نابجای خود را اصالح ، ارتباط خود را با اطرافیان 
بهتر و در به دست آوردن اهداف منظم تر و مصمم تر شویم. 
پوش  رندی  زندگی  خاطرات  از  داستان   6۰ شامل  کتابی  این 
است که هرکدام به ما پندی برای اصالح راه و رسم زندگی مان 
می دهد و نکته جالب توجه این است که عنوان داستان خالصه 
مقصود نویسنده را کامال به ما می فهماند . بطور خالصه او می 
خواهد بگوید که باید در هر لحظه شاد زندگی کرد و دیگران را 
هم شاد کرد ؛ ولی نه به هر لذتی ، باید برای رسیدن به هدف 
خود تالش کرد ، ولی نه به هر قیمتی . او می گوید که همیشه 
به گونه ای زندگی کن که گویی در آخرین لحظات زندگی ات 

به سر می بری . 
رندی به هنگام آگاهی از بیماری اش 45 سال سن و سه فرزند 
بیماریش نشان  از خود در مقابل  امانی  ، که طاقت بی  داشت 
داد و حدود سه سال تحمل کرد . اما وقتی که ما متوجه کوتاه 
شدن عمر باقی مانده خود می شویم ، در چه وضعیتی خواهیم 

بود و چه خواهیم کرد ؟
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مدیر مسئول:
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سردبیر:
محمد امین حقگو

هیئت تحریریه:
سیدسبحان بحرینی- محمدرضا دباغ-امیرحسین مشهدبان-
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طراحی نشریه:
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پیشنهادات و انتقادات:
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عنوان:  جز از کل
نویسنده : استیو تولتز

کتاب جزء از کل اولین رمان استیو تولتز است که در سال 
2۰۰8 منتشر شد و به عنوان یکی از بزرگ ترین رمان های 
تاریخ استرالیا، در سطح جهان محبوبیت بسیار زیادی دارد. 
دومین اثر نویسنده، سعنی کتاب ریگ روان در سال 2۰15 

منتشر شد.
استیو تولتز در مصاحبه ای در مورد خود و کتابش چنین 

می گوید:
آرزوی من نویسنده شدن نبود، ولی همیشه می نوشتم. 

زمان بچگی و نوجوانی شعر و داستان کوتاه می  نوشتم و 
رمان  هایی را آغاز می  کردم که بعد از دو و نیم فصل، عالقه  

ام را برای به پایان رساندن  شان از دست می  دادم. بعد از 
دانشگاه دوباره به نوشتن رو آوردم. درآمدم خیلی کم بود و 

فقط می  خواستم با شرکت در مسابقات داستان  نویسی و 
فیلمنامه  نویسی پولی دست و پا کنم تا بتوانم زندگی  ام را 
بگذرانم که البته هیچ فایده ای نداشت. زمانی که دائم شغل 

عوض می کردم یا بهتر بگویم، از نردبان ترقی هر کدام از 
مشاغل پایین تر می  رفتم، برایم روشن شد هیچ کاری جز 
نویسندگی بلد نیستم. نوشتن یک رمان تنها قدم منطقی  

ای بود که می  توانستم 
بردارم. فکر می کردم 

یک سال طول 
می کشد ولی پنج سال 
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