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گرینویچ

ناامیدی 40درصد جوانان آمريکا

واشنگتن: پژوهشــی كه در آمریــکا انجام شده 
نشان می دهد از هر 10جوان آمریکایی 4نفرشان 
احســاس نااميدی و غمگين بــودن می كنند. به 
گزارش  واشنگتن پست و براســاس پژوهشی كه 
سی دی ســی CDC )مراكز كنترل و پيشگيری 
 Centers for Disease Control از بيمــاری
and Prevention(در شــش ماهه نخست سال 
2021ميالدی انجام داده اســت پس از شــيوع 
كرونا جامعه آمــاری این پژوهش شــامل 7هزار 
و 700جــوان از یکنواخت شــدن زندگی شــان 
شکایت داشــته اند. همچنين از هر 10جوان یکی 
یا به خودكشی فکر كرده یا دست كم یک بار اقدام 
به  آن كرده است. بر اســاس این پژوهش سونامی 
نااميدی پساكرونایی بســته به اقتصاد كشور های 
گوناگون نوسان دارد و در برخی كشور ها این ميزان 

به 70درصد می رسد. 
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بسیج ارتش چین مقابل کرونا

شانگهای: دولت چين گروهی از نيروهای ارتشی و هزاران 
نفر از كاركنان بخش پزشکی و بهداشــتی را به شانگهای 
فرســتاد تا در كار آزمایش كووید-19  ســاكنان این شهر 
26 ميليون نفــری كمک كنند. به گــزارش یورونيوز، روز 
دوشنبه بسياری از ســاكنان پيش از طلوع آفتاب از خواب 
بيدار شدند و درحالی كه برخی از آنها هنوز پيژامه و لباس 
خواب به تن داشتند، با فاصله اجباری دو متری از یکدیگر 
در صف های دراز ایستادند تا پرسنل بهداشت از حلق آنها 
نمونه برداری كنند. روزنامه نيروهای مســلح چين گزارش 
داد كه روز یکشــنبه بيش از 2هزار نفــر از كاركنان بخش 
پزشــکی از تمام زیرمجموعه های ارتــش ازجمله نيروی 
دریایی و نيروهای مشترک پشــتيبانی، به شانگهای اعزام 
شــده اند. رســانه های دولتی چين گزارش دادند كه بيش 
از 10هزار نفر از كاركنان بخش مراقبت های بهداشــتی از 
استان هایی مانند جيانگسو، ژجيانگ و پکن وارد شانگهای 
شده اند. این رسانه ها تصاویری از ورود پرشتاب این نيروها 
با هواپيما و قطار به شانگهای، با چمدان در دست و ماسک 
بر صورت منتشر كردند. پيش از این هم چينی ها برای مهار 
كرونا بسيج شــده بودند اما آمار این بار ركورد های پيشين 

را شکست.

اين کامیون نان را آجر می کند
 

میشیگان:  راننده  كاميون های آمریکا پس از رانندگی خطرناک 
راننده های دیگر و لغزنده بودن برخی جاده ها حاال دشمن بسيار 
خطرناک تری مقابل خود می بينند؛ دشــمن نان آجر كنی به نام 
كاميون  خودران. به گزارش دیلی ميل، براساس پژوهش تازه ای 
در مورد پيشــرفت های فناوری رانندگی خودكار، كاميون های 
بی راننده می توانند طی سال های آینده جای 90 درصد نيروی 
انسانی را در رانندگی بگيرند. دانشگاه ميشيگان در یک مطالعه  
روندهای فعلی ارزیابــی تأثير خودكار كــردن را بر حمل ونقل 
كاميونی  در مســافت های طوالنی بررســی كرده  است. طبق 
یافته های این تحقيق با ورود ســامانه های رانندگی خودران به 
رانندگی در  مســافت های طوالنی بين ایالتی در ایاالت متحده 
تا 500 هزار نفر از كار بيکار می شــوند. این محققان با استفاده 
از داده های ســال 2017 دفتر آمار ترابری ایاالت متحده، دفتر 
سرشــماری ایاالت متحــده و وزارت بازرگانی ایــاالت متحده 
سناریوهای مختلف استقرار كاميون را در سراسر بخش قاره ای 

ایاالت متحده محاسبه كردند.
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سه شنبه

چه کسی قربان صدقه ات رفت؟

تنها با دیدن شمایل رعنایش 1  چقدر قربان صدقه اش رفتيم. 
در صحنه ورودش به مراســم قرعه كشــی جام جهانی قطر، چقدر 
قربان صدقه اش رفتيم. در دل آن جمعی كــه عين ندید بدیدها به 
مراســم جام جهانی خيره بودیم، همه رقم آدميزاد وجود داشت اما 
كسی پيدا نشد كه لب نگزد از این همه رعنایی و دلنشينی، حتی آنها 
كه چشم دیدن او در دوران مربيگری اش را نداشتند، حتی آنها كه از 
دنيا سير شــده بودند. از مادربزرگ تا نبيره محقرش، دسته جمعی 
قربان صدقه اش رفتند. فقط آن لحظــه در فکر امينه خانم بودم كه 
ببينم وقتی ما كه هيچ نسبتی نداریم این همه برایش هالک می شویم 
او دیگر چقدر سينه اش را برای پسر یلش چاک چاک می كرد. امينه 
خانم مادر صبوری كه این مرد ّغد و یکدنده را در دامانش پروراند و 

چادر نمازش هميشه بوی نسترن می داد.
چشم ام راه كشــيده بود و نمی دیدم كه گوی قرعه ها در 

گروه بندی ها سمت چه كسی می رود یا نمی رود. فکرم پيش 2
امينه خانم بود؛ مادر سبالن و آرتابيل و خيرال؛ همان زنی كه وقتی 
نخستين عيدی علی را در 7سالگی كف دستش گذاشت پسرش دیگر 
آن را با هيچ عوض نکرد. نه كه فکر كنی با ماشين كوكی یا روروئک یا  
ساز دهنی یا توپ دوالیه فوتبال، سر علی را شب عيدی شيره ماليد. 
نه. لذتش به این بود كه او برای عيدی علی 7ساله اش در روز تحویل 
سال، یک قرآن كوچک جيبی گذاشت كف دستش كه مطمئنم در 
همين مراسم قطر هم توی جيب آن كت و شلوار شيک و پيک آقای 
دایی هست. او این یادگاری مادر را در این 35سال، دمی از خود دور 
نکرده است؛ از آن قرآن هایی كه آدم برایش می ميرد و دائم بوی گالب 
تازه از سطرهاش ساطع می شود. البته آن روز یک كادوی دیگر هم 
الی ورق های كتاب كوچک بود. یک اسکناس دوتومانی شق و رق 
قرمز كه مش ابوالفضل برای پسرش كنار گذاشته بود. یک دوتومانی 
دلبخواه كه االن با آن حتی یک پفک هــم نمی توان خرید اما با آن 
كتاب جيبی می توان دنيا و آخرت را خرید. قرآن جيبی خوشــگل 
ســال 1355همان و توكل گرفتن علی از آن همــان. او در همان 
7سالگی فهميد كه این كتاب می تواند حامی و پناهگاهش باشد و از 
تمام قضا بالها دور نگهش دارد. حتی وقتی كه امينه خانم سفارش 
كرد كه »مادر این قرآن را با خودت این طرف آن طرف نبر«، این تنها 
باری بود كه او از حيطه فرامين مادر خارج شد. برگشت رک به مادر 
گفت كه »مامان ایــن قرآن مرا از تمام بالیــا حفظ می كند. وقتی 
همراهم باشد هيچ خيالی ندارم. آنقدر آرامش دارم كه نگو.« و امينه 
خانم قربان صدقــه اش رفت؛ مثل همين حاال كــه ما داریم جلوی 
تلویزیون قربان صدقه اش می رویم و او كيلومترها دورتر، دارد از كاسه 

بلورین جام جهانی، گوی برمی دارد.
نمی دانم این صحنه را امينه خانم و مش ابوالفضل از باالی 

آســمان های الجورد دیدند كــه مثل ما یک دل ســير 3
قربان صدقه اش بروند یا نه. نمی دانم مش دایی )پدربزرگ علی( كه 
»چاپار« دشــت مغان بود این صحنه را از جنت دید یا نه. پيرمرد 
كهرســواری كه وقتی امانتی های مردم اردبيل را به مشکينی ها و 
مغانی ها می رساند ایلياتی ها توی سياه چادر خود قربان صدقه اش 
می رفتند و او را صميمانه به اسم دایی خود صدا می زدند. پيرمرد، 
دایی تمام مردم آذربایجان بود و چنين شــد كه وقتی مأمور سجل  
احوال دوران پهلوی اول به دشــت مغــان رفت تا بــرای آنها نام 
 شناسنامه ای برگزیند هيچ اسمی رساتر از دایی برای مش دایی پيدا 
نشــد. آن چاپار خوشنام و مهربان كه با اســب كهرش در دشت ها 
می تاخت و حماسه كوراوغلو را زیر لب نجوا می كرد چه می دانست 
كه 80 سال بعد، وقتی نوه اش در مراسم قرعه كشی جام جهانی روی 
صحنه خواهد رفت ما همه قربان صدقــه اش خواهيم رفت. علی به 
امينه خانم قول داده بود كه از شــرف پدربــزرگ دفاع كند و كرد. 
ميلياردها مردم سراسر جهان او را دیدند و اسب های كهر ایرانی در 

سينه دشت ها آسوده خاطر چریدند.
 علی كوچولو آن قرآن جيبی را هرگز از خود دور نکرد و 

رابطه اش با آن كتــاب، یک محافظــت دوطرفه بود. او 4
نخستين بار در 17سالگی نحوست روز سيزده به در را چشيد. آن 
روز كه مش ابوالفضل همه شان را سوار بر كاميون كرد تا به گردنه 
حيران ببرد و كمی سياحت كنند. ناگهان یاد علی افتاد كه تيمش 
بازی دارد. پدر اما به یمن ســياحت در ســيزده به در معتقد بود و 
حاضر نشد فوتبال پسر را به جمع خانوادگی ترجيح بدهد. علی هم 
طبق معمول بــه پدر »نه« نگفت و ســرش را انداخــت پایين و 
دسته جمعی رفتند صفا؛ با 4برادر و بی خواهر. تازه داشتند در یيالق 
صفا كرده و ســبزه به آب می دادند كه پدر دید در دل علی رخت 
می شویند. او هرگز در تمام عمرش تيمش را در هيچ مسابقه ای تنها 
نگذاشته بود و نخواهد گذاشت. مش ابوالفضل گفت كه »اوغلوم! 
دل ناگران نباش، من تو را سروقت به مسابقه تيمت می رسانم.« و 
نيم ساعت مانده به آغاز بازی بود كه پدر همه را سوار كاميون كرد و 
عين شوماخر در جاده ها تاخت. امينه خانم اما دل توی دلش نبود 
و وسط های جاده رو به شوی خود نهيب زد كه »آهسته تر بران مرد. 
وحشــت كردیم. نحســی روز ســيزده به در مــا را می گيردها.« 
مش ابوالفضل اما شــوفرتمام بود و خاطرجمعی داد كه »نترسيد، 
هيچ طوری نمی شود. آدم در منزل و توی رختخواب هم كه باشد 
جلوی نحسی سيزده به در را نمی تواند بگيرد« و چنين شد كه عين 
برق و باد تاخت و علی را ســر وقت گذاشت دم ورزشگاه. عصر كه 
امينه خانم داشت برای چهار یل اش شام می پخت علی را دید كه از 
استادیوم برگشته اما دســتش وبال گردنش اســت. رنگ پریده 
قربان صدقه اش رفت؛ »چه ت شده پســرم؟« علی گفت: »مامان 
حرف پدر درست بود. نحسی اگر بخواهد گریبان كسی را بگيرد، در 
خانه یا خيابان هم یقه آدم را می گيرد. امسال نحسی سيزده، دامن 
مرا در بازی گرفت«. امينه خانم گفت: »باشووا دوالنيم اوغول. حاال 
یک نفر باید تو را ببرد شکسته بند«. شاید اگر آن لحظه پدربزرگ، 
مش دایی زنده بود، می گفت: »مرد نباید قلبش بشکند. دست كه 
چيــزی نيســت.« مردهــا را نگذارید قلبشــان بشــکند. فقط 

قربان صدقه شان بروید و قرآنی كوچک در جيبشان بگذارید.

در زوریــخ ســاعت 
هنوز 7عصر است كه 
تاریکی درون چند صد كفــش  كتانی كهنه و 
پاره اندک اندک به بيرون نشــت می كند و هوا 
هم اندک اندک تاریک می شود. مردی آلمانی 
در پایتخت ســوئيس چند چراغ یک محوطه 
خالی را روشن می كند و تاریکی داخل كفش ها 
را كنار می زند و یک به یک هویت صاحب پاهایی 
را كه در این كفش ها كار می كرده اند، شناسایی 
می كند. آنها كارگران ازدســت رفته ای هستند 
كه برای ساخت استادیوم قطر طی سال2010 
ميالدی جان باختند و قطر آمار آنها را فقط چند 
ده نفر اعالم كرده اســت. این آمار دروغين اما 
یوهانس تریب، هنرمند آلمانی را مجاب نکرد. او 
همزمان با مراسم قرعه كشی جام جهانی افزون 
بر كفش  های كهنه، 6هزار و 500توپ فوتبال را 

هم با شن و ماسه پر و جلوی ساختمان فيفا 
را با آنها فرش كــرد. یوهانس تریب در 
توضيح این »اعتراض هنرمندانه« خود 
به شبکه NDR آلمان گفت: »هر توپ 

به صورت انفرادی نمایانگر یکی از 
كارگرانی است كه در ساخت 

استادیوم های جام جهانی در قطر، جان باختند. 
فيفا با وجود آگاهی به این مسئله، از وقوع این 
فاجعه جلوگيری نکرده اســت.« در سال های 
اخير وضعيت نابســامان كارگران خارجی در 
قطر از لحاظ حقوقی و بهداشــتی مورد انتقاد 
شدید نهادهای حقوق بشــری در جهان بوده 
است. موارد تبعيضی متفاوتی مانند وابستگی 
شخصی و یک طرفه كارگران به اختيارات فرد 
كارفرما، عدم دریافت حقــوق، ممنوع الخروج 
شدن از قطر به علت اختالف با كارفرما و به ویژه 
كمبود دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، 
در فهرســت اتهامات به كشــور ميزبان جام 

جهانی 2022 قرار گرفته بود.
مســابقات جام جهانــی فوتبال قطــر از روز 
21 نوامبــر ســال 2022 در این كشــور آغاز 
خواهد شــد اما به طور حتم هيچ یــک از آن 
6هــزار و 500كارگری كــه به دالیل 
گوناگــون ازجمله گرمــای هوا جان 
خود را دست دادند، شاهد نتيجه كار 
طاقت فرسایشان نخواهند بود. از آنها 
فقط یک جفت كفش و توپی پر 

از شن باقی مانده است.

زندگي پدیا

نشتي تاريکی از چند هزار لنگه کفش

تقويم/ رويدادعدد خبر

پایه گذاری المپیک نوین

افســانه های زيادی درباره پیدايش مسابقات 
المپیک وجود دارد، اما آنچه مشخص است اينکه 
بازی های المپیک در ابتدا يک آيین بود که برای 
ادای احترام به زئوس )پادشــاه خدايان يونان( 
برگزار می شد. اين مسابقات هر 4 سال يک بار و 
از سال776 قبل از میالد در المپیا برپا می شد. در 
آن دوران تنها مردان يونانی که آزاد )و نه برده( 
متولد شده بودند می توانستند در اين مسابقات 
شــرکت کنند. تمرکز اصلی اين مسابقات روی 
ويژگی های مردانه مانند قدرت و ورزيدگی که 
فرهنگ يونانی آن زمان ارج می نهاد پايه گذاری 
شده بود. مسابقات المپیک در بین يونانی ها از 
اهمیت زيادی برخوردار بود و مورخین يونانی 
در دوران باستان، از آن به عنوان يک واحد برای 
اندازه گیری زمان، استفاده می کردند. يعنی يک 
»المپیاد« بیانگر 4 سال بود. اما با غلبه رومیان 
بر يونانیان، بازی های المپیک شــکوه خود را از 
دست داد و صحنه رقابت های انسانی گذشته به 
میدان کارزارهای خونین و نبرد گالدياتورها با هم 
و نبرد انسان با حیوان تبديل شد. در سال394 
میالدی به فرمان تئو دو ســیوس پادشاه روم، 
برگزاری مسابقات المپیک برای همیشه ممنوع 
و به همین دلیل، بازی هــای المپیک به 2 دوره 
باستان و نوين تقسیم شــد. المپیک نوين از 5 
آوريل سال1896 يک بار ديگر از سر گرفته شد. 
در اين مدت تالش های زيادی برای احیای المپیا 
که زير خاك مدفون شــده بود، صورت گرفت 
)وقوع 2 زلزله، منطقه المپیا را کامال از بین برد( تا 
اينکه تالش های دولت يونان و فرانسه باالخره در 
سال1892 مؤثر واقع شد. در اواخر قرن نوزدهم 
با تالش بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی مسابقات 
المپیک دوره نوين خود را آغاز کرد. در سال1896 
کنگره المپیک تشکیل شــد و کوبرتن، مورد 
حمايت کشورهای شرکت  کننده قرار گرفت. در 
اين کنگره قرار شد بازی ها هر 4سال يک بار در 
يکی از کشورهای بزرگ برگزار شود و کمیته ای 
به نام »کمیته بین المللــی المپیک« که نظارت 
کامل و دقیقی بر بازی ها داشته باشد، تشکیل 
شود. سرانجام بازی های المپیک در سال 1896 

دوباره در آتن شروع شد و تا به امروز ادامه دارد.

حافظ

ما نگويیم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

صحنه خلوت اســت، نمایش اما تمام نشد     ه، د     ر 
ميانه  د     شت چند      مرد      قرقره را مخالف عقربه های 
ساعت می چرخانند تا طناب سفت شود. بچه ها، 
كيف و كتاب در دست به ســيم بکسل آویزان 
می شوند، نفس ها در سينه حبس است. رودخانه 
را كه رد می كنند، نمایش تمام می شود و خيال ها 
راحت. تا مسافر بعدی كه از راه برسد و بخواهد 

عرض رودخانه را با سيم بوكسل طی كند.
  

سال هاســت روســتای ابراهيم آباد شهرستان 
پلدختر را به انگشتان قطع شده دستان مردمانش 
می شناســند؛ مردمی كه برای عبور از مســير 
رودخانه كشکان باید از »گرگر« استفاده كنند، 
وســيله ای ابتدایی كه شــبيه به یک تله كابين 
روی یک سيم فلزی سوار اســت و به دو طرف 
آن قرقره ای وصل شده است و تاكنون انگشتان 
دســت بســياری از مردم این روســتا را قطع 
كرده اســت. مانند روســتای ابراهيم آباد زیاد 

است؛ روســتاهای صعب العبور در خوزستان، 
چهارمحال و بختياری، كهگيلویه و بویر احمد، 
لرستان، ایالم و... كه راه ندارند، پل ندارند و برای 
رسيدن به شهر یا جاده اصلی، باید سوار بر یک 
طناب، جانشان را كف دستشان بگذارند و از دره 
و رودخانه عبور كنند. كافی اســت یک لحظه 
حواست پرت شود تا قرقره انگشتانت را قطع كند 

یا تعادلت به هم بخورد و پرت شوی توی آب.
  

چند روز پيش ویدئویی منتشــر شد كه نشان 
می داد مردی از اهالی روستای سرصحرا در ایذه 
خوزستان برای رد شدن از یک مسير كوهستانی 
همراه با دختر كوچکش مجبور به اســتفاده از 
سيم بکسل شده است. اما از آنجا كه این مسير 
برای مردم روستا كه می خواهند به شهر بروند 

پر دردســر است، بســياری از اهالی این روستا 
و روســتاهای اطراف قيد رفت وآمد را زده اند و 
حتی یک خانواده در روســتای احمد آباد هنوز 
نتوانسته اند بچه شش ماهه خود را برای واكسن 
زدن به شــهر ببرند، چون نمی توانند بچه را با 
ســيم از رودخانه رد كنند. دكتر و بهورزی هم 

برای این افراد به روستا نمی آید.
  

روز گذشــته در پی انتشــار این ویدئو معاون 
ســازمان راهداری اعالم كرد كه این مشکل را 
پيگيری و حل می كند. واقعيت این اســت كه 
مردمان روســتاهای صعب العبور سال هاست 
كه با این مشــکل دســت و پنجه نرم می  كنند 
و وعده های مســئوالن هنوز هم نتوانســته از 
مشکالتشان بکاهد. چند ســال پيش قرار شد 
برای مردم روستای ابراهيم آباد پل درست كنند 
تا مجبور نباشند روی گرگر بنشينند. ساخت پل 
هنوز تمام نشــده بود كه سيل آمد و سازه پل را 
تخریب كرد و از 2 سال پيش تاكنون هنوز این 
پل ساخته نشده است. با این همه مردم همچنان 
اميدوارند؛ اميد به محقق شدن وعده ها و ساخته 

شدن راه ها.

بهتریــن لحظه بعد از ســفر، 
لحظه رســيدن به خانه است. 
آن »آخيش« پيــدا و پنهان 
كه بــا دیــدن خانه بــا نظم 
هميشگی اش ســر می دهيم 
وقتی كه باالخــره بعد از طی 
كردن راهی طوالنی در آشنای 
خانه را باز می كنيم و چمدان ها 
را زميــن می گذاریــم! بعد از 
سفر، خانه شروع می كند از نو 
تعریف شدن. همه  چيزهایی 
كــه در طول ســفر دلتنگش 
شده ایم به چشم مان می آید؛ 
چيزهایی كه وقتی توی خانه 
زندگی می كردیــم آنقدرها 
هم به نظرمــان مهــم نبود؛ 
مثل راحتی مبل خاكستری 
جلوی تلویزیون؛ مثل صدای 
صبحگاهــی  جيک جيــک 
گنجشک ها؛ مثل سبز شدن 
ناگهانی درخت ها كه تمام شور 
بهار از شاخه های خشک شان 

به شکل برگ رویيده  است.
سفر نوروز فرق دیگری با بقيه 
سفرها دارد. درست در همين 
هفته های ابتدایی سال، زاویه 
خورشيد با زمين تغيير می كند 
و جهت نورهایــی كه به خانه 
می تابند كامال عوض می شود. 
گوشــه هایی كه قبال آفتاب 
نمی خوردند روشن می شوند. 
نور با اشيای خانگی سایه های 
تازه  ای تعریــف می كند. تنگ 
ماهی كه حاال در مسير نور قرار 
گرفتــه رنگين كمان كوچکی 
روی دیوار كناری اش می اندازد. 
صداها هم با تغيير فصل عوض 
شــده اند. پرنده های بيشتری 
روی درخت های كنار پياده رو 
نشســته اند و اگر خوب دقت 
كنی صدایشــان با زمســتان 
فرق می كند. اگر خوش شانس 

باشی و پرستوها جایی اطراف 
خانه النــه كرده باشــند آن 
جيغ شــادمانه پرســتوها را 
هم می شــنوی كه یادآور بهار 
است. جيغ پرستوها هيجانی 
بــه قلــب مخاطب ســرازیر 
می كند و نوید روزهایی بهتر 
را می دهد. پرستوها، هميشه 
به خانه قبلی  شان برمی گردند 
با این تفــاوت كه ســفر آنها 
بسيار طوالنی تر از سفر ماست. 
پرستوها خانه ای را كه در طول 
زمســتان صدمه دیده مرمت 
می كنند و بــاز همان جا تخم 

می گذارند.
 از سفر نوروزی كه برمی گردی 
با خانه ای روشــن تر، گياهانی 
سبزتر از هميشه و پرنده هایی 
خوشحال تر از رســيدن بهار 
روبه رو می شوی. حتی آدم های 
توی كوچه و خيابان هم لبخند 
بهار روی صورت شان نشسته 
اســت. آســمان خاكستری 
زمســتان جایش را به آسمان 
آبی بهــار داده اســت و دیگر 
پالتوها بــرای اقامتی طوالنی 
در كمدها و گنجه هــا آماده 

می شوند.
سفر رفتن هميشه هيجان انگيز 
است. دیدن شهرهای جدید، 
چشيدن مزه غذاهای محلی 
تــازه، شــنيدن موســيقی 
مناطق مختلــف، همه و همه 
از جذابيت های سفر است اما 
یکی از بهترین بخش های سفر 
رفتن، برگشتن به خانه است. 
همين قسمت است كه عالوه 
بر خود خانه، رابطه با خانه هم 
بعد از سفر بازتعریف می شود. 
سفر، آن غبار عادت را از روی 
همه  چيز كنــار می زند و خانه 
دوباره نو می شود. كشف دوباره 
خانه چيزی است كه پایان سفر 

را خوشایند می كند.

مان

شیدا اعتماد

قاب کهنه و خاطرات نو

طرح: محمدرضا 
حق شناس ازسنندج

علیه 
آلودگی... 

فراخوان

ابراهیم افشار
روزنامه نگار

دعای روز سوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْرُزقنی فیِه الّذْهَن والّتَنبیَه و باِعْدنی فیِه من الّسفاهة و الّتْمویِه و اْجَعل 

لی نصیبًا ِمْن کّل َخْیٍر ُتَنّزُل فیِه بِجوِدَک یا أْجَوَد األْجَودیَن.

به نام خداوند بخشنده مهربان
 خدایا، در این ماه به من تيزهوشــی و بيداری روزی كن و از بی خردی و 
اشتباه دورم ساز و از هر خيری كه در این ماه نازل می كنی، برایم بهر ه ای 

قرار ده و به حق جودت، ای بخشنده ترین بخشندگان. 

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

طرح وارد ه

مهد یا گل محمد ی


