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گرینویچ

گرانی جهانی روغن خوراکی

 

رم:  سازمان خواربار و كشــاورزی ملل متحد )فائو( 
اعالم كرد در ماه مارس قيمت مواد غذایی به باالترین 
ميزان خود رسيده اســت. به گزارش یورونيوز، این 
سازمان دليل افزایش بی سابقه قيمت را جنگ اوكراین 
دانست كه باعث »ایجاد شوک« در بازار روغن های 
گياهی و دانه های خوراكی شده اســت. فائو در ماه 
فوریه با انتشار گزارشــی اعالم كرده بود كه قيمت 
سبد محصوالت غذایی اساسی 12.6 درصد افزایش 
یافته كه این رقم از ســال 1990ميالدی بی سابقه 
بود. یک ماه بعد از این گزارش یعنی در ماه مارس این 
شاخص 17.1 درصد نسبت به ماه فوریه افزایش یافت. 
درگيری نظامی روسيه و اوكراین، به عنوان بزرگ ترین 
كشــور صادركننده روغن آفتابگردان باعث افزایش 
23.2 درصدی قيمت این محصول شده و به تبع آن 
قيمت سایر روغن های گياهی ازجمله كلزا، سویا و پالم 

نيز افزایش بی سابقه ای داشته است.

ته سیگار، سر بدبختی

احتمال کشتار حیوانات باغ وحش
 

خارکیف:  صاحب باغ وحش شــهر جنگ زده خاركيف 
اوكراین تصميمــی دلخراش گرفته اســت؛ اینکه تمام 
حيوانات بزرگ ازجمله ببرها و شــيرها را از بين ببرد. به 
گزارش ایندیپندنت، الکساندر فلدمن، مالک باغ وحش، 
در ویدئویی كه در فيسبوک منتشر كرد، گفت: »اكوپارک 
فلدمن دیگــر وجود ندارد. قفس ها ویران شــده اند، كل 
زیرساخت ها ویران شــده اند.« او هشدار داد كه قفس ها 
به شدت آسيب دیده اند و احتمال می رود حيوانات ازجمله 
گربه سانان بزرگ به خيابان ها وارد شوند. فلدمن گفت كه 
این »معجزه« است كه ببرها و شــيرها با آنکه قفسشان 
نابود شــد، هنوز زنده اند. صاحب این پارک می گوید اگر 
ظرف این چند روز وســيله  نقل وانتقال مناسبی نيابد، 
شيرها و ببرها را از بين می برد. او می گوید:  آنها ترسيده اند 
و پریشــانند.  نمی توانم بگذارم در مناطق مسکونی آزاد 
بچرخند. بنا به گزارش ها، 3 نفر از كاركنان در تالش برای 
غذا دادن به این حيوان ها كشته و ده ها نفر دیگر زخمی 
شدند. این كاركنان نخســتين بار از شروع جنگ، در 4 
مارس، توانستند شــامپانزه ها و اورانگوتان ها را ببينند. 
براســاس گزارش ها، ميمون ها كنار باغ وحش خاركيف 

پناه گرفته بودند. 

درد و المسه در واقعیت مجازی
 

توکیو: : بســياری تصور می كردند عينک هــای واقعيت 
مجازی یا تجربه دنيای متاورس تا سال ها محدود به حس 
بينایی و شــنوایی خواهد ماند؛ اما از ژاپن خبر می رســد 
گجتی پوشــيدنی در حد یک ســاعد بند بــه كاربر اجازه 
می دهد حس المسه اش هم درگير این دنيا شود. به گزارش 
فایننشــال تایمز، متخصصان شــركت اچ تو ال كه توسط 
شركت سونی پشتيبانی می شود گجتی ساخته اند كه برای 
نمونه چنانچه كاربر با عينک واقعيت مجازی VR مشغول 
یک بازی جنگی باشــد و تيری به او اصابــت كند فقط در 
تصویر آن را نمی بيند بلکه در واقعيت هم كمی دســتش 
درد می گيرد. همچنين چنانچه در فضای متاورس باشد و 
پرنده ایی را به سمت دستش فرا بخواند می تواند همزمان با 
دیدن پرنده   پنجه هایش را هم روی دستش احساس كند. 
همچنين گجت های دیگری وجود دارند كــه با اتصال به 
تکنولوژی های جدید رایحه ها و بو هایی را كه در تصویر دیده 

می شود در فضای اطراف كاربر پراكنده می كنند.

گذرگاه يک پارك در اصفهان  و اين همه ته سیگار/عکس: رخساره پورحیدر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

 چراغ ها را خودمان
 روشن کنیم!

سال ها پيش كه هنوز سينمارفتن 
جزو رفتارهای جمعی ایرانی ها بود 
و حتی به خاطر نوسازی سينماهای 
فرسوده رونقی هم داشــت، فرصت گپ وگفتی دست داد با یک 
مدیر دولتی كه تصادفاً كارش را بلد بــود و آن رونق فرهنگی را 
می شد به كاربلدی او نسبت داد.از ميان همه حرف های ردوبدل 
شــده در آن نشســت نکته ای كه خوب به یادم مانده این است 
كه می گفت در محله ها و شهرستان های كوچک رمز توفيق ما 
در جذب خانواده ها به ســينماهای بازسازی شده این است كه 
عماًل نشان شــان می دهيم آن مکان ها از بيغوله های تاریک به 
محيط های امن و زیبا تغيير كرده اند. بــه این معنی كه دركنار 
تعویض پرده و صندلی و المپ آپارات، برای زیبا سازی  سالن های 
انتظار هم انرژی می گذاریم و نورپردازی شان می كنيم و در نهایت 
هم به جای دیوار آجری یا شيشــه های تيره ورودی سينماها، 
شيشه های سکوریت شفاف قرار می دهيم تا مردمی كه عصرها 
به خانه برمی گردند هنگام عبور از مقابل سينما بتوانند به راحتی 
فضای زیبا و پرنور البی داخل را ببينند و احساس كنند با خيال 
راحت می توانند خانواده هایشان را به آنجا ببرند و چند ساعتی 

كنار هم خوش بگذرانند.
اگر قرار باشد به سبک فضای مجازی برای پاراگراف باال كليدواژه  
تعریف كنيم، چه بایدنوشت؟شخصاً پيش از هشتگ هایی مثل 
ســينما و خانواده و اعتماد و امنيت، روی »شفافيت« انگشت 
می گذارم. بله، شفافيت؛ كه به نظرم اگر از آن غفلت شود، عنصری 
به نام »اعتماد« هم از دست می رود و اعتماد كه نباشد، كسی آن 
»امنيت« موجود را و تالش هایی كه برای ایجاد و استمرارش شده 

را هم نمی بيند؛یا بدتر از آن: می بيند ولی باور نمی كند.
شخصاً شــفافيت را اینطور می فهمم كه كارنامه مان هميشه در 
معرض دید و قضاوت دیگران باشد؛ حاال چه نمره قبولی بگيریم، 
چه نگيریم. هركس در هر مسئوليتی كه هست از پدر خانواده تا 
مدیرعامل اداره و رئيس صنف و فرمانــده نظامی گرفته تا وزیر 
و وكيل و باالتر باید هميشــه آماده پاسخگویی باشد. حاكميت 
شــفافيت یک پيام مســتقيم دارد و چند پيام غيرمســتقيم. 
مستقيمش این است كه »داریم نهایت تالش مان را می كنيم تا 
مسئوليت مان را به بهترین نحو انجام دهيم« و غيرمستقيم هایش 
هم اشــاره به این دارند كه »چيزی برای پنهان كردن نداریم«، 
»عذرخواهی بابت اشــتباهات را كسر  شأن نمی دانيم«، »آنقدر 
به خودمان ایمان داریم كه نمی ترســيم كسانی عدم توفيق ها  را 
چماق انتقاد كنند«، ...و چيزهایی از این دســت. اگر برگردیم و 
قضایا را با همان تمثيل سينما مقایســه  كنيم می شود اینطور 
گفت كه انســان ســاكن در یک مجموعه شــفاف، از درستی 
عملکرد گردانندگانش اطالع و به صحــت اوضاع جاری در آن 
اعتماد دارد. درنتيجه اگر فيلم روی پرده را نپسندد هم ایرادی 
متوجه مسئوالن ســالن نمی بيند. به عبارت دیگر نارضایتی از 
نتيجه هزینه  های پرداختی سبب رویگردانی او از ادامه ارتباطش 
با مجموعه نمی شــود. از خانــواده اش، از صنفــش، از كارش و 
دیگر وابســتگی هایش قطع اميد نمی كند و زیر آسمان دیگران 
به دنبال تعبير رؤیاهایش نمی گردد. كالهمان را كه قاضی كنيم، 
می بينيم ریشــه همه اتفاقات مختلف و پيچيده  اطرافمان كه 
اخبارشان این روزهاگوش رسانه ها را كر كرده، از همين ماجرای 
»عدم شفافيت« سرچشمه می گيرند. قبول دارم كه یک سر این 
معضل مربوط به فرهنگی است كه همگی درش غوطه وریم. ولی 
اگر به انتظار اصالح تدریجی این فرهنگ بنشــينيم بعيد است 
عمرمان به دیدن رفع معضالت بزرگ تــر پيرامون مان قد دهد. 
چاره فقط ایجــاد یک مطالبه همگانی در تمام ســطوح جامعه 
از تمام كسانی است كه به هر شکلی مســئول چيزی هستند. 
مطالبه گزارش مستمر تمام عملکردها و توضيح صادقانه تمام 
كاستی ها و بی صداقتی ها. نمی شود حقایق را تاابد زیر سرپوش 
»مصلحت« ها پنهان كرد، به ویژه كه دیگر منابعی برای جبران 
تنبلی ها و نابلدی ها و همدستی ها وجود ندارد؛ نه منابع مادی و نه 
سرمایه های اجتماعی. وقایعی مثل اعتراض فيلمساز پيشکسوت، 
شکایت حقوقی از فيلمساز صاحب نام، اعتراض زنان شاغل سينما 
و مواردی از این دست در صنوف دیگر كه این اواخر شاهدشان 
هستيم، همگی نمودهایی از مطالبه گری مدنی هستند كه ضمناً 
سنگ محک پایبندی پاسخگویان به شفافيت در پاسخگویی به 
شمار می روند. ما هم می توانيم بنشينيم و تنها نظاره گر باشيم؛ 
یا اینکه بلند شــویم در حد توان خود مطالبه گر  »شــفافيت« 
در اموراداری و صنفی باشــيم. چراغ ها اگر روشن و دیوارها اگر 

شيشه ای نشوند، بوی بهبود ز اوضاع جهان نخواهدآمد.

وقتی 18ســاله بود، 
به اندازه یک ســکه 
روی ســرش از موهایش به طور ناگهانی ریخت و 
جای خالی اش عالمت ســؤالی شد برای خانواده 
و نزدیکانی كــه نمونه آن را ندیــده بودند. تعداد 
سکه ها روی ســرش به اندازه ای شــد كه فقط با 
كاله می توانست همه جا ظاهر شود. متخصصان 
پوســت و مو هر كدام تجویزی داشتند، تا اینکه 
با نمونه برداری از روی پوســت مشخص شد كه 
مبتال به بيماری آلوپسی است. وقتی كسی مبتال 
به آلوپســی آره آتا می شود سلول سيستم ایمنی 
بدن، فوليکول های مو را فرا می گيرد و به آن حمله 
می كند كه در نتيجه آن مــو در برخی نقاط بدن 
ریزش پيدا می كند. در ایــن بيماری خود ایمنی 
سيستم ایمنی به اشتباه به بخشی از بدن حمله 
می كند. اطالع رسانی در مورد این بيماری بسيار 
كم انجام شده است و شــاید تا زمان پيش آمدن 
حاشيه اسکار و انتشار خبری درباره اینکه همسر 
ویل اسميت مبتال به این بيماری است، اطالعات 
كافی در مورد بيماری خود ایمنی آلوپسی وجود 
نداشت و همين جنجال باعث شــد تا به صورت 
جســته و گریخته در مورد آلوپسی اطالع رسانی 
شــود. آنچه اهميت دارد این است كه افراد مبتال 
به بيماری آلوپســی یــا ليکن پالن كــه به مرور 
زمان موهای ســر، ابرو و مژه های خود را از دست 
می دهند با معضالت ریز و درشتی در محيط فردی، 
خانوادگی  یا اجتماعی شان روبه رو هستند. آمار 
دقيق و موثقی از تعداد افراد درگير با این بيماری 
در كشور وجود ندارد و اطالع رسانی زیادی هم در 
این زمينه صورت نگرفته است. پذیرش مشکالت 
زنان و مــردان درگير با ایــن بيماری به خصوص 
آنها كه به تازگی از پزشــکان تشــخيص نهایی 
گرفته و با تغييرات ظاهری فراوانی روبه رو بودند 
دشوار است. مردان و به خصوص زنان با نگاه های 
خيره دیگران روبه رو هستند و بســياری از افراد 
به دليل عدم آگاهی آن را با بيماری سرطان اشتباه 
می گيرند و حتی سؤال می پرسند كه آیا به تازگی 
شــيمی درمانی داشــته اند؟ در این هنگام حجم 

عظيمی از تجویزهــای دارویی، درمانی و معرفی 
پزشــک، متخصص یا افراد فاقد اعتبــار و مجوز 
قانونی در حوزه پزشکی به سوی مبتالیان سرازیر 
می شود. از مصرف فالن قرص، دارو یا خوردنی و 
ماليدنی های پوســتی گرفته تا داروهای گياهی، 
ســنتی، محصوالت گانودرما و... و هركسی هم 
اصراردارد كه پيشنهاد خودش جواب می دهد و رد 
خور ندارد! این بيماری وجه بزرگی دارد و آن این 
است كه زنان درگير با این بيماری باید پوستيژهای 
ســنگين و نایلونی ســر كنند تا طاسی سرشان 
مشخص نباشد. پوســتيژهایی كه پوست سر را 
حساس كرده و بسيار گرم هستند. خانم ها برای 
خریداری پوستيژ هایی كه از موی طبيعی هستند 
هم باید هزینه هنگفتی بپردازند و یا از دستمال سر 
استفاده كنند. مردان هم وقتی درگير این بيماری 
شده و به خصوص با ریزش مژه و ابروهایشان روبه رو 
می شــوند با مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم 
می كنند كه مهم ترین آن احتمال بروز افسردگی، 
سرخوردگی و گوشه گيری در سال های ابتدایی 
درگيری با این بيماری است. زنان نيز در مقایسه 
با مردان به خاطر از دست دادن مو دچار نگرانی و 
اضطراب شده و در بيشتر موارد نيازمند مداخالت 
و مشاوره های روانشناختی و مددكاری هستند. 
هنوز درمان قطعی و مشخصی برای این بيماری 
شناخته نشده و گفته می شود كه استرس و هيجان 
می تواند عوارض آن را تشدید كند. به عنوان یکی 
از بيماران مبتــال به ليکن پالن كه با شــرایط از 
دست دادن موی سر روبه رو هستم، اطالع رسانی 
در مورد این بيماری را بســيار ضروری می بينم؛ 
چرا كه اگر جامعه آگاه شــود نگاه های متعجب، 
ترحم آميز، خيره، سرشار از تمسخر و انگشت های 
اشاره به سوی مبتالیان به آلوپسی كمتر می شود و 
با كاهش انگ و فشــارهای اجتماعی سازگاری با 

شرایط به وجود آمده آسان تر خواهد بود.

دغدغه

سمیه جاهدعطائیان

انگ، اسکار ، آلوپسی

تقويم / زادروزعدد خبر

 نیم قرن فلسفیدن

بیــش از نیم قــرن  
به  کــه  می شــود 
فلســفیدن مشغول 
است؛ هم معلمی کرده و هم پژوهشگری. 
هم در حوزه درس خوانده اســت و هم در 

دانشگاه.
در نیمه دهه 30 به حوزه زنجان و کمی بعد 
به حوزه قم رفت و محضر عالمه طباطبايی 
را درك کرد. او که  زاده چراغ تپه ســفلی، 
روســتايی در حوالی تکاب است، در نیمه 
دهه 40 به دانشــگاه تهران گام گذاشت، 
فلسفه اســالمی خواند و تا باالترين درجه 
پیش رفت، اما بعد، در دانشگاه های تبريز 
و عالمه طباطبايی، فلســفه اسالمی را به 
تشنگان اين رشته آموخت و مباحثی چون 
تاريخ فلسفه، فلسفه  مشاء، حکمت اشراق، 
عرفان نظری، مبانی تصوف و متون عربی 
عرفانی را تدريس کرد و در همین راستا از 
معدود فلسفه دانانی است که به نقد اصالت 
وجود و هستی شناســی حکمت متعالیه 

مالصدرا پرداخته است.
او ازجمله حکمايی است که به ساده گويی در 
فلسفه اعتقاد دارد و چنین می انديشد که 
بايد فلسفه را »به میان مردم برده و همگانی 
کنیم تا همه مردم بتوانند آنها را بفهمند. به 
اين ترتیب، فلسفه ديگر چیزی نخواهد بود 
که در برج عاج قرار گرفته، دور از دسترس 

همگان باشد.«
اين چند سطر در وصف »سیديحیی يثربی« 
بود که امــروز، هشــتادمین صفحه دفتر 

زندگی اش را ورق می زند.

حافظ

بعد از اينم چه غم از تیر کج انداز حسود

چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم

ته ســيگار 170ميلی گرمی را قاتل كوچک زمين 
می خوانند. همين پسماند كوچک كه شاید خيلی 
هم به نظر آسيب رسان نياید، اما واقعيت این است 
كه با انداختن هر ته سيگار به زمين، مواد شيميایی 
زیانباری مثل نيکوتين و فلزات ســنگينی مثل 
آرسنيک وارد محيط می شود. پرنده ها، ماهيان و 
جانورانی كه تصادفا آنهــا را می بلعند، در معرض 
مسموميت یا خفگی قرار می گيرند و گاهی حتی 
صدها كيلومتر دورتر از مناطق شــهری، در شکم 
پرندگان دریایی یا الک پشــت ها ته سيگار كشف 
می شود. هر ته سيگار درصورت بارندگی، نزدیک به 

یک مترمربع زمين را آلوده می كند و بعد هم باران 
و باد ته ســيگارهایی را كه در كوه و جنگل، جاده، 
نهر آب و باغچه و... انداخته شده اند، به رودخانه ها، 

دریاچه ها و در شهرهای ساحلی، به دریا می برند.
به همين دليل هم پاكســازی شــهرها و معابر از 
ته سيگار، یکی از فعاليت های حاميان محيط زیست 
در سال های اخير بوده اســت. پویش جمع آوری 
ته سيگار در برخی از شهرها ازجمله تهران، ساری، 
تبریز، شهركرد، گرگان وكرج اجرا شده و حاال هم 
این پویش در شهر اصفهان در حال برگزاری است. 
هدف این پویش جمع آوری ته سيگار از فضای سبز 
شهر اصفهان است و فعال به صورت پایلوت در گذر 
فرهنگی چهارباغ اجرا می شود، چرا كه كارشناسان 
اصفهانی معتقدند رشد نکردن شمشادها و پوشش 
گياهی در گــذر فرهنگی چهاربــاغ به خاطر نور 

كم نيست؛ بلکه به خاطر رهاســازی بيش از حد 
ته سيگار در این مکان است.

البته كه همه می دانيم پيشــگيری بهتر از درمان 
است و به جای اینکه چند صد آدم مجبور شوند دانه 
دانه ته سيگارها را از روی زمين بردارند، بهتر است 
سيگاری ها اگر به فکر سالمتی شان نيستند و قرار 
نيست سيگار را ترک كنند، الاقل ته سيگارشان را 
در خيابان و طبيعت رها نکنند و بدانند كه زیر پا له 
كردن ته سيگار یا پرت كردن آن از پنجره خودرو 
به معنای ناپدید شدن این زباله نيست. همچنين 
الزم اســت مدیران شهری ســطل های زباله ای 
مخصوص ته ســيگار در معابر تعبيــه كنند )كه 
البته در برخی از شهرها مانند تهران این سطل ها 
 نصب شده است( تا سيگاری ها دیگر بهانه ای برای

 رها كردن ته سيگارشان نداشته باشند.

رئيس جمهور وعــده داده بود 
درست می شود، شما فقط صبر 
كنيد. هيچ كدام از كشــاورزها 
جرأت نکردند كــه بگویند این 
همه سال فقط وعده شنيده اند 
و فقط صبر كرده اند. راه شــان 
را كشــيده بودند كــه نااميد و 
پریشــان برگردند كه جوانکی 
از ميانشــان به حرف آمد: »ما 
نانمــان را از ذرت درســت 
می كنيم، نه از صبر و حوصله. 
صبر و حوصله از زمين هایمان 
محافظــت نمی كنــد. زمين 
شــخم زده صبر ندارد. شکم ها 
هم نمی توانند صبــر كنند.« 
رئيس جمهور عصبانی شده بود، 
داد زده بود: »تو اسمت چيه؟« 
و جوان جسور و گستاخ جواب 
داده بود: »زاپاتا، اميليانو زاپاتا«.

اميليانــو زاپاتا ســاالزار كه از 
پدری دورگه و مادری ساالزار 
بود، در ســال1879 در ایالت 
مركــزی مــوره الس مکزیک 
متولد شــد. پدرش كشاورزی 
بود كه از وقتی زمينش را گرفته 
بودند، به آموزش اســب روی 
آورده بود. وقتی در 17سالگی 
اميليانو پدرش مرد، سرپرستی 
خواهرهــا و تنهــا بــرادرش، 
به عهده اميليانو افتاد. 18سال 
بيشــتر نداشــت كه به خاطر 
دفاع از كشــاورزها بــه زندان 
افتاد. بعد از آن هم ســربازها 
برای پس گرفتــن زمين های 
كشــاورزی از زمين دارهــا، 
چندین بار به سراغش آمدند. 
اما كشاورزان اجازه نمی دادند 
او در زندان بمانــد. حاال دیگر 
زاپاتا رهبر مردم ده بود. ارتشی 
5هزار نفــری تشــکيل داد و 
زمين دارهای منطقه را بيرون 

كرد.
چــنـد سال بعدی همه در 

جنگ های داخلی سپری 
شد، كارنزا رئيس جمهور 

شده بود. اما توان رو به رو  شدن 
با زاپاتــا- كه آن زمــان تمام 
كشــاورزان جنــوب مکزیک 
ســربازان او بودند- را نداشت. 
زاپاتا مظهــر و تجســم تمام 
آرمان های همين كشاورزهای 
سرخ پوست بود. زیر سبيل های 
افتاده، چشم های سرد، پوست 
تيره و كاله لبــه پهن مکزیکی 
او، آرمان های ســاده ای بود كه 
تمام تالشش را برای تحقق آنها 

به كار می بست.
كارنــزا وقتی دیــد نمی تواند 
مستقيما با زاپاتا مواجه شود، 
از در خيانــت در آمد. ژنرالی را 
از ارتش بيرون كــرد تا به زاپاتا 
بپيوندد؛ پابلو گونزالز. صبحگاه 
دهم آوریل1919 وقتی زاپاتا با 
گونزالز وعده مالقات در قلعه ای 
متروكه داشت، سربازانی كه از 
قبل آماده بودند، تن زاپاتا را با 
گلوله پوشاندند. چند دقيقه بعد، 
زاپاتا برای هميشــه مرده بود. 
كارنزا یک ســال بيشتر قدرت 
نداشت. كشاورزان جنوب دیگر 
نگذاشــتند زمين هایشان را از 
چنگشان در بياورند و نام زاپاتا 
به عنوان قهرمان ملی ثبت شد.

امروز سالروز به قتل رسيدن این 
قهرمان ملی است. زندگی زاپاتا 
چندین بار تبدیل به فيلم شد 
كــه در معروف ترینش مارلون 
براندو نقش زاپاتا را بازی كرده 
است؛ در فيلم اليا كازان: »زنده 

باد زاپاتا«.

مرگ پدیا

زنده باد زاپاتا

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای 
ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

پیمان شوقی
 كارشناس رسانه

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

کرده ست آيا شاه دين از کربال رو در حرم؟
شد ظهر عاشورا به پا فريادرس کو در حرم؟

در صحن  ماه هشتمین افتادگان بین بر زمین
زخمی شد از چاقوی کین بال  پرستو در حرم

غمگین، دل فوالد شد آشفته، گوهرشاد شد
بی آبرو صیاد شــد از صید آهــو در حرم

داغ

مویه مکتوب
افشین عالء

دعای روز هشتم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْرُزقنی فیِه رْحَمه األیتاِم و إْطعاِم الّطعاِم و إْفشــاِء الّسالِم و 

ُصْحَبه الکراِم به طولک یا ملجأ اآلِملین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا روزیم كن در آن ترحم بر یتيمان و طعام كردن بر مردمان 
و افشــای ســالم و مصاحبت كریمان به فضل خــودت  ای پناه 

آرزومندان.

فراخوان

حمیدرضا محمّدی


