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می گویند اردیبهشت شــيراز مثل بهشت است. 
برای همين بيشتر كســانی كه دلشان می خواهد 
به این شهر ســفر كنند و از بوی بهار نارنج در شهر 
لذت ببرند، مسافرت شان را موكول می كنند به این 
ماه. آنطوری كه ستاد مركزی هماهنگی خدمات 
سفر اعالم كرده، خيلی از مسافران مصادف شدن 
تعطيالت عيــد فطر با هوای مطبوع اردیبهشــت 
را به فال نيک گرفته و قرار اســت روزهای تعطيل 
را در شيراز بگذرانند و بيشــترین حجم مسافر تا 
این لحظه به این شــهر و بعد از آن هم طبق روال 
همه تعطيالت، به اســتان های مازندران و گيالن 
مربوط است. شمال كه هميشه در صدر تصميمات 
خانواده ها برای مســافرت كردن است و نيازی به 
تعطيلی چند روزه و اردیبهشت و این قضایا هم ندارد 
اما حاال كه شيراز هم به فهرست مقاصد خاص این 
تعطيالت اضافه شده، بد نيست یادآوری كنيم كه 
تعداد زیاد مسافر در شهرهای گردشگرپذیر، گاهی 
دردسرهایی هم برای شــهروندان آن شهر ایجاد 
می كند. از بيشتر شدن ترافيک خيابان ها و ازدحام 
آدم ها در مراكز خرید و مراكز تفریحی كه بگذریم، 
آسيب رساندن به بناهای تاریخی و طبيعت یکی 
از مشکالتی است كه با ورود مسافر به این شهرها 
مشاهده می شود. نمونه اش تعطيالت عيد بود كه 
مردم برای تحویل سال به باغ حافظيه هجوم برده 
بودند و ازدحام جمعيت باعث لگد مال شدن گل ها 
و گياهان باغ شده و آسيب زیادی به درختان وارد 
آمد. یادگاری نویسی در تخت جمشيد دور از چشم 
مأموران انتظامی هم كه دیگر خوراک خرابکاران 
اســت و این خرابکاری در ایام تعطيالت متأسفانه 

بيشتر هم می شود.
خالصه اش اینکه اگر عازم سفرید و دلتان می خواهد 
حافظيه، سعدیه یا باغ ارم شيراز را همانطور كه در 
عکس ها هست، زیبا و سحرانگيز ببينيد، خودتان 
رعایت كنيد و حواستان هم به كودكانتان باشد كه 
آسيبی به این مکان ها نرسد تا  اردیبهشت هر سال 

از بوی بهارنارنج در هوای شهر شيراز مست شوید.

 حضرت امیر المؤمنین علی ع: 
خوش گمانی به خدا، آسودگی دل و سالمت 

دین است.
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گرینویچ

حکم زندان برای بوريس بکر

 

لندن: ستاره سابق تنيس آلمان به دليل پنهان كردن 
دارایی هایش توسط دادگاهی در لندن به 2 سال و 
نيم زندان محکوم شــد. دادگاه ساوت وارک لندن 
رأی نهایی خــود را در مورد پرونده ورشکســتگی 
بوریس بکر 54 ســاله صادر كرد. براســاس حکم 
دادگاه، نيمی از حکم زندان آقــای بکر الزم االجرا 
و نيمی دیگر به صــورت تعليقی خواهــد بود. بکر 
در ســال 2017 ميالدی اعالم ورشکستگی كرد و 
نتوانست بازپرداخت بدهی هایش را انجام دهد اما 
بعدا مشخص شــد كه او صدها هزار پوند از حساب 
شخصی خود را به حساب های افراد دیگر واریز كرده 
است. همچنين مشخص شده كه او ملکی در آلمان، 
825 هزار یورو وام و سهام در یک شركت فناوری را 
پنهان كرده است. بکر با رد اتهاماتش گفته كه او با 
مسئوالنی كه وظيفه بررسی دارایی های او را بر عهده 

داشتند، همکاری كرده است. 

خوشا مدارا 
با شیراز

نخستین  توقفگاه واکسن کوويد-19
 

کپنهاگ: مقامات بهداشــتی دانمارک اعــالم كردند كه 
این كشــور در موقعيت خوبی نســبت به كنترل ویروس 
كووید-19 قرار دارد. به گزارش اســکای نيــوز، دانمارک 
كه همه محدودیت های مرتبط با كوویــد را از 2 ماه پيش 
كنار گذاشــت، حاال به عنوان نخستين كشــور در جهان 
عرضه واكســن كرونا را متوقف می كنــد. به گفته مقامات 
بهداشتی دانمارک، در این كشور از 15 ماه مه عرضه واكسن 
كووید-19 متوقف می شود، زیرا افراد زیادی این واكسن را 
تزریق كرده اند، تعداد مبتالیان در حال كاهش است و تعداد 
افراد بستری در بيمارســتان به ميزان ثابتی رسيده است. 
دانمارک در ماه فوریه پس از پشت سر گذاشتن موج سوم، 
همه محدودیت های مربوط به كووید-19 را لغو كرد. به گفته 
مقام های بهداشتی این كشــور، هم اكنون ویروس كرونا به 
كنترل درآمده است و دیگر جای نگرانی نيست؛ با این حال، 
اوضاع رصد می شود و ممکن است كه برنامه واكسيناسيون 
در ماه های آینده مجددا در این كشــور آغاز شــود. بولت 
سوبورگ، مســئول بيماری های عفونی دانماركی در این 
زمينه گفت: »ما در حال پایان دادن به برنامه واكسيناسيون 
انبوه هســتيم، با این حال همچنان به برخی از گروه های 

آسيب پذیر توصيه می شود كه واكسن دریافت كنند.«

آزار جنسیتی در پارلمان بريتانیا
 

لندن: چه خوشمان بياید، چه نياید بریتانيایی ها با آن همه كارد 
و چنگال های به صف شــده از چپ به راست روی ميز غذایشان 
به مبادی آداب بودن و رفتاری اتو كشيده مشهورند اما این حفظ 
ظاهر با ميزان رعایت اصول اخالقی از ســوی آنها هيچ نسبتی 
ندارد تا جایی كه زنان حاضر در وست مينستر )پارلمان بریتانيا( 
پرده از برخی رفتار های آنها برداشــتند. به گــزارش یورونيوز، 
پس از لو رفتن ماجرای مشــاهده فيلم های غيراخالقی توسط 
یکی از نمایندگان، آری ماری  تروليان، وزیر بازرگانی این كشور 
حسابی به رفتار های نماینده های مرد تاخت. او از دست و زبان  
آزاردهنده ها صحبت كرد و خطاب به نماینده ها گفت:  » مانند 
زمانی كه دخترتان در اتاق اســت، رفتار كنيــد.« این از ادب و 
نزاكت انگليسی گاهی ظاهر و باطنش زمين تا آسمان متفاوت 
است؛ اما اگر بخواهيم در طرف فمينيست های افراطی هم قرار 
نگيریم، بهتر است این نکته را هم یادآوری كنيم كه پژوهش ها 
نشان می دهد؛ مرد ها تمایلی به افشــای آزار هایی كه از سمت 

زنان دیده اند ندارند و گرنه بی نزاكتی، جنسيت بر نمی دارد.

شکرانه... عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

مجید رینگو

    فقط پنج دقيقه مانده كه زنگ را بزنند 
ولی هنوز از علی آقا خبری نيست . دكه اش 
بسته است. فاصله دكه با مدرسه زیاد نيست. 
نهایتا پنج دقيقه. یعنی اگر علی آقا همين االن هم با موتور گازی اش سر 
برسد و مجله ها را بياورد، تا بخواهد دكه اش را باز كند و مجله ها را از داخل 
خورجين موتورش خارج كند، دست كم دو سه دقيقه ای تلف می شود. 
پس هر كاری كنم بعد از خوردن زنگ به مدرســه می رسم. قيافه آقای 
پيروزفر مدیر مدرسه مان جلوی چشمم است. با آن ریش پر و چشمان 
درشت كه وقتی به آدم خيره می شود درشت تر هم می شود. حاال این بار 
هم چند دقيقه دیر برسم طوری نمی شود. حاال درست است كه تقریبا هر 
روز دیر می رسم ولی این دفعه هم یک جوری به خير می گذرد. به هر حال 
من افتخار مدرسه شــهدای مرصادم. در همين فکرها هستم كه علی آقا 
را در النگ شات می بينم. سوار بر رخشش مستقيم به سمت من می آید 
كه كنار دكه ایستاده ام. اسکناس پنج تومانی را كه چند دقيقه ای است 
در دستم است و مچاله شده را تا جایی كه می شود صاف می كنم. علی آقا 
از موتورش كه پياده می شود مرام می گذارد و قبل از باز كردن دكه، یک 
نسخه از هفته نامه هدف را از خورجين بيرون می كشد و به من می دهد. 
هدف را سریع داخل كيفم می گذارم و می دوم سمت مدرسه. صدای آقای 
پيروزفر را می شنوم كه سر صف برای بچه ها صحبت می كند. مانده ام پشت 
در بسته. آهسته در می زنم و فرج آقا را صدا می زنم كه بابای مدرسه است. 
در را باز می كند، امانتی اش را كه جای بقيه پول مجله از علی آقا گرفته ام را 
می گيرد و دور از چشم معاونان مدرسه، حاال من در انتهای صف ایستاده ام. 

این بار هم به خير گذشت.
     این تقریباً داستان هر روزه است. شــنبه ها دنيای ورزش و كيهان 
ورزشــی، یکشــنبه ها اميد، دوشــنبه ها آیينه، سه شــنبه ها پهلوان، 
چهارشنبه ها هدف و پنجشنبه ها بشــير. هر روز مجله ای هست كه به 
خاطرش قبل از آمدن به مدرســه بروم دم دكه. علی آقا هم اهل مجله 
كنار گذاشتن نيست. ســر كالس هم از هر غفلت معلم استفاده می كنم 
تا مجله ای كه داخل جا ميزی بازش كــرده ام را بخوانم. به همين خاطر 
ته كالس می نشينم. كنار بچه های شر كالس كه در نوجوانی مشق التی 
می كنند. سر دسته شان مجيد رینگوست كه نه فقط بچه های كالس ما 
كه سال دوم اقتصاد هستيم، كه كل مدرسه ازش حساب می برند. با من 
رفيق است چون یک بار پنجه بوكسش را در جيبم نگه داشته ام و او قسر در 
رفته. كار سختی هم نبود چون معاون مدرسه هيچ وقت جيب های شاگرد 
اول كالس را نمی گشت. من عاشق فوتبال بودم و مجيد عاشق بوكس و 
هنرهای رزمی. هر وقت كه برای خریدن مجله قدیمی به الله زار و پشت 
شهرداری می رفتم برایش پوستر راكی و بروس لی می گرفتم. ته كالس 
بيشتر جای دوساله ها و شاگرد تنبل ها بود.جایی كه كمتر كسی به درس 
گوش می داد و معلم ها هم معموال كاری به كار بچه های ته كالس نداشتند. 
اینجا می شد الی كتاب درسی، كتاب جيبی گذاشت و یواشکی مایک هامر 
خواند. ما این آزادی را مدیون مجيد رینگو بودیم كه آخرش آنقدر رفوزه 

شد كه ترک تحصيل كرد و رفت سربازی.
     سال آخر دبيرستان هستيم. یکی از بچه ها خبر می دهد كه مجيد 
در سربازی یکی را با چاقو زده و كارش به زندان و اضافه خدمت كشيده  . 
می گویم مدرســه را كه تمام نکرد، خدمت را هم تمــام نمی كند. آنقدر 

طولش می دهد كه جای مجيد رینگو بهش می گویند مجيد سرباز.
هيچ كس به حرفم نمی خندد. همه مجيد را دوســت دارنــد و هنوز از 
ماجراهای دعواهایش با بچه های دبيرســتان عموئيان حماسه سرایی 
می كنند. رفاقت من با مجيد فقط یک فصل مشــترک داشت؛ »قيصر« 
و »گوزنها«. تقریباً همه دیالوگ های هر دویشــان را حفظ بود و در هر 

موقعيتی متناسب با شرایط، از آنها استفاده می كرد: 
»آره و اینا خيلی بودیــم«./ »خدایا منو هيچ وقــت پير نکن چون اصال 
حوصله ش رو ندارم.«/ »حاال ما به همه گفتيم زدیم. شما هم بگين زده«.

»این نظام روزگاره. یعنی این روزگاره. نزنی ميزننت«./ »بازم همدیگه رو 
می بينيم«./ »فقير در دنيا هميشه واژگون است«./ » با وفا خوش اومدی«.
مجيد رفيق باز و یکه بزن، یک سالی بود كه از مدرسه مان رفته بود ولی 
هنوز بچه ها به یادش بودند. تا روزی كه باالخره دیپلم گرفتيم و كنکور 
دادیم و رفتيم دانشگاه. آن ســال ها خيلی خبری از مشاوره تحصيلی و 
كالس كنکور نبود. كل تالش ما برای قبولی در دانشگاه در تست زدن و 
خواندن جزوه رزمندگان خالصه شد و كل مشاوره ای كه گرفتيم توصيه 
معلم اقتصادمان بود كه گفت بهتر است موقع انتخاب رشته سراغ مدیریت 
برویم. اول مدیریت صنعتی و بعد بازرگانی. به همين دليل نصف بچه های 
كالس ۴٫۴ اقتصاد، رشته مدیریت را انتخاب كردند و چندتایی هم قبول 
شدند. روزهای آخر ترم یک بودیم كه كيوان خبر آورد مجيد را دیده كه 
در چهارراه وليعصر دستفروشی می كرده. هنوز سرباز بود و راننده فرمانده 

پادگان شان شده بود و بعدازظهر ها كنار خيابان روسری می فروخت.
     حکایت دانشگاه رفتن من مثل مدرسه رفتن مجيد از كار درآمد. هزار 
سال طول كشيد و ترم های آخر با كسانی همکالس شدم كه سال ها از من 
كوچک تر بودند.  هر چه بود و به هر مصيبتی باالخره تمام شــد. سال ها 
گذشت، تقریباً همه  چيز نسبت به سال های مدرسه تغيير كرد جز عادت 
روزانه من كه همچنان باید صبحم را با سر زدن به روزنامه فروشی ها شروع 
می كردم. اوایل دهه 80 بود و گذرم افتاد به خيابان جيحون و كنار بانکی 
كه عزیزی در آنجا منتظرم بود، دكه ای دیدم و رفتم به تماشای تيتر ها و 
خرید ثابتم؛ یک روزنامه سياسی و یکی هم ورزشی. روزنامه ها را برداشتم 
و رفتم پولش را به دكه دار بدهم كه چهره ای ویران دیدم كه برایم آشــنا 
بود . مجيد رینگو را در قابی مشابه نخســتين مواجهه قدرت و سيد در 
»گوزنها« دیدم. چشم در چشم كه شدیم آشنایی دادم و انتظار داشتم كه 
بگوید »غيرتت قبول كرد كه بعد 10 سال بيای سراغم؟!« كه نگفت. پول 
را گرفت و گفت »عوضی گرفتی داداش«. مات و مبهوت چند لحظه ای 
مقابلش ایســتادم و بعد رفتم به همان بانکی كه دوستی منتظرم بود تا 
ضامنش شوم. كارم كه تمام شد و از آن دوست خداحافظی كردم دوباره به 
سمت دكه آمدم. مجيد جایش را به جوانی حدودا 20 ساله داده بود؛ جوان 
برومندی كه انگار گذشــته خودش بود. سراغش را كه گرفتم جواب داد 
رفته همين گوشه كنارها. یک ساعتی همان گوشه كنارها قدم زدم و بعد 
رفتم سراغ زندگی ام. همانطور كه مجيد رینگو رفته بود سراغ زندگی اش. 
قيصر مدرسه ما، سيد گوزنها شده بود. چرا و چگونه اش خيلی مهم نبود. 
دانستنش هم احتماال فقط بار تراژیک ماجرا را بيشتر می كرد. سوار تاكسی 
كه شدم روزنامه ورزشی را باز كردم، عکس كوچکی از همایون بهزادی 
در پایين صفحه به چشم می خورد با این تيتر: پهلوان زنده را عشق است.

 تک تک دونده ها به خوبی 
می داننــد كه چــرا دونده 
شده اند. روایت های زیادی داریم كه دویدن برای 
انسان خوب است و هزاران هزار مرجع علمی كه 
می گویند دویدن برای بدن مفيد است. هر كدام از 
ما دونده ها، باالخره تحت تأثير یک دوست و آشنا 
و شخصيت الهام بخشی قرار گرفته ایم و دویدن را 
شــروع كرده ایم و یا هر دليل دیگری. ما به خوبی 
می دانيم كه چرا دویدن را شروع كرده ایم، چيزی 
كه شــاید نمی دانيم این اســت كه ما اصال برای 
دویدن، آن هم در مســافت های بسيار طوالنی، 

ساخته شده ایم.
دویدن، ورزش ساده ای است، در شروع البته. شما 
تصميم می گيرد كه بدویــد و به همين راحتی، 
شــروع به دویدن می كنيد. دویــدن تجهيزات 
خاصی نمی خواهد، الزم نيست سطح مشخصی از 
مهارت را داشته باشيد و بدون هيچ پيش زمينه ای ، 
می توانيد بدوید. كافی است از گونه انسان باشيد 
 كه طبيعتا هســتيد و تن ســالم و اراده و انگيزه 
برای دویدن داشته باشيد. همين ها برای دویدن 

كافی است.
رابطه گونه انســان با دویــدن، بســيار ویژه و 

منحصربه فــرد اســت. 
در دوی سـرعـــت، 
سریع ترین انسان ها 

هم به گـــرد پای 
تـــی  نـا ا حـيـو
مثــل یوزپلنگ 

نـمی رســنـــد و 
تقریبا بيشتر حيوانات 
چهارپا، از ما سریع تر 
هستند. اما در دویدن، 

مــا قهرمــان بالمنازع 
المپيک مخلوقات خدا در 
زمين هستيم. ما، می توانيم 

ساعت ها و ساعت ها، چه بسا روزها و روزها بدویم.
اینکه چرا ما چنين توانایــی عجيبی در دویدن 
داریم، به ساختار بدنی ما ربط دارد. ما راست قامت 
هســتيم، كف پایمان قوس دارد، تاندون قوزک 
پا داریم و پشــت گردنمان یک رباط وجود دارد 
كه حين دویدن ســر ما را صــاف نگه می دارد تا 
بتوانيم به جلو نگاه كنيم. اینها، در واقع زرادخانه 
مرگباری هستند كه اجداد بسيار دور ما با استفاده 
از آنها جان سالم به در بردند. انسان های شکارچی، 
نمی توانستند پابه پای غزال های آفریقایی بدوند، 
اما نمی توانستند آنها را زخمی كنند و چند ساعت 
و حتی چند روز، ردشان را بگيرند و باالخره وقتی 

كه حيوان از پا افتاد، شکار را تمام كنند.
ما دیگر بــرای تأمين غــذا دنبال غــزال و آهو 
نمی دویم، اما همــان زرادخانــه را داریم. پس 
یک چيزی در مــا وجود دارد كه ما را مناســب 
دویدن طوالنی می كند. مهم نيســت چطور به 
دویدن عالقه مند می شویم اما وقتی كه می شویم، 
به خاطر داشــتن این ویژگی های خــدادادی، 
می توانيم به راحتی بدویم. دونده های استقامت، 
قوی ترین ذهن را در ميان انســان ها دارند و از 
محدودیت هایی گذشــته اند كه انسان ها، هرگز 
گمان نمی كردند به آنها برسند. یک ذهن قوی، 
به اندازه یک بدن آماده در دویدن الزم اســت. 
برای شروع دویدن، شاید بدن آماده ای 
نداشته باشيم، كه هيچ ایرادی ندارد، 
اما باید ذهن آماده ای داشــته باشيم. 
زرادخانه زیستی بدنمان، وقتی به كارمان 
می آید كه ذهــن قدرتمندمان، باالخره 
ما را از مبل جلوی تلویزیون بلند كند و به 
خيابان ها و پارک ها و دشــت ها و هر 
جای دیگری كه می توان در آن دوید 
ببرد. ما ذاتــا دونده ایم، 
 فقط كافی است 

بدویم.

از دو كه حرف می زنيم

جواد نصرتی

متولد می شوم تا بدوم

تقويم/ سالمرگعدد خبر

دو کلمه مثل گل آقا

کیومرث صابری، ملقب به گل آقای ملت 
ايران، شهريور1320 در صومعه سرا متولد 
شد. از دانشگاه تهران فوق لیسانس ادبیات 
داشت و به معلمی مشغول بود. در مدرسه 
همکار و سپس دوســت نزديک شهید 
رجايی شد. همزمان در مجله توفیق هم 
می نوشت و شد معاون سردبیر. انقالب که 
شد، صابری مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
رجايی شد، اما در سال62  با مناصب دولتی 
خداحافظی کرد. سال63  بود که ستونی 
در روزنامه اطالعات باز کرد به نام »دوکلمه 
حرف حســاب« که خیلی ها به خاطر اين 
ستون تا ســال ها اطالعات می خريدند. 
ستونی که تحولی شگرف در طنز ايران 
به وجود آورد و بــا آن، کلنگ هفته نامه، 
ماهنامه و مجله بچه های گل آقا زده شد که 
از سال70 به بهره برداری و افتتاح رسید، 
بدون اينکه مســئولی روبانش را قیچی 
کرده باشد. اما همه مسئوالن هفته نامه اش 
را داغ داغ می خواندند تا ببینند اين هفته 
کدامشــان روی جلد هســتند و برای 
کدام شان کاريکاتوری کشیده شده و برای 
کدام تذکره المقامات رفته. حتی يک بار 
گل آقا با مديرمسئول روزنامه اطالعات 
رفت ديدن امام خمینی)ره(. امام پرسید: 
»گل آقا تويــی؟« گريه اش گرفت. گفت: 
»بله« و همان موقع يادش آمد که بعضی به 
او گفته بودند از عباراتی مثل »فلذا« -که 
در کالم امام هســت در طنزش استفاده 
نکند. پرســید: »آقا اگر از من ناراحتید، 
به خدا ديگر نمی نويسم.« امام خنديد و 
گفت: »تو ننويسی، ما چی بخوانیم؟« پدر 
طنز معاصر ايران در 11ارديبهشت سال83  
به خاطر سرطان خون در تهران درگذشت، 
درحالی که به اصرار خودش جز سه،  چهار 
نفر کسی از بیماری اش خبر نداشت تا دلی 

آزرده نشود و خاطری آزرده نگردد.

حافظ

تا سِر زلِف تو در دست نسیم افتادست

دِل سودازده از غصه دو نیم افتادست

حلقه حلقه دور هم ایستاده ایم و 
به چيزی كه خيلی هم خنده دار 
نيســت می خندیم. دور تر جيغ مرغان دریایی و صدای امواج به هم 
می آميزد و شــوق را مضاعف می كند. دوباره كسی چيزی می گوید و 
دوباره شليک خنده. در این ساحل دریای نيمه طوفانی ما تنها نيستيم 
كه می خندیم، دیگران هم همينند. تاریخ به روز 11اردیبهشت رسيده 
و تقویم جهانی این روز را به نام روز جهانی قهقهه نامگذاری كرده و ما 
هم بدون اینکه بدانيم چرا و چه كسی این روز را در تقویم ثبت كرده 
به كار خندیدن مشغوليم و از چهره غمگين كسی هم خبری نيست؛ 
همه شادند. و در این روز خوش چهره غمگين هم سؤالی شاید بی جواب 
باشد كه گویا در این روز خاص هست؛ كنار به كنار ما كه ایستاده ایم و 
نزدیک پرتگاه ساحل، پليس مردی را دستبند به دست با خود می برد، 
مرد چهره اش از حركت پليس گيج و مبهوت است با نگاه پرسشگر به 
همه ما نگاهی می اندازد و دست بســته دور می شود. یکی كه همراه 
آنهاست به لبخندی تلخ می گوید ولش كنيد كه بی گناه است و تنها 
جرمش چهره غمگينش اســت آن هم در روزی كــه ناراحت بودن 
جرم است؛ و ادامه می دهد بخت برگشته چند سال پيش درست در 
روزی كه باید غميگن باشد او شاد بوده است. ولش كنيد كه انجام كار 
درست را در زمان درست نمی داند و بی گناه است. گوش كسی بدهکار 
نيست و متهم دست بسته دور می شود. و ما كه نه، من دوباره به خودم 
می آیم ؛ كتاب چهره غمگين من نوشته »هاینریش بل« دستم است و 
دریاچه چيتگر در مقابل چشمانم، از طوفان خبری نيست، هرچند جيغ 
مرغان دریایی بر فراز دریاچه برپاست و من لبخندی می زنم به پهنای 

صورت و به دور تر ها خيره می شوم. تنها هستم اما غمگين نيستم.

دغدغه

مریم ظاهری

چهره غمگین من

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

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

فراخوان

سعید مروتی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

دعای روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم َغّشنی بالّرْحَمه واْرُزْقنی فیِه الّتوفیِق والِعْصَمه و َطّهْر قْلبی من َغیاِهِب 

التُّْهَمه یا رحیمًا بِعباِدِه المؤِمنین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی كن مرا در آن توفيق و خودداری 
و پاک كن دلم را از تيرگی ها و گرفتگی های تهمــت،  ای مهربان به بندگان با 

ایمان خود.

آخر مصور

  جنگ و صلح  اثر : ابراهیم تونکای


