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گرینویچ

کشتن پناهجويان در ايتالیا

 

ماچرتا: طی هفته جاری پس از انتشــار ویدئویی 
از کشتن افراد بی خانمان توسط 2 دوست ویدئویی 
هم از ایتاليا منتشر شد که مردی اهل این کشور یک 
پناهجوی نيجریه ای  را در خيابان می کشد. این دو 
رویداد سبب خشم عمومی درباره شيوه برخورد با 
پناهجویان و مهاجران و افراد بی خانمان در فضای 
مجازی شده است. به گزارش بی بی سی، در ویدئویی 
 که گفته شــده توســط یک رهگذر تهيه شــده - 
به نظر می رسد در آنچه پيش چشمانش روی می دهد 
هيچ دخالتی نمی کند - یک دستفروش نيجریه ای 
دیده می شــود که توســط یک مرد سفيدپوست 
زمين زده شده است. پليس می گوید یک ایتاليایی 
32ساله را در ارتباط با قتل و سرقت بازداشت کرده 
است. با این حال، انتشــار این ویدئو در شبکه های 
اجتماعی واکنش های گســترده و اغلب تندی در 

ایتاليا به همراه داشته است. 

سیل و روزنامه نگاری شاعرانه

ممنوعیت سیگار در نیوزيلند
 

ولینگتون: پس از اینکه کارشناســان اعــام کردند در 
نيوزیلند ساالنه دست کم 5هزار نفر در اثر مصرف سيگار 
جان خود را از دســت می دهند قانون در این کشور تغيير 
 کرد و پس از این نوجوانان اجازه ســيگار کشيدن ندارند. 
به گزارش ایندیپندنــت،  قانون جدید هنگامی به مجلس 
رفت که دولت جاسيندا آردرن دسامبر گذشته اعام کرد 
برای ممنوعيت فروش تنباکو به نسل بعدی برنامه ریزی 
می کند تــا کشــور را در ســال2025 از دخانيات پاک 
کند. همچنين براســاس این قانون جدیــد، دولت تعداد 
خرده فروشــان مجاز به فروش تنباکو را کاهش می دهد. 
همچنين ميــزان نيکوتين را در تمــام محصوالت پایين 
می آورد. این امر همچنين خریدن سيگار را برای جوانان 
سخت تر می کند. کلوئه ســواربریک، نماینده حزب سبز، 
با اشــاره به زیان هــای اجتماعی برای مردمــی که قادر 
نيســتند به ميزان معمول نيکوتين دسترســی داشــته 
باشند، گفت ضروری اســت که سياســتی »مستند« و 
»کاهش دهنده ضرر« وجود داشــته باشد. این ممنوعيت 
در مورد ســيگار های الکترونيک هم اعمال می شود. در 
چند سال گذشته مصرف ســيگار های الکترونيک ميان 

نوجوان های این کشور حسابی رواج یافته بود. 

رقابت خريد واکسن آبله میمون
 

لندن: مقامات بهداشــت عمومــی در بریتانيا در بــاره رقابت  
کشورهای ثروتمند  برای خرید مقادیر زیادی واکسن آبله ميمون 
و کاهش اشتراک دوزهای این واکسن با کشورهای آفریقایی و 
خاورميانه هشدار دادند. کارشناسان و منتقدان این رویکرد از 
تکرار مشکات فاجعه بار ناشی از نابرابری و بی عدالتی در توزیع 
واکسن طی دوران اوج همه گيری کرونا بيم دارند. دکتر بوگوما 
کابيسن تيتانجی، استادیار علوم پزشکی در دانشگاه اموری در این 
خصوص می گوید: »اشتباهاتی که در طول همه گيری کووید-19 
مشاهده شد در حال تکرار است. درحالی که کشورهای ثروتمند 
ميليون ها دوز واکسن برای جلوگيری از ورود و گسترش ویروس 
آبله ميمون در داخل مرزهای خود ســفارش داده اند، هيچ یک 
برنامه ای برای اشتراک دوز با آفریقا در دست اجرا ندارند. از ماه 
مه گذشــته تا به امروز بيش از 21هزار مورد ابتا به آبله ميمون 
در نزدیک به 80کشور جهان گزارش شــده که 75مورد مرگ 
مشکوک مرتبط با این بيماری در آفریقا، به طور عمده در نيجریه 

و کنگو نيز بخش نگران کننده آن بوده است.

»دانشــمندان دانشــگاه آکســفورد اعام کردند 
بازی های ویدئویی بی ضرر هســتند«. این تيتری 
بود که در دیلی ميل منتشر شد و سپس به سرعت 
در ســایت های خارجی و داخلی گيمرها یا همان 
بازیکن های حرفه ای این نوع بازی ها حسابی سر و 
صدا کرد. اما واقعيت ایــن ادعا چه بود؟ آیا می توان 
چشم و گوش بسته بر مبنای این نتایج عمل کرد؟ در 
این تحقيق حدود 40 هزار کاربر )گيمر( این بازی ها 
که باالی 18 سال ســن داشتند، برای مدت 6هفته 
زیرنظر گرفته شدند و پژوهشگران در نهایت اعام 
کردند: »ما هيچ گونه شواهدی مبنی بر وجود ارتباط 
ميان بازی های ویدئویی و وضعيت ســامت روان 
 کاربران آن نيافتيم.« براساس گزارشی که در نشریه

 The Royal Society منتشــر شد، پژوهشگران 
اعام داشــتند: »خوب یــا بد، ميانگيــن تأثيرات 
بازی هــای ویدئویی بر ســامت روحــی کاربران 
احتماالً بســيار کم اســت و برای تعيين خطرات 
احتمالی ایــن بازی ها، به داده های بيشــتری نياز 
است.« پژوهشگران برای ارزیابی تأثير این بازی ها 
روی کاربران، احساســات آنهــا در زندگی روزمره 
یعنی ميزان شــادی، غم، عصبانيت یا نااميدی آنها 
را به مدت 6هفتــه ارزیابی کردنــد. آنها همچنين 
مجموع ســاعاتی را که کاربران در طول روز صرف 
انجام این بازی ها )از بازی های شبيه ســازی شده 
گرفته تا مســابقه اتومبيل رانی جهان( می کردند، 

زیرنظر داشتند و درنهایت اعام کردند که پيامدهای 
بازی های ویدئویی روی کاربران، چه مثبت یا منفی، 
تنها درصورتی قابل درک اســت کــه کاربر بيش از 

10ساعت در روز بازی کند.
یافته های دانشــمندان درســت اما هر گيمری از 
جمله نگارنده این متن بارها شاهد این واقعيت بوده 
است که فعاليتی که روی خواب و ميزان تنش های 
روانی فرد تأثير بگذارد به طور حتم مورد حساسی 
اســت و باید نســبت به محتوای آن و ميزان وقتی 
که صرف آن می کنيم حســاس باشيم. بسياری از 
گيمرها بعد از تجربه یک بازی جنگی، در خواب با 
دشمن جنگيده اند. بعد از یک بازی ترسناک شب 
در خواب با هيوالها سرشاخ شده اند و بنابراین هيچ 
دانشمندی نمی تواند منکر تأثير سوء برخی از این 
بازی ها مخصوصا روی ذهن کــودکان و نوجوانان 
و حتی بزرگساالن شــود. همانطور که هيچ انسان 
اهل علمی نمی تواند منکــر تأثير مثبت بازی هایی 
با محتوای مناســب روی گيمرها شــود. محتوای 
بازی های گوناگون هم ماننــد هر محتوای دیگری 
درصورت مناسب و مورد تأیيد روانشناس ها بودن 
می تواند مفيد و برعکس درصــورت منفی بودن یا 
افراط کردن در زمان اســتفاده از آنها مضر باشــد. 
بنابراین تيتر دیلــی ميل ماک عمل ما نيســت 
و باید طریق تعــادل و دوری از افــراط و تفریط را 

دنبال کنيم.

دریچه

ادعای بی ضرری بازی های ويدئويی 

 تقويم / سالروزعدد خبر

 شوالیه ادبیات ایران

همان اول که کتاب را بــاز می کنید، قبل از هر 
چیز برمی خوريد به حجم زيــادی از توصیف. 
توصیفاتی که بیشــتر به توصیفات شعر شبیه 
اســت تا يک رمان. در واقع همین توصیفات 
باعث جدال بین مخالفــان و طرفداران کلیدر 
می شود. طرفدارانش می گويند صحنه به صحنه 
رمان اثر هنری است. آنها معتقدند قلم محمود 
دولت آبادی مهم تر از داستانی است که روايت 
می کند. اما کسانی هم هســتند که می گويند 
کلیدر را می توان به اندازه »جای خالی سلوچ« 
جمع کرد، بدون اينکه چیزی از داســتان جا 
بماند. با همه اينها، حتی اگــر تمام اين نظرات 
درباره اين رمان درست باشد، باز هم کلیدر يکی 
از شــاهکارهای ادبیات فارسی و مهم ترين اثر 
دولت آبادی اســت. محمود دولت آبادی با قلم 
روان و توصیف های بسیار دقیق و ظريفش چنان 
خواننده را مسحور خود می کند که بعید است 
بتواند رهايش کند.  اين خصلت دولت آبادی است 
که داستانی از او را اگر شروع کردی پايت بسته 
می شــود به تخت روايت و تا انتها در مسیرش 
خواهی ماند و قهرمان هايش چنان واقعی اند که 
تا مدت ها در تو خواهند زيست؛ مثل گل محمد 
که همچنان در ذهن بســیاری از خوانندگان 
»کلیدر« بیدار و پابه رکاب است. محمود دولت 
آبادی  زاده روستايی در سبزوار است. در میان 
نوشــته هايش رنگ وبوی آن ديار به چشــم 
می خورد. او برای گذران زندگی مشغول کارهای 
مختلف می شود تا سرانجام به کارهای هنری و 
اجرای تئاتر می رسد. پس از چند تجربه هنری، 
تئاتر را کنار می گذارد و نوشتن را انتخاب می کند. 
برخی از داستان هايش نیز با رضايت خودش  يا 
بدون آن دستمايه ساخت فیلم هم شده است. 
حاال بیش از ۵0 سال اســت که اين نويسنده 
برجسته، بی وقفه می نويســد و ادبیات پربار 
فارسی با تالیف های اين نويسنده بزرگ، غنی تر 
شده است. دولت آبادی در سال2013 برگزيده 
جايزه ادبی »يان میخالســکی« سوئیس شد و 
در سال2014 جايزه »شوالیه ادب و هنر ايران« 

را از سفیر دولت فرانسه در تهران دريافت کرد.

حافظ

در طريقت هر چه پیِش سالک آيد خیِر اوست

در صراِط مستقیم  ای دل کسی گمراه نیست

در چند روز گذشته فاجعه ســيل بخش بزرگی از 
کشــور را تحت تأثير قرار داد. عده قابل توجهی از 
ایرانيان جان خود را از دست دادند، عده ای مصدوم و 
عده بسيار زیادی دچار آسيب و زیان های قابل توجه 
شدند. این رخداد در شبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده ای بازنمایی شــد و ویدئوهای مختلفی از 
صحنه های مربوط به هجوم سياب و ویرانی منتشر 
و بازنشر شد. اما آنچه در این ميان بيشترین اقبال را 
داشت و بيشتر دیده شد تفسيرهایی بود که درباره 
سيل به مثابه یک استعاره یا چيزی فراتر از یک پدیده 
طبيعی از سوی افراد مختلف به ویژه فعاالن رسانه ای 
و روزنامه نگاران بيان می شد. در این بيان استعاری 
سيل به شکل های مختلف نشــانه ای از چيزهایی 
فراتر یا به عبارتی »عميق تر« درنظر گرفته شــده 
اســت که معنایی متفاوت دارد و این معنا را باید با 
تامل دریافت. مثا  برای عده ای این پدیده یکی دیگر 
از مظاهر با و تقاصی بود که ازدیاد گناه در جامعه 
باعث آن شــده بود. بعضی ها با نشر تصاویری که از 
حضور مسئوالن در مناطق سيل زده منتشر شده بود 
سيل را مجالی برای دیدن حضور مسئوالن در کنار 

مردم و همراهی با آنان برای حل مسائل می دانستند 
و در مقابل عده ای هم آن را مجالی برای خودنمایی و 
فرصتی برای کسب اعتبار. در ویدئوی مشهوری که 
در آن 2کودک در پناه چند سنگ و در وسط جریان 
خروشان سياب گرفتار شــده بودند، نظير چنين 
تفسيرهایی فراوان دیده می شد. گویی در سيل قرار 
است وضعيتی فهميده شود که در آن مردم معصوم 
گرفتار انواع مشــکات به خصوص گرانی و مسائل 

اقتصادی هستند.
اینکه ما برای بيان واقعيت و ارتباط دادن آن با دیگر 
واقعيت های جامعه به بيان اســتعاری رو بياوریم و 
تقریبا هر چيزی را به ترتيبی با بحث های سياســی 
و اقتصادی گــره بزنيم البته که اصــا چيز تازه ای 
نيست. نگاه شاعرانه و بيان اســتعاری با فرهنگ و 
زبان ما گره خورده است. مســئله اما اینجاست که 
در نســبت با فاجعه دردناکی مثل سيل، آیا کافی 
اســت که صرفا به این نوع واکنش اکتفا کنيم؟ این 
پرسش به خصوص برای اهالی رسانه و روزنامه نگاران 
دارای اهميت باالتری است. بایای طبيعی در همه 
جای جهــان رخ می دهند. واکنش رســانه به این 
رخدادها امروز واکنشی اســت که 2 وجه دارد. اول 
اطاع رسانی مناســب و حرفه ای برای افرادی که 
در محل حوادث حضور دارند یــا زندگی می کنند 
تا ميزان خسارات انســانی و مالی به حداقل ممکن 

برسد. و دوم بررسی دقيق آماری و علمی از پدیده رخ 
داده برای آنکه معلوم شود با چه چيزی مواجهيم، 
چطور می توانيم در برابر آن آماده باشيم، چطور برای 
آینده از این رخداد تجربه کســب کنيم و البته که 
چطور کمک های مربوط به سازمان های مسئول در 
چنين حوادثی به آسيب دیدگان می رسد و وضعيت 
این افراد در روزهــای حادثه چگونه ســاماندهی 
می شود. این رویکرد نســبت به حادثه که مبتنی 
بر اطاع رســانی صحيــح و حرفــه ای و در نتيجه 
حضور مؤثر و متناســب خبرنگار و عوامل رسانه ای 
در صحنه اســت، نخستين اولویت ســازمان های 
خبری، خبرگزاری ها و رسانه هاست. تفسير و تاویل 
استعاری و نمادشناسانه مربوط است به بعدتر، وقتی 
که اضطرار برطرف شد و خطری که جان و مال مردم 
را تهدید می کرد از سر گذشت. برای بيان شاعرانه 

هميشه وقت هست.
این نخستين بار نيست که اغلب اهالی رسانه به جای 
پرداختن به آنچــه در متن می گذرد که یک فاجعه 
طبيعی اســت و بر تعداد قابل توجهی از هموطنان 
ما اثر تلخی گذاشــته اســت، به حواشــی غریبی 
می پردازند که در آن شــکایت از زمانه و اختافات 
سياســی محوریت دارد. از براندازان و بدخواهانی 
که کارشان اتهام زدن است توقعی نيست، اما اهالی 
رسانه کی قرار اســت پيش از شاعرانگی و توصيف 
استعاری فاجعه به وظيفه اصلی خود که روایت دقيق 
آن چيزی است که در حال رخ دادن است و مبتنی بر 

آمار و عدد و رقم و تحليل تخصصی است بپردازند؟

باران را اگر از طبيعت 
دریغ کنيم حاصلش 
می شود خشکســالی اما باران را اگر از ادبيات فارسی 
و اشــعارمان دریغ کنيم حاصلش خشک شدن طبع 
شاعری مان است. اینکه این باران از کجا می آید جواب 
بخاراتی است باالی سرمان که بر اثر سرما فشرده شده 
و تبدیل به قطره های باران می شود. اما آن باران ادبی 
از کجا آمده جوابش داستانی به درازای هزار سال دارد.

واژه باران در آسمان زبان فارسی جزو ستارگان کهنی 
اســت که مرور زمان تأثير زیادی بر آن نگذاشته و به 
نسبت با همان نور اوليه خود می تابد. این واژه در زبان 
پهلوی واران و در اوســتایی، وار بــه معنی فرو ریزنده 
بوده اســت. هنوز هم در زبان کردی بــه باران، واران 
گفته می شــود. اما چرا هنوز در زبان کــردی باران، 
واران است؟ این همان داســتان کهن زبان پهلوی با 
فراز و نشيب هایش اســت. زبان پهلوی زبانی است که 
اشــکانيان و ساســانيان- حکومت های پيش از ورود 
اســام به ایران - بــا آن گفت وگــو می کردند. یعنی 
ایرانيان بيش از 2هزار ســال قبل به این زبان سخن 
می گفتند که عده ای به آن فارسی ميانه هم می گویند.

فارسی ميانه یا پهلوی، زبانی برگرفته از فارسی باستان 
بود، به این شکل که بســياری از مواد و مصالح آن را 
گرفته و تنها زواید و آنچه از فارســی باستان ضروری 
به نظر نمی رسيد، حذف شــده بود. ریشه بسياری از 
لهجه های امروزی ایران نيز برگرفته از همين فارسی 
ميانه است. زبان های کردی، لری، لکی، تاتی و آذری 
ریشه در فارسی ميانه دارند که بعدها از فارسی دری و 

عربی هم تأثير گرفته اند.
به داستان باران خودمان بازگردیم. گفتيم که باران در 
زبان پهلوی واران بوده اســت به معنای فروریزنده. اما 

چرا »و« به »بـ« تبدیل شد.
کلمات زیادی در زبان پهلوی وجود داشتند که حرف 
»و« آنها به مرور تبدیل به »ب« شده است. برای مثال 
»وسترگ« پهلوی تبدیل به »بستر« شده است؛ علتش 
بيان راحت تر و سليس تر »ب« نسبت به »و« است. اگر 
به لغتنامه دهخدا هم سری بزنيد در قسمت حرف »و« 
آمده است گاهی بدل به »ب« می شود مثل ورافتادن 

که شده برافتادن یا ورداشتن که شده برداشتن.
اميدواریم در دوره ما ایــن »ب« باران رحمت به »و« 

ویرانه بدل نشود. به قول حافظ: 

در آن مقام که سیل حوادث از چپ و راست
چنان رســد که امان از میان کــران گیرد

چه غــم بود به همــه حال کــوه ثابت را
که موج هــای چنــان قلزم گــران گیرد

گنج واژه

هستی پودفروش

باران از کجا آمد

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متــن کوتاهی که 
می بینیــد. ما منتظريم 
تا نوشــته 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. 

سیدجواد رسولینگاه
 کارشناس رسانه

نذوراتش فراوان است. خيلی ها برایش 
قربانی می کنند. برای همين هم هست 
که آنجا را پس از ِمنــا، دومين قربانگاه 
جهان اسام دانسته اند؛ از 73ســال پيش که برای نخستين بار 4 
رأس گوسفند ذبح شــد تا امروز که به 12هزار رأس رسيده است. 
آنجا برای زنجانی ها جایگاه و پایگاه دیگری دارد. ارزشش برای اهالی 
این خطه بيش از این حرف هاست. اصاً نوعی مرکزیت دارد برایشان. 
در ماه عزای سيدالشــهدا)ع( از هر زنجانی بپرسی نشانت می دهد 
کجاست. گویی همه راه ها به »حسينيه اعظم« می رسد و این راه ها 
در عصر هشتم محرم هرسال، حال وهوای دیگری دارند. همه سراپا 

عشق به علمدار کربا)ع( و در یوم العباس راهی زنجان می شوند.

اما این حسينيه که آیين سوگواری اش در ميراث معنوی ایران 
نيز به ثبت رسيده است، پيشينه ای دارد که بر پایه اسناد، به روزگار 
نادرشاه افشــار می رســد اما کهن ترین مکتوبی که از آن نام برده 
شده، تاریخ دارالعرفان خمسه اســت، نوشته محمدهاشم آصف 
مشهور به رستم الحکما که در روزگار کریم خان زند و آغامحمدخان 
قاجار می زیســته و رســتم التواریخ از تحریرات اوست. این اثر که 
قدیمی ترین متن تاریخی درباره زنجان اســت و نوشته شــده به 
ســال 1248قمری، در چندجا به این مکان مقدس اشاره و از واژه 
»حسينيه« استفاده کرده است. از جمله آنکه وقتی ذوالفقارخان 
افشار، حاکم زنجان در مقابل وکيل الرعایا گردن فرازی کرد و بعد به 
اسارت درآمد، پس از آزادی در آنجا مقيم شد و در این کتاب چنين 
آمده اســت:»عاليجاه پيغمبرپگاه »ذوالفقارخان« جالت نشان 
افشار رسيده و ســپاه ظفر همراه مذکور، از دروازه شرق وارد بلده 
شده و در »حســينيه« اقامت فرمودند.« یا در جایی دیگر، چنان 
که از این حســينيه نام برده، نشــان از آن دارد کــه حتی یکی از 
محله های زنجان به این نام شــهره بوده است؛»بدین سان جهت 
اهالی  محله پایين  و  دیوانگان  و  »حسينيه« جوی هایی باریک از آب 
رودخانه ]زنجان چای[ کشاندند و در خانه های خویش چاه هایی 
حفر کردند.« و این مربوط اســت به دوران حکمرانی عبداهلل خان 
اوصانلو افشار در دوران فتحعلی شاه. اما جز اینها، در حسينيه چند 
سند دیگر نيز در ميان است که داللت می کنند بر قدمت حسينيه 
اعظم زنجان؛ علم فلزی است با تاریخ حکاکی  شده 1221قمری و 
سنگ نبشته ای به تاریخ 1261قمری و 2 وقف نامه به تواریخ صفر 
1295و شــوال 1322، که موقوفاتی تقدیم حسينيه شده است. 
گفتنی  است در بخشی از آن سنگ نبشته که شعری  است درباره 

حسينيه آمده است: »مسجدی خواستند بی مانند/طرح از لطف 
حضرت یزدان/ چون به پایان رسيد این مسجد/ هاتفی سفت 
این در غلطان/ َحَبّذا مسجدی که در منظر/ آمده رشک روضه 

رضوان.« این حسينيه از آن زمان که 200مترمربع بود تا 
امروز که به 13هزار مترمربع رسيده، راهی دراز پيموده 
و این همه در مسير دلدادگی اهالی زنجان بوده است به 

حضرت سيدالشهدا)ع(.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ
 در ستایش انصاف

وقتی 2دسته هم ریشه و هم داستان 
در مقابل هم قــرار می گيرند چه باید 
کرد؟ کليات هردو روی طاقچه و کف 
سجاده یکی است. هردو از یک نام و نشان حرف می زنند ؛» اسام، 

قرآن و سنت رسول خدا )ص( «
انگاری این وسط باید یک چيزی باشد که مشخص و مميز باشد 
در انتخاب روایت ها؛ روایت هایی شــبيه به هم، یکی از قوانين 
نظام می گوید، تبعيت از اصول امنيتی جامعه و بيزار از ناآرامی 
و شورش، در مقابل مرد ميانسال 75ساله ای ندا می دهد که من 
نه قصد شــورش دارم و نه ناامنی ولی دست در دست شما هم 
نمی توانم باشــم، اصا بگذارید به امان خود باشم و دست از من 
بدارید. از اسامی رد شوید و دوربين را کمی واید و پهن ببينيد، 
امنيت یا اصاح؟ آرامش یا شورش؟ بقا بر فاسد یا نقد و ویرایش 

به قصد صالح؟ اینجا تکليف چيست؟
پيش از شروع رویارویی، مرد 75 ساله در ابتدای خطابه کوتاهش 
یک چراغ روشن می کند. »َفإِْن أَْعَطيُتُمونِی الَنَّصَف کْنُتْم بَِذلِک 
أَْســَعَد.« اگر با مِن حســين انصاف به خرج دهيد خوشبخت 
می شــوید. می بينيد چه می گوید؟ دردش چيست؟ می گوید 
اســام و دین و پيغمبر و حال و حومه اش را کاری ندارم، مرا به 
نماز و روزه و بند و تقدیم و تعقيب تان هم دخلی نيست، نخستين 
درخواست حسين )ع( و شاید مهم ترینش لحظاتی پيش از شروع 
کارزار این است که انصاف داشته باشيد. می داند از دین و رسم 
مسلمانی نمی تواند صحبت کند چون اینها پيشانی را چنان به 
مهر سابيده اند که پاشنه پا به زمين. ُسم کوب و َسم نشان. آنها را 

به مسئله ای پيشينی تر ارجاع می دهد؛ انصاف.

رشک روضه رضوان

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

فراخوان
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