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ماان رفتگاانی ازدستگذرند و خاطرهشان باالخره  میهایسختی

 همیشه با ما همراه خواهد بود.  

به اتفاق جمعی از دوستان مان، تصمیم گرفتیم با شاماا خاوباان 

دیگر در مایایاا دانشاگااه و همراه شویم و انعکاس صدای یک

دانشجویی باشیم. لطفا این سرنخ را جدی بگیرید! قاو  بادهایاد 

گرمیم. همیشه همراهش باشید و فراموش نکنید ما به وجودتان د 

دهیم هر متن یا صیبتی؛ انتقاد، پیشنهااد  در عوض ما نیز قو  می

مان برسد )باا رعاایات یا ابراز دیدگاهی که از سوی شما به دست

 اخالق مطبوعاتی( ضمن ذکر نام نگارنده منتشر کنیم. قو  مردانه!

ی دوسات خوش است! شااما  از هرچه کاه بُگذریام، یاد و خااطره

 دانم اما من دلم روشن است که: را نمی

 دیگر خواهیم نشستما دوباره کنار یک

 خواهیم گفت و شِنُفت و خَندید

 دیگر را خواهیم فشرددستان یک

 دیگر را تنگ در آغوش خواهیم کشیدو یک

 ها روان شود.تا جویبار لیظه

 آری، هیچ شبی بدون سیر نمانده است

 و ما دوباره خواهیم گفت، خواهیم شِنُفت، خواهیم شِکُفت

 دیگر خواهیم نشست :(و در کنار یک

 علی عمرانی                                                                  

به نام اَحَدُ و دادارِ پَروردگار، ایزد و  یِکتا کاردگاارِ آمُارزَنادِگاار... 

سالمی به حرارت خورشید جنوب و به شفافیت سواحل نیالاگاون 

خلیج ابدی و همیشگی فارس به شما خوبان. دانشجویان فرهیخته 

 کران ما را پذیرا باشید.و گرامی، درود بی

چنان جریان دارد. حا ِ شما؟! اینجا، بوشهر، زندگی، پر از انرژی هم

دانید که بیش از حد تصور مشتاق دیدار ماجادد شاماا  نیک می

خاا  وار حساااااابای چااوبهستیم و این یک سا  کاااباوس

مان را پر کرده. هیچ روزی نبوده و نیست که گُذَرِماان های دلتنگی

تان را در میایاا دانشاگااه به دانشگاه خورده باشد و جای خالی

ندیده باشیم. حوض دانشکده ادبیات، مسجاد یاادماان شاهادای 

ی مهندسای و از ها و سلف، خیابان عشاق و دانشکدهگمنام، کافه

 خانه دلتنگ حضورتان هستند..تر کتابها مهمی اینهمه

ها هم عوض شده؟ دیگر راستی، خبر دارید که اسم برخی دانشکده

تنها برای میم کجش، باید ای وجود ندارد و نهی علوم پایهدانشکده

شود اش هم بشویم. اصال بدون شما غروب که میدلتنگ نام و آوازه

ی قار قار کردن را ندارند، بااورتاان ها هم حا  و حوصلهحتی کالغ

 شود؟!می

گذرد و دو ترم مجازی را به  یک سا  وحشتناک، از شیوع کرونا می

ی یادگیری، با آزمون و خطاهای عاجایا  و هر مشقتی با سامانه

غریبش پشت سر گذاشتیم. خیلی از ما به بیماری مبتال شدیام و 

 گاهی عزیز از دست دادیم. اما مطمئنیم که این روزها با تاماام 

 چند خط برای شما
 حرف اول
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عد  عالای را نبود و حق والیت را به مساوات برای همه قائل بود. 

جا ببین که در معرکه ی نبرد شریعه ی فرات را از شامیان و سااااه آن

کند. همان آبای کاه را بر ایشان قرق نمی معاویه باز پس میگرد اما آن

 سا  ها بعد بر فرزندانش منع شد.

جوانمردی اش تا آنجاست که در برابر کسی که به او ظلم روا داشاتاه 

کند تا آنجا که در وصف او گافات: رساند و به لطف برخورد مییاری می

 اگر علی نبود من هالاک می شدم. 

ی علی برای تمام امتش پدر بود. و حق والیت را تمام و کما  به مناصاه

ظهور در آورده بود و معنا کرده بود. پدری که در برابر امواج بال سد شده 

 گزند بمانند.بود تا خانواده)یعنی امت( بی

خوشا به حا  امتی که علی پدرش بود و بدا به امتی که قدر والیتش را 

دانستند. کسی که در کعبه والدت یافت را در میراب باه شاهاادت نمی

 رساندند تا عالمی از فضائلش بی بهره بمانند و ره به سرانجام نبرند.

عزیزان، بار دیگر دیده بگردانید؛ چرخ زمانه بگردید و دگربار یک علی و 

یک امت بر قرار شد. مبادا دگربار علی تنها بماند و از فرط بی کسی سار 

 به چاه تنهایی برده و خون ببارد.

 حمزه کرمی

 

السالم است را روز رج  که مصادف با میالد امیرالمونین علیه 31

گذاری کرده اند. پدر نعمتی خداوندی بر بندگان است کاه پدر نام

کانایام. گاهی شکرگزاری به پاس حضورش را حتی فراموش مای

شود. روز پادر نعمتی که گاهی آن طور که باید قدرش دانسته نمی

ای شده تا به یاد بیاوریم از چه موهبتی بر خورداریم و شااکار بهانه

 باشیم. 

امیر المومنین علیه السالم پدری دلسوز برای امتش بود. آنان را به 

داشت. یگانه مردی کاه باا خواند و از ستم بر حذر میعد  فرا می

زیسات کاه لابااس توجه به جایگاه حکومتی اش چنان ساده می

سفره ی فاقارا تر بود. امیری که هممایهغالمان از او فاخرتر و گران

 بازی کودکان و ایتام.بود و هم

در ساده زیستنش همین بس که علی در زمین به نان گندمی کاه 

کرد و از شارافاتاش آدم را از بهشت مهبوط ساخته بود خو نمی

-دم بیشد. همهمین بس که شمع بیت الما  و سرای او یکی نمی

ریخت. باا پناهان بود و خود از فقر فهم امتش سر در چاه اشک می

 اینکه بی مهری های امت را می دید هیچ گاه در حق شان فروگذار 

 والدت والیت
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پسرک از خانه دور شد ولی مرد به مبارزه با اژدهای تارسانااک و 

ی نجات پسرک خایالای آسایا  دیاده آتشین ادامه داد. فرشته

تاوانسات بود،.بدنش سوخته بود و به دلیل دود زیاد به سختی مای

نفس بکشد. او تا آخرین نفس جنگید تا اژدها را شکست داد اما به 

علت جراحات و سوختگی از پا افتاده بود. ناگهان قسمتی از سقاف 

دوان باه سامات روی مرد فرو افتاد. پسارک صیناه را دید. دوان

 توانست کاری کند.ی سوخته رفت اما اما نمیخانه

اشک در چشمان پسرک حلقه زد، دیگر دیر شده بود. باه اطاراف 

خود نگاهی انداخت، در میان آن همه چوب سوخته و خاکستر یک 

کالهِ قرمز پیداکرد، همان کالهی که آن مرد بر سر گذاشتاه باود. 

طاور کاه ای از کاله سوخته و ذوب شده بود. پسرک هماانگوشه

ریخت کاله را در آغوش گرفت و بوسیاد و آن را  باا اشک می

ای را بار فرشتاهآلود بر سر گذاشت. او با چشمانی اشکغروری غم

 دید که در آتش جان داد.

 نژادرضا علیعلی

 

پسرک روی تختش دراز کشید و به آرامی چشمااناش را بسات. 

ناگهان بوی دود و سوختن به مشامش رسید. خیلی سریع در اتااق 

را باز کرد اما دیر شده بود. اتاق او پنجره ای رو به بیرون نداشت و 

ساختمان اغل  از جنس چوب بود. همه جای خانه آتش گرفته و 

-راه خروج بسته شده بود. دود آن قدر زیاد بود که داشت خفه می

-پیوستند تا ایانکشیدند و به هم میهای آتش زبانه میشد. شعله

که آتش جان گرفت و به شکل اژدهای مهی  و پلیدی درآمد کاه 

 شد.تر میهر لیظه نزدیک و نزدیک

دانست چه کاری باید انجام بدهد. ناگهان شخصی را از ترس نمی 

آید .پسارک را در ها دید که به سمت او میدر میان دود و شعله

هاای آغوش گرفت و به سمت درب خروجی رفت. اما اژدها با زباناه

 ور شد.آتشینش به سمت مرد حمله

 کرد و خیلی سریع پسرک را به بیرون از خانه برد. مرد مقاومت می

 فرشته ای در آتش
 داستانک
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تون که شامل تخت خواب ، میز کاامااایاوتار، مثا  بزنم مثال اتاق

گیم ایستگاه حاافاظاه و ماا صندلی یا ... که ما به این وسایل می

دیم. اگاه اطالعات خودمون رو به این ایستگاه های حافظه ربا می

-شما خیابون یا ماشین تونو در نظر بگیرین الزمه به جای تاخات

خواب و صندلی، سوپرمارکت و درخت و تابلو راهنمایی یا کالچ و 

 داشبورد و دنده رو در نظر بگیرین.

تونایام نشان رو در نظر بگیرید ما میمثال شما یه کلمه مانند آتش

این کلمه رو در یکی از ایستگاه ها قرار بدیم. برای نمونه داشاتام 

کردم که یهو تایام ماورد فوتبا  پرساولیس استقال  رو نگاه می

زنه تلویزیون رو خوره. یه دفعه پدر گرامی میی بابام گل میعالقه

نشان از پنجره مایااد گیره و آتشکنه تلویزیدن اتش میداغون می

 کنه!!!!اتیش رو خاموش می

تا اینجای داستان یک داستان تخیلی درمورد یک کلمه گفتیم باا 

خاوایام یاه ما مای" یه سری قوانین. حاال بعضیا شاید فک کنن: 

-فنگ نداره که! یه راس میونشان رو حفظ کنیم اینقدر دنگآتش

درسته عزیز د  بارادر، راحات  " نشان! خیلی هم راحت.گیم آتش

و مثاا   نشان رو حفظ کنین اما این یه نمونهی آتشتونی کلمهمی

شون به این راحاتایاا بود. خیلی از کلمات هستن که حفظ کردن

نیست. مثال حفظ کردن فرمو  های ریاضی، فیزیک و یاادگایاری 

 کلمات زبان و ... 

ترین نکته هم اینجاست که فقا با یه نگاه ساده و تصویرسازی مهم

گایاریان و وقات کنین و یاد میاون کلمه یا مطال  رو حفظ می

 کنین؛کمتری هم صرف اون مطال  می

خوام سخن اخر رو برادرانه  جا بنظرم کافی باشه، میخ  تا همین

ساله دارم در ایان  1عنوان کسی که به مدت بهتون بگم؛ من به

قاهارمااناان  ۰۴۴کنم  و تو همین مدت رتباه زمینه فعالیت می

گام ایان روش ی دنیا رو هم به دست آوردم  بهتون مایحافظه

 خیلی کاربردیه! دیگه خود دانین! 

 رضا شوکت

خوام در مورد روش کاخ ذهنی براتون چند خطی بنویسم. اماا می

ابتدا بهتره که یه تعریف درمورد هوش بدونین. هوش چیه؟ درک و 

های تکراری و جادیاد. هاوش، یادگیاااری ساااریع از موقعیت

ست و فقا و فقا هم مختص ریاضی نیست. حاال که باا چندگانه

هوش اشنا شدین قبل از اینکه بخوام وارد بیث اصلی بشم، به این 

ترین ارکان یادگیریه.نکته اشاره کنم که حفظ کردن یکی از اصلی

وار فارق تون هم باشه که روش ما با حفظ کردن طاوطای)حواس

 کنه.(می

هم بهش میگن رَوِشیاه کاه   mind placeروش کاخ ذهنی، که

شده؛ بیشتر هم رومیان باستاان سا  پیش ازش استفاده می ۰۰۴۴

بردند. البته بعدها به شکل امروزی دراوماد. بودند که ازش بهره می

گارده شروع کاخ ذهنی به زمان یه شاعر به نام سایموندیس بارمای

ولی از اونجایی که قرار نیست من همه چیز رو بهتون بگم باهاتاره 

دم خودتون هم یه تیقیقی در موردش انجام بادیان. قاو  مای

 پشیمون نشین.

کاخ ذهنی یک مکانه، که البته نیاز نیست یک مکان تخیلی بااشاه

)اها راستی تا یادم نرفته تو سریا  شرلوک هم زیاد به کاخ ذهانای 

اشاره شده اگه دوست داشتین ببینین؛ خالی از لطف نیست( کااخ 

ریان یاا ی شما یا خیابونی که در اون راه مایتونه خونهذهنی می

 حتی اتومبیل شما باشه،

شاید االن به خودتون میگین: بابا اینا همش الکیه! آخه خاوناه و 

ماشین چه ربطی به حفظ کردن داره؟! اگه چند دقایاقاه دنادون 

تاون، خاوب کنم خدمتروی جیگر مبارک تون بذارین عرض می

هاتونو ببندین و خونه خودتون رو تصور کنیان. تاماوم ابتدا چشم

ها و جاهایی که وسایل قرار گرفته و هرچیز کوچیکی رو که قسمت

تونید با چشمان بسته تون تصور کنید. و مرحله باعاد در هار می

 حافظه قرار بدین. اگه بخوام یه  تون یک ایستگاهقسمت از خونه
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امام هادى علیه السالم فرمودند: آرام باش و به منز  خود بازگارد، 

 تا فردا فرج و گشایشى خواهد بود.

یونس طبق فرمان حضرت به منز  خویش بازگشت و تا فرداى آن 

 روز بسیار ناراحت و غمگین بود که چه خواهد شد؟

چه نگین را از او لرزید و هراسناک بود اکه چناناو تمام بدنش مى

 بخواهند چه بگوید؟

در همین احوا  ، ناگهان مأمورى آمد و نگین را درخواست کرد و 

 اظهار داشت: بیا نزد موسى برویم که کار مهمّى دارد.

یونس نقّاش با ترس و وحشت عجیبى برخاست و همراه مأمور نازد 

 موسى بن بغا رفت .

از نزد موسى بن بغا برگشت، خندان و خوشیا  بود و به مایاضار 

مبارک امام هادى علیه السالم وارد شد و اظهار داشت: یاابن رسو  

اللّه ! هنگامى که نزد موسى رفتم، گفت: نگینى را که گرفته اى ، 

خواسته بودم که براى یکى از همسرانم انگشترى مناس  بساازى؛ 

 ولى اکنون آن ها نزاعشان شده است .

اگر بتوانى آن نگین را دو نیم کنى ، که براى هر یک از همسارانام 

نگینى درست شود، تو را از نعمت و هدایاى فاراواناى بارخااوردار 

 سازیم.مى

امام هادى صلوات اللّه علیه تا این خبر را شنیدند، دست مبارکشان 

را به سمت آسمان بلند نموده و به درگاه باارى تاعاالاى اظاهاار 

اهل بایات  -گویم ، که ما داشتند: خداوندا! تو را شکر و سااس مى

 اى .را از شکرگزاران حقیقى خود قرار داده -رسالت 

 و ساس به یونس فرمودند: تو به موسى چه گفتى؟

یونس اظهار داشت : جواب دادم که باید مهلت بدهى و صبر کناى 

 .تا چاره اى بیندیشم

 زهرا بهمنی

 

متوکل، هفت ساا  در  السالم پس از کشته شدنعلیه امام هادى

دوران خلفاى بعدى زندگى کردند. اگر چه فشارهاى دستاگااه در 

هااى کالاى مقایسه با دوران متوکل کاهش یافت، ولى سایااسات

زدایى، تغایایارى اسالم مستنصر، در راستاى دستگاه، به جز دوران

تیت مراقبات شادیاد  سامرا چنان درمیسوس نداشت و امام هم

ی دشمنان امام هاادى گذراندند. سرانجام توطئهنظامى، روزگار مى

و «  معاتاز» السالم براى ایشان به ثمر نشست و وى به دستور علیه

مسموم شدند و در  که در آب یا انار ریخته شده بود«  معتمد» سم 

 11سالگی و بیش از  ۰۰هجری قمری درسن  ۰۰۰سا  رج  سوم

 رسانده شدند. شهادت سا  امامت به

السالم در منز  و میل سکونت حضرت ابوالیسن ، امام هادى علیه

گاران مختلفى در آن کااار اى بود که صانعاتنزدیکى بازارچااه

کردند، یکى از آن ها شخصى به نام یونس نقّاش بود که کاارش می

انگشترسازى و نقش و نگار آن بود، او از دوستان حضارت باود و 

 آمد.بعضى اوقات خدمت حضرت مى

روزى یونس باعجله و شتاب بر امام علیه السالم وارد شد و پس از 

ام را سالم اظهار داشت: یا ابن رسو  اللّه! من تمام اموا  و خانواده

 ساارم .به شما مى

 حضرت به او فرمود: چه خبر شده است؟

 یونس گفت : من باید از این دیار فرار کنم.

 حضرت در حالتى که تبسّمى بر ل  داشتند ، فرمود: براى چه؟

 مگر چه پیش آمده است؟!

گفت: وزیر خلیفه )موسى بن بغا(  نگین انگشترى را تیویال مان 

داد تا برایش حکّاکى و نقّاشى کنم و آن نگین از قیامات بسایاار 

باالئى برخوردار بود، که در هنگام کار شکست و دو نیم شد و فاردا 

دانم که موسى یا حُکم هزار شاالّق و موعد تیویل آن است ؛ و مى

 کند.یا حکم قتل مرا صادر مى

 گر عالِمُ الغَیبهدایت
 ویژه شهادت امام هادی
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 توانى صداى خود را به گوش کَران برسانى،برسانى و نمى

گریزند کنند و از سخنان تو مىدر آن هنگام که پشت مى

شان برهانى؛ تو توانى کوران را از گمراهى* و نیز نمى

توانى سخن خود را به گوش کسانى برسانى که فقا مى

آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق 

 »تسلیمند!

السالم نیز ثروت اندوزان بخیل و امیرمؤمنان على علیه

خاودخاواه را مردگاان برخاوردار از حیاات ظااهرى 

 .»هَلَکَ خُزَّانُ االْمْوَا ِ وَهُمْ أَحْیَاءٌ«فرماید: شمرد و مىمى

اند و آثارشان در به عکس، دانشمندانى را که از دنیا رفته

داناد و ها باقاى است زندگاان جاوید ماىافکار و د 

الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّهْرُ أَعْیَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ «فرماید: مای

گونه که قرآن مجید همان .»وَأَمْثَالُهُمْ فِی الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ

نیز شهیدان را زندگان جاوید دانسته است. بنابراین این 

یاک فارهناگ قرآناى و اساالمى اسات که هر ماوضاوع 

خاصیتى در حکم معدوم است و به همین دلیل بى

کنند در کالم اماام عالمانى که به علم خود عمل نمى

 ی جاهالن شمرده شده اند. السالم به منزلهعلیه

 نهج البالغه ۰7۰حکمت 

 سید میثاق هاشمی

 

سالم و رحمت. ضمن تبریک والدت باسعادت امیرِمومنان 

السالم و ایام البیض خدمت شما، سروران امام علی علیه

کنم با ستون منهاج در نخستین شماره از دعوت می

 ی سرنخ با ما همراه باشید.نشریه

 :راه پايدارى علم و يقين

امام علیه السالم در این گفتار حکیمانه ، به عالمان باى 

علم خویشاتان را «فرماید: عمل اشاره کرده نخست مى

)الَ تَجْعَلُوا عِلْمَکُمْ جَهْالً(. اشااره باه  »جهل قرار ندهید

توان آن را اینکه هرچیزى آثارى دارد که از آثار آن مى

شناخت، هنگامى که اثر و خاصیت خود را از دست بدهد 

معدوم است؛ هرچند ظاهرا وجود داشته بااشاد. قارآن 

هایى که چشم و گاوش دارناد، اماا مجید درباره انسان

آثارى که از چشم وگوش انتظار مى رود، یعنى شنیدن و 

ها نیسات، عمل کردن و دیدن و عبرت گرفتن در کار آن

ها را ماردگااان تعبیر به ناشنوا و نابینا کرده و حتى آن

إِنَّکَ الَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى )«فرماید: جانى شمرده است، مىبى

واَلَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ * وَمَا أَنْتَ بِهَاادِى 

الْعُمْىِ عَنْ ضَالَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إاِلَّ مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَاهُامْ 

 توانى سخن خودرا به گوش مردگان مُّسْلِمُونَ(؛ تو نمى

 منهاج

 سیزدهم رجب، میالد با سعادت  امیر مومنان و روز پدر بر شما مبارک



زدم که یهو یه عاکاس مارزهاای داشتم توی اینستاگرام چرخ می

زدگی رو برام جابه جا کرد، نوید میمد زاده با یه تیپ عجیا  بهت

گویند برای نشان دادن وضاعایات باد و دور از فضای هنری! می

ی امروز و ... این تیپ را زده است! نوید جان، شاماا اقتصادو جامعه

ی هنری موفق هستید و لباس پوشیدن شما، رفتار شما، یک چهره

شود. قیمت این تیپ سخن گفتن و ادبیات شما در جامعه دیده می

شما دقیقا چه قدر است؟ اگر برای حمایت از فقرا و قشر مایاروم 

شاان ها بارایاید که عرضم به حضورتان، این لباساین تیپ را زده

خیلی گران است. اگر برای ظلم و خفقان جامعه این تیپ را زده 

های شما در این سا  ها چه باوده؟ اید، دلیل و حکمت سایر تیپ

آیا در روزهای سرنوشت ساز اگاهانه برخورد کرده اید؟ یا فقا باید 

های کشورمان باشیم؟ آیا زمانی کاه باه شاهد خودنمایی سلبریتی

روید برای حماایات از کاودکاان های خارج از ایران میجشنواره

های خراب شده بر سر مردم یمن تایااای ی آفریقا یا بم گرسنه

زنید، یا این کار ها فقا مخصوص داخل کشاور اسات؟ یاک می

مان را خادشاه دار هنرمند، نمایانگر فرهنگ جامعه است. فرهنگ

بار با لباس زیاباای کُاردی شاماا را در نکنید، امید آن که یک

های بین المللی ببینیم. حاال که بیث هنرمند و سلبریتی جشنواره

در این متن داغ شد ،یادی کنیم از فریادهای خانم سیر زکریا، از 

کنیم خادمات شان؛ خسته نباشید ویژه عرض میهایشدنخسته

ایشان! راستااش سیر جان، ما بیشااتر از شماااا خستاااه ایام، 

هایی که عااشاق تان، از سلبریتیتان،از تَکرارهایهایکاریاز ندانم

ی دهر که خودتان را عالمهشان متولد کانادا،از اینایرانند و کودکان

تان پوشالی است، از توییات هاا و دانید و بانگ عدالت خواهیمی

رود. اگر تان که دودش در چشم این ملت میهایها و پستهشتگ

 کسی خسته باشد هم، ما هستیم.. 

 سیده فاطمه موسوی)تابان(

 سودای کرکس یا سیمرغ؟! تر، بازیش بیشترمیمون زشت

اصاطاال  جشنواره فجر در هیاهوی کرونا برگزار شد اما از اهالی به

زدن را به  عاماوم رفت فرهنگ ماسکفرهنگ و رسانه انتظار می

گونه نشد. با ماسک نزدن و در آغاوش مردم نشان دهند که این

های بهداشتی را رقم زدناد. کشیدن نوع جدیدی از رعایت پروتکل

اینان الگوهای جوانان سرزمین ما هستند، الگوهایی که ساالماتای 

هاایای کاه هایاچ شان ارزشی ندارد و بماند که در حوزههم برای

کنند و با افکار پاک جوانان کشاور تخصصی ندارند اظهار فضل می

توان به کساانای کاه کنند. خود قضاوت کنید چگونه میبازی می

 کنند اعتماد کرد؟!گونه رفتار میاین

پاردازیام؛ رویم و به متن اصلی جشناواره مای از حاشیه بیرون می

های مختلفی در ژانرهای گوناگون به نمایش در آمد. جایی که فیلم

ها تعطیل بودند رونق نسبی گرفتند. البته بارای سینماهایی که ماه

هاای ماخاتالاف های درست حسابی جشنواره. فیلم بعضی از فیلم

ها بسیار نیاز بود، برای کشوری کاه ارزشی که واقعا لذت دیدن آن

مردانش اعتقادی به خود باوری ندارند، به نموناه ای از آن دولت

 کنیم: اشاره می

 تیيیناایدا تکدرباره شهیاااد ستاااااری یا فیلم منصور فیلم »

 «ی شهید زریندرباره

هاای قاوی و های اجتماعی دیگر باا کاارگاردانهمچنین فیلم 

نام که انتقادات فراوانی به خودشان داشتاناد. اماا از بازیگرانی به

های قاوی باا مایاتاوای رود که فیلمجشنواره حداقل انتظار می

سازنده و در جهت رفع مشکالت در زمان های مختلاف سااخاتاه 

گاذرد ایان شود ولی متاسفانه هر سا  و هر جشناااواره که مای

ناام خورد. امید است که تهیه کنانادگاان باهاتفاق کمتر رقم می

تری با مایاتاوای زیابااتار های قویهای هنری بتوانند فیلم حوزه

 بسازند.

 سید میثاق هاشمی
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طارمی با گلزنی اخیر خود در لیگ قهرمانان نه تنها پرچم ایران را 

تاریان در این رقابت ها به اهتزاز درآورد، بلکه گل او یکی از سریاع

 ها بود.ی حذفی این رقابتهای به ثمر رسیده در مرحلهگل

زنای بارابار ی بوشهری پورتو پرتغا ، با گالمهدی طارمی، ستاره

یوونتوسِ ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا به پنجمین بازیکن ایارانای 

ها گلزنی کرده است. ساردار آزماون، تبدیل شد که در این رقابت

علی دایی، مهدی مهدوی کیا و علی کریمی بازیکنانی بودناد کاه 

زنای کارده از طارمی در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا گال  پیش

ی بودند. همچنین گل او، اولین گل یک بازیکن ایارانای در دوره

 ها بود.حذفی لیگ قهرمانان اروپا و دومین گل سریع در این رقابت

دیوید آالبا برای باایارن  ۰۰طارمی، پس از گل ثانیه  31گل ثانیه 

ی حاذفای ، دومین گل سریع تاریخ مرحلاه۰۴31مونیخ در سا  

که هر دو گل برابر یوونتوس به ثمر رسیاده ها بود. جال  اینرقابت

 است.

بازی برای تیم ریوآوه در لیگ پارتاغاا   1۴طارمی، در فصل قبل 

پاس گل را به ثبت رساند که  ۰گل و  31انجام داده بود و توانست 

عنوان آقای گلی مشترک را نیز  کس  کرد. وی در این فصل برای 

پاس گل را باه  ۰گل و  9بازی انجام داده و آمار  ۰۴پورتو تاکنون 

 ثبت رسانده است.

ترین بازیکان توانست به گلزن ۰۴۰۴ی ایرانی پورتو در سا  ستاره

هاای  سا  در لیگ پرتغا  بد  شود و اکنون یکی از برترین ستااره

لیگ پرتغا  لق  گرفته است. در حالی که در مجموع تنها پناجااه 

استاانای بازی در لیگ پرتغا  انجام داده است. برای فوتبالیست هم

ها و عمار ورزشای خاود آرزوی تاوفایاق ی این رقابتدر ادامه

چنان با دوری از حواشی مسیر موفقیت را طای داریم.امید که هم

 کند.                                       

 میمد علی دشتی نژاد

در بایاماارساتاان  مهرداد میناوند و علی انصاریان در روزهایی که

کالایانایاک  بستری بودند، فیلم کوتاهی از حضور میناوند در یک

پازشاک و عکسی از علی انصاریان کنار همان دنادان دندانازشکی

پزشکی مبتال شدند اما چناد ها در این دندانمنتشر و ادعا شد آن

هااایاای از اسااتااودیااوی کااارگاازار روز پااس از آن، فاایاالاام

منتشر و ادعا شد مهرداد میناوند که هاناگاام  پرساولیس باشگاه

را داشته، در هنگام ایان  عالئم کرونا برنامه ویژه دربی تهران ضبا

برنامه ویروس را به علی انصاریان و سایر حاضرین منتاقال کارده 

است. حتی خبر رسید فیلمبردار این برنامه هم که در اساتاودیاو 

حضور داشت به کما رفته است. بعد از فوت انصاریان هام فایالام 

کوتاهی منتشر شد که مهرداد در فاصله نیم متری او نشاساتاه و 

افاتام!  کنم دارم مای گوید احساس می ناگهان وسا برنامه زنده می

های بهداشتی در برنااماه هاا و در متاسفانه عدم رعایت پروتکل

ها نکات منفی بارزی  است که متاسفانه رایج شده است، و کلینیک

که کرونا برای دوستان و خویشاوندان ما نیسات، همچنین باور این

 کامال مشهود است.

هاای مهرداد میناوند بازیکن پیشین فوتبا  ایران بارای بااشاگااه

سااهان بازی کرد، او اولین  الشباب، و اشتورم گراتس، پرساولیس،

کرد، اسطوره  بازیکن ایرانی بود که در لیگ قهرمانان اروپا بازی می

 بازی در لیگ قهرمانان اروپا را دارد. 39فوتبا  ایران، سابقه 

علی انصاریان بازیکن پیشین تیم های استقال  و پرسااولایاس و 

شاهین بوشهر، دفاع مستیکم این تیم ها در مقابل تیم های لیاگ 

 تاید. برتری بود و قل  دفاع این تیم ها با وجود او می

دادن دو بازیکن شایسته و مایاباوب مردم ایران، در غم ازدست

کشورمان به علت بیماری منیوس کرونا نشستند، بهتر است بیش 

های بهداشتی را جدی بگیریم تا دیگر شااهاد از از پیش پروتکل

 مان نباشیم.              میمد علی دشتی نژاددادن عزیزاندست

 از کیچه پس کیچه ی بوشهر تا پورتو

 سیزدهم رجب، میالد با سعادت  امیر مومنان و روز پدر بر شما مبارک

 91رحم مثل کووید بی



 

 

 

 یوسفانه تبسمی داری

 چهره ای سبز و گندمی داری

 

 ز ل  خود شنیدنی هستی

 از خودت چه تجسمی داری 

 

 حلقه ی اتیاد خوف و رجاست

 مژه هایی تهاجمی داری

 

 چارده نور واحدی، یعنی

 با خودت چه تفاهمی داری

 

 چاره ای نیست جز مسلمانی

 معجزات تبسمی داری

 حمیدرضا برقعی

 

 

 

 عاشقی را به وجد می آری

 به کدامین ملیح رفتی

        

 وصف آیینه کار شاعر نیست

 دوست دارم خودت بگویی که

 

 مرهم و زخم در نگاه شماست

 بر سر مهربانی ِ چشمت

 

 با یقین می رسم به این معنی

 عشق از هر نظر خودت هستی

 

 کفر را جذبه های لبخندت

 خنده کن یا مکارم االخالق

 

 

 شعرونه یه وعده

 ویژه والدت امام جواد

 سیزدهم رجب، میالد با سعادت  امیر مومنان و روز پدر بر شما مبارک



های اسارت، یکای از  شُجاع وَ باهوش و صبور در اردوگاه

ی  های دفاع مقدّس است؛ ماجراهای پسارباچّاه شگفتی

ای که نخست میدان جنگ و سااس  سیزده چهارده ساله

خوی بعثی را باا  میدان مقاومت در برابر مأموران درنده

انگیز، آزموده و از هر دو سربلناد    ای اعجاب رفتار و روحیه

سوزد ولای از بیرون آمده است. د ْ بر مظلومیّت او می

کشد؛ این نیز بخاشای از قدرت و تیمّل و صبر او پرمی

ی بزرگ انقالب اسالمی است. در ایان کاتااب،  معجزه

های خباثت و لئامتِ مأموران بعثی آشاکاارتار از  نشانه

هرحا  این یاک  ام. به های مشابهی است که خواندهکتاب

سند باارزش از دفاع مقدّس و انقالب است؛ باایاد قادر 

 دانسته شود.

دنیاشده، نگاهی باه   های مغلوبِ پیمان خوب است سست

ی صادقانه و معصومانه بیندازند، شاایاد  امثا  این نوشته

 «رحمت خدا شامل آنان شود.

 

 

کاارِ  سنبا  کوچک امامدر حقیقت انتخاب یک قسمت از 

خیلی سختی بود. هر کلمه از این کتاب پر از نکته است. 

توانست حق مطل  را ادا کند و چه قسمتی از کتاب می

نوشتم؟! را میجذابیت کتاب را به مخاط  بفهماند که آن

گذاشتم یاا از شیطنت های کودکانه اش باید قسمتی می

ها؟ از اسارت یاه پسار از تالشش برای حضور در جبهه

ی معروفش با خبرنگار هندی؟ از سیزده ساله یا مصاحبه

سوءاستفاده بعثی ها از سنش و وادار کردن او به دروغ، یا 

 هایی که با خواندنش...از شکنجه

نه! هیچ قسمتی نمی توانست کتاب را کامال معرفی کند. 

آیم. بهترین من این توانایی را ندارم و از عهده اش برنمی

ای بر ایان کاتااب اهلل خامنهتوصیف تقریظ حضرت آیت

 باااسااااماااه تعالی. سرگذشت این نوجااوانِ » است:

 معرفی کتاب


