
 غول فصل سرما

سـرماخوردگی یـک بیمـاری واگیـردار اسـت؛ یعنی خیلـی راحـت از طریق تماس 
سـطحی بـا دیگـر افراد )دسـت دادن، روبوسـی، تنفـس و...( منتقل می شـود. یعنی 
ایـن بیمـاری نه تنهـا زندگـی عـادی و روزمره کسـی را که سـرماخورده با مشـکل 
مواجـه می کنـد، بلکـه ممکن اسـت اطرافیانش را هم به دردسـر بینـدازد و آن ها را 
مبتـا کنـد. این وسـط یک سـری باورهـای غلط هم دربـاره سـرماخوردگی و نحوه 
درمـان آن وجـود دارد کـه خیلـی اوقـات کار را بدتـر می کند. یادگرفتن یک سـری 
اصـول سـاده و اولیـه و البتـه علمـی، می تواند غـول سـرماخوردگی در زمسـتان را 

هم زمینگیـر کند.

چرا سرما می خوریم؟

 یکی از همین باورهای غلط این اسـت که »سـرما« باعث سـرماخوردگی می شـود. 
درواقـع سـرما ایـن بیماری را بـه وجود نمـی آورد، بلکـه ویروس هـا و باکتری هایی 
کـه در فصل سـرد سـال سروکله شـان پیدا می شـود، باعـث  و بانی سـرماخوردن ما 

هستند. آدم ها 
وقتـی هـوا سـرد و رطوبـت هوا کم می شـود، راه بینی خشـک می شـود. بینی یکی 
از اولیـن خطـوط دفاعـی بدن اسـت کـه اگر ویـروس و باکتـری از آن رد شـود، به 
گلـو می رسـد و گلودرد، یعنـی یکی از عایم اولیه سـرماخوردگی اتفـاق می افتد.

 قرص کلداکس

اخیـراً یـک قـرص بـه بـازار آمـده کـه خصوصیـات خاصـی دارد و خیلی هـم از آن 
اسـتقبال شـده. نـام ایـن دارو »کلداکس« اسـت.

قرص هـای سـرماخوردگی کلداکـس دو نـوع دارنـد؛ یکـی »کلداکـس سـینوس و 
آلـرژی« و دیگـری »کلداکـس روز و شـب«. هرکـدام هـم مـواد خاصـی بـرای نوع 
سـرماخوردگی کـه فـرد بـه آن مبتا شـده، دارنـد؛ مثـًا کلداکس های روز و شـب 
دو رنـگ سـفید و آبـی دارند. سـفیدها برای مصـرف درطول روز هسـتند و برخاف 
خیلـی دیگـر از قرص هـای سـرماخوردگی خـواب آور نیسـتند، یعنـی می شـود هم 

قـرص مصـرف کـرد و هـم بـدون خواب آلودگـی بـه فعالیت هـای روزانه رسـید.

 چه کنیم سرما نخوریم؟

حـاال درسـت اسـت کـه قرص ها و داروهـای جدید و مؤثـری مثل کلداکس بـه بازار 
آمده انـد، امـا بهتـر ایـن اسـت کـه اوالً از سـرماخوردن جلوگیـری کنیـم و اگـر هم 
مبتـا شـدیم، اول سـراغ روش هـای درمـان سـنتی و طبیعـی برویم تا کمتـر مواد 
شـیمیایی وارد بدنمـان بشـود. برای اینکه سـرما نخوریـم، اول باید یک سـری موارد 
»بهداشـت و ایمنی« را رعایت کنیم؛ مثًا مرتب دسـت هایمان را بشـوییم. با اینکه 
هوا سـرد شـده، اما یک ورزش مایم و سـبک روزانه هم داشـته باشـیم بد نیسـت. 
ویتامیـن مصـرف کنیـم و آب و آبمیـوه طبیعـی هـم زیـاد بخوریـم. اگر هـم مبتا 

شـدیم، زیـاد به افـراد دیگر نزدیک نشـویم.
یکـی از معجزه هـای طبیعـی درمـان سـرماخوردگی، معجـون عسـل و آب گـرم و 
لیموترش اسـت؛ به این صورت که یک قاشـق عسـل را در یک لیوان آب ولرم حل 
می کنیـد و چنـد قطـره لیموترش هـم در آن می چکانیـد. بعد از چندبـار نوش جان 
کـردن ایـن معجـون، حتمـاً متوجـه می شـوید کـه ویروس هـا دارنـد یکی یکـی از 
بدنتـان اسباب کشـی می کننـد. اگـر در سـاعت های مابیـن خـوردن ایـن معجـون، 
دمنـوش آویشـن و بخـور اکالیپتـوس هـم اسـتفاده کنید کـه خیلی بهتر می شـود.

کًا اگر در این فصل مرکبات و سـبزیجات با برگ سـبز، زیاد بخورید، لیموشـیرین 
مصـرف کنیـد و از خـوردن مایعات گرم و سـوپ مقوی غافل نشـوید، تـا حد زیادی 
بدنتـان را دربرابـر ورود مهمان هـای ناخوانـده ای به اسـم »ویروس سـرماخوردگی« 

مقـاوم کرده اید.

 باکتری یا ویروس

ایـن بیمـاری عفونـی بیشـتر دسـتگاه تنفسـی را آلوده می کنـد. دکترهـا می گویند 
آدم ممکـن اسـت بـا ویروس یا باکتری سـرما بخـورد. در مـوارد ویروسـی نیازی به 
مصـرف آنتـی بیوتیـک)داروی درمـان بیماری های عفونی( نیسـت، اما اگـر آلودگی 

بـا ویـروس اتفاق بیفتـد، دکتـر برایمـان آنتی بیوتیک تجویـز می کند.
بـرای همین اسـت که حتی برای بیماری ای مثل سـرماخوردگی هـم نباید خودمان 
دارو مصـرف کنیـم و بایـد به پزشـک مراجعه کنیـم. سـرماخوردگی ها معموالً یک 
هفته ای و گاهی تا 10روز خوب می شـوند، ولی اگر بیشـتر طول کشـیدند، باید آن 

را بـا پزشـک در میان بگذاریم.

200 ویروس سرماخوردگی

قدیمی هـا می گوینـد اگـر یک بـار در سـال سـرما بخورید، دیگر تا آخر سـال سـرما 
نخواهیـد خـورد! خب این درسـت اسـت که یک ویـروس فقط یک بار بـدن را آلوده 
می کنـد و بـدن دربرابـر آن مقاوم می شـود، اما بایـد این را هم بدانید کـه ما بیش از 
200 نـوع ویـروس عامل سـرماخوردگی داریم که معلوم نیسـت هربار کدامشـان به 
بدنمـان وارد می شـود. به گفتـه پزشـکان، هر فـرد درطول عمر خود به طور متوسـط 

۵0 بـار بـه یک مـدل از ایـن ویروس ها دچار خواهد شـد.
به خاطـر همیـن زیـاد بودن تعـداد ویروس هاسـت که نمی شـود یـک داروی کلی و 
مفیـد بـرای ایـن بیماری تولیـد کـرد. داروهای سـرماخوردگی هم معمـوالً ترکیبی 
هسـتند و در درون خـود چندیـن مـاده بـرای بهبود قسـمت های مختلـف بدن که 

درگیـر بیمـاری شـده اند، دارند.

نعیمه موحد|  زمستان برای بعضی ها، برف و احیاناً تعطیلی مدرسه هاست. برای بعضی لباس 
گرم و راه انداختن وسایل گرمایشی خانه را به یادشان می آورد. اما برای یک عده هم مساوی 

با سرماخوردگی است؛ همان هایی که با اولین سوز زمستان سریع یخ می کنند و چند روزی 
عطسه و سرفه و تب و لرز مهمان بدنشان می شود. حاال اگر یک جا هم اشتباهی از دهنتان 

دربرود که »سرماخورده ام«، سیل اظهارنظرها و دارو و درمان های گیاهی و شیمیایی است که به  
سمتتان سرازیر می شود. اما اگر می خواهید بدانید چه طوری می شود در ماه های سرد سال خطر 

سرماخوردگی را برای خودتان کمتر کنید، این گزارش ضدسرماخوردگی! را بخوانید.

این شما و این  بازیکنی که 
حاال   به رکورد افسانه ای 

دست پیدا  کرده است

  عالیم سرماخوردگی   

 از عالیم سرماخوردگی لگودرد، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، عطسه، 
دردهای عضالنی، سردرد و تب مالیم است. شدید شدن هریک از 

این عالیم ممکن است به خاطر عفونت حاد دستاگه تنفسی باشد، نه 
یک سرماخوردگی ساده!

  محیط های بسته، عامل انتقال بیماری  

 وقتی هوا سرد می شود، ما ناخودآاگه بودن در محیط های بسته را به 
فضای باز ترجیح می دهیم. محیط بسته یکی از عواملی است که باعث 

انتقال عفونت سرماخوردگی بین انسان ها می شود.

وقتاسبابکشی
ویروسهاست!
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بچه ای که خواب می دید

می کشـد و سباسـتین از خـواب می پـرد، کاس هـم بـه را بـرای کمـک گرفتن تکان می داد...« یک دفعه یک کشـتی سـوت بـاال می آمـد. آقا معلم رفته بود روی میزـ  صخره اشـ  و دسـتمالش هـم آفتـاب گرفته بود. یـک خرچنگ پـای پائولـو را گاز گرفت! آب »الکسـاندر و دیوید داشـتند قلعه شـنی درسـت می کردند و ژولین لـب سـاحل اسـت، کاس درس هـم بـه سـاحل تبدیـل می شـود: بیشـتر راجـع بـه جزئیـات بدانیـم.  سباسـتین اول خـواب می بیند هـم خاصـه داسـتان »بچـه ای که خـواب می دیـد«. اما بهتر اسـت و بـا خواب هایـش هم کاسـی های خود را به دردسـر می انـدازد. این پسـری به اسـم سباسـتین در کاس به خواب مـی رود. او می خوابد 
وضعیـت عـادی اش بازمی گـردد، امـا سباسـتین 
همچنـان خواب آلود اسـت. او خواب یک دشـت 
را می بینـد: »بیـن میزهـا کـه حـاال به صـورت 
اتاقک هـای چوبـی درآمـده بـود، چمن سـبز 
شـد. دسـته های گل رنـگ و وارنـگ جلـوی 
تختـه را پرکرده بود. کمـد کاس حاال دیگر 

درخـت پیـری بـود کـه صدهـا پرنـده روی 
آن آواز می خواندنـد. یـک دشـت پـر از تپه هـای 

را  افـق  کوچـک و پسـتی بلندی های آفتاب خـورده، 
پرکـرده بـود.«  وقتی سباسـتین خواب یـک دریاچه 
کثیـف و پـر از تمسـاح را می بیند، معلم از شـاگردها 

سـاعت 6 از خـواب بیدار می شـود. او بـه خانه بازمی گـردد، اما دیگر زده شـده. بچه هـا بـه خانـه بازمی گردنـد و سباسـتین هـم باالخره از بچه هـا می خواهـد اجـازه بدهند سباسـتین بخوابد. زنگ مدرسـه مدرسـه پرمی شـود از یک عالمه روبـات و موجودات مصنوعی. معلم می شـوند. آخرین خواب سباسـتین دربـاره آدم های فضایی اسـت و بگذارنـد سباسـتین بخوابـد، امـا وقتـی زنـگ می خـورد، از او غافل سـربازهای کوچک، کلیـد...«  معلم به این نتیجه می رسـد که نباید داشـتند بمبـاران کردنـد. یـک کیسـه تیلـه، آب نبـات، آدامـس، یابنـد: »بچه ها پسـرک خوش خـواب را با هرچه توی جیب هایشـان کننـد، بلکـه از خـواب بپـرد و آن ها از ایـن مخمصه نجات می خواهـد هرچـه دم دسـت دارنـد، به سـوی او پرتاب 
نمی آید.  خوابـش 
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از خبر هدیه رهبری به دانش آموزان کردستانی تا نام گذاری خیابانی به نام مرحوم آیت اهلل هاشمی مجموعه اخبار امروز ما را 
تشکیل می دهد. با ستون خبرهای ما همراه باشید.

 

مهر

نامگذاریخیابانیبهناممرحومآیتاهللهاشمی

رئیس کمیسـیون نام گذاری شـورای اسـامی شـهر 
تهـران می گویـد کـه قـرار اسـت در شـورای شـهر 
طرحـی را تصویـب کنیم تا یک بوسـتان و خیابان به 

نـام مرحـوم آیت اهلل هاشـمی ثبت شـود.
به گفتـه آقـای شـاکری اگر الزم باشـد حتـی یکی از 
خیابان های مناسـب شـهر را به اسـم ایشان تغییرنام 

می دهیم.

 خیابان آیت اهلل هاشمی

مهر

روزانهچقدرآببنوشیم؟

درسـت اسـت کـه می گوینـد بایـد در روز زیـاد آب بنوشـیم، امـا 
دانشـمندان می گوینـد کـه خـوردن بیـش از حـد آب هـم می تواند 
خطرنـاک باشـد. درواقـع بایـد به بدن اعتمـاد کرد و هروقـت نیاز به 

آب داشـتیم آب بنوشـیم.
دانشـمندان می گوینـد زنان بایـد در روز 2 لیتر و مـردان 3 لیتر آب 
بنوشـند. امـا غذاهایـی هم هسـتند که به بـدن ما آب می رسـانند و 

بـه همیـن خاطر الزم نیسـت دقیقاً بـه همین مقدار آب بنوشـیم.

 مایه حیات

ایرنا

داعشبهایتالیارسید

بـرای اولین بـار پرچـم داعـش در خانـه یک نفـر کـه 
در ایتالیـا زندگی می کند کشـف شـد. پلیـس ایتالیا 
می گویـد کـه ایـن فرد عضـو یک گـروه تروریسـتی 
اسـت کـه قبـًا هـم سـابقه حمـل اسـلحه و حبس 
به مـدت حـدود 4 سـال داشـته اسـت. مسـؤوالن 
ایتالیایـی می گوینـد تهدیـد داعـش وجـود دارد و 
در آینـده در ایـن کشـور هـم حمله های تروریسـتی 

اتفـاق می افتـد، ولـی امیدواریـم محـدود باشـد!

 چه مسؤولین نگرانی!

ایرنا

نتانیاهو،غذارشوهمیگیرد!

یک روزنامه صهیونیسـتی نوشـته اسـت نتانیاهو، نخسـت وزیر رژیم 
صهیونیسـتی بـرای اینکـه کار امتیـاز دادن بـه بازرگان هـا را زودتـر 
انجـام بدهـد، از آن ها وعده هـای غذایی گران قیمت رشـوه می گرفته 
اسـت! ایـن روزنامه قبـًا هم درباره پرونده فسـاد نتانیاهـو گفته بود 
و نوشـته بـود پلیس اعام کرده اسـت که نوار صوتی ضبط شـده ای 
در اختیـار دارد کـه دریافـت رشـوه نتانیاهـو از بازرگانـان را ثابـت 

. می کند

 رشوه شکمی

ایسنا

تغییراتعجیبدرجامجهانی2026

جـام جهانـی 2026 فوتبـال با تغییرات زیـادی برگزار می شـود. قرار 
اسـت مسـابقه ها در 16 گـروه سـه تیمی باشـد. در هر گـروه دو تیم 
بـه مرحلـه بعد صعـود می کنند تـا در دور یک شـانزدهم نهایی برای 
رقابـت بـا حریفـان خـود آمـاده شـوند. در مرحلـه گروهی هـم اگر 
دو تیـم همـه شرایط شـان برابر شـود، برای تعیین تیـم صعودکننده 
ضربـات پنالتی بین آن ها برگزار خواهد شـد. ایـن تغییرات محصول 

پیشـنهادات جیانی اینفانتینو رئیس فیفاسـت.

 جام جهانی جدید

ایسنا

شکارپرندههنوزممنوعاست

بعضـی  بـه  غیرقانونـی،  شـکارهای  از  جـدای 
بعضـی  کـه  می شـود  داده  مجـوز  شـکارچی ها 
پرنـدگان را بـرای فـروش و مصرف شـکار کننـد. اما 
معـاون محیط زیسـت طبیعـی سـازمان حفاظـت از 
محیط زیسـت می گویـد کـه فعـًا همـه پروانه هـای 
شـکار حـذف شـده اسـت. علت ایـن کار این اسـت 
که در پرندگان شـکاری یک نـوع آنفولوآنزای خیلی 
حـاد دیـد شـده و شـکارچی ها بایـد صبـر کننـد تا 

ایـن بیمـاری پرنـدگان رفـع بشـود.

 بیچاره پرنده ها

تسنیم

مادربزرگتنیسور

مادربـزرگ 83 سـاله آرژانتینـی در این سـن و سـال سـراغ رؤیایش 
رفتـه و می خواهـد یـک تنیس بـاز موفـق شـود. »آنـا اوباردیـو« در 
سـال 1949میادی به درخواسـت همسـرش دست از تنیس کشید 
و 20 سـال به خانه داری و تربیت 10 فرزندش مشـغول شـد. او حاال 
دوبـاره تنیس بـازی می کنـد و بعـد از پیـروزی در رقابت های تنیس 
بـاالی 80 سـال به رسـانه ها گفت: »مـن دوسـت دارم رقابت کنم.«

 آفرین به این اراده

مهر

دعوایلفظیهالیوودیهاباترامپ

در یـک مراسـم هنـری، بازیگر هالیوودی به اسـم »مریل اسـتریپ« 
موقـع گرفتـن جایـزه اش، کنایـه ای بـه مهاجرسـتیزی ترامـپ زد و 
گفـت »هالیـوود پـر از خارجـی اسـت و اگـر ترامـپ همـه را اخراج 
کنـد، هیچ چیـز به جـز فوتبـال و ورزش رزمـی برایـش نمی مانـد.«

ترامپ هم بافاصله در یک شـبکه اجتماعی جواب اسـتریپ را داد و 
گفـت »او یک عشـق هیاری اسـت!« این دعوا همین جا تمام نشـد 
و بعـد از آن  همـه هالیوودی هـا دارند از اسـتریپ حمایت می کنند و 

به ترامپ می گویند شایسـته ریاسـت جمهوری نیست.

 چه آشفته بازاری

پانا

هدیههایرهبریبهدانشآموزان
کردستانیرسید

مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کردسـتان می گوید کـه هدایایی 
شـامل پوشـاک که اهدایـی دفتر مقـام معظم رهبری هسـتند، بین 
دانش آمـوزان مـدارس حاشـیه ای و روسـتایی شهرسـتان سـنندج 

توزیع شـده اسـت.
به گفتـه آقای قربانی امسـال نهمین سـالی اسـت که این طـرح اجرا 
می شـود و در تشـویق دانش آمـوزان بـه درس خوانـدن خیلـی مؤثر 

است.
 ما نمی گیم ها دکترا میگن

ت       
شـ

ط  ه
ی خ
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   همه چیز از اورتون شروع شد   

»ویـن رونی«، فرزنـد »توماس رونی« و »جنت مـاری رونی«، 
در کراسـتت، لیورپـول بـه دنیـا آمـد. رونـی ایرلندی  تبـار 
اسـت و دو بـرادر کوچکتـر دارد. در کودکـی طرفـدار تیـم 
اورتـون بود و قهرمـان دوران کودکی اش »دانکن فرگوسـن« 
بـود. رونی بعـد از ورود به مدرسـه پسـرانه »لیورپـول« در 
سـن ۱0 سـالگی با شـرایط دانش آموزی به باشـگاه »اورتون« پیوست. 
رونـی جـزو تیـم نوجوانـان بـود و در یکـی از بازی هـای جـام حذفی 
جوانـان پس از بـه ثمر رسـاندن گل، پیراهن خود را از تـن بیرون آورد 
و تی شـرتی را کـه رویش نوشـته بـود »یک بـار آبی، همیشـه آبی« را 
به معرض تماشـا گذاشـت. از آنجایی که رونی هنوز زیر ۱۷ سـال سـن 
داشـت و قـادر بـه انعقاد قـرارداد نبـود، بـا دریافت هفتگـی ۸0 پوند 
به همـراه خانـواده اش در یکـی از محروم ترین مناطق زندگـی می کرد. 
رونـی در ۱۹ اکتبـر 2002 یعنـی ۵ روز قبـل از روز تولد ۱۷ سـالگی اش 
گل پیروزی بخـش تیمـش مقابل قهرمـان دوره پیش یعنی آرسـنال را 
بـه ثمـر رسـاند و رکـورد ۳0 بازی بـدون شکسـت تیم لندنـی را هم 

پایـان داد. بـا ایـن گل رونی تبدیـل به جوان تریـن گلزن 
آن زمـان لیـگ برتـر شـد. رونی در سـال 2002 توسـط 
بی بی سـی ورزشـی به عنـوان شـخصیت جـوان سـال 
انتخـاب شـد. در پایـان فصـل 200۳ رونـی بـا اشـاره به 
ناتوانـی اورتـون بـرای ورود به عرصـه بازی هـا از مدیران 

تیـم درخواسـت انتقال بـه باشـگاه های دیگر را داشـت که 
مسـؤولین اورتـون با عنـوان اینکه مبلـغ این انتقـال نباید 

کمتـر از ۵0 میلیـون پوند باشـد، امید رونی را کاهـش دادند. 
در آگوسـت 200۴ قراردادی سه سـاله از طـرف اورتون با حقوق 

هفتگـی ۱2000 پونـد توسـط نماینده رونی رد شـد تـا رقابت 
بین دو باشـگاه منچسـتر یونایتد و نیوکاسـل برای به خدمت 

گرفتـن رونی همچنان ادامه داشـته باشـد.

   گران ترین جوان دنیا   

نیوکاسـل با پیشـنهاد ۵/۱۸ میلیون پوندی به ثبـت قرارداد 
بـا رونـی نزدیک شـده بـود، ولـی درنهایـت این منچسـتر 
یونایتـد بود کـه با پیشـنهاد ۶/2۵ میلیـون پونـدی در این 
رقابـت پیـروز شـد. اورتـون کـه قبـل از فـروش رونـی بـا 
مشـکالت عدیده مالی دسـت و پنجـه نرم می کـرد، با پولی 
کـه از فـروش رونی به دسـت آورد، توانسـت مشـکالت مالی خـود را حل 
کنـد. در آن زمـان رونی هنوز ۱۸ سـال سـن داشـت و ۶/2۵ میلیون پوند 
بیشـترین مبلغـی بود که برای بسـتن قرارداد بـا یک بازیکن زیر 20 سـال 
پرداخـت شـده بود. بازیکن سـابق اورتون رؤیای پیوسـتن بـه اولدترافورد 
را زمانـی پایـان داد کـه فقـط سـاعتی تا پایـان زمان نقـل و انتقـاالت در 
روز سه شـنبه ۳۱ اوت 200۴ فرصـت باقـی بـود. اگـر برایتـان جای سـؤال 

دارد کـه چگونه فرگوسـن راضی شـد تا منچسـتری ها چنیـن مبلغی 
را بـرای سـتاره جـوان تیـم اورتـون هزینـه کننـد، بایـد 
بگوییـم شـهرت رونـی وقتـی به عنـوان یـک بازیکـن 

جـوان در جهـان بیشـتر شـد کـه آن بازی هـای 
خیره کننـده را بـرای انگلسـتان در جام 
ملت هـای اروپـا 200۴ در پرتغـال 

بـه نمایش گذاشـت. ویـن در چهار 
مسـابقه مقابل سـوئیس و کرواسی ۴ 

گل بـه ثمـر رسـاند، از جملـه گل زیبایـی از فاصله 2۵ 
یـاردی )22 و نیـم متـری( در دروازه کرواسـی و همیـن کافی 
بـود تا سـر الکـس فرگوسـن را بـرای امضای قـرارداد بـا این 
گلـزن فوق العـاده متقاعـد کند. سـر الکـس فرگوسـن بعد از 
بـه خدمـت گرفتـن رونی گفـت: »من خیلـی خوشـحالم. من 
فکـر می کنـم که مـا بهتریـن بازیکن جـوان این کشـور در ۳0 
سـال گذشـته را در اختیـار داریم. همـه از این قرارداد احسـاس 

می کنند.« خوشـحالی 

 این شما و این  بازیکنی که حاال 
 به رکورد افسانه ای دست پیدا  کرده است

رونی،فرمانده
شیاطینسرخ

علیرضـا گرانپایـه | ویـن مـارک رونـی، تا ابتـدای هفته گذشـته حـال و روز خوبی نداشـت. روزگاری کسـی فکرش را هـم نمی کرد 
کـه مربـی بتواند روی اسـم او خط بکشـد، ولـی حاال چندین هفتـه پیاپـی از او در ترکیب اصلی خبری نیسـت و کسـی هم صدایش 
درنمی آیـد. شـنبه ایـن هفتـه رونی بازگشـت، تـوپ را گرفت و بـه تـور دروازه ردینگ چسـباند تـا 2۴۹ امین گل خـودش با لباس 
منچسـتریونایتد را بـه ثمر برسـاند. حـاال او در کنار بابـی چارلتون قرار گرفته اسـت و عنوان برترین گلزن تاریخ باشـگاه منچسـتر 
را یـدک می کشـد؛ رکـوردی کـه در آینده نزدیک به دسـت خـودش خواهـد شکسـت و او را به تنهایـی در صدر جدول قـرار خواهد 

داد. حـاال رونـی بعـد از حـدود ۱2 سـال، رکـوردی را به ثبت رسـانده که حـاال حاالها باقـی خواهد ماند. 

عینک موسیقی

»عینـک موسـیقی« درباره پسـربچه ای به اسـم الکسـاندر اسـت کـه خواندن موسـیقی 

از روی نـت را دوسـت نـدارد. او همیشـه نت هـا را اشـتباه می کنـد. اسـتاد ویولـن بـرای 

او پیشـنهادی دارد؛ خریـد عینـک. الکسـاندر، عینـک می خـرد، امـا ایـن عینـک، دارای 

قدرتـی جادویـی اسـت و او بـا اسـتفاده از آن می تواند به خوبـی نت ها را بخوانـد و بنوازد: 

»عینک هـای آن پیرمـرد جادویـی بود. دیگر هیـچ احتیاجی به یادگیری نبود. الکسـاندر 

عینـک را بـه چشـمش مـی زد و تمـام صفحـات نت موسـیقی را بـدون حتـی یک غلط 

می نواخـت.« الکسـاندر فکـر می کنـد خوش شانسـی آورده، امـا او اشـتباه می کند؛ چون 

بـرای هـر نت موسـیقی باید یـک عینک بخرد. به مرور، الکسـاندر صدهـا عینک می خرد. 

اسـتفاده از ایـن عینک هـا کـه هرکدام ویژه یک نت اسـت، کار سـخت و طاقت فرسـایی 

اسـت. الکسـاندر گاهـی اشـتباه می کنـد، امـا یـک  روز اتفاقـی بدتـر از ایـن موضـوع رخ 

می دهـد. مـادر الکسـاندر، اشـتباهی عینک هـا را دور می ریـزد: »مـادر که فکر کـرده بود 

آن 600 عینـک یک جـور اسـباب بازی احمقانـه اسـت، بـا خـودش می گفت: »پسـر من 

دیگـه این قـدر بچه نیسـت کـه با اینا بـازی کنه، الکسـاندر بزرگ شـده!« خـاص! همه 

عینک هـا را یک راسـت انداخـت سـطل آشـغال.«  الکسـاندر بـا خـودش فکـر می کنـد 

همـه ایـن عینک هـا را دوبـاره می خـرد، اما هـر آهنگ فقـط یک عینـک دارد. چـاره ای 

نیسـت، الکسـاندر بایـد نت هـا را یـاد بگیـرد. او ایـن کار را در خانه پیرمـرد عینک فروش 

انجـام می دهـد: »ُد، ر، مـی، فا، ُسـل، ال، سـی، ُد.« خیلـی راحت بود... باالخـره یاد گرفت 

درسـت ویولـن بزنـد. الکسـاندر حاال دیگر بلـد بود تمـام قطعه هایی را که قبـًا با عینک 
مـی زد، بدون عینـک بنوازد. 

الهـام صالـح | داسـتان کتـاب »مدرسـه جنی هـا« از چه قرار اسـت؟ ایـن موضـوع در همان 
صفحـه اول کتـاب، فاش می شـود: »تـوی کوچه  دهم، مدرسـه ای هسـت. توی اون مدرسـه، 
کالسـی هسـت پـر از بچه های عجیـب و غریـب.« یک نفر کـه این بچه هـا را دیـده، تصمیم 
گرفتـه، داسـتان همـه آن ها را بنویسـد. اسـم داسـتان های کتـاب هم به این شـرح اسـت: 
»بچـه ای که از وسـط دیوارها رد می شـد«، »عینـک موسـیقی«، »دخترکی که مـردم را پاک 
می کـرد«، »بچـه ای که خـواب می دیـد«، »بچـه ای که بـا تصویر خـودش درگیری داشـت«، 
»بچـه ای که دوسـت نداشـت پیـر شـود«، »دخترانی کـه با مجسـمه ها صحبـت می کردند«، 
»جعبـه جـادو«، »دخترک قصه نویـس«، »بچـه ای کـه روی آب راه می رفت« و »بچه ِکشـی«.
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خوانش کتاب »مدرسه جنی ها«

دانشآموزانکوچــهدهـم

پاهای مرد سیاه پوش 
داخل دفتر انشا فرو رفت، بعد 
ران هایش، بعد میان تنه، 

شکم، سینه، کتف ها، گردن، 
سرش و دست هایش هم در 

آخر خداحافظی کردند و در دفتر فرو 
رفتند



بچه ای که خواب می دید

می کشـد و سباسـتین از خـواب می پـرد، کاس هـم بـه را بـرای کمـک گرفتن تکان می داد...« یک دفعه یک کشـتی سـوت بـاال می آمـد. آقا معلم رفته بود روی میزـ  صخره اشـ  و دسـتمالش هـم آفتـاب گرفته بود. یـک خرچنگ پـای پائولـو را گاز گرفت! آب »الکسـاندر و دیوید داشـتند قلعه شـنی درسـت می کردند و ژولین لـب سـاحل اسـت، کاس درس هـم بـه سـاحل تبدیـل می شـود: بیشـتر راجـع بـه جزئیـات بدانیـم.  سباسـتین اول خـواب می بیند هـم خاصـه داسـتان »بچـه ای که خـواب می دیـد«. اما بهتر اسـت و بـا خواب هایـش هم کاسـی های خود را به دردسـر می انـدازد. این پسـری به اسـم سباسـتین در کاس به خواب مـی رود. او می خوابد 
وضعیـت عـادی اش بازمی گـردد، امـا سباسـتین 
همچنـان خواب آلود اسـت. او خواب یک دشـت 
را می بینـد: »بیـن میزهـا کـه حـاال به صـورت 
اتاقک هـای چوبـی درآمـده بـود، چمن سـبز 
شـد. دسـته های گل رنـگ و وارنـگ جلـوی 
تختـه را پرکرده بود. کمـد کاس حاال دیگر 

درخـت پیـری بـود کـه صدهـا پرنـده روی 
آن آواز می خواندنـد. یـک دشـت پـر از تپه هـای 

را  افـق  کوچـک و پسـتی بلندی های آفتاب خـورده، 
پرکـرده بـود.«  وقتی سباسـتین خواب یـک دریاچه 
کثیـف و پـر از تمسـاح را می بیند، معلم از شـاگردها 

سـاعت 6 از خـواب بیدار می شـود. او بـه خانه بازمی گـردد، اما دیگر زده شـده. بچه هـا بـه خانـه بازمی گردنـد و سباسـتین هـم باالخره از بچه هـا می خواهـد اجـازه بدهند سباسـتین بخوابد. زنگ مدرسـه مدرسـه پرمی شـود از یک عالمه روبـات و موجودات مصنوعی. معلم می شـوند. آخرین خواب سباسـتین دربـاره آدم های فضایی اسـت و بگذارنـد سباسـتین بخوابـد، امـا وقتـی زنـگ می خـورد، از او غافل سـربازهای کوچک، کلیـد...«  معلم به این نتیجه می رسـد که نباید داشـتند بمبـاران کردنـد. یـک کیسـه تیلـه، آب نبـات، آدامـس، یابنـد: »بچه ها پسـرک خوش خـواب را با هرچه توی جیب هایشـان کننـد، بلکـه از خـواب بپـرد و آن ها از ایـن مخمصه نجات می خواهـد هرچـه دم دسـت دارنـد، به سـوی او پرتاب 
نمی آید.  خوابـش 
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داستان کتاب »مدرسه جنی ها« از چه قرار است؟ این موضوع در همان صفحه اول کتاب، فاش می شود: »توی کوچه  دهم، مدرسه ای هست. توی اون 
مدرسه، کاسی هست پر از بچه های عجیب و غریب.« یک نفر که این بچه ها را دیده، تصمیم گرفته، داستان همه آن ها را بنویسد. اسم داستان های کتاب 
هم به این شرح است: »بچه ای که از وسط دیوارها رد می شد«، »عینک موسیقی«، »دخترکی که مردم را پاک می کرد«
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   گران ترین جوان دنیا   

نیوکاسـل با پیشـنهاد ۵/۱۸ میلیون پوندی به ثبـت قرارداد 
بـا رونـی نزدیک شـده بـود، ولـی درنهایـت این منچسـتر 
یونایتـد بود کـه با پیشـنهاد ۶/2۵ میلیـون پونـدی در این 
رقابـت پیـروز شـد. اورتـون کـه قبـل از فـروش رونـی بـا 
مشـکالت عدیده مالی دسـت و پنجـه نرم می کـرد، با پولی 
کـه از فـروش رونی به دسـت آورد، توانسـت مشـکالت مالی خـود را حل 
کنـد. در آن زمـان رونی هنوز ۱۸ سـال سـن داشـت و ۶/2۵ میلیون پوند 
بیشـترین مبلغـی بود که برای بسـتن قرارداد بـا یک بازیکن زیر 20 سـال 
پرداخـت شـده بود. بازیکن سـابق اورتون رؤیای پیوسـتن بـه اولدترافورد 
را زمانـی پایـان داد کـه فقـط سـاعتی تا پایـان زمان نقـل و انتقـاالت در 
روز سه شـنبه ۳۱ اوت 200۴ فرصـت باقـی بـود. اگـر برایتـان جای سـؤال 

دارد کـه چگونه فرگوسـن راضی شـد تا منچسـتری ها چنیـن مبلغی 
را بـرای سـتاره جـوان تیـم اورتـون هزینـه کننـد، بایـد 
بگوییـم شـهرت رونـی وقتـی به عنـوان یـک بازیکـن 

جـوان در جهـان بیشـتر شـد کـه آن بازی هـای 
خیره کننـده را بـرای انگلسـتان در جام 
ملت هـای اروپـا 200۴ در پرتغـال 

بـه نمایش گذاشـت. ویـن در چهار 
مسـابقه مقابل سـوئیس و کرواسی ۴ 

گل بـه ثمـر رسـاند، از جملـه گل زیبایـی از فاصله 2۵ 
یـاردی )22 و نیـم متـری( در دروازه کرواسـی و همیـن کافی 
بـود تا سـر الکـس فرگوسـن را بـرای امضای قـرارداد بـا این 
گلـزن فوق العـاده متقاعـد کند. سـر الکـس فرگوسـن بعد از 
بـه خدمـت گرفتـن رونی گفـت: »من خیلـی خوشـحالم. من 
فکـر می کنـم که مـا بهتریـن بازیکن جـوان این کشـور در ۳0 
سـال گذشـته را در اختیـار داریم. همـه از این قرارداد احسـاس 

می کنند.« خوشـحالی 

 این شما و این  بازیکنی که حاال 
 به رکورد افسانه ای دست پیدا  کرده است

رونی،فرمانده
شیاطینسرخ

علیرضـا گرانپایـه | ویـن مـارک رونـی، تا ابتـدای هفته گذشـته حـال و روز خوبی نداشـت. روزگاری کسـی فکرش را هـم نمی کرد 
کـه مربـی بتواند روی اسـم او خط بکشـد، ولـی حاال چندین هفتـه پیاپـی از او در ترکیب اصلی خبری نیسـت و کسـی هم صدایش 
درنمی آیـد. شـنبه ایـن هفتـه رونی بازگشـت، تـوپ را گرفت و بـه تـور دروازه ردینگ چسـباند تـا 2۴۹ امین گل خـودش با لباس 
منچسـتریونایتد را بـه ثمر برسـاند. حـاال او در کنار بابـی چارلتون قرار گرفته اسـت و عنوان برترین گلزن تاریخ باشـگاه منچسـتر 
را یـدک می کشـد؛ رکـوردی کـه در آینده نزدیک به دسـت خـودش خواهـد شکسـت و او را به تنهایـی در صدر جدول قـرار خواهد 

داد. حـاال رونـی بعـد از حـدود ۱2 سـال، رکـوردی را به ثبت رسـانده که حـاال حاالها باقـی خواهد ماند. 

   یک بازیکن، یک فرمانده  

هرچـه زمان گذشـت، ویـن رونی بیشـتر در ترکیب شـیاطین سـرخ بـرای خـودش جا باز 
کـرد. قهرمانی هـای پیاپـی در لیگ انگلیس، فتـح جام حذفـی و البته لیگ قهرمانـان اروپا، 
او را بـه یک سـتاره پختـه تبدیل کـرده بود. حـاال رونی تنها یـک مهاجم خوب نبـود، حاال 
بایـد ویـن را فرمانـده ای بدانیـم که نه تنهـا در خط حملـه، بلکـه در تمام پسـت های زمین 
می توانـد بدرخشـد. آنقـدر در زمین مسـابقه مطمئن عمل می کنـد که فرگوسـن، مویس و 
فـن خال به راحتـی او را در پسـت های مختلـف آزمایش می کننـد. مهاجم نوک، مهاجم سـایه، بال راسـت، 
هافبـک هجومـی یا هافبـک دفاعی فرقی نمی کنـد. مهم این اسـت که رونی حاال فرمانده باشـگاهی شـده 
کـه روزگاری بـرای پوشـیدن پیراهـن ایـن تیـم لحظه شـماری می کرد. حـاال اصالً بـرای او مهم نیسـت که 

توسـط مردم انگلیـس به عنوان زشـت ترین بازیکـن فوتبال دنیا انتخاب شـده اسـت.

گل های به 
یادماندنی

انتخاب ۴ گل از بین 2۴۹ 
گلی که تا به امروز رونی 
به ثمر رسانده، کار بسیار 
سختی است، ولی خب به 
هر سختی ای بود، به چهار 
انتخاب رسیدیم.

منچستر یونایتد 2
منچستر سیتی ۱
 )۱2 فوریه 20۱۱(

یکی از به یادماندنی ترین 
گل های تاریخ دربی منچستر. 

بازی با نتیجه  ۱-۱ پیش 
می رود. نانی در دقیقه ۷۷ 
توپی درون باکس سیتی 

ارسال می کند که با برخورد 
به مدافعین تغییرمسیر 

می دهد و پشت رونی می افتد. 
رونی می چرخد و با ضربه ای 

آکروباتیک و برگردان جو 
هارت را سر جایش میخ 

می کند و پیروزی را برای 
تیمش به دست می آورد.

وستهام یونایتد 0
منچستر یونایتد 2 

)22 مارچ 20۱۴(

گلی که یادآور گل جاودانه 
بکام در ۱۹۹۶ به ویمبلدون 
بود. رونی بعد از گذشتن از 

جیمز تامکینز، از فاصله  ۵۸ 
یاردی )تقریباً نیمه زمین( 

توپ را از روی سر آدرین وارد 
دروازه  وستهام می کند.

منچستر یونایتد ۶
فنرباغچه 2

)2۸ سپتامبر 200۴(

رونی در اولین بازی خودش 
در چمپیونز لیگ هت 

تریک کرد. دو گل در نیمه  
اول مقابل فنرباغچه با یک 

ضربه ِ آزاد دیوید بکام وار 
در نیمه  دوم همراه شد تا 

شروعی رویایی برای پدیده 
اولدترافورد رقم بزند.

منچستر یونایتد 2
آرسنال 0

)۹ آوریل 200۶(

گلی که چکیده ای از تمرکز، 
قدرت و دقت ضربه زدن او 

داشت. رونی سانتر میکل 
سیلوستر را از سمت چپ 

کنترل کرد و با شوتی 
فوق العاده دروازه  آرسنال 
را باز کرد.  نتیجه اش یک 

پیروزی به یادماندنی مقابل 
تیم آماده آن روزهای 

آرسنال شد!

بچه ِکشی

داسـتان »بچـه ِکشـی«، این طـوری شـروع می شـود: »ژونتیـن 
احسـاس کـرد پـای چپـش می خـارد و آن را خارانـد. از خـواب 
بیـدار شـد. تـوی تختـش بـود. تـکان نخـورده بـود. از خـودش 
پرسـید چه طوری بدون اینکـه پایش را خم کنـد آن را خارانده؟ 
سـرش را بلنـد کـرد و منظـره ای که دیـد، کمی غیرعـادی بود: 
دسـتش حـدود یک متـر کـش آمـده بـود!«  بلـه! ماجـرا از این 
قـرار اسـت کـه دسـت ها و پاهـای ژونتین کـش می آیـد. او اول 
بـا ایـن موضـوع حسـابی خـودش را سـرگرم می کنـد. ژونتیـن 
سربه سـر بـرادرش »ایمریـل« می گذارد: »درسـت لحظـه ای که 
ایمیریل می خواسـت شـیر بخورد، دسـت کائوچویی کش آمد و 
از بـاال یـک تیله انداخت توی کاسـه  شـیر. صـورت و لباس های 
بـرادر بـزرگ پر از شـیر شـده بـود.«  ژونتین با قابلیـت جدیدی 
کـه پیـدا کـرده، با خیلی ها شـوخی می کنـد، امـا در نهایت این 
موضـوع برایش دردسـر می شـود: »قـرار بود بچه ها برای جشـن 
پایـان سـال مدرسـه تمریـن تئاتر کننـد. داسـتان روباه و 
زاغ. ژونتیـن نقـش کاغ را بـازی می کـرد. وقتـی نوبت 
ژونتین شـد و او خواست روی صحنه بیاید، فراموش 
کـرده بـود پاهایـش را از جیبـش بیـرون بیـاورد و 
وسـط صحنه پخش شـد!«  مدرسـه »جنی هـا« پر از 
بچه هـای عجیـب و غریبی اسـت کـه اسـتعدادهای عجیب 
و غریـب دارنـد. ایـن اسـتعدادها اغلـب باعـث بـه زحمت 
افتـادن آن هـا می شـود. یـک خبرنـگار دربـاره بچه هـای 
عجیـب و غریـب مدرسـه کوچـه دهـم، مطلب می نویسـد. 

یـک نویسـنده هم داسـتان آن هـا را ثبـت می کند.
خـوب اسـت بدانید او برای کتاب »مدرسـه جنی هـا« چه پایانی 
درنظـر گرفتـه. نویسـنده، داسـتان را این طـور تمـام می کنـد: 
»مـن هـم دیگـر نمی توانم برایتان داسـتا بنویسـم چـون جوهر 
خودنویسـم تمـا شـده، جوهـر اضافـی هم نـدارَ . دیگـه باید تما 

کـن چـو خودنـو بیش تـر از نصف کلـم نمی نویـس !« 

4
دخترک قصه نویس

»اِلِ اونـور«، دختــــــری اســــــت که در 
داستان نویسـی، تخیلـی قـوی دارد. او خیلـی 
هـم به نوشـتن داسـتان عاقه مند اسـت، اما 
یـک روز یکـی از شـخصیت های داسـتانش از 
درون داسـتان بـه دنیای واقعی وارد می شـود. 
اسـت  بندبـاز  و  ایـن شـخصیت، یـک دزد 

کـه روی سـقف سـاختمان روبـه روی 
مدرسـه راه مـی رود و پلیس هـا هم 
تاش می کنــــند او را دسـتگیر 

کننـد: »روی سقـــــف خانه  
روبـه رو، مأمورهـای پلیـس از 
بیـرون  شـیروانی  پنجره هـای 
را  ناشـناس  مـرد  و  می آمدنـد 

صـدا می زدنـد و آرام آرام به طـرف او 
می رفتـــند.«  »اِلِ اونور« داسـتانش را 

نیمه کاره گذاشـته؛ یعنی درسـت در جایی که 
بندبـاز توسـط پلیس محاصره شـده، بندباز از 
»اِلِ اونـور« می خواهـد تـا او را نجـات بدهـد. 
در نهایـت هـم بـه کاس می آیـد و جایـی را 
کـه از آن آمـده، پیـدا می کنـد: »پاهـای مرد 
سـیاه پوش داخـل دفتـر انشـا فرو رفـت، بعد 
سـینه،  شـکم،  میان تنـه،  بعـد  ران هایـش، 
کتف ها، گردن، ســـرش و دســت هایش هم 
در آخـر خداحافظـی کردنـد و در دفتـر فـرو 
رفتنـد.« اگـر می خواهیـد پایان این داسـتان 
را بدانیـد، ایـن هـم پایـان داسـتان: »همـه 
زیرچشـمی بـه کیـف نـگاه می کردنـد. کیف 
زیادتـر از قبـل بـاد می شـد و با شـدت خالی 
می شـد و حتـی بعضـــی وقت ها مثـل وزغ 
بـزرگ چرمـی باال و پاییـــن می پرید. بچه ها 
می نوشـتند، می نوشـــــتند، می نوشـتند و 
می نوشـتند تا اجـازه ندهنـد او از کیف بیرون 
بیایـد. هنـوز هم دارنـد می نویسـند و منتظر 

کمک شـما هسـتند...« 

3

خوانش کتاب »مدرسه جنی ها«

 بچه ها پسرک خوش خواب را با هرچه تویدانشآموزانکوچــهدهـم
 جیب هایشان داشتند بمباران کردند. یک کیسه
 تیله، آب نبات، آدامس، سربازهای کوچک،
 لکید...«  معلم به این نتیجه می رسد که نباید
بگذارند سباستین بخوابد

 مدرسه جنی ها
نویسنده: یاک ریوه

مترجم: حنیف رضا جابری پور
تهران: کاروان، کتاب های لوک

نوبت چاپ: اول، ۱۳۸2/ ۱۷0 ص، مصور
www.caravanpubsV.net :وب سایت
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نخستین ایرانی که به فضا سفر کرد، یک خانم است و 
به خاطر سفری که به فضا کرده، خیلی مشهور شده 

است. او یک تاجر هم هست و صاحب یکی از بزرگترین 
شرکت های ارتباطات از راه دور است. او خیلی هم 
خالق است و در کنار این ها یک شرکت دیگر نیز 

راه اندازی کرده که در زمینه خانه های هوشمند 
و فناوری های رسانه ای کار می کند. انوشه 

انصاری، ۱۶سال پیش یعنی در سال 2000 
از طرف مجله کار آفرین به عنوان زن 

نمونه سال معرفی شد.
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قرار ساعت 8

برداشت و الهام آزاد

از اسامعیل فیروزی

یه گوشه یکی زل زده سوی تو
 می دونم می دونی دلش خونه نه؟
 داره عاشقت می شه با هر نگاهش

 مث عشق لیلی به مجنونه، نه؟

 یکی توی سجده ست چن ساعته
 همه عاشق صحن و سجاده اند

 مث کفترات توی هفت آسمون
به گلدسته های تو دل داده اند 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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فرضی زاده

الهـی نفس تـازه ای به بـاغ گل های محمدی 

ببخـش و گلربگ هـای آن گل بـاغ وحـی را 

بـه شـبنم های سـام و صلـوات تـازه کـن. 

بارخدایـا بنـده ات را کـه آبروی تـو بر زمین 

اسـت، از خـاک حرست و تهیدسـتی برگیرو 

مگذار که این شـاخه قدکشـیده به آسـامن 

راز بشـکند بـه تگرگ و بـاد نیـاز. بارالها اگر 

روزی آن رس کـه بـه سـجاده تـو رسبلنـد 

اسـت، خـم شـد به رنـج قرض، تـو مگذارش 

کـه به خاک بنشـیند و چنانکه پیشـانی اش 

را بـه سـجده پذیرفتـی، رسبلنـدی اش راهم 

بـه اهـل خـاک ضامـن بـاش. آمیـن یـا رب 

العاملین.

اللُّهـّم َصـّل َعـَى ُمَحّمـٍد َو آلِـِه، َو َهـْب ِلَ 

الَْعاِفَيـَة ِمـْن َديٍْن تُْخلِـُق ِبِه َوْجِهـي، َو يََحاُر 

ِفيـِه ِذْهِنـي، َو يََتَشـّعُب لَُه ِفكْـرِي، َو يَطُوُل 

ِباَُمرََسـِتِه ُشْغِل 

َو أَُعـوُذ ِبـَك، يَا رَّب، ِمْن َهّم الّديْـِن َو ِفكْرِِه، 

َو ُشـْغِل الّديْـِن َو َسـَهرِِه، َفَصـّل َعـَى ُمَحّمٍد 

َو آلِـِه، َو أَِعـْذِن ِمْنُه، َو أَْسـَتِجريُ ِبـَك، يَا رَّب، 

ِمـْن ِذلِّتِه ِف الَْحَياِة، َو ِمْن تَِبَعِتِه بَْعَد الَْوَفاِة، 

َفَصّل َعَى ُمَحّمٍد َو آلِِه، َو أَِجْرن ِمْنُه ِبُوْسـعٍ 

َفاِضٍل أَْو كََفـاٍف َواِصٍل.

خدايـا بـر محمـد و آلـش رحمـت فرسـت، 

و مـرا رهـاىئ بخـش از قـرىض كه خفـت آن 

آبرويم را بربد و ذهنم را متشتت و پريشان 

كنـد، و فكرم بـراى آن پراكنده شـود، و كارم 

در عـاج آن بـه طـول انجامـد. و بـه تو پناه 

مى بـرم اى پـروردگار مـن از غصـه قـرض و 

انديشـه اش و از كار وام و ىب خوابيـش. پـس 

بـر محمـد و آلـش رحمـت فرسـت، و مـرا 

از آن پنـاه ده. و زنهـار مى طلبـم از تـو، اى 

پـروردگار مـن از ذلـت قـرض در زندگـى و 

از وبـال آن پـس از مـرگ. پـس بـر محمـد 

و آلـش رحمـت فرسـت، و مـرا بـه توانگرى 

رسشـار، يـا زندگى كفاف تـا پايـان كار از آن 

رهایى بخـش.

فراز اول

دعای30صحیفه سجادیه

اشغال تبریز
در 23 دی مـاه سـال 1293 
نیروهاي آلمـان و امپراتوري 
عثمانـي در جریـان جنـگ 
جهانـي اول به سـمت تبریـز رفتند و 

ایـن شـهر را اشـغال کردند.

تشکیل شوراي سلطنت 
بعـد از آنکـه مأمـوران شـاه در 13 
آبان مـاه سـال 1357 مـردم را بـه 
خاک و خـون کشـیدند، محمدرضا 
پهلوی رسـماً اعام کـرد که صدای 
انقاب مردم ایران را شـنیده اسـت 
و بـرای آنکـه کاری کـرده باشـد، 
دستور داد شورای سلطنت را تشکیل 
دهند. وظیفه این شـورا ایـن بود که 
مقدمـات انتقـال قـدرت را از شـاه 
بـه فرزنـدش فراهـم کنـد. اما ملت 
بیدار ایران متوجه مکر شـاه شـدند 
و دوبـاره بـه خیابان هـا ریختند و به 
همیـن دلیـل امام خمینـی)ره( هم از 
پاریـس پیام داد که بـه زودی دولت 
جدیـد انقابی تشـکیل خواهـد داد. 
سـرانجام رییـس شـوراي سـلطنت 
در اول بهمن از ِسـمت خود اسـتعفا 
داد و شوراي سـلطنت بـدون هیـچ 
اقدامي درراسـتاي اهداف شـاه پس 
از فعالیتي یک هفتـه اي، عماً منحل 

. شد

اولیـن حملـه و بمبـاران شـیمیایي 
رژیـم صـدام علیـه ایـران 

دولـت وقـت عـراق )رژیـم صـدام( 
بارهـا در جنـگ بـا ایـران از سـاح 
میکروبی و شـیمیایی استفاده کرد و 
بارهـا قوانیـن و مقـررات بین المللی 

را نقـض کرد. 
سـابقه اولیـــن حملــــه ثبت شده 
شـیمیایي عـراق بـه 23 دي مـــاه 
1359 شمــــسی بازمي گــــردد 
کـه نیروهــاي ایرانـي را در پنجـاه 
کیلومتــري غـرب ایـام، بـا گلوله 
شـیمیایي، مـــورد حملـه قـرار داد 
ایـن  کـرد.  را مصـدوم  و شـماري 
اولین بـاری بـود کـه ایـن کشـور از 
سـاح شـیمیایی اسـتفاده می کـرد، 
امـا بعـد از ایـن ماجـرا، این کشـور 
بارهـا از سـاح شـیمیایی اسـتفاده 
کـرد و ایـران بارهـا از ایـن ماجـرا 
بـه شـورای امنیـت شـکایت کـرد. 
امـا ایـن شـورا کـه نسـبت بـه این 
موضـوع بی تفـاوت بـود، راه را برای 
تکـرار ایـن جنایـت بـاز گذاشـت.

ربیع الثانی13
یکشنبه23دی

اولین زن ایرانی فضانورد هم به رئیس جمهور جدید آمریکا نگاه خوش بینانه ندارد

        اولین فضانورد زن 

اما هیچ چیز به اندازه سـفر به فضا او را مشـهور نکرده اسـت. او چندسـال 
پیـش بـا هزینـه شـخصی اش به عنـوان اولیـن زن و اولین ایرانـی به فضا 
سـفر کـرد و رکـورددار شـد. او آنقـدر پولدار اسـت کـه بعد از ایـن ماجرا 
یـک جایـزه بـه نام انصـاری ایکـس راه انـدازی کرد تـا بـه پروژه هایی که 
بـرای عمومی تر شـدن سـفرهای فضایی طراحـی می شـوند، کمک کند.

   به توانایی هایتان  
  باور داشته باشید   

ایـن فضانـورد ایرانـی یـک توصیه 
هم بـه زنـان کارآفرین ایـران کرد 
و گفـت: مـن بـه زنانی کـه با همه 
وجـود بـا مشـکات می جنگنـد و 
راهشـان را ادامه می دهنـد احترام 
می گویـم  آن هـا  بـه  و  می گـذارم 
زن هـا  بـه  می خواهنـد  خیلی هـا 
کاری  نمی تواننـد  کـه  بقبوالننـد 
از پیـش ببرنـد و مـا هـم خیلـی 
قبـول  را  حرف هـا  ایـن  وقت هـا 
می کنیـم و افسـرده می شـویم، اما 
بایـد ایـن صداهـای منفـی را کنار 
بگذاریـم و بـه توانایی هایمـان باور 

باشیم. داشـته 

        سرمایه گذاری در ایران 

مالـی  نظـر  از  او  آنکـه  بـا  امـا 
خیلـی شـرایط خوبـی دارد، اما 
هنـوز ســــرمایه گذاری جدی 
در ایـران انجـــام نـداده اسـت. 
بـا آنکـه خیلـی عاقـه دارد در 
ایران ســــــرمایه گذاری کند، 
اما می گویــــد بهره بــــرداری 
از سـرمایه ای کـه می گــــذارد 
و  اسـت  طوالنی مـدت  برایـش 
به دنبـال راهی اسـت کـه بتواند 
در ایـران سـرمایه گذاری کنـد و 
زود هـم بـه سـرمایه اش برسـد.

  برجام سرمایه داران را ترغیب کرد     

خانـم انصـاری می گویـد: امـا توافـق برجـام قدم مثبتـی بود 
کـه می تواند سـرمایه داران بیشـتری را به سـمت ایـران جذب 
کنـد. همین برجام باعث شـده اسـت که فعاالن تجـاری دنیا 
شـوق زیادی برای ورود به بازارهای ایران داشـته باشـند، زیرا 
نیازهـای زیـادی در این بـازار اسـت و خیلی از سـرمایه داران 
تمایـل پیدا کرده اند در بازارهای ایران فعالیت داشـته باشـند. 
آن هـا می گوینـد اگـر ادامه راه بـه همین طریق باشـد، نتایج 

خوبـی حاصل خواهد شـد.

          امیدی به ترامپ نیست 

او درمـورد انتخابـات در آمریـکا هـم می گویـد: وقتـی نتایج ریاسـت 
جمهـوری آمریـکا روشـن شـد، مـن و خیلی هـای دیگـر شـوکه و 
از آینـده ناامیـد شـدیم؛ زیـرا حرف هایـی کـه گفتـه شـده خیلـی 
ناامیدکننـده اسـت و امیدی به ترامپ نیسـت، اما از آنجاکه سیسـتم 
آمریـکا یک سیسـتم دموکراسـی اسـت، امیدوار هسـتیم که مجلس 
سـنا و شـورا توافق هـای صورت گرفتـه را حفظ کننـد؛ چراکه جامعه 

جهانـی به ایـن توافق هـا نیـاز دارد.
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 وقتی نتایج ریاست
 جمهوری آمریاک
 روشن شد، من و
 خیلی های دیگر شوکه و
 از آینده ناامید شدیم؛ زیرا
 حرف هایی که گفته شده
 خیلی ناامیدکننده است و
امیدی به ترامپ نیست

 اما توافق برجام قدم
 مثبتی بود که می تواند
 سرمایه داران بیشتری
 را به سمت ایران جذب
 کند. همین برجام باعث
 شده است که فعاالن
 تجاری دنیا شوق
 زیادی برای ورود
 به بازارهای ایران
داشته باشند


