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فروردین
و  باشید  داشته  زندگی خودتان  بیشتری روی  باید سعی کنید کنترل  شما 
باشند.  داشته  دخالت  شما  زندگی  در  ندهید  اجازه  دیگران  به  حد  این  تا 
اجازه  مقابلتان  به طرف  هستید  عاطفی  رابطه  یک  در  وقتی  به عنوان مثال 

می دهید نقش رهبری را به عهده داشته باشد.
اردیبهشت 

و  دارید  نوآوری ها  و  مدرن  تکنولوژی  از  استفاده  به  زیادی  عالقه  شما 
ازآنجایی که به مسائل اجتماعی عالقه زیادی نشان می دهید متوجه اهمیتی 

که پیشرفت در این زمینه ها برای آینده جامعه دارد هستید. 
خرداد 

شما شخصی منطقی و سخاوتمند هستید و نوع دوستی ذاتی تان نقش مهمی در 
زندگی شما ایفا می کند. به همین دلیل هم دوستانتان امروز از دیدن توجه 
شما به نیازهای شخصیتان و حتی تا این حد صحبت کردن در مورد آنها 

تعجب خواهند کرد. 
تیر 

امروز جواب یک سؤال مهم برای شما مشخص خواهد شد، این که از زندگی 
واقعًا چه می خواهید؟ برخی مسائل ممکن است شما را وادار کنند بین مسیر 

فعلی خود یا یک زندگی باثبات تر یکی را انتخاب کنید.
مرداد 

امروز آرامش و خونسردی شما مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، مواظب 
باشید در این دام نیفتید. شما باید سعی کنید به دیگران نشان بدهید که آدم 

با فکری هستید و از تجربه های گذشته خود درس گرفته اید. 
شهریور 

شما نباید فکر کنید که خودتان تنها کسی هستید که آن قدر خوش شانس 
است که می تواند به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. سعی کنید 
با  تمام مدت  این که  از  اصاًل  آنها  باشید، چون  داشته  اعتماد  عزیزانتان  به 

نگرانی های شما درگیر باشند خوششان نمی آید. 
مهر 

شما آدمی هستید که از عادی بودن و انجام کارهایی که هر شخص دیگری 
هم می تواند انجام دهد خوشتان نمی آید، بااین وجود شما هم به دوست داشته 
شدن نیاز دارید و می خواهید که مورد تأیید و تحسین اطرافیان خود باشید. 

آبان 
فکر  خود  آینده  به  باشید  هیچ چیزی  نگران  بی آنکه  شماست،  روز  امروز 
از  را  همه چیز  همیشگی تان  اعتمادبه نفس  با  است  الزم  اگر  حتی  و  کنید 

اول شروع کنید. 
آذر 

به  تا  می دهد  انگیزه  شما  به  موجود  کیهانی  شرایط  شماست.  روز  امروز 
و  تحرک  و  اعتمادبه نفس  با  نترسید.  هیچ چیزی  از  کنید.  فکر  آینده تان 
پویایی ذاتی خود در بهترین شرایط ممکن برای یک شروع تازه قرار دارید.

دی 
تغییرات شدیدی که در شرایط اجتماعی و اقتصادی دارند به وجود می آیند 
شما را به این فکر انداخته اند که چطور می توانید باکارهایتان به بهتر شدن 
عزیزان خود و بعدازآن جامعه ای که در آن زندگی می کنید کمک کنید. 

بهمن 
شرایط فعلی این تفکر را در شما به وجود آورده است که در آینده نزدیک 
این  بیشتر  آمد.  خواهند  وجود  به  شخصیتان  زندگی  در  زیادی  تغییرات 

تغییرات به روابط اجتماعی و به ویژه رابطه عاطفی شما مربوط می شوند. 
اسفند 

لذت  با آدم های مختلف  از آشنایی  از آن دسته آدم هایی هستید که  شما 
می برند. شما همچنین دوست دارید دوستانتان را دورهم جمع کنید تا همه با 
هم در مورد موضوعات موردعالقه تان صحبت کنید. امروز می تواند فرصت 

خیلی خوبی برای این کار باشد.

خواندنیامروزشما

سالروز شهادت دکتر مصطفی چمرانتازه ترین عکس از مزار دکتر شریعتی   از نگاه دوربین

دکتر علی شریعتی در زینبیه دمشق به خاک سپرده شده است.  مقبره او که به تازگی منتشر شده را در باال می بینید.

گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند!

هوادار آلمانی با تراکتور به مسکو آمد!

آپارتمان های  کنار  در  گوسفندان  فرانسه،  پایتخت  پاریس  نزدیکی  در 
چندطبقه مشغول چرا در چمنزارها هستند.

به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، چوپانان فرانسوی در پروژه ای شهری، 
ده ها گوسفند خود را به خیابان های حومه پاریس می آورند و هدف آنان 
دسترسی حیوانات به علف تازه و آوردن زندگی روستایی به فضای شهرهای 
آوردن  هستند،  معتقد  برنامه  این  اجراکنندگان  است.  شده  عنوان   بزرگ 
استرس مردم کمتر  تا  به درون شهرهای شلوغ کمک می کند  گوسفندان 
شود و به آرامش روانی برسند، گوسفندان هم در کنار کافه ها، ایستگاه های 

عمومی به خوردن چمن ها مشغول می شوند!

هوبر ویرت هوادار آلمانی که برای تماشای دیدارهای تیم ملی کشورش 
در جام جهانی 2018 فوتبال با تراکتور 82 ساله اش عازم روسیه شده بود 

وارد مسکو شد.
به گزارش جام جم آنالین از ایرنا، ویرت 70 ساله که بیش از دو هزار 
و 500 کیلومتر را از آلمان تا روسیه با تراکتوری قدیمی طی کرد، در 

ورزشگاه لوژنیکی تماشاگر دیدار تیم ملی کشورش با مکزیک بود.
نیکوالی گوالیف رئیس دپارتمان ورزش و گردشگری شهر مسکو از 
این هوادار آلمانی  به  بلیت دیدار تیم های ملی آلمان و مکزیک  اهدای 
خبر داد. این دیدار در ورزشگاه لوژنیکی برگزار شد و تیم ملی آلمان با 
نتیجه یک بر صفر برابر مکزیک تن به شکست داد. این طرفدار پرشور 
آلمانی درباره سفرش به مسکو با تراکتور گفت: در روسیه پلیس پنج بار 
مرا متوقف کرد، اما فقط برای اینکه با هم عکس یادگاری بگیریم. وی 
همچنین بهترین لحظات سفر طوالنی خود با تراکتور را آشنایی با مردم و 

پیدا کردن دوستان جدید عنوان کرد.
ویرت همچنین از مقام های شهری مسکو به دلیل اهدای بلیت دیدار تیم 

ملی کشورش با مکزیک تشکر کرد.

بخشی از سخنان شهید مصطفی چمران پس از شهادت دکتر علی 
شریعتی به این شرح است:

ای علی! همیشه فکر می کردم که تو بر مرگ من مرثیه خواهی 
گفت و چقدر متأثرم که اکنون من بر تو مرثیه می خوانم! ای علی! 
از  بزرگ تر  تو  زیرا  زار خود گریه کنم،  بر حال  من آمده ام که 
آنی که به گریه و البه ما احتیاج داشته باشی!... خوش داشتم که 
وجود غم آلود خود را به سرپنجه هنرمند تو بسپارم و تو نِی وجودم 
را با هنرمندی خود بنوازی و از البه الی زیروبم تاروپود وجودم، 
سرود عشق و آوای تنهایی و آواز بیابان و موسیقی آسمان بشنوی. 
می خواستم که غم های دلم را بر تو بگشایم و تو »اکسیر صفت« 
غم های کثیفم را به زیبایی مبّدل کنی و سوزوگداز دلم را تسکین 

بخشی. 
می خواستم که پرده های جدیدی از ظلم و ستم را که بر شیعیان علی 
)ع( و حسین )ع( می گذرد، بر تو نشان دهم و کینه ها و حقه ها 
و تهمت ها و دسیسه بازی های کثیفی را که از زمان ابوسفیان تا به 

امروز بر همه جا ظلمت افکنده است بنمایانم. 
ای علی! تو را وقتی شناختم که کویر تو را شکافتم و در اعماق 
قلبت و روحت شنا کردم و احساسات خفته و ناگفته خود را در آن 
یافتم. قبل از آن خود را تنها می دیدم و حتی از احساسات و افکار 
خود خجل بودم و گاه گاهی از غیرطبیعی بودن خود شرم می کردم؛ 
اما هنگامی که با تو آشنا شدم، در دوری دور از تنهایی به درآمدم 

و با تو همراز و هم نشین شدم. 
ای علی! تو مرا به خویشتن آشنا کردی. من ازخودبیگانه بودم. همه 
ابعاد روحی و معنوی خود را نمی دانستم. تو دریچه ای به سوی من 
باز کردی و مرا به دیدار این بوستان شورانگیز بردی و زشتی ها و 

زیبایی های آن را به من نشان دادی. 
ای علی! شاید تعجب کنی اگر بگویم که همین هفته گذشته که به 
محور جنگ »بنت جبیل« رفته بودم و چند روزی را در سنگرهای 
متقّدم »تل مسعود« در میان جنگندگان »امل« گذراندم، فقط یک 
کتاب با خودم بردم و آن »کویر« تو بود؛ کویر که یک عالم معنا 
و غنا داشت و مرا به آسمان ها می برد و ازلّیت و ابدیت را متصل 
می کرد؛ کویری که در آن ندای عدم را می شنیدم، از فشار وجود 
می آرمیدم، به ملکوت آسمان ها پرواز می کردم و در دنیای تنهایی 
به درجه وحدت می رسیدم؛ کویری که گوهر وجود مرا، لخت و 
عریان، در برابر آفتاب سوزان حقیقت قرار داده، می گداخت و همه 
ناخالصی ها را دود و خاکستر می کرد و مرا در قربانگاه عشق، فدای 

پروردگار عالم می نمود.
ای علی! همراه تو به کویر می روم؛ کویر تنهایی، زیر آتش سوزان 
عشق، در توفان های سهمگین تاریخ که امواج ظلم و ستم، در دریای 
بی انتهای محرومیت و شکنجه، بر پیکر کشتی شکسته حیات وجود 

ما می تازد. 
ای علی! همراه تو به حج می روم؛ در میان شور و شوق، در مقابل 
ابهت و جالل، محو می شوم، اندامم می لرزد و خدا را از دریچه چشم 
تو می بینم و همراه روح بلند تو به پرواز درمی آیم و باخدا به درجه 
وحدت می رسم. ای علی! همراه تو به قلب تاریخ فرومی روم، راه و 
رسم عشق بازی را می آموزم و به علی بزرگ آن قدر عشق می ورزم 

که از سر تا به پا می سوزم.
ای علی! همراه تو به دیدار اتاق کوچک فاطمه می روم؛ اتاقی که 
اتاقی  است؛  بزرگ تر  تاریخ  همه  و  دنیا  از  کوچکی اش،  همه  با 
نبّوت  با  را  بزرگ، آن  پیغمبر  دارد و  به مسجدالنبی  که یک در 
خود مبارک کرده است، اتاق کوچکی که علی )ع(، فاطمه )س(، 
زینب )س(، حسن )ع( و حسین )ع( را یکجا در خود جمع نموده 
است؛ اتاق کوچکی که مظهر عشق، فداکاری، ایمان، استقامت و 

شهادت است. 
نشان  را  کوچک  فاطمه  که  آنجا  است  دل انگیز  چقدر  راستی 
دست های  با  را  بزرگوارش  پدر  خاک آلود  صورت  که  می دهی 
بر  بی هوش  را که  او  بغل  زیر  و  نوازش می دهد  بسیار کوچکش 

زمین افتاده است، می گیرد و بلند می کند! 
ای علی! تو »ابوذر غفاری« را به من شناساندی، مبارزات بی امانش 
را علیه ظلم و ستم نشان دادی، شجاعت، صراحت، پاکی و ایمانش 
کردی،  تصویر  زیبا  چه  را  آهنین اراده  پیرمرد  این  و  نمودی  را 
»ابن کعب«  فرق  بر  به دست گرفته،  را  استخوان پاره ای  وقتی که 
را  ابوذر  ضجه آسای  فریاد  من  می اندازد!  راه  به  خون  و  می کوبد 
از حلقوم تو می شنوم و در برق چشمانت، خشم او را می بینم، در 
سوزوگداز تو، بیابان سوزان ربذه را می یابم که ابوذر قهرمان، بر 

شن های داغ افتاده، در تنهایی و فقر جان می دهد... . 
به جنگ  طاغوت ها  و  شیطان ها  با  معاصر،  دنیای  در  تو  علی!  ای 
پرداختی، با زر و زور و تزویر درافتادی؛ با تکفیر روحانی نمایان، با 
دشمنی غرب زدگان، با تحریف تاریخ، با خدعه علم، با جادوگری 
هنر روبه رو شدی، همه آنها علیه تو به جنگ پرداختند؛ اما تو با 
معجزه حق و ایمان و روح، بر آنها چیره شدی، با تکیه به ایمان به 
خدا و صبر و تحمل دریا و ایستادگی کوه و برندگی شهادت، به 
مبارزه خداوندان »زر و زور و تزویر« برخاستی و همه را به زانو 

درآوردی. 
ای علی! دین داران متعّصب و جاهل، تو را به حربه تکفیر کوفتند 
و از هیچ دشمنی و تهمت فروگذار نکردند و غرب زدگان نیز که 
ارتجاع  تهمت  به  را  تو  می نامیدند،  »روشنفکر«  به دروغ،  را  خود 
کوبیدند و اهانت ها کردند. رژیم شاه نیز که نمی توانست وجود تو 
را تحّمل کند و روشنگری تو را مخالف مصالح خود می دید، تو را 

به زنجیر کشید و باالخره... »شهید« کرد... .

مرثیه شهید چمران در سوگ دکتر شریعتی


