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شبکه

شعر افشین عالء برای درگذشت
آیتاللههاشمیرفسنجانی

افش�ین عال در س�رودهای؛ ی�اد و خاطره آیتاهلل هاش�می
رفسنجانی را گرامی داشت.
هرچند رفتهای به توای یار دلخوشیم
با خاطرات کهنه دیدار دلخوشیم
ما عاشقان کوی ترا عاقالن شهر
انکار اگر کنند ،به انکار دلخوشیم
زخم زبان شنیدن و باز از تو دم زدن
عمریست تا که ما به همین کار دلخوشیم
از آن سحر که روزه هجران شروع شد
ای ماه ناتمام! به افطار دلخوشیم
پرچینی از خیال ،میان شما و ماست
همسایه با توایم و به دیوار دلخوشیم
از شکر و از شکایت ما بیخبر نباش!
دلخوشیم...
بسیار دل شکسته و بسیار
عصرایران

روی این دیوار نوشته شده«:هرگاه اين خط ،مستقيم بشود ،ناگهان همه دوستت خواهند داشت ».پر بیراه
نگفته اس��ت .قصه تلخی اس��ت اما واقعیت دارد .زمانی که هستند قدردان این حضور نیستیم ،اما وقتی
ی کاش.
میروند به یکباره عزیز میشوند .ای کاش اینگونه نباشد .ا 

منتشرکنندهخبرشروع
جنگ جهانی دوم درگذشت

خبرنگاری ک��ه به عنوان اولین نفر ،خبر آغاز جنگ جهانی دوم
را مخابره کرد ،در  ۱۰۵سالگی درگذشت« .کلر هالینگورث» که
در س��ال  ۱۹۳۹میالدی ابتدا به عنوان یک فعال صلح و سپس
ب��ه عنوان خبرنگار نیمهوقت در روزنامه دیلی تلگراف لندن کار
میکرد ،در بازدید از مرز لهس��تان و آلمان اولین کس��ی بود که
هجوم دس��تهای از تانکهای ارتش نازی را به س��مت لهستان
دید و مهمترین خبر قرن بیس��تم میالدی یعنی آغاز جنگ دوم
را مخابره کرد« .هالینگورث»  ۲۷س��اله طی گزارش��ی در تاریخ
 ۲۹اوت  ۱۹۳۹با تیتر « ۱۰۰۰تانک وارد مرز لهستان شدند» در
روزنامه دیلیتلگراف به آن پرداخت.

گریههای ظریف بر س��ر جنازه بیجان آیتاهلل هاش��می
پایان��ی ندارد .او نیک میداند ک��ه یکی از حامیان اصلی
خود را از دست داده است .رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام از برجام بهشدت دفاع میکرد و معتقد بود
باید از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را کرد.

تصویری از یک روزنام ه فرانسوی که در سال 1896
نقاش��یای از ترور ناصرالدین ش��اه قاجار را چاپ
کرده اس��ت .ناصرالدین ش��اه طوالنیترین دوره
پادش��اهی را در می��ان قاجاریان داش��ت .وی به
ش��کرانه پنجاهمین سالگرد س��لطنت به زیارت
حض��رت عبدالعظیم در ش��هر ری رفت اما میرزا
رضا کرمانی ،او را به گلوله بست .این ترور بازتاب
جهانی داشت.

مراسم تشییع آیتاهلل هاش�می جلوههای بسیاری
داش�ت .پیر و جوان در آن حضور داشتند .جوانانی
که حتی تیپ و آرایش�ان با قرائت رس�می متفاوت
اس�ت .بیحکمت نبود که ناظران گفتند روز تشییع
آیتاهلل ،روز اتحاد بود.

شامغريبانمردمرفسنجان
درموزهآیتاللههاشمیرفسنجانی

واکنش مسجد جامعی به نشریه شهرداری

احمد مسجد جامعی ،عضو شورای شهر تهران در واکنش به طرح جنجالی نشریه شهرداری تهران در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :دیروز آن چراغ قرمز روی جلد آن نشریه سبز شد و مردم نشان دادند که به گمانشان
ش��اه و گدا کیس��ت ودختر گلفروش به چهکسی اعتماد کرده است ...دیروز مردم نشان دادند که اگر کسی
گامی به سوی آنها بردارد ،آنان گامهای بلندتری به سویش برمیدارند».

