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می زنم من در این شب بر حافظ تفأل
تا بگویم با تو هستم با تو هستم

از برای رخ زیبای تو حافظ به من گفت
» اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که   عشق آسان نمود 

اول ولی افتاد مشکل ها «
امشبم در این یلدا با تو شبی طوالنیست

در کنار تو دلم طوفانیست
مرا ای آشنا هر دم نظری کن

که در این شب روی من
با چشمان تو روشنایی است

شب چله شب عشق و سرور است
سردی زمستانم با نور چشمان تو گرم است

نویسنده:
مریم عباسی

خــاکــــستـرـــی

یلدا رسید
روســیه: در طوالنــی تریــن شــب ســال ، مردم روســیه 
بــه دعــا و نیایــش مشــغول مــی شــوند و از یکدیگــر 
بــا نــان و پنیــر و عســل پذیرایــی مــی کننــد آن هــا 
ــر  ــه یکدیگ ــد و ب ــی کنن ــی م شهرهایشــان را چراغان

کلوچــه خانگــی هدیــه مــی دهنــد
ژاپــن: ژاپنــی هــا بــرای دور کــردن ســرماخوردگی  و 
انــرژی هــای منفــی حمــام مرکبــات  مــی گیرنــد ، در 
ایــن حمــام آن هــا تعــدادی لیمــو و پرتقــال را در وان 
مــی ریزنــد و بــه حمــام گرفتــن مشــغول مــی شــوند

کــره: مــردم کــره در ایــن روز غذایــی از برنــج و 
ــام سائیلیســم  تهیــه مــی کننــد  ــا ن لوبیــای قرمــز ب
. آن هــا بــرای دور کــردن ارواح خبیــث از خانــه 
هایشــان مایــع مخصــوص در اطــراف آن مــی ریزنــد.

نویسنده: زهرا گوبالی زاده

مـاه دلـداده بـود به خورشـید ؛ ولی هیـچ وقت فرصت 
پیـدا نمـی کرد کـه  از راز دلـش برای خورشـید بگه ، 
چـون هروقـت خورشـید از پیـش مـاه رد می شـد ماه 
خوابیـده بـود تـا ایـن کـه مـاه یـه شـب فکر یـه چاره 
کـرد بعـد از کلـی فکـر ، تصمیمـش ایـن شـد کـه به 
سـتاره ی کناریش بگه موقع رد شـدن خورشـید ، ماه 
رو بیـدار کنـه سـتاره هـم اون شـب حواسـش و خوب 
جمـع کـرد تـا بتونـه بیـدار بمونـه . باالخـره مـاه تـو 
زمانـی که باید به کمک سـتاره بیدار شـد و خورشـید 
اون شـب یکـی دو دقیقـه دیـر تر طلـوع کـرد  و  اون 

شب شـد شـب یلدا. 
از اون بـه بعـد ایرانیـا اخرین شـب پاییـز و آذر ماه که 
درازتریـن شـب سـاله تـا دیر وقـت کنار هم میشـینن 
و همدیگـه رو سـرگرم مـی کنـن تا غم نبود خورشـید 
و تاریکـی و سـرمای اون شـب روحیـه شـونو تضعیـف 
نکنـه و هـر چه بـه روز نزدیک تـر میشـن و از این که 
پایـان تاریکی و سـیاهی ، سـپیدی و روشـناییه ، امید 

رو تـوی دل هـا زنده مـی کنه.  
نوسنده: مونا صالحی مجد

شب یلدا در دیگر کشورها

دلداده
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تخلیـه ی اسـتعدادها؛ بلکـه بـرای نجـات همـون رفقا 
از شـر میـوه هاییـه که نتونسـتن ذوق و قریحشـون رو 
تـاب بیـارن و زیـر بـار اون همـه اسـتعداد از هسـتی 
سـاقط شـدن یا به عبارتـی برا تزئین، جالـب از آب در 
نیومـدن  ... اون موقـه اس کـه منـو مینـا مثـل میتـی 
کومـان و زورو سرمیرسـیم و رفقـا رو از شـر ایـن میوه 
هـای بخـت برگشـته نجـات میدیـم و اونـا رو نـوش 
جـان مـی کنیم؛ وظیفه ای بسـی سـنگین کـه البته و 

ماشـااهلل سـه سـاله خـوب از پسـش براومدیم ...
پارسـال  مـا فرهنگیـا کمـی متفاوتـره! مثـا  یلـدای 
تئاتـری نیم سـاعته داشـتیم و تونسـتیم بعد دوسـال، 
بـا وجـود انبـوه مخالفتای عمـه کوکـب و در نبود هوو 
، بانـو تهرانـی رو علی صـداق المعلوم که عبارت اسـت 
از یـک جلـد کام ا... مجیـد ..آینـه و شـمعدان و دو 
ربـع  سـکه بـه نیـت طفـان مسـلم بـه عقـد اردالن 
)اردو( در بیاریـم ... در نهایـت بـا جشـن و پایکوبـی و 
خالـی کـردن ظـروف به بهتریـن حالت ممکـن یلدا به 

 .. پایان رسـید 
الزم بـه ذکـره که افراد به 48سـاعت اسـتراحت مطلق 

جهـت هضم و شـروع فعالیت روزمـره نیازمندند..
میشـد  تـر  طوالنـی  دقیقـه  چنـد  شـبا  همـه  کاش 
و سـاز همـه  پربـود  اینجـوری همیشـه یخچاالمـون 
دورهمیامـون کـوک ... ولـی بهتِر بگم کاش همه شـبا 
مثل شـب یلـدا هنر جوگیر کـردن و هندونـه زیر بغل 

گذاشـتن آدمـا رو بلـد بـودن... همیـن...                                                                                                     
نویسنده: ناشناس

ادامه خوش مزه ترین شب سال

انجمن اسامی دانشجویان صاحب امتیاز: 
سید احمد موسوی         سردبیر: 

رضا باغجری  مدیر مسئول: 
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سخن نخست
وقتی کم سـن وسـال تـر بـودم اتفاقات اطـراف برام 
معنـی چندانـی نداشـت و مهم نبـود در محیطی که 
زندگـی مـی کنـم یـا حتـی در کشـورم چـه اتفاقی 
افتـاده و ایـن برام مسـخره بود که پـدرم و اطرافیانم 
خیلـی بـه اتفاقـات روزمـره ی داخل و حتـی خارج 
ازکشـور توجه مـی کنن و یک سـره پیگیر خبرهای 
تلویزیونـی هسـتن امـا ایـن بـی تفاوتـی فقـط یـک 
علـت داشـت چـون مـن نمـی دونسـتم تمـام ایـن 
جریـان هـا و حـوادث روی  زندگـی مـن ، خانواده و 
تمـام مـردم تأثیر میگـذارن. بله درسـته تأثیر و این 
بـه معنـی کوچـک تریـن رخ داد در هسـتی اسـت 
کـه مـی تونـه زندگـی شـما و خیلیـارو تغییـر بده و 
ایـن رو زمانـی فهمیـدم کـه وارد محیط دانشـگاهی 
شـدم جایـی کـه اگـه درسـت از اون بهـره ببریم به 
مـا دیـدگاه خیلـی جالب و خـوب از زندگـی می ده 
و باعـث افزایـش درک وفهـم مـا مـی شـه. امـا االن 
متوجـه شـدم کـه رخ داد هـای اطـراف مـا بسـیار 
مهـم هسـتن و بایـد  بـه اون ها پرداخته بشـه راجع 
بـه اونـا فکـر بشـه و حتـی بـرای بعضـی از  اون هـا 
کـه نیـاز بـه راه کار دارن یـک راهـکار مناسـب ارائه 
بشـه بـه همیـن دلیـل تصمیم گرفتـم تـا در نهادی 
فعالیـت داشـته باشـم که وظیفـه اش آگاه سـازی و 

تأمل در باب معنی و چیستی انقالب
ــردم  ــای م ــوده ه ــه ت ــت ک ــردی اس ــالب رویک انق
علیــه شــرایط و وضــع حاکــم اعتــراض مــی کننــد 
ــرایط  ــک ش ــاد ی ــت ایج ــراض در جه ــن اعت و ای

ــد.  ــی باش ــده آل م ــی و ای آرمان
تفاوت انقالب و کودتا

بعضــی هــا )تــوده هــای مــردم( ماهیــت انقــالب و 
کودتــا را یکــی مــی داننــد. در حالــی کــه انقــالب 
جریــان و حرکتــی طوالنــی مــدت مــی باشــد امــا 
کودتــا محــدود بــه یــک عــده ای کــه در مقابــل یک 
قــدرت دیگــر قیــام مــی کننــد اســت و همینطــور 
ــل  ــی هســت مث ــدف نهای ــد ه ــدت و فاق ــاه م کوت
کودتــای مصــر ســال 1952م. تاریخچــه ی انقــالب 
در طــول تاریــخ سیاســی ایــران. تاریخچــه ی 
انقــالب در طــول تاریــخ سیاســی ایــران بــه دوران 
خواجــه نصیــر الدیــن توســی بــر مــی گــردد کــه در 
ــه مغــول هــا اتفــاق افتــاد وقتــی ایــن  زمــان حمل
قــوم بــه ایــران لشکرکشــی کــرد علمــا و روحانیــون 
را قتــل عــام کردنــد و بعــد از آن در دوره ی صفویــه 
ــم  ــی بودی ــاد مقاومت ــالب اقتص ــن انق ــاهد اولی ش
ــالب  ــروطه و انق ــی ، مش ــت جنگل ــه نهض در ادام

اســالمی رخ مــی دهــد. 
ــوت  ــاط ضعــف وق ــا نق ــن انقــالب ه درهمــه ی ای
ــالب در  ــوت انق ــاط ق ــه نق ــت ازجمل ــود داش وج
زمــان صفویــه ایــن بــود کــه حکومــت واعتقــادات 
در  نقطــه ی ضعــف  بودنــدو  هماهنــگ  باهــم 
ــع  ــل وقای ــردم در تحلی ــی م ــی بصیرت ــروطه ب مش

ــود. ــی ب تاریخ

گرگ در لباس گوسفند

حتمـا در کوچـه و خیابـان و اجتماعـات مردمی این 
جمـالت را شـنیده ایـد کـه ؛ انقالب کردیـم که چه 
؟ ایـن بـود آرمـان هـای امـام ؟ چـی دادیـم و چـی 
گرفتیـم ؟ و ...چنـد سـوال بـزرگ دیگر کـه هرکدام 
بسـیار چالش برانگیز اسـت ..که مشـکل از کجاسـت 
؟ کجای کار می لنگد؟ این شـبه ها و عالمت سـؤال 
هـا به طور نامحسـوس در حال کلیـد زدن پروژه ای 
بـه نـام »تلقین نـاکار آمدی نظام جمهوری اسـالمی 
بـه مـردم و پـروژه های تطهیـر رژیم پهلوی« اسـت. 
پـروژه ای کـه رهبـر فرزانه انقالب و نخبـگان متعهد 
انقالبـی از آن بـه عنـوان فتنـه ی جدیـد یـاد مـی 
کننـد. شـاید اعتراضـات و مطالبـات سراسـری و بـه 
حـق مـردم مظلوم و رنـج دیده را ) با هنجار شـکنی 
و اغتشـاش عـده ای احمـق متاسـفانه بـه حاشـیه 
رفـت ( بتـوان تلنگـر بـه جـا و مناسـبی بـرای بـه 
دسـت آوردن پاسـخ این سـؤال ها دانسـت . همه ی 
مـردم مظلـوم از وضـع موجـود گله مندنـد ! همه ی 
مسـتضعفین از بـی عدالتـی ها شـکایت دارند ! همه 
ی جوانـان عزیـز ایرانـی از بـی کاری و بالتکلیفـی 
بـه سـتوه آمـده انـد ...همـه و همـه و همـه ... هیـچ 
فرقـی نمـی کنـد از هـر جنـاح و بـا هـر عقیـده ای 
کـه باشـیم امـروزه در این مشـکالت دسـت و پا می 
زنیـم . امـا راه حـل چیسـت؟ راه چـاره یـک عبارت 
سـاده امـا در عیـن حـال پـر مغـز و کاربردی اسـت 
»نـو گرایـی در حکومـت ، پایبنـدی بـه حاکمیـت« 

کـه  باورنـد  ایـن  بـر  امـر  نظـران  صاحـب  امـروزه 
بسـیاری از ارگان هـا و سـازمان هـای موجـود در 
سیسـتم اداره کننده کشـور ، کارآیـی الزم را ندارند 
و نیازمنـد تغییـرات بنیادیـن و اساسـی هسـتند ، 
چـه در مسـئولیت هـا ، چـه در روال کاری اداری 
و چـه در رویکردهـا و عملکردهـا. اعتقـاد بـر ایـن 
اسـت کـه تغییـر و اصـالح سـاختار بایـد از قـوای 3 
گانـه آغـاز شـود . اگـر قـوه  قضائیه با مفسـدین یقه 
سـفید مطابـق قانـون عمـل کنـد و بیـن محرومین 
و اشـراف تفاوتـی قائـل نشـود و برایـش فرقـی نکند 
کـه بـرادر فـالن رئیـس جمهور باشـد یا بـرادر فالن 
معـاون، اگـر مجلـس شـورای اسـالمی جـای البی و 
بانـد بـازی نماینـدگان و فروختن امتیازات و سـلفی 
گرفتـن بـا فـالن زن خوشـتیپ غربـی نباشـد و اگر 
دولـت ، جـوالن گاه وزرای میلیـاردی و بـی درد و 
لیبـرال هـا وتکنو کـرات ها نباشـد اعتماد مـردم به 
نظـام بیـش از بیـش مـی شـود. البتـه در ایـن الگـو 
تفاوتـی میـان سـازمان های تحـت امر مقـام معظم 
رهبـری و دیگـر بخش هـا قائل نیسـتیم و معتقدیم 
کـه ایـن ارگان هـا و سـازمان ها هـم بایـد تغییراتی 
ایجـاد کننـد . از ارگان هـای نظامـی گرفته تـا بنیاد 
مسـتضعفان و سـازمان صدا و سـیما و ... البته مقام 
معظـم رهبری نیز بـا انتصاب مهندس فتاح ریاسـت 
کمیتـه امداد و تولیت آسـتان قدس رضـوی به آیت 
اهلل سـید ابراهبـم رئیسـی ، بـه نوعـی آغـاز گـر این 
الگـو شـده انـد چراکه پـس از ایـن انتصابات شـاهد 
تحولـی عظیم در سـطح کمیتـه امداد امـام خمینی 

)ره( و آسـتان قـدس رضـوی بـوده ایم. البتـه مردم 
نیـز نقـش ویـژه ای در ایـن نوگرایـی دارنـد، کـه 
اولیـن حرکـت انتخابات اسـفند 98 مجلس شـورای 
اسـالمی اسـت. اگر مـردم در انتخاب هایشـان دقت 
کننـد و مسـئولینی را انتخـاب کننـد کـه بـا درد 
مـردم بیگانـه نباشـند و از جنس مردم باشـند و اگر 
مسـئولین بـه جوانـان ایـن مرز و بـوم اعتمـاد کنند 
ان شـاءاهلل بـا اسـتعانت از خدای متعـال و یاری امام 
زمـان و رهبـری هوشـمندانه آیـت اهلل خامنـه ای 
روزهـای روشـنی در پیـش روی ملـت شـریف ایران 

اسـت. ان شاءاهلل

رشـد فکـری خـودم و محیـط پیرامونم باشـه وباعث 
بشـه کـه مـن و بقیـه دغدغه هایـی را بـرای زندگی 
االن دسـت شماسـت  باشـیم. چیـزی کـه  داشـته 
درواقع وسـیله ای برای آگاه سـازی در مورد مسائلی 
اسـت کـه شـاید از اون ها بـی اطالع باشـین و هیچ 
دغدغـه و مطالبـه گـری بابـت اونا نداشـته باشـین.  
مفهـوم همـه ی  چیزهایـی رو کـه گفتـم میتونـم 
تـوی یـه جملـه به شـما هدیه کنم همیشـه نسـبت 
بـه محیـط اطرافتـون کنجـکاو و ریزبیـن باشـین و 
سـعی کنین بـرای خودتـون هدفمنـد کار کنین واز 
گرفتـن چیزهایـی کـه حق شماسـت نترسـید چون 
حـق شماسـت کـه اون هـا رو  داشـته باشـین اگـر 

خودتـون رو الیـق بدونین.

رضا باغجری، کارشانسی مدیریت بازرگانی

سید احمد موسوی، کارشانسی ماشین آالت دریایی

خانم منا صالحی مجد، کارشناسی شیالت
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انقالب اسالمی پیشرفت یا پسرفت؟
اسـالمی  انقـالب  آیـا    1396 تـا   1357 سـال  از 
پیشـرفت داشـته یـا پـس رفـت ... ایـران درهمیـن 
39سـال مـورد حملـه صـدام بعثـی قـرار گرفـت، او 
بـا تمـام قـدرت،  بـا حمایـت دنیـا ، بـه ایـران تـازه 
انقـالب کـرده هجـوم آورد ؛ امـا هـزاران جـوان زیر 
پرچـم اهـل بیت  یـک وجـب از خاک کشـورمان را 
بـه آن هـا ندادند. فقط الزم هسـت 39سـال انقالب 
مـا را بـا انقـالب هـای بـزرگ جهـان مثـل انقـالب 
اکتبـر  انقـالب   ، الجزایـر  انقـالب   ، فرانسـه  کبیـر 

روسـیه، انقـالب صنعتـی آمریـکا مقاسـیه کنیـد.
حواسـمان باشـد که در این 39سـال، حدود 9 سـال 
جنگ،3۰سـال هـم بزرگتریـن تحریـم هـای تاریـخ 
بشـر بـرای جمهوری اسـالمی رقم خـورد ولی هرگز 
تسـلیم  و روز بـه روز بـر امنیتـش افـزوده شـد ؛ به 
طـوری کـه االن جـزء قـدرت مندتریـن کشـورهای 
منطقـه و ابرقـدرت جهـان اسـالم مـی باشـد ؛ آن 
هـم درایـن  سـال هایـی کـه اندیشـمندان مـا تـرور 
میشـدن ایـن ها همـه از نعمت های انقـالب و خون 
شـهیدان و وجـود رهبـر فرزانـه انقالبـی و جوانـان 
بابصیـرت انقالبی اسـت. اصـل نگاه کالن بـه انقالب 
اسـالمی ایـن اسـت کـه ببینیـم مـادر زمینـه هـای 
مختلـف کجـا بودیـم واالن کجـا هسـتیم. در پرتـو 

مقاومـت ملـی ایـران اسـالمی تاکنون:
 1( اردوسمنانمونیزم و ابرقدرت شوروی فروپاشید

 2( دشـمن بعثـی عـراق بـه ریاسـت صـدام پـس از 
هشـت سـال تحمیـل جنـگ نابـود گردیده اسـت

 3( خاورمیانـه بـه ویتریـن شکسـت سیاسـت هـای 
آمریـکا تبدیل شـده اسـت.

 4( راهبرد هسـته ای جمهوری اسـالمی در استقالل 
و تکمیل چرخه  ی سـوخت به ثمر رسـیده اسـت 

 5( ملتهـای مظلـوم جهـان در عـراق ، افغانسـتان، 
فلسـطین ، غـزه، لبنـان و … بـا الهـام از انقـالب 

ایـران بـه الگـوی مقاومـت روی آورده انـد

 6( ذهنیـت شکسـت ناپذیـری رژیـم صهیونیسـتی 
محو شـده اسـت.
استقالل سیاسی

بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی پرونـده رژیـم دسـت 
نشـانده آمریـکا پـس از 37 سـال حکومـت ذلیالنـه 
بسـته شـد و در واقـع بـه حضـور 2۰۰ سـاله غربـی 
هـا در ایران پایان بخشـید. اسـتقالل سیاسـی مردم 

ایـران سـبب گردیده؛
 1( مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم گردند

 2( ایـران از نقـش آفرینـی ژاندارم منطقـه به عنوان 
عامـل آمریـکا رها گردد.

عنـوان مرکـز جاسوسـی  بـه  آمریـکا   3( سـفارت 
گـردد. تسـخیر  ایـران  در  آمریـکا 

 4( حکومـت جمهـوری اسـالمی جایگزیـن رژیـم 
موروثـی سـلطنتی اسـتبدادی شـود.

 5( دسـت اسـتعمارگران شـرق و غـرب از چپـاول 
امـوال ملـی کشـور کوتـاه گـردد.

 6( الگوی نظام دینی اسالم به جهان عرضه شود.
 7(  حکومـت اسـالمی شـیعی بـر پایه والیـت فقیه 

برپا گـردد. و...
انقالب روحی

انقـالب  لطیـف  و  خطیـر  دسـتاوردهای  جملـه  از 
تحـول روحـی مردمـی  و  انقـالب  ایـران،  اسـالمی 
اسـت کـه در پرتـو فرهنـگ منحـط شاهنشـاهی و 
تهاجـم فرهنـگ برهنگـی غرب در منجالب فسـاد و 
مادیـت غـرق شـده بـود . اگر چـه متدینیـن جامعه 
در مسـیری خـالف رونـد عمومـی جامعـه،  بـرای 
حفـظ دیانـت و شـعائر اسـالمی تـالش مـی کردنـد 
امـا ایـن عده مشـابه اقلیتـی از جامعه کنونـی بودند 
کـه بـرای حرمـت شـکنی و بـی قانونـی بـه دنبـال 
در چنیـن  نفسـانی خویـش هسـتند حـال  امیـال 
انقـالب  سـایه  در  روحـی  تحـول  چنـان  شـرایطی 
اسـالمی پدیـد آمـد کـه بـه تعبیر امـام راحـل )ره( 
نمـی توان اسـمی جز یک دسـت غیبـی در کار بود، 

بـر آن نامـی گذاشـت.

چرا انقالب ؟
تـا دیگرهیـج کـس جـرات نکنـد  انقـالب کردیـم 
ایرانـی  و  سـگ  بنویسـد:ورود  اش  مغـازه  برسـردر 
ممنـوع ... انقـالب کردیـم تـا تنهـا مصـرف کننـده 
نباشـیم، خـود نیـز بخواهیـم و بتوانیـم و بسـازیم ...

انقـالب کردیـم تـا بتوانیـم ثابـت کنیم کـه این قدر 
قدرتمندیـم کـه جـزء مهـم تریـن تیترهـای خبری 
و پاراگـراف هـای سـخنوری بـه اصطـالح ابـر قدرت 
هـای جهانیـم ... مـا ایرانـی هسـتیم ایرانـی کـه بـا 
انقـالب خـود، معادلـه تقسـیم قـدرت بیـن شـرق 
و غـرب را در هـم شکسـت ... مـادر انقالبمـان بـی 
اسـلحه بـر آنانی کـه بر جوانانمان اسـلحه کشـیدند، 
پیـروز شـدیم ... مـی گوینـد آب و بـرق مجانـی؟! 
هیهـات از ایـن گزافـه گویی هـا ، انقـالب را به بهانه 
ی چـه ایـن گونـه لگدمـال مـی کننـد؛ هیـچ کـس 
بـه آرزوی ّآب وبـرق مجانـی سـینه ی خـود را ملجأ 

گلولـه هـای سـربی نمی کنـد ...
انقـالب اسـالمی به پشـتوانه ی این ملت پیروز شـد 
مـا انقـالب کردیـم تـا آمریـکای روبـاه کـه نوچه ی 
اسـرائبل نسـل کـش اسـت، حتـی از توهـم این که 
شـاید ایران بمب هسـته ای بسـازد خـواب خوش به 
خـود نبینـد ... همـه ی عالـم مـی دانند، اگـر ایرانی 
بخواهـد ، پرونـده ی مـزدوران عالم را چنـان در هم  
میپیچـد کـه کال از صفحـه ی روزگار محـو خواهند 
شـد ... البتـه از 25 سـال آینده چیزی نمانده اسـت  
انقـالب مـا مقدمـه بـود؛ متـن  اصلـی هنـوز مانـده 
اسـت ... آینـده سـاز کشـورم، بیـدار بـاش و آگاه؛ 
نگـذار زوزه ی گـرگ هـای زخمـی تـورا بـه خـواب 
ببـرد، اگـر تو بخوابـی، انقـالب را آب خواهد بـرد ... 
واگـر بـرد، تنهـا تـو میمانـی و یـک نفـر دیگـر ... 
یـک نفـری کـه منتظـر بصیـرت تاریخـی و مقدمـه 

سـازیتان بـود ...
ولی تو غافل بودی و خواب ماندی

نویسنده: خانم بچاری

خانم زهرا بچاریخانم زینب امیری، کارشناسی زیست دریا
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ریزگردها ی خوزستان
بنابر آمارهای ارائه شـده توسـط سـازمان هواشناسی 
کشـور میانگیـن روزهـای غبـار آلود در طی 5 سـال 
گذشـته در شـهرهای اهواز،آبادان،بوشـهرو کرمانشاه 
بـه ترتیـب 68،76،75و27 روز درسـال بـوده اسـت. 
در پژوهشـی کـه در سـال 1385 بـه انجـام رسـیده 
اهـواز بـه عنـوان اصلی ترین شـهری کـه در معرض 
وزش بـاد شـمال و بادهـای گـرم شـمال غربـی قرار 
ریزگـرد  ذرات  معـرض  در  آن  دنبـال  وبـه  داشـته 
ناشـی از کشـورهای غربـی به خصوص کشـور عراق 

در طـول فصـل بهار قـرار مـی گیرد. 
در حـال حاضـر مـردم و دانشـگاهیان و متخصصین 
اسـتان خوزسـتان و هـم چنین مسـئولین کشـوری 
واسـتانی بایـد قدمـی بـزرگ در جهـت رفـع ایـن 
اسـتان  گیـر  گریبـان  هاسـت  سـال  کـه  مشـکل 
خوزسـتان اسـت برداریـم کـه مقـام معظـم رهبری 
پیرامـون این معظل و در مواجهه با آن 15۰ میلیون 
دالر اعتبـار از صنـدوق توسـعه ملـی تخصیـص داده 

انـد امـا ایـن اقـدام کافـی نبـوده و نخواهد بـود و ما 
همگـی باید قدم در رفع مشـکل خوزسـتان برداریم 
تـا هـوای پـاک را دوبـاره بـه خوزسـتان برگردانیم.

مصاحبـه با دکتر عسـکری اسـتاد رشـته مهندسـی 
زیسـت محیط 

1( منشاء ریزگردهای خوزستان چیست؟؟
ریزگردهـا منشـاء داخلی و خارجی دارند که منشـاء 
داخلـی در ایـران شـامل چند کانون غبار می باشـند 
اکثـرأ مناطقـی هسـتند کـه اکوسیسـتم آبـی بودند 
و ازبیـن رفتنـد مثـال تـاالب بودنـد وخشـک شـدند 
امـا اغلـب منشـاء خارجـی دارنـد کـه از کشـورهای 
منطقه شـامل سـوریه ،عربسـتان،عراق و کویت غبار 

رابـه سـمت ما مـی آورند.
2(ممکـن اسـت دلیل بـه وجـود آمـدن ریزگردها و 
نقـش مـا انسـان ها در حـل ایـن مشـکل را توضیح 

دهید؟؟
اصلـی تریـن دلیـل کـه عامـل طبیعی اسـت کمبود 
آب و خشکسـالی هـای مـداوم، باعـث شـده رطوبت 

راه کارهای پیشنهادی به منظور مدیریت پدیده ریزگرد
 1( دیده بانی و پایش شدت و وسعت گردوغبار

سـازمان مجری: سـازمان فرودگاه، سـازمان هواشناسـی، سـازمان محیط زیست. 
تعدادفعالیـت هـا و پـروژه هـا: 11. پـروژه هـای شـاخص: شـبکه سـنجش ذرات 

معلـق و گازهـای آالینـده، شـبکه ایسـتگاه هـای خـودکار هواشناسـی، مرکـز 
سـنجش ماهـواره ای، تجهیـز فـرودگاه هـا بـه سیسـتم هـای ویـژه هوانوردی

 2( پیش بینی و هشدار وضعیت گردوغبار
 سازمان مجری: سازمان حفاظت محیط زیست 

تعداد فعالیت و پروژه ها: 6
 3( اطالع رسانی و آموزش همگانی 

سـازمان مجـری: سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و وزارت بهداشـت. تعـداد 
فعالیـت و پـروژه هـا: 4

 4( مقابله با گردوغبار
سازمان مجری: استانداری، سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی

اگرچـه سـهم کانـون هـای داخلـی در تولیـد غبـار کمتـر از کانون هـای خارجی 
اسـت امـا بـا توجه بـه تخریب شـدید سـرزمین و به ویـژه زمین های کشـاورزی 
از یک سـو و توسـعه بیابان وماسـه ها ی روان از سـوی دیگر، برنامه مهار کانون 
هـای داخلـی بایـد به طـور ویـژه دنبال شـود. در کنار شـیوه های مختلـف مهار، 
توجـه بـه برخـی برنامـه هـای مدیریتـی می توانـد به طـور گسـترده ای در مهار 
کانـون هـا مؤثـر واقـع گـردد. از جملـه ایـن راهکارهـا مـی تـوان بـه مـوارد زیر 

اشـاره کرد: 
 - افزایش سطح زیرکشت آبی با افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی 

 - تشویق کشاورزان به روش کشت دیمی 

خـاک به شـدت کـم شـود ودر نتیجه پوشـش های 
گیاهـی در حـال ازبیـن رفتـن هسـتند همیـن طور 
مـی  دسـت  از  خـودرا  مقاومـت  خـاک  سـاختمان 
دهنـد و ذرات خـاک مسـتعد برداشـتن بـه وسـیله 
ی خـاک هسـتند اما نقش انسـان در ایجـاد ریزگرد 
مدیریـت غلـط منابـع آب مثـال سـد سـازی اسـت 
خیلـی از اکوسیسـتم های آبـی از بین رفتـه یا مثأل 
در تـاالب هورالعظیـم جهـت اسـتخراج نفـت اقـدام 
بـه خشـک کـردن تـاالب نمودنـد همیـن طـور هر 
اقدامـی کـه باعـث بـر هـم زدن الیـه های سـطحی 
خاک شـود ازجمله عملیات کشـاورزی،تردد وسـایل 
نقلیـه و ماشـین آالت سـنگین در اراضـی طبیعـی 

باعـث تشـدید ریزگردها شـده اسـت
3( آیـا راه کارهایـی بـرای مقابلـه بـا ریزگردهـا بـه 

صـورت علمـی وجـود دارد؟
بلـه، عمـده تریـن راه کار افزایـش مقاومـت خـاک 
اسـت کـه ایـن می توانـد با باالبـردن رطوبـت خاک 
، افـزودن مـواد نگهدارنـده بـه خـاک ویـا افزایـش 
پوشـش گیاهی باشـد وایـن اقدام ها بایـد در مناطق 

منشـاء غبار باشـد
4( نقـش اقتصـادی در جلوگیـری از ایجاد ریزگردها 

؟ چیست
توسـعه پایـدار نیازمنـد ایـن اسـت کـه اکوسیسـتم 
هـای طبیعی حفـظ و از تخریب آن جلوگیری شـود 
در صـورت عـدم توجـه بـه اصـول زیسـت محیطـی 
اراضـی قطعـأ توسـعه ورونـق  و تخریـب گسـترده 
اقتصـادی مناطـق مختلـف را نیـز دچار مشـکل می 

کند
اسـتخدام  مـورد  در  شـما  کارشناسـی  نظـر   )5
متخصصیـن محیـط زیسـت، در میـزان تأثیرگذاری 

بـر روی آلودگـی شـرکت هـا چیسـت؟
بلـه قطعـا بـا توجه بـه آمـوزش هایی که بچـه های 
محیـط زیسـت مـی بینند کمـک بزرگی بـه کاهش 

آلودگـی محیـط ریسـت می تواننـد بکنند.

خانم منا صالحی مجد، کارشناسی شیالت
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مروری بر فیلم )به وقت شام(
فیلمـی حماسـی بـه کارگردانـی و نویسـندگی ابراهیـم حاتمـی کیـا بـوده و در 

جشـنواره فیلـم فجـر امسـال اکـران گردیـد.
سایر عوامل فیلم 

تهیه کننده: محمد خزاعی ؛ بازیگران: بابک حمیدیان، هادی حجازی
خارجی: پیر داغر، لیث المفتی، خالد السید، محمد شعبان، رامی عطااهلل

هـادی حجـازی فـر و بابک حمیدیان بازیگـران اصلی این فیلم هسـتند ، تعدادی 
بازیگـر ایرانـی بـه همـراه جمعـی از بازیگران مطرح سـوری و لبنانی نیـز در فیلم 
ایفـای نقـش مـی کننـد. ایـن فیلـم در سـی و ششـمین دوره ی جشـنواره فیلم 
فجـر در 8 بخـش ، نامـزد دریافـت سـیمرغ بلوریـن شـد و توانسـت 3 سـیمرغ 

 - تخصیـص حـق آب تـاالب هـا،  آبگیـر هـا و پهنه 
هـای مرطوب 

 - اجـرای عملیات تثبیت شـن هـا ی روان و درخت 
کاری در کانـون های بحرانی 

 - تهیـه برنامـه اجرای پایلوت های اسـتفاده از مالچ 
هـای غیر نفتـی در کانون های بحرانی سوسـنگرد.

قوانین
شـکار و صیـد مصـوب 1346 با اصالحـات بعدی آن 
کـه طـی آن برای حفـظ و حمایت و تکثیـر جانوران 
وحشـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت تشـکیل 
شـده و دارای شـخصیت حقوقـی مـی گـردد. قانون 
حفاظـت و بهره بـرداری از جنگل ها و مراتع کشـور 
بـا اصالحـات بعدی)مصـوب 1346/۰5/3۰(کـه طی 
ایـن قانـون حفـظ و احیـاء و اصالح و توسـعه و بهره 
بـرداری از جنـگل هـا و مراتع و بیشـه هـای طبیعی 
و اراضـی جنگلـی ملـی شـده متعلـق بـه دولـت بـه 
قانـون  باشـد.  عهـده ی جنـگل هـا و مراتـع مـی 
حفاظـت دریـا و رودخانـه هـای مـرزی از آلودگـی 
بـا مـواد نفتـی )مصـوب 1354/11/4( کـه مطابـق 
باایـن قانـون آلـوده کـردن رودخانـه هـای مـرزی و 
آب هـای داخلـی و دریای سـرزمینی ایـران به نفت 
یـا هرنـوع مخلـوط نفتـی توسـط کشـتی هـا و یـا 
سـکوهای حفـاری و جزایر مصنوعـی ممنوع و منجر 
بـه جـزای نقـدی  و حبـس می گـردد. قانـون حفظ 
و حمایـت از منابـع طبیعـی و ذخایر جنگلی کشـور 
)مصـوب  1371/7/5( کـه از تاریـخ تصویـب ایـن 
قانـون گونـه هـای درختـی کـه در سرتاسـر کشـور 

جـزء ذخایـر جنگلـی محسـوب می شـود مشـخص 
شـده و قطـع آن ممنـوع گردیـد. قانـون نحـوه ی 
جلوگیـری از آلودگـی هـوا )مصـوب 1374/2/3( که 
طـی آن کلیـه ی دسـتگاه ها و مؤسسـات و کلیه ی 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی موظـف بـه تحقق اصل 
پنجاهـم قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران 
شـدند کـه بـه منظـور پاکسـازی و حفاظـت هـوا از 
آلودگـی هـا ، مقررات و سیاسـت های مقـرر در این 
قانـون را رعایـت نماینـد. قانـون حفاظـت ، احیـاء و 
مدیریـت تاالب ها ) مصـوب 1396/2/13( به منظور 
جلوگیـری از تخریـب و آلودگـی غیـر قابـل جبـران 
تـاالب هـا و تأمیـن نیـاز آبـی ، زیسـت محبطـی ، 
تـاالب هـا و توقف فعالیـت و جبران خسـارات وارده 

بـه تصویب رسـیده اسـت.
اقدامات اجرایی در زمینه گرد و غبار 

اقدامات ملی 
 - جمـع آوری و تحلیـل داد ه های شـبکه سـنجش 
آلودگـی هـوا و شـرایط زیسـت محیطی در کشـور و 

منطقه
 - تهیـه دسـتور العمـل هـای بهداشـتی و ابـالغ آن 
بـه اسـتان هـای تحت تاثیر توسـط وزارت بهداشـت 
اعضـای  توسـط  میدانـی  بازدیدهـای  انجـام   -  
کارگـروه ملـی گردوغبـار از پـروژه های مالچ پاشـی 

بیولوژیکـی
 - ارائـه ی خدمـات بهداشـتی و درمانـی بـه هنگام 
وقـوع پدید ه ی گرد و غبار توسـط وزارت بهداشـت

اقدامات استانی
 - آمـوزش همگانـی در خصـوص مقابلـه بـا گـرد و 

غبـار در کلیـه سـطوح جامعـه 
 - تامیـن و توزیـع ماسـک مناسـب و مـورد تاییـد 

وزارت بهداشـت در میـان مـدارس و ادارات 
اسـتان  در  هـوا  آلودگـی  همایـش  برگـزاری   -  
خوزسـتان بـا دعوت از اسـتان هـای بوشـهر، فارس 
و  بختیـاری  چهارمحـال  هرمـزگان،  کرمانشـاه،   ،

1388 مـاه  دی  در  لرسـتان 
 - توسـعه ی فضای سـبز در مناطق شـهری توسـط 

شـهرداری ها 
نهـال کاری در  انجـام عملیـات مالـچ پاشـی و   - 

طبیعـی منابـع  توسـط  خوزسـتان  اسـتان 
مشکالت سد گتوند و سرنوشت آن

در حـال حاضـر خروجـی سـد گتونـد کـه تـا پیش 
از آبگیـری سـد در محـل سـد تنظیمی گتونـد ) به 
جـز مواقـع سـیالبی و آوردهای حجیـم میان حوضه 
ای باالدسـت (بـه نـدرت هدایـت الکتریکـی آن بـه 
8۰۰ تـا 9۰۰ میکرومـوس بـه سـانتی متـر مکعـب 
مـی رسـید در حـال حاضر ودر خـوش بینانـه ترین 
حالـت 12۰۰ میکرومـوس بـه سـانتی متر بـوده که 
در برخـی ازایـام بـه 17۰۰ میکرومـوس بـه سـانتی 
متـر می رسـد که بـا افزایش شـوری رودخانه کارون 
از باالدسـت ورود ورود بـه جلگـه ی حاصـل خیـز 
خوزسـتان مـی گـردد شـوری اراضـی پایین دسـت 
سـد و افـت تولید محصوالت کشـاورزی در حوضه ی 

آب ریـز رودخانـه ی کارون و دز 

بلوریـن بهتریـن کارگردانـی و بهتریـن صـدا گـذاری را دریافت کند.
حاتمـی کیـا  فعالیـت هـای سـینمایی خـود را بـا سـاخت فیلـم هـای کوتـاه و 
مسـتند در رابطـه بـا سـینمای جنـگ آغـاز کـرد . او بـرای سـاخت فیلـم آژانس 
شیشـه ای جایـزه ی بهتریـن فیلم نامه و کارگردانی را در شـانزدهمین جشـنواره 
ی  فیلـم فجـر دریافـت کـرد . وی تاکنـون دو بار بـرای فیلم های آژانس شیشـه 
ای و بـه رنـگ ارغـوان موفـق بـه کسـب سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانـی 
جشـنواره ی  فیلـم فجـر شـد. حاتمـی کیـا که رکـورد دار حضـور در جشـنواره 
ی فیلـم فجـر اسـت امسـال بـا فیلـم »بـه وقـت شـام« بـرای هجدهمین بـار به 
جشـنواره ی فجـر مـی آیـد به اعتقـاد بسـیاری وی که بهتریـن کارگـردان دفاع 
مقـدس اسـت توانسـته در طی این سـال هـا فیلم هایی بسـازد که مـورد توجه و 
گاهـی مناقشـه مخاطبیـن بـا هرنوع گرایـش مذهبـی و فکری باشـد او در جدید 
تریـن فیلـم خـود سـراغ سـوژه داغ این سـال هـا یعنی گـروه تروریسـتی داعش 
و مدافعـان حـرم رفتـه اسـت. خضـور حاتمی کیـا در جشـنواره ی فجـر قطعا بر 

جذابیـت هـا و حواشـی جشـنواره خواهـد افزود. 
خالصه داستان به وقت شام

داسـتان فیلـم در مـورد هواپیمـای کمکـی ایـران به سـوریه اسـت که بـرای این 
که به دمشـق برسـند دچار یکسـری مشـکالت شـده اند؛ خلبان و کمک خلبان 
بـا هـم پـدر و پسـر هسـتند، آن هـا باهم مـی خواهنـد یـک محمولـه را از ایران 
بـه سـوریه ببرنـد ایـن پدر و پسـر در میـان تروریسـت ها بـه اسـارت گرفته می 

شـوند و اکنـون اسـیر داعش شـده اند.
ساخت

فیلـم بـرداری » بـه وقـت شـام« جدیدتریـن اثـر ابراهیم حاتمـی کیا با سـرمایه 
گـذاری سـازمان هنـری رسـانه ای اوج هـم زمان با آغـاز ماه رمضـان )خردادماه( 
در لوکیشـن مربـوط بـه یکـی از فـرودگاه هـای نظامـی در تهـران آغاز شـد و در 
ادامـه درلوکیشـن های متعددی از جمله شـهرک سـینمایی دفـاع مقدس، پایگاه 
هـای هوایـی شـیراز و اصفهـان، روسـتاهای اطـراف شـهریار و شـهر دمشـق در 

خانم مریم عباسی
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سـوریه پیگیری شـد و در روز 29 شـهریور 1396 به 
پایـان رسـید. هم زمـان با فیلم بـرداری ، تدوین این 
فیلـم نیز توسـط مهرداد خوشـبخت انجـام گردید.  

و  سـی  در  حاتمـی  ابراهیـم  جنجالـی  سـخنرانی 
فجـر فیلـم  ی  جشـنواره  ششـمین 

بایـد تقدیـر کنـم از سـازمان اوج کـه واقعا سـربازان 
بـه  زمـان هسـتند وی هـم چنیـن   امـام  گمنـام 
از  گفـت  و  نمـود  اعتـراض  صداوسـیما  عملکـرد 

شـبکه ی 3 شـکایت بـه خـدا مـی بـرم.
جوایز وافتخارات فیلم به وقت شام 

ی  جشـنواه  کارگردانـی  بهتریـن  بلوریـن  سـیمرغ 
فیلـم فجـر 96

سـیمرغ بلوریـن بهتریـن موسـیقی متـن و بهتریـن 
صداگـذاری

تجلیـل ویـژه ی فرمانـده ی سـپاه قدس  ) سـپهبد 
قاسـم سـلیمانی ( از ابراهیـم حاتمـی کیـا و فیلم 

سـختی هـای فیلـم بـه وقـت شـام از زبـان ابراهیم 
کیا  حاتمـی 

بـه گـزارش  مشـرق نشسـت رسـانه ای فیلـم »بـه 
وقـت شـام« بـا حضـور ابراهیـم حاتمی کیا و سـایر 
عوامـل ایـن فیلـم برگـزار شـد . وی در ابتـدای این 
نشسـت بـا بیان این کـه در سـال 65 اولین فیلمش 
را مصـادف بـا عملیات کربـالی 5 سـاخته بود گفت 
: خیلـی در آن زمـان به من سـخت گذشـت و وقتی 
فیلـم تمـام شـد بعضـی عوامـل بـه منطقـه رفتنـد 

شدند.  وشـهید 
ایـن کارگـردان درمـورد جلوه هـای ویـژه آن گفت: 
ایـن توانایـی بچـه هـای ما اسـت. ما یـک دالر برای 
ایـن که قسـمتی از آن در خارج سـاخته شـود خرج 
نکردیـم و ترجیـح دادیـم فیلم ضعیف تر باشـد ولی 
همـه ی کارهـای آن را جوانـان ایرانی انجـام دهند. 

نقد فیلم 
ابراهیـم حاتمـی کیا پس از فراز وفـرود های گرایش 
هـای فکری و حرکت سینوسـی بین سـینمای دفاع 
مقـدس و اجتماعـی از جشـنواره ی سـی و دوم بـه 
مسـیر اصلـی فیلـم سـازی اش بازگشـته و پـس از 
بـه سـراغ »بـه وقـت  سـاخت »چ« و »بادیـگارد« 

شـام« آمده اسـت.
یکـی از ویژگـی هـای اصلـی حاتمی کیـا واکنش به 
اتفاقـات روز جامعـه اسـت و خوشـبختانه بـر خالف 
بسـیاری از فیلـم سـازان سیاسـت زده ، ایـن کار را 
ازطریـق سـاخت فیلـم کـه زبـان اصلـی کارگـردان 
اسـت انجـام مـی دهـد . او در »چ« بـا وجـود بسـتر 
جنگـی تاریخـی حرفـی تـازه بـرای گفتـن دارد و 
بـه مهـم تریـن مسـئله ی کشـور در آن روز هـا کـه 
مذاکـرات میـان ایـران و کشـورهای پنـج بـه عالوه  
یـک اسـت واکنش نشـان مـی دهد در ادامـه همین 
مسـیر در » بادیـگارد« به تغییـر ارزش های انقالبی 
مـی پـردازد و بـا تمرکـز بر مفهـوم محافـظ در برابر 
بادیـگارد بـه نـگاه مسـئولین در میـزان اهمیـت بـه 
غـرب مـی پردازد.برخـی ازصحبت هـای حاتمی کیا 
در جشـنواره سـی وچهـارم خطـاب بـه همکارانـش 
بـا مضمـون هشـدار نسـبت به خطـر داعـش و عبور 
از ایکـس ری بـرای ورود بـه سـالن ، سـاخت فیلمی 

دربـاره ی داعـش از وی دور از ذهـن نبـود. 

»بـه وقـت شـام« در زمینـه ی فنـی قدمی بـه جلو 
ازبیـن  کیاسـت.  حاتمـی  و  ایـران  بـرای سـینمای 
مـوارد فنـی ، صـدا ، بیـش از سـایر بخـش هـا بـه 
کمـک فیلـم آمـده و کار را بـرای تدوین و موسـیقی 
تسـهیل نمـوده اسـت . دوربین در بیشـتر صحنه ها 
رخ نمایـی نمـی کنـد وخـود را در اختیـار فیلـم می 
گـذارد. تنهـا مـی تـوان اسـتفاده های مکـرر از هلی 
شـات را بـه عنـوان نقـص کار در نظـر گرفـت.  بـه 
عنـوان نمونـه در صحنـه ی اعـدام اسـیران مقابـل 
هـای  وبرگشـت  رفـت  چندبـار  ابوطلحـه  دوربیـن 
متوالـی از نماهـای دور ونزدیـک دیـده مـی شـود 
کـه چیـزی بـرای ارائـه نـدارد. ایـن گونـه نقص می 
توانسـت در تدویـن از میـان بـرود که متاسـفانه این 
گونه نشـده اسـت. موسـیقی کارن همایونفـر گر چه 
ماننـد همـکاری قبلـی بـا حاتمـی کیا »ترنـم« نمی 
شـود و نشـان روایتگری ندارد، امـا کارکرد حرفه ای 
تـری بـرای خـود برگزیده اسـت و با باقـی ماندن در 
سـطح تـم و تبدیـل نشـدن بـه یـک ملـودی ، تمام 
تـالش خـود را برای انتقـال حس صحنـه انجام داده 

و بایـد گفـت ازایـن آزمـون سـربلند بیـرون آمده.
اسـتفاده از چنـد زبـان در یـک اثر و دیالـوگ گویی 
بازیگـران بـه ایـن روش کار راحتـی نیسـت. در این 
روش تمامـی بازیگـران اصلـی بـه دو زبـان عربـی و 
انگلیسـی صحبـت می کننـد. البته بابـک حمیدیان 
و هـادی حجـازی فـر در برخـی پـالن هـا دیالـوگ 
هایـی بـه زبان فارسـی هـم دارنـد اگرچـه بازیگران 
فیلـم ماننـد سـایر آثـار حاتمـی کیـا بـه سـر منزل 
مقصـود نرسـیده انـد و نقشـی مانـدگار ثبـت نکرده 
انـد امـا گلیم خودرا از آب بیرون کشـیده و توانسـته 
انـد بیننـده را بـا خـود همـراه کننـد. در ایـن بیـن 
بـازی پیـر داغر بیـش از سـایرین به دل می نشـیند 
و حجـازی فـر کـم فـروغ تـر از همیشـه ظاهـر مـی 
شـود . شـاید بتـوان بـازی در نقشـی کـه سـال هـا 
از مـن واقعـی بـزرگ تـر اسـت و عـدم تسـلط او به 
لهجـه  ی شـامی را دو دلیـل اصلـی بـرای این نقص 
بـر شـمرد .اگـر وظیفـه ی اصلـی یک کارگـردان در 
فیلـم را خلـق جهـان داسـتان بدانیم این مسـئله را 

شـاخصی بـرای موفقیت یک فیلم سـاز تلقی نماییم 
بایـد بپذیریـم برگـه برنـده ی ایـن فیلـم کارگردانی 
آن اسـت . حاتمـی کیا توانسـته بیننـده ی ایرانی را 
تـا  سـوریه ببـرد و اورا نگران مردم اسـیر در چنگال 

حیوانـات انسـان نمایـی به نـام داعـش کند. 
فیلـم در پاسـخ بـه اصلی ترین مسـئله خـود باز می 
مانـد و آن را حـل شـده تلقـی مـی نمایـد و بیشـتر 
بـه اتفاقـات مـی پـردازد تا شـخصیت ها . عـالوه بر 
ایـن  ، دیالوگ هـا از قدرت کافی برخوردار نیسـتند 
. تنهـا قرائـت آیاتـی از کالم اهلل مجیـد اسـت کـه 
گاهـی گفـت و شـنودی مایـه دار در پـالن هـا خلق 
مـی کننـد کـه آن هـم بـا تکـرار رمـق خـود را از 

دسـت مـی دهد . 
بـه وقت شـام به درسـتی مهـم ترین عامـل در آتش 
افـروزی هـای منطقـه را دخالـت بیگانـگان بـر مـی 
شـمرد و آن را ثمـره ی صحنـه آرایـی هـای غربـی 
عربـی میدانـد. در سکانسـی نمادین ، اسـیران را در 
معبـد پالمیـرا بـه عنـوان قربانیانـی بـرای خدایـان 
جنـگ معرفی مـی کنند که در سرنوشـتی تراژدیک 

مـی بایسـت سـر از بدنشـان جدا شـود .
امـروزه سـینما مهـم تریـن رسـانه ای اسـت که می 
تـوان از طریـق آن مفاهیـم بنیادیـن و ارزش هـای 
یـک جامعه را تغییر داد. هفت سـال از شـکل گیری 
پدیـده ی داعـش مـی گـذرد  و کشـور ما بـه عنوان 
یکـی از اصلـی تریـن عوامـل ریشـه کـن شـدن آن 
در میـدان جنـگ ، در عرصـه ی فرهنگی نتوانسـته 
دسـتاوردی بـرای ارائه داشـته باشـد . جالـب تر آن 
کـه تـا قبل از » به وقت شـام » اساسـا تالشـی برای 
ثبـت رشـادت ها و جـان فشـانی های جوانـان غیور 

جهان صـورت نگرفته اسـت.
امیـد اسـت این فیلـم بتواند بـه عنوان اثری پیشـرو 
در آغـاز نهضتـی جدیـد در عرصـه ی سـینما عمـل 
کنـد تـا بیننـدگان شـاهد آثـار بیشـتری بـا ایـن 

مضمـون بـه پـرده ی نقـره ای باشـند. 



 مسابقه کتاب خوانی 
به زودی ...

معرفی کتاب سالم بر ابراهیم 2
بـار  از 88  بیـش  بـا  اسـت  کتابـی   
چـاپ کـه عاشـقان زیـادی در داخل 
و حتـی خارج از کشـور دارد. انتخابی 
عجیـب بـرای جوانـی باموقعیت های 
فـراوان و البته ورزشـکار که همیشـه 
از اسـم و رسـم داشـتن فـراری بـود 
و از تهذیـب نفـس کـه بگویـم ایـن 
شـلوار  شـد  حاضـر  کـه  بـود  گونـه 
کـردی بـرای سـر کار رفتـن بپوشـد 
امـا جوانـی بـه خاطـر زیبایـی اش به 
گنـاه نیفتـد و در دوره ای کـه ارزش 
شـخصیت ها به پـول و جایگاهشـان 

بـود و مـی توانسـت بـه شـهرت و پـول برسـد 
راه دیگـری را پیمـود و جالـب تـر برایـم ایـن 
اسـت کـه همیشـه بـرای خـودش گمنامـی را 
مـی پسـندید؛  ایـن کلمـه را بارهـا شـنیده 
ایـم، شـهید گمنـام، اما شـاید هنوز مـا معنای 
گمنـام را نمـی دانیـم ؟ چـون شـبیه ابراهیـم 
هـادی نشـده ایـم و فـرق در این اسـت.بیاییم 
بـا اخالص و بدون چشـم داشـت در راه خدا و 
بـرای خلق خدا قـذم برداریـم و ابراهیم هادی 

باشـیم. زمانمان 

معرفی کتاب دختر شینا
خاطـرات قـدم خیـر محمـدی کنعـان همسـر 
شـهید سـتار ابراهیمـی اسـت. کتابی بـا بیش 
از 15 بـار تجدیـد چـاپ و عنـوان دار کتـاب 
وزندگـی، وایـن چنیـن اسـت کـه شـیرازه ی 
خاطراتـی چون داسـتان و خـود واقعیت: گلی 
کـه از میـان خارها برآمـد، با تمـام محرومیت 
هـا دسـته و پنجـه نـرم کـرد، رشـد نمـود و  
سـرو بلند قامتی شـد در میان زنـان روزگارش 
، دختـری سرسـخت ، زنـی  مقـاوم و مـادری 
صبـور ، تـا باشـند بسـیار زنانـی در سـرزمین 
مـن مفتخـر بـا نـام بلنـد آوازه مدافعـان حرم 
در عصـر حاضـرم. مـن و دختر شـینا در شـهر 
غریـب خرمشـهر ، را عطـر جبهـه هـا بـه هـم 
پیونـد مـی دهد وچگونه اسـت کـه درهیاهوی 
ایـن شـهر آرام نگیـرم با نوشـته ای که تا عمق 
جانـم رسـوخ مـی کنـد. پرتـو نـوری سـت که 
حقیقـت را آن گونـه کـه هسـت بـی واسـطه  
و بـی ریـا بـه من مـی نمایانـد. دختر شـینای 
مـن الگویـی اسـت نه در حـد یک دختـر بلکه 
به اسـتواری یـک مرد روزگاران سـخت؛ غیورو 
راسـت قامـت. بیایـم مـن و تـو باشـیم دختـر 

... شـینای دیگر 

خوانندگان عزیز نشریه خاکسستری
بـا توجـه بـه تصاویر تیتـری رو کـه بنظرتون 
@anjomankmsu مناسبه رو به این آدرس 
ارسـال کنیـد و بـه قیـد قرعـه از مـا جایـزه در یافت 

کنیـد و تیـرت خودتـون رو در نرشیـه بعدی مـا ببینید.
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