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چند هفته پیش از فضای سبز 
دانشگاه انتقاد کردیم. پس از 
کش و قوس فراوان! فرصت 

شد که صحبت های مسئولین 
را در این زمینه بشنویم. این 
نوشته حاصل مصاحبه ای 

است با دکتر جمشیدی

کم آبی متهم ردیف اول مشکالت. متهم بعدی پول!
یکی از دو چاه دانشگاه کامال غیر فعال است!

تنها 50 درصد درختان آبیاری قطره ای می شوند!

آن روی سکه سیل
حب الحسین یجمعنا 

دوراهیاننور
خفتگان بیدار
محول االحوال

گاهی باید نوشت...
توریست های خطه خوزستان

با بچه های پزشکی 96
یکشوخیآرام!!
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فراترازمرزهاهدیهترامپ
ترامـپ تقویـم ایرانـی هـا را خـوب بلـد اسـت بهتـر از بعضـی از ماها!  
از چنـد مـاه قبـل اش 13 آبـان را بـرای تحریم هـای مجـدد ایـران معرفـی 
کـرد. یعنـی همـان روزی کـه سـفارت کشـورش در ایـران تسـخیر شـد.  
19 فروردیـن امسـال یعنـی روز پاسـدار، سـپاه را تروریسـت می خوانـد.

برخالف تقویم، یک چیزهایی را هم »نمی داند« . اینکه مثال همین 
تروریسـت خوانـدن سـپاه وحـدت را بیـن گروه هـای سیاسـی می افزاید. 
یـا اینکـه مثـال همیـن خـروج از برجـام و تحریـم مجـدد چهـره اش را 
و  بدانیـد  متوهـم  را  نگارنـده  اسـت  ممکـن  می کنـد.  قبـل  از  لجن تـر 
بگوییـد ترامـپ را دسـت کم گرفتـه ای کـه می گویـی »نمی دانـد«. شـاید! 

امـا مـن از شـما می پرسـم! آیـا ترامـپ اتحـاد را دسـت کم نگرفتـه؟
چـه کسـی فکـرش را می کـرد یـک روزی بیایـد کـه مثـال یـک فعـال 
سیاسـی کـه خـودش از سـوی سـپاه بازداشـت شـده و حبـس کشـیده، 
از اصالح طلب تریـن  یکـی  اینکـه  یـا  کنـد؟  از سـپاه حمایـت  و  بیایـد 
نماینده هـای مجلـس -کـه بارهـا روی خـط قرمـز حرکـت کـرده و شـاید 
حتـی از آن عبـور!- بـرای حمایـت از سـپاه  عکـس پروفایـل توییتـرش 
را نیـز بعـد از مدت هـا تغییـر دهـد و عکسـی بـا لباس سـپاهی بگذارد؟ 
همان هـا کـه بارهـا گفته انـد فـالن و بهمـان را پـادگان نکنیـد چنـد روز 
آیـا اعتقاداتشـان تغییـر  لبـاس سـپاه وارد مجلـس شـدند.  بـا  پیـش 
اتحـاد!  بـرای  سـمبلی  شـد  سـپاه  کـه  کـرد  کاری  ترامـپ  نـه!  کـرده؟ 

نشـانه ای بـرای مقاومـت! 
تصمیـم پرزیدنـت بـار دگـر اشـتراکات را برجسـته کـرد. حـاال دوبـاره 
دسـت کم  را  اتحـاد  کمـی  حداقـل  ترامـپ  شـما  نظـر  بـه  می پرسـم! 
نگرفتـه؟!! اتحـاد و همدلـی گوهـر بزرگی سـت و سـپاه پاسـداران بایـد 

قـدرش را بدانـد. خـدا خواسـت و عـدو بـاز هـم شـد سـبب خیـر!

بـه  لبنـان  نیروهـای حـزب هللا  ورود  از  دریافتـی حاکـی  خبرهـای 
حـزب هللا  نیروهـای  از  قابل توجهـی  تعـداد  »هم اکنـون  اسـت  ایـران 
لبنـان بـه بهانـه امـداد رسـانی بـه اهالـی سـیل زده ایـران، در مناطـق 

شـده اند« مسـتقر  سـیل زده 
کـه  می گیـرد  صـورت  حالـی   در  لبنـان  هللا  حـزب  نیروهـای  ورود 
عنـوان  کـه  فاطمیـون  بـه  موسـوم  گروهـی  بـود  شـده  اعـالم  پیشـتر 
مدافعـان حـرم را بـا خـود یـدک می کشـند از کشـور افغانسـتان وارد 

شـده اند. لرسـتان  و  خوزسـتان 
نماینـده حـزب هللا لبنـان در قـم، شـیخ معیـن دقیـق روز سه شـنبه 
در مصاحبـه بـا خبرگـزاری تسـنیم ضمـن تاییـد ورود نیروهـای حـزب 
هللا لبنـان بـه ایـران گفتـه اسـت کـه حسـن نصـرهللا رهبـر ایـن گـروه 
از »جوانـان لبنانـی« خواسـته  اسـت بـرای کمـک بـه سـیل زدگان بـه 
ایـران برونـد و بـا تمـام تـوان در کنـار نیروهـای جهـادی، هالل احمـر و 
نیروهـای مسـلح ایـران باشـند. او افـزوده اسـت کـه هم اکنـون برخـی 

جوانـان در حـال عزیمـت بـه مناطـق سـیل زده ایـران هسـتند.
همچنیـن طـی هفتـه گذشـته، نیروهـای حشـد الشـعبی عـراق هـم 
بـه مناطـق سـیل زده ایـران رفتنـد کـه هـدف از ایـن اقـدام نیـز »کمـک 

بـه سـیل زدگان«بود 
سـالیان درازیسـت کـه جوانـان ایرانـی بـرای کمـک بـه مظلومـان و 
نوعـی  ایـن حـرکات  و  عـازم کشـورهای منطقـه میشـوند  نیازمنـدان  
پاسـخ مثبـت  بـه حمایـت هـای مـردم و حکومـت جمهـوری اسـالمی 
مـی باشـد کـه نشـان از وقـوع تحولـی فرهنگـی از نـوع تغییـر مرز های 
ابـداع  و  بـا محوریـت  و حقیقـی  انسـانی  هـای  مـرز  بـه  سـرزمینی  

جوانـان ایرانـی و شـیعیان مـی باشـد

طرح 
هفتگی 
دیدار با 
خانواده 

شهدا:
این هفته 

شهید 
حمیدرضا 
شب بویی

دیدار اعضای 
دفتر نهاد رهبری  
و جمعی از 
دانشجویان فعال 
فرهنگی با امام- 
جمعه شهرستان، 
حجت االسالم 
جمالی زاده
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ماجرای دو حلقه چاه!
همانطــور کــه دانشــجویان مالحظــه مــی کننــد، 
انــواع مختلفــی  دانشــگاه شــامل  فضــای ســبز 
ــه آب  ــاز ب ــه همــه آن هــا نی ــان هســت ک از درخت
داریــم  چــاه  حلقــه  دو  دانشــگاه  در  مــا  دارنــد. 
ــه مــدت نیــم  کــه فقــط یکــی از آن هــا در روز و ب
ســاعت فعــال اســت و بعــد از نیــم ســاعت بــه 
دلیــل تمــام شــدن آب آن، نمــی توانیــم برداشــت 
کنیــم . چــاه دیگــری کــه غیــر فعــال اســت؛ در 
بــرای صــدور پروانــه بهــره  ســال گذشــته فقــط 
بــرداری از آن نیــاز بــه مبلــغ 700 میلیــون تومــان 

داشــت )بــدون در نظــر گرفتــن هزینــه 
ــی  ــار مال ــه دلیــل ب ــی کــه ب هــای الیروب
ســنگین و نیــز مشــاوره بــا کارشناســان 
حــوزه آب ، ایــن طــرح مســکوت مانــده 

اســت.(
زیــاد  درختــان  آبیــاری  مشــکالت 

دانشــگاه
مــا در دانشــگاه 300 درخــت نخــل 
درخــت   300  ، نارنــج  درخــت   800  ،
اکالیپتــوس ، 150 پالمــا و ســرو و 150 

درخــت متفرقــه داریــم.
کــه  درختانــی  کشــت  زیــر  ســطح 
نیــاز بــه آب دارنــد 7 هکتــار اســت. 50 
درصــد درختــان مذکــور بــه روش قطــره 
درصــد   50 و  شــوند  مــی  آبیــاری  ای 
شــدن  ای  قطــره  امــکان  کــه  مابقــی 

بــرای آن هــا وجــود نــدارد و یــا بــرای مــا مقــدور 
نبــوده اســت، ایــن درختــان بــه صــورت غــرق آبــی 

آبیــاری مــی شــوند.
کم آبی شهرستان فسا

شهرســتان  در  آبــی  کــم  شــدید  مشــکل 
مــی  کــه  آنطــور  مــا  کــه  آن شــد  از  مانــع  فســا 
خواهیــم و از ابتــدا در دســتور کار معاونــت مــا 
توســعه  را  بتوانیــم فضــای ســبز دانشــگاه  بــود 
بدهیــم. تــا آنجایــی کــه بعضــی از روســتا هــای 
فســا در فصــل تابســتان بــا تانکــر هــای آب ســیار 
انصــاف نیســت  بنابرایــن   ، آبرســانی می شــوند 

کــه در چنیــن شــرایط ســختی بــرای روســتا هــای 
همجــوار،  مصــرف آب شــرب خــود بــرای توســعه 
فضــای ســبز دانشــگاه را زیــاد تــر کنیــم . تمــام 
تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه بــا همیــن مقــدار آب 
و آب شــرب، همیــن فضــای ســبز  زمینــی  زیــر 

فعلــی و درختــان را نگــه داریــم.
مشکالت مالی

را  دانشــگاه  ســبز  فضــای  بخواهیــم  اگــر 
توســعه دهیــم از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 
تــا شــهریورماه، نیــاز بــه 50 هــزار لیتــر آب داریــم 
کــه حتــی خریــدن آن نیــز بــار مالــی ســنگینی 

را بــر دانشــگاه تحمیــل می کنــد. بــه عــالوه هــم 
اکنــون 4 نفــر در فضــای ســبز دانشــگاه مشــغول 
هســتند کــه بــرای توســعه ایــن فضــا مــا نیــاز بــه 4 
ــه باغــداری  نفــر نیــروی دیگــر و تامیــن مــواد اولی
نیــز هســتیم کــه هزینــه ایــن طــرح را مضاعــف 

مــی کنــد و انجــام آن را غیــر ممکــن.
بنــده از 17 مــاه قبــل کــه بــه عنــوان معاونــت 
و  عزیــز  دانشــجویان  خدمــت  در  توســعه 
دانشــگاهیان محترم هســتم، کاهش هزینه های 
جــاری دانشــگاه ســرلوحه معاونــت مــا مــی باشــد. 
بــا  و  اقتصــادی  بــه دلیــل مشــکالت  بــه عــالوه 

دســتور نهــاد هــای باالدســتی، بایــد در هزینــه 
هــای خــود 30 درصــد صرفــه جویــی کنیــم.

بنابــر صحبــت هایــی کــه شــد بــه دو دلیــل کــم 
آبــی شهرســتان فســا و صرفــه جویــی درهزینــه 
ســنگین  مالــی  بــار  و  دانشــگاه  جــاری  هــای 
توســعه فضــای ســبز )علــی رغــم ایــن کــه جــزء 
آمــال معاونــت مــا هســت کــه بوســتانی شــکیل 
و  کارمنــدان  دانشــجویان،  حــال  رفــاه  بــرای  را 
کنیــم(  ایجــاد  علمــی  هیئــت  محتــرم  اعضــای 
بوســتان  ایــن  ایجــاد  هزینــه  می دهیــم  ترجیــح 
را بــرای توســعه زیــر ســاخت هــای دانشــگاه و 
تمــام  نیمــه  هــای  پــروژه  تکمیــل 

کنیــم. صــرف 
برنامــه امســال دانشــگاه بــرای 

حفــظ و توســعه ی فضــا ســبز
ان شــاء هللا در ســال جــاری و 
بــا تفضــل خداونــد ، بلــوار اصلــی 
تــا  اصلــی  درب  از  کــه  دانشــگاه 
محــل آبنمــا )کــه مســیر مشــایعت 
بــه  هســت(  نیــز  مــا  میهمانــان 
صــورت کامــل بــه ســازی خواهــد 
و  هــدف  ایــن  راســتای  در  و  شــد 
توســعه  عرصــه  در  کفایــی  خــود 
نفــر  دو  دانشــگاه  ســبز  فضــای 
بــرای  را  کارکنــان فضــای ســبز  از 
فراگیــری دوره هــای باغبانــی بــرای 

فرســتاد. خواهیــم  آمــوزش 
هــم چنیــن درختــان زیــر کشــت آبیــاری قطــره 

ای را 10 در صــد افزایــش مــی دهیــم.
خالصه ی مشکالت

بــاز هــم تاکیــد میکنــم کــه دلیــل عــدم توســعه 
فضــای ســبز، کمبــود منابــع آبــی در درجــه اول و 

کمبــود منابــع مالــی در درجــه دوم اســت.

پــس از چهــار بــار درخواســت از حــوزه معاونــت توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا ، در مرتبــه چهــارم توانســتم از ایــن 
ــورد  ــا در م ــای آن ه ــه ه ــجویان و گالی ــام دانش ــه و پی ــگاه را گرفت ــبز دانش ــای  س ــورد فض ــه در م ــت مصاحب ــت ، فرص معاون

فضــای  ســبز را بــه گــوش ایــن معاونــت برســانم.
دکتــر حســن جمشــیدی دارای دکتــرای ســالمت در بالیــا و فوریــت هــا بــوده و بــه مــدت 17 مــاه اســت کــه ســکان دار معاونت 

مدیریــت و منابع دانشــگاه اســت.
ایــن مصاحبــه کــه در ســاعت ســه و نیــم بعــد از ظهــر در روز 25 فروردیــن مــاه انجــام شــد در حالــی بــود کــه دکتــر جمشــیدی 
ــه را  ــن مصاحب ــان کار اداری ای ــگاهی در پای ــای دانش ــاد ه ــر نه ــگاه و دیگ ــت دانش ــا ریاس ــدد اداری ب ــات متع ــس از جلس پ

پذیرفتنــد.
بنــده وقتــی وارد اتــاق دکترشــدم ،انتطــار داشــتم ایشــان را مســتقیما در مقابــل خــود ، در بــدو ورود بــه اتاقشــان ببینــم در 
حالــی کــه آرایــش اتــاق بــه گونــه ای بــود کــه ایشــان در طــرف دیگــری از اتــاق مشــغول کار هــای خــود بودنــد ، در حالــی کــه 

زمــان کار اداری بــه پایــان رســیده بــود .  نوشــته حاضــر حاصــل پاســخ ها و صحبت هــای ایشــان اســت

امین دخیلی اردستانی
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همــون دقایــق اول کــه بچــه هــا همدیگــه رو دیــدن و ســوار 
اتوبــوس شــدم چنــان صفــا و صمیمیتــی را بیــن جمــع احســاس 
ــه رو  ــت همدیگ ــال اس ــن س ــا چندی ــردم بچه ه ــر ک ــه فک ــردم ک ک
میشنساســن و از همــون ابتــدا شــروع کردیــم بــه شــوخی و ســر و 
صــدا بــه حــدی کــه کــه صــدای اعتــراض بقیــه مســافرا بلنــد شــد.
ایــن صفــا و صمیمیــت و همدلــی در طــول اردو بــا شــدت 
ــؤال  ــه س ــه ی ــوع ب ــن موض ــود و همی ــم ب ــا حاک ــن م ــتری بی بیش
بــزرگ تــو ذهنــم تبدیــل شــده بــود کــه »تــو ایــن دوره زمونــه کــه 
ــه  ــه چ ــی نمیکن ــاس راحت ــم احس ــودش ه ــرادر خ ــا ب ــی ب آدم حت
چیزهایــی باعــث شــده اینقــدر بــا هــم راحــت باشــیم؟ بــا وجــود 
اینکــه تفاوت هــای قومــی، نــژادی و فرهنگــی بــا هــم داریــم! و 
ــم  ــون رو ه ــم  خیلیاش ــازه اس ــدیم و ت ــنا ش ــم آش ــا ه ــد روزه ب چن

نمیدونســتم!« 
یهــو ایــن آیــه قــرآن بــه ذهنــم اومــد کــه »واعتصمــوا بــه حبــل 
هللا جمیعــا و ال تفرقــوا« ایــن آیــه دقیقــا جــواب ســؤال مــن 
بود: همگــی بــه ریســمان الهــی چنــگ بزنیــد و متفــرق نشــوید. و 
مــن واقعــا طــی ایــن چنــد روز ایــن ریســمان رو کــه نــه تنهــا مایــۀ 
ــران و  ــردم ای ــام م ــی تم ــث هم صدای ــه  باع ــا بلک ــروه م ــی گ همدل
حتــی کشــورهای همســایه شــده بــود رو بــه خوبــی حــس کــردم و 
ایــن  ریســمان بــه نظــرم همــون اهــل بیــت هســتند کــه عشــق بــه 
اونــا در  دل تــک تــک بچه هــا وجــود داشــت . و ایــن بــود دلیلــی 
ــیل زده  ــق س ــه مناط ــا رو ب ــختی هاش م ــوم س ــا تم ــا رو ب ــه ماه ک

کشــوند
بیشــتر کــه فکــر میکنــم میبینــم ایــن چیــز کم یابــی هــم نیســت. 
ــورای  ــت از کش ــون جمعی ــن 20، 30 میلی ــع اربعی ــاله موق ــر س ه
مختلــف  بــا فرهنگ هــای متفــاوت در کمــال آرامــش و بــدون 

ــن... ــع میش ــم جم ــری دور ه ــه درگی هیچ گون

سـیل یـک نعمـت اسـت! البتـه با 
کمـی تکمیـل! نه همـه جا، نـه برای 

همـه و نه همیشـه...
سـاله   ۱۰ کـودک  آن  بـرای  شـاید 
ای کـه تا چنـد روز قبل با شـادمانی 
مشـغول  نوسازشـان  ی  خانـه  در 
اش  درسـی  هـای  کتـاب  زدن  ورق 
بـود و امـروز بی آن که بداند سـیل، 
کتـاب هایـش را کجـا بـرده، بایـد با 
خانـواده اش در یـک چـادر کوچـک 
نعمـت  از  خبـری  بگذرانـد،  روزگار 

نباشـد...!
بـا  کـه  مـادری  آن  بـرای  شـاید 
قـدش  نیـم  و  قـد  فرزنـد  چهـار 
تنهـا  سـیل  بخاطـر  شـدند  مجبـور 
هـم  آن  از  قبـل  )کـه  سرپناهشـان 
خرابـه ای بیـش نبود( را تـرک کنند 
تـا از خطـر ریـزش سـنگ هـای بـاال 
دسـت تپـه درامـان باشـند، واژه ی 
و  یـاس  کننـده  تداعـی  تنهـا  سـیل 

باشـد... وحشـت  و  اضطـراب 
توانـد  مـی  سـیل  هـم  هنـوز  امـا 
نعمـت باشـد؛ البته بعضـی جاها و 

بـرای بعضـی هـا...!
مـی پرسـید کی؟ خـب خـود من! 

منـی کـه تـا قبـل از آن کـه کتابـی را 
سـرپناه  بـی  بچه هایـی  و  ببـرد  آب 
بـی  درمانـده...،  مـادری  و  شـوند 
خبر بودم از مشـکالت ریز و درشـتی 
کـه مردمـان کشـورم هـر روز بـا آن 
کننـد... مـی  نـرم  پنجـه  و   دسـت 

ایـن  نـزول  از  قبـل  تـا  کـه  منـی 
نعمت! نمیدانسـتم در گوشـه ای از 
ایـن سـرزمین، هسـتند کسـانی کـه 
بدون داشتن سـاده ترین امکانات 
زندگـی، روزگار می گذراننـد! )و البته 
هسـتند گمنامانـی که زندگی شـان 
کـرده  آنـان  بـه  رسـیدگی  وقـف  را 

) ند ا
اگـر چـه همـه ی آن هـا بـا قامتی 
اسـتوار و رویـی گشـاده کمـر همـت 
زندگـی  احیـای  بـه  بودنـد  بسـته 
و  کاشـانه  و  خانـه  ترمیـم  و  خـود 
و  هـا  آن  بیـن  کـه  عشـقی  چـه  اگـر 
بچـه هـای جهـادی موج مـی زد را با 

کـردم... احسـاس  وجـود  تمـام 
امـا هنـوز هـم فکـر میکنـم  بـه آن 
هـا بدهـکارم... کاش قبـل از نـزول 
امـا  میشـدم...  بیـدار  نعمـت  ایـن 
بیـدار  کـه  امیـدوارم  حداقـل  االن 

بمانـم...!

حب الحسین یجمعناآن روی سکه سیل مصیب رئیسیعلی نکوئیان

عکس از علی نکوئیان
استان لرستان، روستای 
چرخستانه، بخش شاهیوند

عکس از حمیدرضا دارابی
استان خوزستان، شهرستان 
شوش، روستای سید عباس

یه خونه ای بود که تازه ساخته بودن 
باالی تپه بود...

یه مقداری از وسایلشون رو خالی 
کرده بودن...

یه مقداری هم مونده بود زیر گل و 
الی...

یه مادری با دو تا بچه اش با حسرت، خونه ی آب 
گرفته شون رو نگاه میکردن �😔�

کمکبهسیلزدگان
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اینجا روستای 
چم پلک هس 

در آشپزخونه ای 
که داشتیم غذا 

میپختیم
این هم یکیش 
پاسدار هست 

یکیش طلبه

عکس از حمیدرضا 
دارابی

استان لرستان، 
شهرستان دوره 
چگیینی، بخش 
شاهیوند، روستای 
چم پلک

عکس از مصیب رئیسی

این متنی 
هست که تو 
یکی از بسته 

های ارسالی به 
متاطق سیل 

زده پیدا شد

کمکبهسیلزدگان

ــه  ــی ک ــادت مردان ــت از رش ــد نوش ــت... بای ــد نوش ــی بای گاه
خــود را جوهــر قلــم مــا کردنــد تا بنویســیم »اســالم و مســلمان« 
پــاک و منــزه اســت خدایــی کــه مــرا اليــق وصــل ســرزمین 
دلدادگــی دانســت و بــه مــن لطــف خــود را شــامل کــرد تــا بــه 
ــه  ــق و الل ــون و عش ــرزمین خ ــه س ــه ب ــذارم ک ــدم بگ ــرزمینی ق س

ــت. ــده اس ــناخته ش ــده ش ــر ش ــای پرپ ه
آن  روی  بــر  مردانــی  آزاد  بدن هــای  کــه  مقدســی  جایــگاه 
تکه تکــه شــده بــود بــه خوبــی می شــد وجــود نازنینشــان را 

حــس کــرد.
حــس  خــاک  روی  بــر  را  آنهــا  چکمه هــای  رد  مــن  حتــى 
ــون  ــه خ ــا ب ــاک ه ــن خ ــه روی همی ــی ک ــن های ــه ت ــردم. چ می ک
غلتیدنــد و چــه آغــوش هایــی کــه بــا لــذت بــرای شــهادت 
گشــوده مــی شــد. بــا چشــمان بســته جوانــان و نوجوانــان 
و  ســرزمین  حفــظ  بــرای  کــه  دیــدم  را  پیرمردهایــی  حتــی  و 
ناموسشــان خــود را طعمــه ی چــرخ هــای بــی رحــم تانــک 

کردنــد.
دیــدم شــیرمردانی را کــه سرشــان متالشــی از خمپاره هــا 

ــود. ب
شــنیده بــودم از کســانی کــه پــا بــه ایــن صحــرای عرفــات 
گذاشــته بودنــد. از عمــق وجــودم ایثــار و از خــود گذشــتگی 
آن هــا را حــس کــردم. ایثــاری کــه تنهــا راه قدردانــی آن، ادامــه 

ــت. ــرت اس ــا بصی ــان ب دادن راهش
بــا چشــمان بســته زیــر لــب گفتــم شــهدا بــرای همراهــی 
کــه  رزمندگانــی  ی  زمزمــه  شــنیدم...  زمزمــه ای  آماده ایــم.. 
زیــارت عاشــورا مــی خواندنــد.. چشــم کــه بــاز کــردم اللــه ی 
ســرخ رو برویــم بودنــد.. گونه هایــم تــر شــد و فقــط گفتــم: 

لبیــک یــا حســین...

ادیبه مسجدی
گاهی باید نوشت...

نقدی اقتصادی بر اردوهای راهیان نور
ایــن نقــد خالصــه ای اســت از صفحــات 68 تــا 70 کتــاب نفحــات نفــت 

از رضــا امیرخانــی )نشــر افــق، چــاپ پانزدهــم( 
1( وضعیــت اقتصــادی اســتان خوزســتان خــراب اســت و ایــن خطــه بــا 

وجــود داشــتن منطقــه آزاد همچنــان فقیــر مانــده

2( ســاالنه حــدود 2 میلیــون نفــر از سراســر کشــور بــه ایــن اردوهــا می آینــد. 
غالبــا هنــگام عیــد. ایــن 2 میلیــون نفــر طبیعتــا توریســت محســوب 
ــد  ــازی نمی کنن ــت را ب ــش توریس ــال نق ــت ها اص ــن توریس ــا ای ــوند ام می ش

ــد ــتان ندارن ــرای خوزس ــادی ب ــره اقتص ــی ثم یعن

3( چــرا ثمــره ای ندارنــد؟ آب شــان را بســته بســته از تهــران و ســایر شــهرها 
می آورنــد تــا گرفتار آب شــور جنوب نشــوند. غذاشــان را از آشــپزخانه ســپاه 
خواســت  همانجــا  مــردم  از  می تــوان  )درصورتی کــه  می گیرنــد  تحویــل 
آشــپزخانه راه انــدازی کننــد(. شــب را در ســوله های بدریخــت ارتــش و 
ــد  ــت کنن ــگ درس ــد کمپین ــان نمی توانن ــردم خودش ــد )م ــپاه می گذارنن س
ــه در  ــان را ن ــاک بنزین ش ــا ب ــد؟(. اتوبوس ه ــاره دهن ــم اج ــی ک ــا مبلغ و ب
ــد.  ــر می کنن ــا پ ــده در پادگان ه ــای تعبیه ش ــه در پمپ ه ــهر ک ــای ش پمپ ه
ســوغاتی هــم اگــر بخواهنــد بخرنــد نــه از شــهرهای خوزســتان کــه در بیــن 

ــد.- ــزد و ... می خرن ــان و ی راه از اصفه

4(پیشــنهادات دیگــر بــرای اقتصــاد راهیــان نــور: کتاب فروش هــای ســطح 
شــهر  و جوانــان بومــی آنجــا محصــوالت فرهنگی شــان را بیاورنــد بیــن 
ــاره  ــغ اج ــا مبل ــی ت ــام پول ــویی و حم ــدس؛ دستش ــن وادی مق ــن ای زائری

ــد ــر بیای ــم پایین ت ــری ه ــگ نف کمپین

4( ای کاش فضــا داشــتم و کل ایــن چنــد صفحــه را برایتــان بیــاورم تــا حــق 
مطلــب ادا شــود...

محمد راسخی
توریست های خطه خوزستان

راهیاننور
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اینجا شلمچه است؛ نقطه اتصال زمین و آسمان 
است. جایی که چشم ظاهربین جز خاک چیزی 

نمی بیند اما چشم بصیر، از اینجا تا خدا فاصله ای 
نمی بیند  و دل، چاره ای جز عاشقی نمی یابد...

سالم بر قطره قطره خون شهدا
اسـت.  زمیـن  نقطـه  تریـن  آسـمانی  اینجـا 
اینجـا حـس میکنـم تـا خـدا فاصلـه ای نـدارم. 
دوسـت دارم سـرم را روی زانـوی خـاک بگذارم و 

هـق هـق گریـه هایـم را در فضـا رهـا کنـم.
روشـن  را  تکلیفـم  چـراغ  گرفتـه ام  تصمیـم 
هـوای  تنظیـم  بـرای  جـا  بهتریـن  اینجـا  کنـم. 
نفس اسـت. خودم را که ورق میزنم و گذشته ام 
را مـرور میکنـم چیـزی بـرای گفتـن نمی یابـم. تا 
بـه حـال کاری بـرای شـهدا نکـرده ام تـا بتوانـم 
سـرم را بـاال بگیـرم و بـه چهره شـان نـگاه کنـم. 
امـا  می انـدازم.  پاییـن  را  سـرم  می گیـرد.  دلـم 
زمیـن هـم مـرا شـرمنده میکنـد. حـس میکنـم 
هنـوز هـم خـون شـهدا روی زمیـن مانده اسـت. 
بـا خـود فکـر میکنم بـرای چه شـهدا مـرا دعوت 
نکـرده ام... کاری  برایشـان  کـه  مـن  کرده انـد؟ 

کاش آنقـدری بـه مـن امیـد داشـته باشـند کـه 
مـرا حـر خـود بداننـد.

نفـس  مـن  تـا  آمـد  بنـد  نفسشـان  آنهـا  امـا 

بکشـم. آنها سـالها قبـل از بـه دنیـا آمدنم خود 
را فـدای مـن کردنـد. آنهـا راه زندگی کـردن را به 
مـن آموختنـد. راه اینکـه چگونـه میتوان شـهید 

زندگـی کـرد و در آخـر شـهید شـد.
نجــوای ذره ذره خــاک شــلمچه ، طالئیــه، 
ــا  ــم می پیچد...اینج ــزه در گوش ــه و هوی فک
میگوینــد  اســت.  جایــی  هــر  از  متفــاوت 
میزبــان.  شــهدا  و  میهمانیــم  مــا  اینجــا 
خــودش  میهمانــی  در  میزبــان  نمی شــود 
حضــور نداشــته باشــد. نمی شــود میهمــان 
ندهــد.  او  بــه  میزبــان  و  بخواهــد  چیــزی 

محــال اســت! 
محشـر  روز  و  کنیـد  دعـا  برایمـان  شـهدا  ای 
راهتـان  دادن  ادامـه  در  و  باشـید  شـفیعمان 
محـول  جدیـد  سـال  در  شـهدا  کنیـد.  یاریمـان 
بـودن  شـما  بـا  کـه  الحـق  باشـید.  مـا  االحـوال 

اسـت. الحـال  احسـن 
بـه امیـد آنکه سـال دیگـر دوباره در شـلمچه 

با شـما تجدیـد پیمـان کنم.

در وصف شلمچه
شرمنده ام

از اینکه پاهای آلوده به گناهم را بر روی 
خاک های آغشته به خون جوانانی می فشارم که 

انسانیت را به کمال رساندند...
و تنها اشک هایی را از خود به جای می گذارم 

که منبع آن، چشمان گناهکار من است...
شلمچه، طالئیه، هویزه، علقمه و ...

اینجا نقطه ی پایان زمین است
تنها نقطه ای که درهای آسمان با زمین هیچ 

فاصله ای ندارد
به آسانی می توان بهشت را در اینجا دید

هر کدام از این مکان ها قصه و غصه ای دارد 
که هیچ زبانی را توان گفتن آن نیست و هیچ دلی 

را تاب تحمل آن.
اینها تنها خاک نیست

خاک و خون و استخوان و گوشت و اشک 
و دعا، همه و همه با هم آمیخته شده و پلی 

ساخته به طرف آسمان، به سوی خدا
هنوز هم شهیدانی هستند که جسدشان، 

تکه تکه بدنشان و خونشان و حتی پالک و 
سربندشان در این خاک، جا مانده است

از طالئیه بگویم
از سه راه شهادت

تنها سه راهی در دنیا که هر سه راه آن 
مقصدش یکی است و به خدا ختم می شود.

از راویانی که مجال نفس کشیدن به زائرها هم 
نمی دادند و مدام نمک به زخم شان می ریختند

از جوانانی که چفیه بر سر گذاشته بودند و 
در گوشه ای روی تپه های خاکی و تکان خوردن 

شانه هایشان از گریه، دلت را می لرزاند.
آری دیگر آنجا تو متعلق به مِن خودت نیستی

آنجا، تو خودت نیستی
حال و هوای آنجا تو را از خودت بیرون می آورد 

و به حال و هوای جنگ می برد. به سه راه 
شهادت.

از همه ی اینها که بگذریم، اروندرود، آن 
قطعه ی بهشتی، آن خاک های سرخ چیز 

دیگریست
آن نیزارهای قد بلندی که وزش بادهای 
وحشی، گویی به آنها شالق می زنند اما قد 

خم نمی کنند ...
نیزارها رسم ایستادگی را از آبی به ارث 
می برند که شهدا با خون شان آن آب ها را 

تطهیر کرده اند... آری خون شهدای غواص
و در آخر باید گفت، اینجا زندگی یعنی مرگ 

و مرگ یعنی رسیدن به زندگی واقعی...

سمانه دهقانفاطمه شریعتی

محول االحوالخفتگان بیدار

                    اینجا فکه شمالی ست
 

و این هم یادمان شهید حسن 
باقری. اینجا ماکتی زیبا از او 

ساخته اند 

حسن باقری فرمانده نابغه 
۲۷ ساله که استراتژی جنگ را 
تغییر داد و به شناخت دقیق 

دشمن دست یافت و معتقد بود 
نمیتوانیم با دشمنی بجنگیم که 

اورا نمی شناسیم.

یادمان شلمچه

عکس از سمانه دهقان

عکس از سمانه دهقان

راهیاننور
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یــک گیــاه دارویــی قدرتمنــد آســیایی بــا ویژگــی 
ارتقــا ســالمت وجــود دارد بــه نــام افســنطین شــیرین

نــام  بــه  ترکیبــی  حــاوی  شــیرین  افســنطین 
آرتمیســینین اســت کــه رشــد و تکثیــر ســلول های 
ســرطانی را در حضــور ایــن دارو و فــراورده هــای آن، 
غیــر ممکــن مــی کنــد. آرتمیســینین از انــگل گرفتــه 
تــا باکتــری، قــارچ و ســلول ســرطانی را می کشــد، در 
حالــی کــه خللــی در کار ســلول های ســالم ایجــاد 

نمی کنــد.

کمــک  بــا  ســرطانی  هــای  ســلول  کشــتن  بــرای 
آرتمیســینین یــک راهبــرد وجــود دارد. آرتمیســینین 
تنهایــی  بــه  را  ســرطانی  هــای  ســلول  توانــد  مــی 
ــود کنــد )نتایــج یــک مطالعــه نابــودی 28 درصــد  ناب
از ســلول هــای ســرطان پســتان را نشــان داد(، امــا 
زمانــی  ســرطان  بــا  مقابلــه  در  آن  واقعــی  قــدرت 
و  شــده  ترکیــب  آهــن  بــا  کــه  می شــود  مشــخص 
بــر روی ســلول هــای  ســپس محلولــی از آن دو را 

کنیــم. اعمــال  ســرطانی پســتانی کشــت شــده، 

و  جســتجو  بــرای  را  آرتمیســینین  میــل  آهــن 
نابــودی ســلول های ســرطانی افزایــش مــی دهــد. بــه 
همیــن علــت، اســتفاده از افســنطین شــیرین بــرای 

درمــان ماالریــا نیــز عــالوه بــر ســلول های ســرطانی 
مفیــد اســت. انــگل ماالریــا آهــن دارد و ســلول های 
زیــادی  آهــن  از  معمــول  طــور  بــه  نیــز  ســرطانی 

برداشــت  دیگــر  ســلول های  از  را  وآن  برخوردارنــد 
می کننــد، از ایــن رو مــی تواننــد رونــد تکثیــر خــود را 

بــا آهنگــی ســریع ادامــه دهنــد.

کــه  می دهنــد  نشــان  نیــز  اخیــر  مطالعــات 
ــودی ســلول های ســرطانی  ــی ناب آرتمیســینین توانای
ســر و گــردن، مثانــه، خــون، ریــه، پروســتات، روده 

دارد. را  اســتخوان  و  بــزرگ 

نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه پژوهشــگران ممکــن 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد ب اســت یــک داروی قدرتمنــد جدی
ــار داشــته باشــند. امــا چــه کســی  ســرطان در اختی
می دانــد چقــدر طــول خواهــد کشــید تــا ایــن دارو 
وارد بــازار شــود. و ایــن کــه چــه زمانــی ایــن کار را 
انجــام خواهنــد و دارویــی را از ترکیــب آرتمیســینین 
ــا آهــن مصنوعــی تولیــد خواهنــد کــرد. مصنوعــی ب
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سالم موالی من، سالم معشوق عالمیان، سالم انتظار منتظران
ــه بگویــم، می خواهــم بگویــم و بنویســم از فســادی کــه  می خواهــم از جــور زمان
جهــان را چــون پــرده ای فراگرفتــه امــا زمــان فرصتــی اســت انــدک و انســان آدمــی 
اســت ناتــوان. پــس ذره ای از درد دلــم را بــه زبــان مــی آورم تــا بدانــی چقــدر دلگیــر 

و خســته ام.
 چقــدر نالــه مظلومانــه کــودکان و معصومانــی را کــه زیــر ســتم انــد بشــنوم و 

ــم.  ســکوت کن
چنــد پیــش بــود کــه خوابــت را دیــدم گفتــه بــودی می آیــی و بــه انــدازه تمــام ســال 
ــا  ــه درد دل مــن گــوش می دهــی امــا ت ــی و ب ــا مــن حــرف مــی زن هــای نبــوده ات ب
خواســتی بگویــی کــی و کجــا؟ از خــواب پریــدم و از آن شــب بــه بعــد دیگــر نمــی 
خوابــم. راســتش می ترســم. می ترســم بیائــی و مــن خــواب باشــم. می ترســم بیائــی، 

همــه تــو را ببیننــد و تنهــا مــن از دیدنــت محــروم بمانــم. هنــوز هــم مــی ترســم…
حــس می کنــم بــا ایــن کــه شبهاســت خــواب بــه چشــم نــدارم امــا در خــواب 
غفلتــم. همــه بــه خــواب ســنگین جهــل فرورفتــه انــد و صــدای مظلومــان و دل 

نمی شــنوند.  را  شکســتگان 
ــا ببینــی مــردم روز  ای منجــی عالمیــان ، جهــان در انتظــار توســت ! نیســتی ت
میــالدت یعنــی رمــز عشــق پــاک چــه می کننــد ! چگونــه بغــض ســنگین خــود را در 
گلــو نگــه داشــته انــد و انتظــار مــی کشــند. منتظرنــد تــا کســی بیایــد و جهــان را 
از عــدل پرکنــد. کســی بیایــد و بــه ایــن جهــان بــی اســاس پایــان دهــد بیــا تــا بعــد 
ــم و  ــا بودنــت جشــن بگیری ــن در کوچــه هــای غریــب شــهر روز میــالدت را ب از ای

ــور بودنــت چراغانــی کنیــم.  ــا ن خیابان هــای تاریــک و ظلمــات را ب
بــا تمــام جهــل و مســتی تصمیــم گرفتــه ام دفترچــه روزگار را بــا پــاک کــنِ مهــر 
ــوز در نخســتین  ــو روزگار را آغــاز کنــم. هن ــام ت ــا ن ــاک کنــم و از اول ب و عطوفــت پ
صفحــات آن مانــده ام و مطلبــی بــرای نوشــتن نــدارم. تــا پایــان نوشــتن انتظــارت را 

می کشــم.
ایمــان  بــه دیوانگــی اش  بــار  هــزار  انتظــار  روزهــای  کــه در  دیوانــه مســلمانی 

مــی آورد...

نگهبــان ســعی میکــرد بــا نــور چــراغ قــوه راهــش رو پیــدا کنــه طبــق برنامــه 
ــزد اون کل کالســهای حکمــت و  ــه کل دانشــکده ســر می ــد ب هــر شــب بای
اندیشــه رو گشــت و بعــد از اون وارد قســمت  ســالن مــوالژ و تشــریح 
جســدها شــد و بعدازاینکــه مطمئــن شــد کســی اونجــا نیســت درکالســها 

رو قفــل کــردو رفــت...
****

امــا نگهبــان اشــتباه میکــرد چــون هنــوز چنــد نفــر تــو ســالن تشــریح 
مونــده بــودن.

اولی: بچه ها میتونید راحت باشید فکر کنم رفت
دومــی: امــروز دیگــه خیلــی خســته شــدم اونقــدر از صبــح بچه هــای 

پزشــکی۹۶ اومــدن بــاال ســرم و رفتــن کــه دیگــه جونــی بــرام نمونــده.
همشــون ترمــی یــه روز اونــم روز قبــل از امتحــان عملــی یادشــون میفتــه 
کــه بایــد تمریــن کنــن و دســته جمعــی میــان ســالن مــوالژ و تشــریح و توقــع 

نمره هــای عالــی هــم دارن.
ســومی: نمیدونــم مگــه دیگــه از مــا چــی مونــده کــه اینقــدر بــا دقــت 
از  هــا هرکــدوم  بچــه  تــازه شــنیدم یکیشــون میگفــت:  نگامــون میکنــن 
قســمتها کــه اســمش رو نمیدونیــد از تــه جــدا کنیــد تــا فــردا اســتاد آســتانه 

نتونــه ازش ســوال بــده!!!
اولــی: هنــوز در حــق شــما خوبــن مــن اینجــا از همتــون قدیمی تــرم و حتــی 

یکــی از پاهــام رو کنــدن و بــا یــه پــا دارم بــه زندگــی ادامــه میــدم.
سومی: خسته شدیم دیگه یعنی نمیخوان نیرو کمکی بیارن؟

دومــی: اونــروز بچــه هــا میگفتــن کنــار مســجد دانشــگاه کنــار درخت هــای 
تــوت بــوی فرمالدهیــد شــدیدی میــاد فکــر کنــم مهمــون جدیــد داشــته 

باشــیم.
هــزارم  بــار  بــرا  قــراره  فــردا  کــه  بخوابیــد  بگیریــد  دیگــه  بســه  اولــی: 

کنــن. تشــریحمون 

تشریحبرایهزارمینبار
)صحبتهای کاداو های بخش آناتومی(

انتظاروانتظار!
متنی پربازدید درباره مهدویت که تحقیقات ما نشان 

می دهد از فردی به نام زکیه کاشانی نجفی است! فاطمه سعیدی زاده
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�� بچـه هـااا از همـه  �� مـژده مـژده   :۹۶ پزشـکی  نماینـده 
طـرف برامـون خوب اومده ... پاشـید پاشـید جمـع کنید بیرد 
خونه هاتـوءءن اسـتراحت کنیـد خیلـی خسـته شـدین این دو 
هفتـه بعـد از عیـد ... ۱۱ روز اوکـی کـردءم براتـون��  فقط لپم 

رو آروم بکشـید پوسـتم حساسـه��
 پرسـاری ۹۶:  �😐😐� بذایرـد تعطیـات عید تموم بشـه از 
خـواب زمسـتونءی یبـدار بشـید بعدش تعطیـل کنیـء ... )با 

😐😑 حسـادءت(  کمءءءی 
هوشـبری ۹۶: واال بـه خـدا ایـن چـه وضعشـه هنـوز نیومـده 
راضـی  شـماها��  میخونیـد  درس  کـی  پـس  مییرـد...  دایرـد 

نیسـتم ازتـون اصـا��
بچـه هـای ۹۴: واال مـا کـه اصـا تعطیـات ندایرـم شـب و روز 
شـیفتیم کسـی هـم نمیگـه بیرـد یکـم اسـتراحت کنیـد گنـاه 
دایرـد �� اونوقـت شـما ۱۱ روز تعطیـل کردیـن اونـم ءءءءیک؟؟ بعد 
از تعطیـات یـه ماهه ی عید دسـت خـوش واقعا�😑😐�

پزشـکی ۹۵: بابا کاری به پزشـکی ۹۶ نداشـته باشـید اینـا یه چند 
مـاه دیگه علـوم پایه دارن که از خجالتشـون در میـاد ...بذایرد 
االن یکم خوش باشـن. حسـود نباشـید. �� )یه جـور آرامش 

قبـل طوفانه�😂�( 
هم ااتقیا: آخیش بهءءرت  بذار برن یه ۱۱ روز نفس میکشیم... 

بیرد دیگه بر گنردین�😂� ... 
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مجردخوشبهحالت�� تافتگانجدابافته ��

معرفیسایتپرسمان
جــوان دانشــجو در برهــه ای از زندگــی قــرار دارد کــه ذهنــش پــر از 
ســواالت درگیرکننــده اســت. از طرفــی مواجهــه بــا رســانه هــا و منابــع 
مختلــف شــبهات و ابهاماتــی را در ذهــن او ایجــاد میکنــد. بنابرایــن 
ــرای پرســش ها  یکــی از نیازهــای اساســی دانشــجو ایــن اســت کــه ب

و شــبهاتش پاســخ هایی جامــع و در عیــن حــال موجــز پیــدا کنــد.
ســایت پرســمان وابســته بــه نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه هــا، تــالش کــرده اســت تــا بــه ایــن نیــاز ضــروری پاســخ 
گویــد. بــه این گونــه کــه بــا بهــره گیــری از نظــرات و دانــش اســاتید 
و نخبــگان رشــته هایی چــون قــرآن و حدیــث، تاریــخ، سیاســت و 
زنــان،  حقــوق  و  مســائل  فرهنگــی،  اجتماعــی  سیاســی،  اندیشــه 
ــد ده هــزار ســوال دانشــجویان پاســخ داده  ــه چن روانشناســی و... ب

اســت.
دانشــجویان میتواننــد عــالوه بــر بهــره گیــری از بانــک گســترده 
پرســش هــا و پاســخ هــا، از پاســخ گویــی برخــط نیــز اســتفاده نماینــد.
بــرای  دسترســی،نرم افزاری  ســهولت  راســتای  در  مجموعــه  ایــن 
سیســتم عامــل  وینــدوز و اپلیکیشــنی بــرای اندرویــد طراحــی کــرده 
اســت کــه میتــوان بــا مراجعــه بــه ســایت کــه آدرس آن در ذیــل آمــده 
از آنهــا اســتفاده نماینــد. امیــد اســت معرفــی ایــن ســایت بتوانــد بــه 
یافتــن پاســخ پرســش هایی کــه در ذهــن دانشــجو اســت کمــک کنــد.

www.porseman.com

علیرضا مروت

سعید رحیمیالهه استوار

 مجرد خوش به حالت که میری یزرآءءءءیب
مجرد خوش به حالت که کا توی خوابی

 مجرد خوش به حالت که حالت کوک کوکه
اگرچه توی جگنی با هر چی ژن خوکه

 مجرد خوش به حالت عجب دنیایی داری
همه چیت روی آبه مثه اهواز و ساری

 مجرد خوش به حالت که فارغ از هراسی
با اینترنت مفتی روی تختت پاسی

 مجرد خوش به حالت نه قسط داری نه وامی
کارت خءءءءیلی درسته مثل همون برجامءءءی

 مجرد هرچی گفتم همش خواب و خیاله
برو فکر دالر باءش که بی ارزءش یراله


