
تولیدکنندگان لوازم 
ار تعیین  خانگی در انت
تکلی قیمت ها هستند

ع  شهروند از و
زندگی، نیازها و درمان 
بیماران صعب العال 

در استان های سیل زده 
گزار می دهد

ا به    مقایسه عاد و می
روایت روزنامه نگاری که 

سا ها با هر دو کار کرده است

محمد  گفت وگو با 
عب امدادگری  کرمال

که وقتی خانواده ا 
ا  گرفتار سیل شدند  در 
کمک رسانی به سیل زدگان 

شهرهای خوزستان بود

یس کمیسیون فرهنگی  ر
مجلس شورای اسالمی

 با بح درباره تلویزیون 
وصی را باز کرد، اما خ

 ریال
مردم رکورد شکستند

مر در نشست خبری صبح دیروز به تشریح خدمات  یس جمعیت هال ا ر
و اقدامات جمعیت در استان های درگیر در سیل و دریافت کمک ها

رداخت   و محموله های بشردوستانه داخلی و خارجی  

مر در منا سیل زده  هزینه کردن  میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی جمعیت هال ا
تی یک دالر و یورو کمک نقدی خارجی  تا به امروز 

مر واریز نشده است سا های جمعیت هال ا به دلیل تحریم ها به 
   صفحه

ی را این روزها  مد مازن ا
ند  می شناس ا  خیلی ه
تمدار و  ی سیاس ان رو
یس  ر اال  که  لبی  اصال 

کمیسیون فرهنگی

یل ویرانگر، زندگی ها را  س
ردم منا  با خود برد م
تان های  اس یل زده  س
و  تان  لرس تان،  گلس
تان، از یکی دو روز  خوزس
ار، خزان ترین  مانده به به
ر  از س را  زندگی  روزهای 
ا  راندند و هنوز هم در گ

راندنش  اند گ
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   صفحه 

امین حضور
در محاصره کاالی 

ایرانی

تلویزیون همیشه 
زیر پای رقیبش را 

خالی می کند

روزی که «یذاب» 
زیرآب  رفت

شرایط «خاص»

این بازی
برنده ندارد!

بررسی علت ناکامی 
ا تختی در  المر فیلم 

گفت وگو با منتقدان سینما

   صفحه 

قهرمانی که نخندد 
را دوست نداریم

ادامه بررسی  
تروشیمی گیت 

شیخ االسالمی واقعا کیست؟

   صفحه 

مورد اعتماد
در داخل و خارج

مر  همکاری هال ا
با خانه سینما، از زبان 

همایون اسعدیان

   صفحه 

تجربه شد خودمان 
پول جمع نکنیم

گفت وگو با ساکنان خانه ای 
بقه که در سیال  دو 

معموالن کامل فروریخت

   صفحه 
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باید خیال مردم 
از بابت تیم  ملی 

فوتبال راحت باشد

یس  جمهوری در دیدار ر
با وزیر ورز و جوانان:  

   صفحه 

سیل ملخ
در ایران

ملخ های دریایی که از عربستان به 
ایران آمده اند، نیمی از هرمزگان را 

ی کردند

جنجال
شماره یک می پوشد!

اشیه جمعه شب   ر   گلر 
از دست هواداران 

بانی تراکتور فرار  ع
کرد فروزان باید در 

کمیته اخال درباره اتهام 
اسخگو باشد شر بندی 

 فرهنگستان لغت: 
دیگه اجازه بدید این 

 خدمتگزاری رو با 
»ظ« بنویسم!

    مردم: کلک ها، اسمش رو عوض کردید؟!

    خانواده  متهم: راست می گه، به ما خیلی خدمت کرده!

    جامعه زنان: همین که ما رو وارد باشگاه اختالس گران کرده، کافیه!

    یک اختالس گر: خدمتگزار، با سابقه  کار در سطح کالن، آماده  شروع به کار!

    مومیایی: قبال اسمش خیانت نبود؟!

#بدایع _المعانی #ببخشید_فکر_بد_کردیم #شهرونگ

وکیل مرجان شیخ االسالم: موکلم نه تنها جرمی مرتکب نشده
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 حضور سیاه چاله 
در سفره مردم

ى  د م
ن

 در روزهاى پایانى هفته گذشته انتشار 
تصاویر سیاه چاله اى با قطر 40 میلیارد 
کیلومتر توسط دانشمندانى از سراسر 
دنیا، توجه مردم  سراســر جهان را به 
خود جلب کرد. رویدادى که باعث شد 
تمام اخبار دنیا و شبکه هاى مجازى را 

تحت الشعاع خود قرار دهد. 
این ســیاه چاله که به قهرمان سنگین 
وزن سیاه چاله هاى کیهان مشهور شد، 
در ایران نیز شبکه هاى مجازى و اخبار 

را تحت تأثیر قرار داد. 
به طورى  کــه مردم و تمام رســانه ها 
ون همیشــه در صحنــه حاضر  هم
نین  شده و گرانى پیاز و گوشت و هم
سیل را فراموش کرده و به علم نجوم و 
 تأثیرات آن در ســفره مردم پرداختند. 
در ادامه بــه برخى از ایــن واکنش ها 
در رســانه ها و شــبکه هاى مجــازى 

مى پردازیم:   

IRIB_IRNN :ستاره شناســان 
براى نخستین بار عکسى از سیاه چاله 
منتشــر کردند. عکس این سیاه چاله 
غول پیکر توســط هشــت تلسکو 
 بزرگ ثبت شــدند. ثبت این عکس که 
بســیار بى کیفیت و تار است درحالى 
هزینه بســیار هنگفتى داشــته است 
که کشــورهاى رو به اضمحالل  غربى 
خصوصــا آمریــکا در فقر دســت و پا 
مى زننــد. به همین دلیــل مردم تمام 
کشــورهاى غربى در اعتــراض به این 
اقدام و انتشــار تصاویر ســیاه چاله به 
خیابان ها ریختند و خواستار برکنارى 
رئیس جمهورى فرانســه شــدند. این 
تجمعات از طرف پلیس به خشــونت 
کشیده شد و هزاران  نفر از مردم کشته 
و زخمى شدند. گفتنى است؛ در ایران 
این ســیاه چاله با چشم قابل دیدن بود 
و مردم ایران با شور و اشتیاق به انتشار 
تصاویر این پدیده طبیعى در شــبکه  

 اجتماعى سروش پرداختند. 

Keyhan_news :   طبق صدها 

و حتى هزاران ســند انکار ناپذیر، این 
ســیاه چاله توســط جورج ســوروس 
مأمور شــده اســت تا با گرانش قوى 
 که دارد کشــورهاى ایــران و ونزوئال 
را داخل خود بکشــد. پرفســور هاینو 
فالکــه از دانشــکده رادبــود هلند و 
ه و عضو اندیشــکده  ایده پرداز این پرو
 ضــد ایرانى«ماساچوســت لند» که 
از وى به عنــوان معمــار، آرماتور بند 
و نماکار ســاختار تحریم هــاى ایران 
نام بــرده مى شــود، گفته اســت:« با 
وجود این ســیاه چاله که فاصله آن تا 
زمین 500 میلیــون تریلیون کیلومتر 
اســت، اهداف ما در ایران بهتر دنبال 
مى شود.» گفتنى  است نام نهادن این 
ســیاه چاله به عنوان قهرمان سنگین 
وزن سیاه چاله هاى «کیهان» نیز یکى 
ه غرب در ایران است.  از دالیل این پرو

 

List-Omid : درست است که ما 
به سیاه چاله ها اساسا اعتقادى نداریم 
و گمان مى کنیم زمین گرد نیســت و 
کامال صاف اســت، اما براى  حمایت از 
مردم و نیز موجودات داخل سیاه چاله 
امروز با لبــاس آدم فضایى ها در اماکن 

عمومى و جلسات حاضر خواهیم بود. 

ن | ار |  مهد                 ع  |   
mehdiaziziart@hotmail.com
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متاسفانه خبردار شــدیم در فاصله یک روز 

مانده به پخش ســریال بــازی تاج و تخت 

مدیران شــبکه اچ بی او اعــام کرده اند که 

فصل هشتم و آخر سریال به دلیل مشکات 

مالی اصا ساخته نشده و امتیاز این مجموعه 

به تنی چند از تهیه کنندگان ایرانی رسیده 

اســت. این تهیه کنندگان نوشــتن فصل 

هشتم را به دلیل توفیقات ارزنده بنده حقیر 

در فیلم مارموز )از جمله فتح گیشه از آخر( 

به اینجانب ســپرده اند که یک سکانس از 

قســمت آخر آن بدین وســیله منتشــر 
می گردد. 

حاکمان و سران وســتروس با دیدن یک 

وایت واکر، به طور کامل اپیاسیون شده اند 

و با حضور در دراگون استون تصمیم دارند 

درباره آینده وستروس تصمیم گیری کنند. 
بازیگران و نقش ها به ترتیب زیر است.

دنریس تارگریــن )مادر اژدهــا( با بازی 

مرجانه گلچین– سرســی لنیستر با بازی 

مریــم امیرجالــی– جیمی لنیســتر با 

هنرنمایی عنایت بخشی– جان اسنو با بازی 

شاهرخ استخری– لرد واریس با بازی صفر 

کشکولی– تیریون لنیستر با بازی اسداهلل 
یکتا و مهران رجبی در نقش سر داووس.

روز – داخلی – دراگون استون 

جان اسنو ]رو به دنریس[: »عمه خانم اگه 
اجازه میدین من بحث رو شروع کنم.« 

دنریس: »ُخبه ُخبه ... هی عمه خانم عمه 

خانم. حاال هر کی ندونــه فکر می کنه من 
چند سالمه.«

سرســی ریز می خنــدد: »شــما خون 

خودتونو کثیف نکنیــن. به هرحال مادر دو 

تا اژدهای غول تشنین. دیگه حداقل پنجاه 
رو دارین.« 

دنریس: »شما دیگه تیکه بار ما نکن با اون 
روابطت.« 

سرسی ]رو به جیمی[: »خاااان داداااااش! 

دیدی؟ دیدی چی گفت؟ شیطونه میگه به 

دکتر بگم یه گالن بنزیــن دیگه هم این جا 
خالی کنه.« 

عنایــت بخشــی )جیمــی لنیســتر( 

درحالی که رو به پنجره به افق های دوردست 

می نگرد، ناگهان برمی گردد و کتش را روی 
دوشش جابه جا می کند. 

جیمی لنیستر: »بر دل ســیاه شیطون 

لعنت. بدی این روزگار اینه که تا وقتی غالبی 

همه کنارتن ولی وای بــه حال مغلوب که 
همیشه تنهاست.« 

جان اسنو: »من خواهشم از جمع اینه که 

قضیه رو جدی بگیرین. وایت واکرها پشت 
درن. وینتر هم ایز کامینگ.« 

سر داووس ]با بازی مهران رجبی[: »پشت 
درن چیه پسر؟ منظورت دیواره دیگه؟«

جان اســنو: »واال چی بگم آقا داوود. دیدم 

هیچکی خطر رو جدی نمی گیره، گفتم چند 

تاشون رو با خودم بیارم دراگون استون. االنم 
پشت درن.« 

سر داووس روی دستش می زند و لبش را 

می گزد: »اِ اِ اِ! ورداشتی وایت واکر با خودت 
آوردی اینجا؟« 

لرد واریس ]رو به مادر اژدها[: »ســرورم 

اجازه بدین برم ایکی ثانیه حسابشونو بذارم 
کف دستشون.« 

دنریس تارگرین: »بشین سرجات توام که 

مصداق بارز کستینگ اشتباهی. خیر سرت 

جاســوس زیرک اطاعاتی هستی، تا ولت 
می کنن میخوای بری دعوا.« 

سرسی ]جیغ می کشــد[: »عجب گیری 

کردیم به خدا. ببینم این »کوه« بادیگارد من 
کجاست؟« 

جان اسنو: »با تهیه کننده دعواش شد، به 
جاش خواهرزاده شو آورد.« 

سرسی: » ای خدااااا ... چقدر باید بکشم از 

دست شما؟ اون دنریس که اژدها داره، جان 

اســنو هم که هر وقت بمیره ملیساندرا میاد 

زنده ش می کنه، من و داداش سیاه بختمونیم 

که بی کسیم.« ]سرسی شــروع می کند به 

زدن روی پایش[  ای رابرت خوب شد مردی 

و این روزا رو ندیدی. این بنزین من کجاست؟ 
داداش آخه تو یه چیزی بگو! 

مارجری تایرل که با فشارهای شخصی به 

نام سیارسریع بر ملیساندرا زنده شده است، 

درحالی که آب قند هم می زند به سرســی 
نزدیک می شود. 

مارجری: »حــرص نخورین براتون خوب 
نیست.« 

سرســی آب قند را می گیرد و الجرعه سر 
می کشد. 

جیمی لنیســتر که در این مدت کســی 

متوجه غیبتش نشده بود همراه با یک وایت 

واکر وارد اتاق می شــود. همه بــا دیدن این 

صحنه فریاد می زنند و زیر میز قایم می شوند. 

جیمی لنیستر: »نترسید! بیایید بیرون! من 

باهاشون صحبت کردم. گفتم بودجه سریال 

کمه. دست حاجی خالیه. خوبیتم نداره جلو 

در و همســایه و قلمروهای دیگه سر حطام 

دنیا با هم بجنگیم. حرمت موی سفید منو 

نگه داشــتن و قبول کردن یه اژدها غنیمت 

بردارن به اضافه این کوتوله و برن سی زندگی 
خودشون.« 

تیریــون لنیســتر: »بابا من خیر ســرم 

شخصیت عاقل و فرزانه ســریال بودم. منو 
ندید به اینا.« 

صدای تیریون لنیســتر در بین هیاهوی 

جمع که داشتند بلندش می کردند تا به وایت 

واکرها تحویل بدهند، گم می شود. وایت واکر 

نگاهی مســتاصل می اندازد همراه با تیریون 

لنیســتر و یکی از اژدهایان از دراگون استون 

خارج می شود. سریال با دیالوگ مهران رجبی 

)سر داووس( که با اشــاره به دنریس و جان 

می گوید »خب مبارکــه! پس یه کاری کنیم 

این دو تــا جوون هم برن ســر خونه زندگی 
شون« با خوبی و خوشی به پایان می رسد.

 ورژن ایرانی 

 Game Of
Thrones

تماشاخانه
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یحیــیتـــدین|  
شاوال  ســال  
»بــوردو  شــهر  در 
xuedroB« فرانســه 
به دنیا آمــد. نام اصلــی او »ایوان 
فرانســیس لولوران« بــود، اما در 
 »lavahC همه جهان به »شاوال
معروف شــد. شــاوال تحصیات 
خود را در مدرســه هنرهای زیبای 
»بوردون« به اتمام رســاند و مدتی 
هم به صفحه آرایی مجات گذراند. 
طنزهای شــاوال مانند فیلم های 
»باسترکیتون« فضاهای سرد و تا 
حدودی غم انگیــز دارد. او در طول 
فعالیت هــای خود با بســیاری از 
مجات معتبر مثــل  »پاری ماچ« 
و »فیــگارو« همــکاری داشــت. 

طرح های این هنرمند اغلب با خطوطی نسبتا ضخیم  و در کمال اقتدار شکل می گیرد که حتی 

تقلید از کارهایش را مشکل می کند. شــاوال در یکی از آثارش خودروی آتش نشانی را نشان 

می دهد که به همراه همه مامورانش در حال سوختن است؛ این نمونه ای از هنر شاوال است؛ 

درگیری بیننده با پرسوناژهایی كه معموال راهی براي خاصی خود از مخمصه ای كه در آن قرار 

گرفته اند، نمی یابند. در مجموع دنیای شاوال آکنده از حماقت هایی است که انسان ها به طور 

غریزی یا از روی اشتباه انجام می دهند و نهایتا حاصلی جز تاســف به همراه ندارد. شاوال در 

 با شــلیک گلوله به زندگی خود پایان داد و به این تصور غلط که گویا هر که دیگران را 

بخنداند آدم خوشبختی است و عمر درازی خواهد داشت، خاتمه بخشید.

شاوال، خنده ای با پایان تلخ

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

عکس پروفایل!

عکســی شــده چاپ با مقاله

کیفیــت عکس هســت پایین

یک عکــس قشــنگ تر بینداز

دربــاره یــک ســیاه چاله

یک ســایه مبهم اســت و  هاله

این هم  بــرود ســطل زباله!

  * انتشار نخستین عکس از یک سیاهچاله

يادداشت ۲

خانه نیما میرا این شهر است
مهتاب جودکى
روزنامه نگار

باید از خریدن «خانه نیما» خوشــحال بود. صحبت از یک 
خانه معمولى نیســت. خانه معروف خیابان دزاشــیب، روز و 
روزگارى به نفس هاى نیما یوشیج، پدر شعر نو زنده بود که میان 
توده کتاب هایش مى نشست و مى نوشت و مى نوشت. خانه نیما 
در این سال ها، مثل خانه صادق هدایت و یادگارهاى فراموش 
شده دیگر تهران «کومه تاریک» شده بود، اما دوستداران شاعر 
نمى خواستند که چنین شود. کسى باید این خانه را که میراث 
شهر است، نجات مى داد. در ناتوانى سازمان میراث فرهنگى، 
این شهردارى بود که به وعده اش عمل کرد و خانه را خرید. این 
خانه جنجال هاى زیادى از سر گذراند تا باالخره روز روشنش 
برسد:  مدتى بعد از فوت عالیه خانم در  سال 43، شراگیم تنها 
فرزند او خانه را به قیمت 10 میلیون تومان فروخت/ 16 ســال 
پیش مالکان تصمیم گرفتند تخریبش کنند/ سیمین دانشور 
جلوى تخریب بنا را گرفت/ خانه در فهرست آثار ملى ثبت شد/ 
اسم کوچه «نیما» تغییر کرد/ بناى متروکه به پاتوق معتادان 
تبدیل شد/ با شــکایت مالکان و رأى دادگاه، خانه از فهرست 
آثار ملى خارج شد/ فعاالن میراث و رسانه و دوستداران شاعر 
به شهردار نامه نوشــتند و تجمع کردند/ پاى خریداران جور و 
واجور به خیابان دزاشیب باز شد و یکى شان گفت مى خواهد 
خانه پدر شعر نو را تبدیل به سفره خانه کند/ مالکان گفتند به 
قیمت کم حاضر به فروش بنا به شهردارى نیستند تا این که به 

رقم پیشنهادى شهردارى راضى شدند.

و اما پاسخ به دو سوال:  
را باید این خانه را می خرید؟ شهرداری 

دور از اشــاره به معمارى خانه باید برگشــت به وصیت 
سیمین که مى خواست بعد از مرگش خانه او و جالل و خانه 
نیما به مکانى براى اشــاعه ادبیات تبدیل شود. اردیبهشت  
ســال پیش خانه او سروســامان گرفت، اما سرنوشت خانه 
نیما گره خورد به حذف نامش از فهرســت آثار ملى و .... با 
همه جنجال هاى طى شده، این خانه به پاسداشت منزلت 
نیما، پدر شعر نو، براى زنده ســازى یاد او در این شهر که از 
ساختمان هاى سیمانى پر شده و براى توسعه فضاهاى هنرى 

و فرهنگى باید حفظ شود.
ن خانه  رای خرید ای هرداری باید ب را ش

 میلیاردونیم هزینه کند؟
ردیف بودجه شهردارى  سال 98، از  سال پیش تعیین شده 
و براى تصویب رقمى منصفانه، به قدر کفایت در شورا بحث 
و جدل شده است. در ســایت shafaf.ir جزییات بودجه، 
درآمدها و منابع و توزیع اعتبــارات آمده و مى توان دید که 
درآمد شهردارى از کجا آمده و خرج چه برنامه هایى مى شود. 
همین سایت نشــان مى دهد که فقط 504 میلیارد تومان 
بودجه پیشنهادى اجتماعى و فرهنگى شهردارى براى  سال 
98 است. شهردارى هزینه هایش را از طریق دریافت عوارض 
و مختصر بودجه اى که از دولــت مى گیرد، جور مى کند. به 
عالوه که شهردارى منطقه یک در مقایسه با دیگر مناطق، 
از درآمد باالترى برخوردار است و درنهایت مرور ارقام نشان 
مى دهد که خرج 13 و نیم میلیارد تومان براى خرید خانه پدر 

شعر نو فارسى، چندان رقم باالیى نیست. 

حاشيه نوي�

اشیه انتشار یک مقایسه بین زندانی ها و دانش  آموزها در 

ته ته، عر های نری اشک های ری
چند روز پیش، یک مقایســه جالــب در فضاى مجازى 
دست به دست شــد؛ نمودارهایى که نشــان مى داد دولت 
ساالنه براى دانش آموزان 2میلیون و هفتصد هزار تومان خرج 
مى کند و این درحالى اســت که هزینه نگهدارى هر زندانى 
براى بودجه مملکت چیزى نزدیک بــه 54 میلیون تومان 
است. این اطالعات مدعى بود که هر 20 دانش  آموز به اندازه 
یک زندانى خرج روى دست مملکت مى گذارد؛ مقایسه اى 

تأمل برانگیز و قابل بحث.
ه: این داده نما اگرچه در ریشــه آن، بر اساس یک  مال
دلسوزى و هشدار تهیه شده ارزشــمند است ولى براساس 
اطالعاتى ناقص یا نه چندان قابل اعتماد شکل گرفته است؛ 
از سویى بودجه  سال 95 وزارت آموزش و پرورش تقسیم بر 
تعداد دانش آموزان مدارس دولتى شده و از سویى حرف هاى 

مدیرکل زندان هاى اســتان ایــالم (روزى 150 هزار تومان 
براى نگهدارى هر زندانى هزینه مى شــود) مبناى محاسبه 
قرار گرفته که اعالمى رســمى و قابل اعتماد نیست و شاید 
انگیزه هاى دیگرى (از جمله کســب بودجه بیشتر) مدنظر 
بوده. تعداد زندانیان بیان نشده و توضیحى درباره این هزینه 
داده نشده است. خالصه، این محاسبه در کل از راه یکسانى 
به دســت نیامده و نتایج و فاصله میلیونى اش، بشدت قابل 
نقد و تشکیک اســت. اما اگر از این سختگیرى ابتدایى عبور 
کنیم، مى شود با یک حساب سرانگشتى، به این نتیجه رسید 
که «سرانه» هزینه براى زندانیان (بر اساس آخرین اعالم قوه 
قضائیه در  سال 95، نزدیک به 217 هزار نفر) و بودجه اى که 

براى سازمان زندان ها اختصاص مى یابد. 
ادامه در صفحه 

يادداشت يک

خوزستان! خوزستان!

عباس عبدى
روزنامه نگار

ســیل در منطقــه خوزســتان امــر 
غیرمعمولى نیســت. هر جا که رودخانه 
است، ســیل یک واقعیت جارى آن است 
حتى هر سال یا هر دو سال یک بار مى آید 
ولى ســیل هاى بزرگ طى هر چند سال 
یا10 سال و بیشــتر رخ مى دهند. در 50 
سال اخیر سه ســیل بزرگ در خوزستان 
جارى شده اســت؛ اولى در بهمن 1347 
دومى نیــز در بهمن و اســفند 1358 و 
سومى در فروردین 1398. فاصله سومى 
با دو مورد قبلى خیلى بیشــتر بود. علت 
نیز احداث ســدهاى گوناگــون بر روى 
رودخانه هاى کارون، دز و کرخه، سیمره 
و... اســت به همین علت ســیل با فاصله 
طوالنى روى داد ولى به همین میزان شدت 
آن بیشتر بود که توانست اثرات ذخیره اى 
سدها را خنثى کند. در واقع اگر در گذشته 
با 100 واحد ورودى آب سیل راه مى افتاد، 
این بار 200 واحد آب باید شکل مى گرفت 
تا منجر به سیل شود و چون سدها نیز توان 
ذخیره سازى این حجم زیاد را نداشتند، 
سیل با شدت بیشترى به سوى خوزستان 
سرازیر شد. ولى مشکل از اینجا آغاز شد که 
به دلیل چند دهه آرامش نسبى جریان آب 
در زیردست سدها و کل رودخانه ها دچار 
تغییرات شــد. از یک سو کف رودخانه ها 
باالتر آمد و ظرفیت آن کمتر شد. احداث 
برخى از پل هــا روى رودخانــه به نوعى 
ظرفیت عبور را کم کــرد و پل مثل یک 
سد نصفه و نیمه عمل کرد. تجاوز به حریم 
رودخانه ها خیلى شدید بود و درمجموع 
سدها از یک سو سیل را به تأخیر انداختند 

یا حــذف کردند ولى شــدت آن را باالتر 
بردند و از سوى دیگر ظرفیت عبور سیل 
از رودخانه و سیل ها کاهش یافته و همین 

موارد موجب افزایش خسارت شده است.
خوزستان اکنون در چنین وضعى قرار 
دارد. خوزســتان نه، بلکه ایران در چنین 
وضعى اســت و همه باید چون پیکره اى 
واحد در برابر این هجوم ســهمگین آب 
بایســتد. ما مثل بدنى هستیم که هرگاه 
سلول هاى یک عضومان مثل پا یا دست یا 
گردن مجروح یا مصدوم یا بیمار مى شوند، 
همه ســلول هاى بدن مــان در برابر آن 
واکنش نشــان مى دهند. خوزستان در 
موقعیت خطیــرى قــرار دارد. برخالف 
لرســتان که آب و سیل به سرعت تخلیه 
شد و البته خسارات ســنگینى بویژه در 
پلدختر بر جاى گذاشــت، در خوزستان 
این امر اتفــاق نمى افتد. عبور یا فرورفتن 
آب طول مى کشــد، ضمن اینکه زمین 
اشباع شده اســت و باید آب ها از منطقه 
تخلیه شوند، ولى این اتفاق نیازمند زمان 
است. خوزستان یک عضو ایران عزیز است، 
پس هنگامى که با مشکلى مواجه مى شود، 
همه ایران و اعضاى این پیکر نیز در برابر این 
وضع واکنش نشان خواهند داد. این دردى 
است که به جسم و جان ایران عارض شده 
است. همه پشت مردم خوزستان هستیم؛ 
به تعبیر دیگر در برابــر درد و رنجى که به 
خودمان وارد مى شــود، واکنش نشــان 
مى دهیم. امروز ویدیویى منتشر شد که 
یک کودك حدودا پنج ساله خوزستانى با 
مشت هاى کوچک خود در حال پر کردن 
کیسه اى خاك است. بعید بود زودتر از نیم 
روز بتواند چنان کیسه اى را پر کند. اینجا 
وظیفه ما است که با تمام توان براى نجات 
خوزستان به یارى هموطنان مان بشتابیم.
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