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سرمقاله

ویرتین مخاطبان من و کتاب

حنیفا

تیتر های روز
خوشحال نباید بود

سعید ناصری
اگـر مـی شـد بـه امـام حسـن )ع( نامـه 
نوشـت و بابت کنار آمـدن و صلح اجباری 
بـا معاویـه تبریک گفـت و هلهله سـر داد 
یـا اینکـه مجالـس بـزم و شـادی بابت آن 
واقعـه بـه پـا کـرد بـه طریـق اولـی بـرای 
ایـن وادادن هـا و کنار آمدن هـا و متوقف 
کـردن هایـی که هنـوز خون چهار شـهید 
نامـی آن خشـک نشـده هـم نامـه تبریک 

نوشـت. میتوان 
اینکـه تختـه کنیـم دِر نطنـز و فـوردو و 
اراک را و متوقـف شـویم در همیـن حـِد 
پیشـرفت، بـدون اینکـه بـه مـا تضمیـن 
نـازک مـا آن  بـه خاطـر دل  باشـد  داده 
هـم مـی ایسـتد و دو سـال بعـد نـه، در 
پایـان همین شـش ماه ، علـم و تکنولوژی 
قبلـی مـا بیـات نمـی شـود و بـه کار درج 
در کتابهـای تاریـخ علـم و اختراعات جلد 
معاصرهـم نمی خورد، خوشـحال شـدن و 
تبریـک گفتـن دارد؛ اگـر سـزاوار ِگل بـه 
سـر گرفتـن و ایسـتاده زار زدن نباشـد!؟ 
چنـد  کـردن  آزاد  قـول  بابـت  اینکـه 
میلیـارد از پـول دزدیـده شـده خودمـان 
، بایـد امضـا بدهیـم هـر چـه را در ایـن 
سـالها - بـا هدایـت شـیرمردی از جنـس 
مقاومـت و جهـاِد مـردی کـه  بـه گفتـه 
ظریفی،»رفتـه« وهمچنیـن دانشـمندانی  
کـه اگر اجـازه نـداده بودیم امنیتـی ترین 
بازرسـان،  خالـه  خانـه  بشـود  مراکزمـان 
اآلن در کنارمـان بودنـد، آنچـه را بـا عرق 
جبیـن و کـد الیمین  قاشـق، قاشـق غنی 
کـرده بودیـم، آفتابـه آفتابـه بدهیـم زغال 

کننـد  کـه شایسـته
ادامه صفحه بعد...

االنصـاف بعیـد بود کسـی در ایـن مقطع، 

زمانبندی کالسهای
 بسیج دانشجویی

ــام و اســتقبال دانشــجویان،  پــس از ثبــت ن
بســیج  کالســهای  برگــزاری  زمــان 

اســت.  شــده  مشــخص  دانشــجویی 

کارگاه آمریکا شناسی
 دکتر فواد ایزدی

ــاعت17  ــاه، س ــنبه 8 آذر م رشوع کارگاه از ش
بــه  عالقه منــد  کــه  افــرادی    .19 الــی 
ــد  ــتند، میتوانن ــن کارگاه هس ــرکت در ای ش
تــا روز چهــار شــنبه بــه دفاتــر بســیج 

دانشــجویی مراجعــه کننــد.
بینش مطهر

شروع کالس چهارشنبه 4 آذر ماه 
ساعت 16 الی 18

الزم بــه ذکــر اســت کــه افــراد بــرای 
ــا  ــد ت ــر بای ــش مطه ــای بین ــت کتابه دریاف
ــیج  ــر بس ــه دفات ــنبه ب ــل از روز چهارش قب
مراجعــه کننــد و عــدم مراجعــه بــه معنــای 

ــت. ــراف اس انص
در  مطهــر  بینــش  قطعــی کالس  زمــان 

اولیــن جلســه  تاییــد خواهــد شــد.

شروع ساخت اولین مستند 
کانون هنر و رسانه
 بسیج دانشجویی

ــجویی  ــیج دانش ــانه بس ــر و رس ــون هن کان
قصــد ســاخت  اقــدام خــود،  اولیــن  در 

مســتندی بــا موضــوع
علت رخوت تشکل های دانشجویی 

را دارد.
تصویــر بــرداری ایــن مســتند ســه شــنبه 4 

آذر آغــاز خواهــد شــد.

                   
                      سید محسن امام

ایــن روزهــا وقتــی نگاهــی بــه لیســت 
ــی  ــم، فیلم ــی اندازی ــان م ــای روز جه فیلمه
بــا نــام اردوگاه اشــعه ایکــس بــا بــازی پیمــان 
ــا را  ــادی و کریســتین اســتوارت توجــه م مع

ــد. ــی کن ــب م جل
 ایــن فیلــم هالیــوودی از ســطح کیفــی قابــل 
قبولــی برخــوردار اســت کــه در رســانه هــای 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــی کمت داخل
ــدک توجــه  ــان ان ــت هم ــد گف ــفانه بای متاس
هــم صــرف نــکات فنــی فیلــم شــده و طبــق 
معمــول از محتــوای فیلــم غفلــت شــده 
ــبه  ــون ش ــدارد، چ ــی ن ــه تعجب ــت. البت اس
روشــنفکرانی کــه ایــن فیلــم را بــرگ زرینــی 
ــل  ــد تحلی ــی دانن ــران م ــینمای ای ــرای س ب
معنایــی و مفهومــی فیلمهــا را توهمــی بیــش 
ــاتید  ــا اس ــگاه آنه ــا از ن ــد. حتم ــی دانن نم
ــش از  ــته بی ــه گذش ــک ده ــه در ی ــی ک غرب
ــای  ــفه فیلمه ــاره فلس ــاب درب ــت کت دویس
هالیــوودی نوشــته انــد، افــراد متوهــم و 

ــتند.  ــی هس خیاالت
البتــه جالــب اینجاســت کــه دربــاره محتــوای 
ــد  ــن، منتق ــک کوه ــدای اری ــم ص ــن فیل ای
ســایت ســینمایی »اینــدی وایــر« نیــز درآمده 
اســت و در اظهــار نظــری آن را »نمایــش 
اخالقــی و گاه ســاده لوحانــه از شــرایط فاجعه 
ــش  ــی ارت ــان سیاس ــتگاه زندانی ــز بازداش آمی

ــده اســت. ــکا« خوان آمری
ــر  ــم بهت ــن فیل ــل ای ــرای تحلی ــه ب در ادام
ــاره  ــتانش اش ــه ای از داس ــه خالص ــت. ب اس

ای شــود:
ــم  ــع یازده ــی از وقای ــه های ــا صحن ــم ب فیل
ســپتامبر در مرکــز تجــارت جهانــی نیویــورک 
آغــاز مــی شــود و پــس از صحنــه بازداشــت 
»علــی« )بــا بــازی پیمــان معــادی( در آلمــان، 
بــه هشــت ســال بعــد و زمــان ورود نگهبــان 
ــازی  ــا ب ــول« )ب ــی ک ــام »ایم ــه ن ــازه ای ب ت
کریســتن اســتوارت( بــه بازداشــتگاه گوانتانامو 
ــرار از زادگاه  ــرای ف ــه ب ــی ک ــد. ایم ــی رس م
کوچکــش بــه ارتــش پیوســته، در اثــر تحقیــر 
ــه یــک فرمانبــردار  ــل ب ســربازان دیگــر تبدی

مطیــع شــده اســت. امــا در نهایت، با دوســتی 
ــد،  ــی آی ــود م ــه وج ــی ب ــن او و عل ــه بی ک
ــزد  ــی ری ــرو م ــی اش ف ــت دفاع ــم حال کم ک
ــن  ــش روش ــد در درون ــر و امی ــوری از مه و ن
مــی شــود. در ادامــه رابطــه عاطفــی ای کــه 
بیــن علــی و ایمــی ایجــاد مــی شــود باعــث 

ــی شــود. ــم م چالشــهایی در داســتان فیل
با کمی تعمق و دقت در این فیلم 

مــی تــوان بــه نکاتــی  پــی بــرد کــه اصحــاب 
هالیــوود بــه وســیله جــادوی ســینمای خــود، 
ــا آنهــا ســعی در مســحور کــردن مخاطــب  ب

ــه  ــد، ک دارن
ــد  ــا در ح م
عــت  بضا
ــان به  خودم
اشــاره  آن 
مــی کنیــم.

 _1
ــتگاه  بازداش
گوانتانامــو 
از  پــس 
ل  شــغا ا

افغانســتان در ســال ۲۰۰1میــالدی، زیرنظــر 
ــکا در  ــش آمری ــی ارت ــروی دریای ــگاه نی پای
خلیــج گوانتانامــو ایجــاد شــد و افــرادی کــه 
متهــم بــه ارتبــاط بــا فعالیت هــای تروریســتی 
ــن  ــه ای ــد، ب ــکا بودن در خــارج از خــاک آمری
ــالهای  ــی س ــد. ط ــال یافتن ــتگاه انتق بازداش
متمــادی کــه افــراد مختلــف از سراســر دنیــا 
ــا  ــدند، آنج ــل ش ــتگاه منتق ــن بازداش ــه ای ب
ــا  ــای دنی ــن زندانه ــوف تری ــی از مخ ــه یک ب
تبدیــل شــد. بــه گونــه ای کــه اوبامــا پیــش از 
انتخابــات وعــده  تعطیــل کــردن آنجــا را داد. 
ــون بیــش  ــن وعــده هــم اکن ــا علیرغــم ای ام
ــا  ــا در آنج ــور دنی ــا کش ــر از دهه ــد نف از ص
هســتند بــه گونــه ای ســازمان ملــل و صلیــب 
ــر آنجــا را نداشــته و  ســرخ امــکان نظــارت ب
ــل تصــور  ــرای زندانیــان قاب هیــچ آینــده ای ب
نیســت. در رابطــه بــا وضعیــت نگهــداری 
ــتجوی  ــک جس ــا ی ــم در آنج ــکنجه ه و ش
اینترنتــی تصاویــر گویــای همــه چیــز اســت. 
برخــالف ایــن واقعیــات ، در فیلــم مــی بینیــم 

کــه بســیاری از حقــوق زندانیــان رعایــت 
ــان  ــای دلخواهش ــه کتابه ــا ب ــود؛ آنه ــی ش م
ــی  ــی م ــه راحت ــد؛ در آنجــا ب دسترســی دارن
ــقانه  ــی عاش ــتانه و حت ــه دوس ــد رابط توانن
ــد، مســلمانان  ــرار کنن ــود برق ــان خ ــا نگهب ب
ــه ســادگی نمــاز جماعــت برگــزار  در آنجــا ب
مــی کننــد، مســئولین زنــدان اکثــرا بــا آنهــا 
بــه خوبــی رفتــار کــرده و حتــی در سکانســی 
یکــی از زندانیــان بــه نگهبانــی حملــه کــرده 
ــام  ــه ن ــر آنک ــی کند)جالبت ــی م و او را زخم
ــی مهاجــم محمــود اســت و در صحنــه  زندان
دیگــر  ای 
ــک  ــه ی او ک
ن  مســلما

خشــن 
اســت رهبــر 
ن  نیــا ا ند ز
فــی  معر
مــی شــود 
ــا هدایت  و ب
کــردن یــک 
ب  عتصــا ا
غذایــی موفــق بــه گرفتــن وســیله ای ورزش 

مــی شــود.(
 نــام محمــود بــه عنــوان رهبــر زندانیــان کــه 
باعــث ایجــاد اعتصــاب و محــروم شــدن از غذا 
بــرای رســیدن بــه یــک وســیله مــی شــود ، 
بــه راســتی چــه چیــزی را در ذهــن مخاطبان 

تداعــی مــی کنــد؟
 البتــه اگــر از حــق نگذریــم در برخــی صحنــه 
هــا بــه خشــونت علیــه زندانیــان اشــاره مــی 
شــود امــا چیــزی کــه در کار رســانه ای 
ــن  ــی در ذه ــازی نهای ــت دارد تصویرس اهمی
ــا آنچــه در عکســهای  ــه ب مخاطــب اســت ک
ــم  ــده ای ــا دی ــو ه ــا و گوانتانام ــب ه ابوغری

ــت. ــاوت اس ــیار متف بس
ــت  ــنی اس ــلمان س ــک مس ــه ی ــی ک ۲_ عل
ــده  ــه و پیچی ــخصیت چندالی ــک ش دارای ی
اســت. او کــه در ابتــدای فیلــم در آلمــان 
دســتگیر مــی شــود  بــا تصویــری از چندیــن 
ــه اش القــا مــی شــود  موبایــل روی میــز خان
ــط اســت  ــپتامبر مرتب ــه 11 س ــا حادث ــه ب ک

ــا  ــودن ی ــکار ب ــم گناه ــای فیل ــا انته ــی ت ول
ــد. ــی مان ــام م ــه ای از ابه ــش در هال نبودن

 علــی کــه بــا نــگاه مخاطبیــن غربــی تقریبــا 
ــود دارای  ــی ش ــی م ــت معرف ــرد مثب ــک ف ی
ــدی  ــه هنرمن ــی از جمل ــای خوب ــی ه ویژگ
ــه  ــی نکت ــت ول ــودن اس ــه ب ــل مطالع و اه
ــادات و ســیر فکــری اوســت.  ــت اعتق پراهمی
او کــه در ابتــدا فــردی پایبنــد بــه دیــن 
اســت بــه مــرور نســبت بــه عقایــدش ضعیــف 
ــم  ــی کــه تصمی ــا جای ــردد مــی شــود. ت و م
بــه خودکشــی مــی گیــرد امــا در نهایــت ایــن 
عشــق بــه ایمــی ســت کــه او را نجــات مــی 
دهــد، ایــن در حالــی اســت کــه تمــام فیلــم 
اثرگــذاری علــی بــر روی ایمــی را نشــان مــی 
دهــد امــا نهایتــا ایــن عشــق بــه ایمــی اســت 

ــی مــی شــود. کــه ناجــی عل
دراماتیــک  رابطــه  ایــن  عمــق  در  امــا   
ــت و آن  ــه اس ــت نهفت ــر اهمی ــه پ ــک نکت ی
عــوض شــدن باالتریــن اهــداف و عقایــد 
ــن و  ــه دی ــدی ب ــی پایبن ــلمان یعن ــک مس ی
تبدیلــش بــه عشــق یــک زن آمریکایی اســت. 
و جالبتــر اینکــه حتــی علــی تیغــی که بــا آن 
مــی خواهــد خودکشــی کنــد را از درون قرآن 
ــرای  ــت ب ــوان گف ــی ت ــه م ــی دارد ک ــر م ب
ــده، نمــادی  ــرآن را خوان ــا ق ــه باره ــردی ک ف
ــش اســت. ــه پوچــی در باورهای ــیدن ب از رس
3 _ چهــره ای کــه از دیگــر مســلمانها نشــان 
داده مــی شــود بیشــتر شــامل تحجــر و 
ــی  ــه یک ــه ای ک ــت و آن صحن ــونت اس خش
از زندانیــان مســلمان بــر ســر نگهبــان فریــاد 
مــی زنــد و نســبت بــه زنــان ابــراز تنفــر مــی 
ــلمان  ــی از مس ــال خیال ــره ای کام ــد چه کن

هاســت.
در انتهــا بایــد گفــت آنهــا بــا ظاهــری 
معتــرض نســبت بــه فجایــع گوانتانامــو ســعی 
ــر و پوشــاندن بســیاری گناهانشــان  در تطهی
ــادی  ــای مع ــت آق ــی رف ــع م ــا توق ــد. ام دارن
ــادن  ــد و گام نه ــور نیاب ــم حض ــن فیل در ای
ــف  ــای مختل ــنواره ه ــز جش ــرش قرم روی ف
را بــه قیمــت مظلــوم واقــع شــدن انســانهای 

ــد.  ــری نفروش دیگ
 New Jersey Published simultaneously in

ــارات:    ــده در انتش ــاپ ش Canada1( چ

نقد رسانه

چرا نمی خوانیم
مــن جوانــان بســیاری را دیــده ام، حــاال 
ــه  ــود را دارد، ک ــای خ ــه ج ــن ک ــراد مس اف
ــل  ــم می ــان را ه ــاب رم ــه کت ــی مطالع حت
هفــت،  یــک  را  رمــان  کتــاب   ! ندارنــد 
ــد  ــد ومی گوین ــه می خوانن ــت، ده، صفح هش
حوصلــه نداریــم؛ در حالــی کــه حاضرنــد 
ــا نیــم ســاعت بنشــینند و  بیســت دقیقــه، ی
ــروع  ــل از ش ــه قب ــون را ک ــات تلویزی تبلیغ
ــا  ــود، تماش ــی ش ــینمایی پخــش م ــم س فیل
کنند!حاضــر نیســتند در ایــن بیســت دقیقــه، 
حتــی همــان کتــاب رمــان را بخواننــد؛ 
ــاب  ــی، کت ــاب اجتماع ــم کت ــاال نمی گویی ح
ــی از  ــن ناش ــی، ای ــاب علم ــا کت ــی، ی سیاس
ــاب  ــه کت ــاد ب ــدم اعتی چیســت؟ ناشــی از ع
بــه کتــاب خوانــی  اســت. مــردم میــل 
ــد . ــری بکنی ــد فک ــن بای ــرای ای ــد؛ ب ندارن

اگــر از ایــن جهــت هــم حســاب کنیــد کــه 
امــروز ایــن ملــت، ملتــی اســت کــه در دنیــا 
ــرِض  ــال غ ــی از اِعم ــای ناش ــتم ه ــار س دچ
ــس  ــت، پ ــان اس ــتکباری جه ــای اس قدرته
ــاع  ــدام دف ــد، ک ــاع کن ــودش دف ــد از خ بای
ــه  ــی ب ــه اول متک ــه در درج ــت ک ــی اس مل

ــش  ــش و دان ــوزش و بین ــگ وآم فرهن
ــر  ــاب  ب ــه کت ــم ب ــاز ه ــس، ب ــد ؟ پ نباش
ــرف  ــر ط ــما از ه ــی ش ــم. یعن مــی گردی
ــاب  ــه کت ــد ب ــد، مجبوری ــه بچرخی ک
ــم  ــی کن ــن تعجــب م ــد. م ــت بدهی اهمی
ــوری  ــت جمه ــوان دول ــه عن ــا ب ــرا م ــه چ ک
اســالمی، آن مقــداری کــه بــه کتــاب اهمیــت 
ــی  ــت نم ــر آن را اهمی ــم، ده براب ــی دهی م

ــم ؟! دهی
 بیانات رهبرمعظم انقالب با برگزارکنندگان هفته کتاب  

در   سال های 75 و 76
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گوانتانامو  به سبک  هالیوود
نقدی بر فیلم اردوگاه اشعه ایکس

شماره دوم       3 آذر 93   قیمت:3۰۰ تومان

هر دو هفته، دو کتاب
ــا ایجــاد تمرکــز  ــاح شــد ب ــی افتت ــاب خوان ــج کت ــا هــدف تروی ــوس کــه ب ــاب فان ــه کت کلب
ــه  ــال نهادین ــه دنب ــاب( ب ــه دو کت ــی مشــخص)هر دوهفت ــازه زمان ــاب در ب ــد کت ــروی چن ب
کــردن هــدف خــود اســت. در ایــن راســتا دیــدار بــا نویســندگان کتابهــا و مســابقه کتابخوانــی 

در برنامــه کاری کلبــه کتــاب قــرار دارد.

الکترونیک  پست  به  دانشجویان  نامه های  
حنیفا:

mit***93@chmail.ir

شو  سواد  با  نباشید،مطلب   وخسته  با سالم 
نقد  نزدیک میکنه،مطلب  واقعیت  به  رو  آدم 
داشت  وروانی  خوب  قلم  هم  موشها  شهر 
تأملی  قابل  ونتیجه  جالب  دید  همچنین 
گرفته شده بود.طراحی وفرم نشریه تون هم 

که آفرین داره.یا علی
s5***f@gmail.com

بحث  در  انتقادات  بزرگترین  از  یکی 
رعایت  و  نویسی  درست  بحث  ژورنالیست 
متاسفانه  که  است  ودستوری  امالیی  قواعد 
در نشریه تریبون وهمچنین حنیفا غلط های 

امالیی ودستوری فاحشی وجود داشت .

-حنیفا: حق با شماست، بگذارید به حساب 
کم تجربگی اعضای تحریریه. در این شماره 

این مشکل دیگر وجود ندارد.

ras.a***di@gmail.com

 )دانشگاه شما را باسواد نمی کند(نکته بسیار 
درستی بود

که  اینهایی  به  میرن  دست  از  زود  فرصتها 
گفتی عمل هم بکن، خیلی زود

تشکل دانشجویی هم جدای از آسیب هایی 
برکت  خواد،  می  جمع  حواس  و  داره  که 

زیادی داره.
ma***ury@gmail.com

مسایل مهمی که در جامعه رخ می دهد را از 
منظر یکی از اساتید یا دانشجویان
مطرح دانشکده در نشریه بیاورید.

برای  گذشته  شماره  دو  در  حنیفا  مخاطبان 
نامه  ارسال  به  مجبور  نشریه،  با  ارتباط 
بعد  به  شماره  این  از  اما  بودند،  الکترونیک 
می توانند نظرات و سخنان خود را نسبت به 
نشریه  از طریق سامانه پیامکی نشریه با ما 

درمیان بگذارند.

5000244424

اولیــن میهمانــان فانــوس، کتــاب هــای چهــل 
ــر  ــخ معاص ــروری برتاری ــت پور)م ــی الف ــر عل تدبی
مایلــز  اســتیون  مصرفــی  وشــهرهای  ایــران( 
ومالکــوم مایلز)نگــره ای انتقــادی بــه رویــه مصرفــی  

ــهرها( ــدن ش ش




