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بیژن ادبی شاعر مجموعه »بی 
تویی« در گفت و گو با پیام ما:

هنر 
سفارشی  

از عنصر 
خالقیت 

خالی است 7

رییس مرکز ملی خشک سالی 
ایران خبر داد

کرمان در درجه 
خشک سالی شدید

---------  صفحه  2 ---------

کرامت امیری
لحاف دوز سنتی شهر هنزا:

سه سال در 
بازار میدان قلعه 

شاگردی کردم
---------  صفحه  4 ---------

من اشک 
می ریسم در دوک 

بغض هام
یادداشتی از شهرام پارسا مطلق

---------  صفحه  7 ---------

معمار جواد فخری زاده

روئینه تنی که 
راز مرگش میالد 
پر هیاهای هزار 

شهزاده بود
---------  صفحه  8 ---------

روزی اهل باطل، آب را بر خیمه گاه حسین علیه السالم 
بستند، امروز زاللترین چشمه چشم ها،
در زیر خیمه های حسینی می جوشد ...

سرپرستی بیمه سینا استان کرمان

آگهی دعوت به شرکت در 
مناقصه احداث خط انتقال گاز 

)نوبت دوم(

شـرکت فـوالد سـیرجان ایرانیـان در نظـر دارد تهیـه مصالـح و انجـام عملیـات اجرایـی احـداث 
28608 متـر خـط انتقـال گاز 16 اینـچ باغیـن - بردسـیر، از محدوده کیلومتـر 88 خط لوله 30 
اینـچ کرمـان - رفسـنجان، بـه ایسـتگاه HOT TAP واقـع در سـه راهـی نگار، جـاده کرمان - 
بردسـیر بـه همـراه تهیـه مصالـح و انجـام عملیـات اجرایـی ایسـتگاه های مـورد نیاز و سیسـتم 
حفاظـت کاتدیـک خـط مذکـوررا از طریـق مناقصـه و انعقاد قـرارداد بـه پیمانکار واجد شـرایط 

واگـذار نماید.
لـذا از متقاضیانـی کـه مایـل بـه شـرکت در ایـن مناقصـه مـی باشـند، دعـوت به عمل مـی آید 
از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی تا پایان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ 1395/08/15 مسـتندات مورد 
نیـاز را جهـت ارزیابـی بـه آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسـامی، بـرج پاسـارگاد، طبقه چهارم، 

شـرکت فـوالد سـیرجان ایرانیان ارسـال نمایند.
مدارک و مستندات مورد نیاز:

1- سوابق اجرایی کار مرتبط با موضوع مناقصه )ارائه رزومه کاری(
2- لیست ماشین آالت و تجهیزات در تملک به همراه کپی سند مالکیت

3- ارائـه لیسـت مدیـران و افـراد کلیـدی و کادر فنـی به همـراه کپی مدارک تحصیلی و سـوابق 
مربوطه

4- قـدرت مالـی و پشـتیبانی الزم و ارائـه گردش مالی سـه سـال اخیـر  )ارائه صورت مالی سـه 
سـال اخیر(

5- ارائـه گریـد فنـی و گواهینامـه هـای صاحیـت پیمانـکاری موضـوع مناقصـه )حداقـل گرید 
3 نفـت و گاز – مطابـق بـا بخشـنامه شـماره 69432 مورخـه 1395/04/30 سـازمان مدیریت و 

برنامـه ریزی کشـور(
6- ارائـه حداقـل 3 فقـره رضایـت نامـه از کارفرمایان و نیز عملکرد و فقدان سـوء پیشـینه حرفه 

ای و تأخیـر در اجـرای پروژه ها.
7- کپی اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات.

تلفن جهت هماهنگی:034-32464804
داخلی: 551

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

»آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی« نوبت دوم
شهرداری بم 

هیوال دستگیر شد!؟
   صفحه3

بهانه سایت های اصولگرا برای تخریب مدیر کل اصالح طلب
 آموزش و پرورش کرمان

جنجال برای هیچ

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با پروفسور عشقی، زمین شناس کرمانی دانشگاه آخن آلمان:

خطر نابودی در کمین 
غار بی نظیر ایوب کرمان 

پخـش شـدن فیلمـی از صحبت های 
چنـد دانش آمـوز رودبـاری در رابطـه 
بـا شـاق خـوردن و تنبیـه بدنـی به 
علـت پرداخـت نکـردن شـهریه، یک 
هفتـه جنجالـی را بـرای دانش آموزان 
رودبـاری و آموزش وپـرورش کرمـان 

زد. رقم 
داسـتان از اینجـا شـروع شـد کـه 
ابتـدای هفتـه گذشـته خبـری با این 
مضمـون کـه »مدیـر مدرسـه شـهید 

مختارآبـاد  روسـتای  در  چمـران 
)اسـتان  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 
بـه  را  کرمـان( برخـی دانش آمـوزان 
دلیـل ناتوانـی در پرداخـت تنهـا 30 
هـزار تومـان پـول، شـاق می زنـد و 
از مدرسـه اخـراج می کنـد« منتشـر 
بـود  جنجالـی  به قـدری  خبـر  شـد. 
مجـازی  فضـای  در  سـریعاً  کـه 
زمانـی  امـا  شـد  دست به دسـت 
سـایت  کـه  شـد  بیشـتر  جنجال هـا 

کـرد  منتشـر  فیلمـی  نیـوز«  »فـردا 
کـه در آن »دانش آمـوزان تنبیه شـده 
این مدرسـه، خبر شـاق خوردنشـان 
را تأییـد می کننـد و می گوینـد کـه 
می کننـد  زندگـی  خانواده هایـی  در 
کـه بنیـه مالی بسـیار ضعیفـی دارند 
شـهریه های  پرداخـت  بـه  قـادر  و 
مدرسـه  جانـب  از  تعیین شـده 

» نیسـتند.
صفحه 2
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

پروژه بنیاد ژنتیک به 
جمع پروژه های اقتصاد 
مقاومتی کرمان بپیوندد

در بازدیـد جمعی از مسـئوالن کشـوری 
و اسـتانی از پـروژه در حـال سـاخت بنیاد 
بنیـاد  پـروژه  پیوسـتن  کرمـان  ژنتیـک 
اقتصـاد  پروژه هـای  جمـع  بـه  ژنتیـک 

مقاومتـی کرمـان مطـرح شـد. 
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بهزیسـتی اسـتان کرمان، بنای 48 سـتون 
مانـدگار رعد کرمان شـامل بنیـاد ژنتیک، 
فروشـگاه های  و  آموزشـی  کارگاه هـای 
بـا  معلـوالن  حرفـه ای  و  فنـی  تولیـدات 
زیربنـای 5 هـزار مترمربع در چهـار طبقه 
بـا کمـک خیریـن  در اسـتان کرمـان در 
حال سـاخت اسـت و برای تکمیل سـاخت 
آن بـه یـک و نیـم میلیـارد تومـان اعتبـار 

اسـت.  نیاز 
عبـاس صـادق زاده، مدیرکل بهزیسـتی 
گفـت:  نشسـت  ایـن  در  کرمـان  اسـتان 
بـرای  تاکنـون  خیریـن  »خوشـبختانه 
سـاخت ایـن بنـا اقدامـات خوبـی را انجام 
داده انـد.« وی تصریح کـرد: »این پروژه در 
چهـار طبقه بـا زیربنـای 5 هـزار مترمربع 
باهـدف پیشـگیری از معلولیت هـا در حال 

است.«  سـاخت 
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل   
گفـت: »بـرای سـاخت بنـای 48 سـتون 
حـدود  تاکنـون  کرمـان  رعـد  مانـدگار 
سـوی  از  آن  تومـان  میلیـارد  نیـم  و   3
خیریـن تأمین شـده  و بـرای تکمیـل ایـن 
سـاختمان بـه یـک و نیـم میلیـارد تومان 

دیگـر نیـاز اسـت.«
 25 سـاالنه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تـا 30 هـزار معلـول ناشـی از اختـاالت 
ژنتیـک در کشـور متولـد می شـود تصریح 
و مشـاوره های  آزمایش هـای  »اگـر  کـرد: 
بـروز  از  انجـام شـود  بـه هنـگام  ژنتیـک 
اغلـب معلولیت هـا در جامعـه پیشـگیری 

می شـود.«
 صـادق زاده بیـان کـرد: »بـا توجـه بـه 
اینکـه ایـن پروژه هـدف بزرگ پیشـگیری 
دنبـال  را  جامعـه   در  معلولیت هـا  از 
ایـن  تکمیـل  بـرای  بنابرایـن  می کنـد 
پـژوه بـه تخصیـص اعتبـارات دولتـی نیاز 

داریـم.«

تالش شرکت گاز استان 
به ارتقای کنترل مصرف 

گاز در زمستان 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان با 
اشـاره به سـرد شـدن دمای هوا و افزایش 
مصـرف گاز طبیعـی گفـت: »مصـرف گاز 
در روزهـای سـرد افزایـش می یابـد و این 
مسـاله نیـاز بـه رعایـت نـکات ایمنـی و 
صرفه جویـی در مصـرف گاز طبیعی دارد.« 
محمدعلـی ودیعتـی افزود: »هرسـال با 
آغـاز فصـل سـرد سـال براثـر بی احتیاطی 
و رعایـت نکردن اصول ایمنی در اسـتفاده 
و  بخـاری  به ویـژه  گرمایشـی  وسـایل  از 
آبگـرم کن، عـده ای از هم وطنانمـان دچار 
حادثـه می شـوند کـه ازجملـه عوامـل این 
اسـتاندارد  نصـب دودکـش  عـدم  مـوارد، 
جهت هر وسـیله  گازسـوز، عـدم باز بودن 
مسـیر دودکـش یا نداشـتن کاهک H در 
بـاالی پشـت بام، تهویـه نامناسـب منـزل، 
جهـت  خوراک پـزی  اجـاق  از  اسـتفاده 
گرمایـش، اسـتفاده از بخاری هـای تبدیلی 
و غیراسـتاندارد جهـت گرمایـش و نصـب 
وسـایل گرمـازا در حمـام می تـوان اشـاره 

نمود.« 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان درجـه 
حـرارت اسـتاندارد در منـازل 18 تـا 21 
درجـه سـانتی گراد اسـت که همـان دمای 
رفـاه اسـت، گفت: »وسـایل گازسـوز برای 
سـوختن، نیـاز بـه هـوا و اکسـیژن کافـی 
اصلـی  درب  زیـر  بایـد  بنابرایـن  دارنـد 
سـاختمان و زیـر درب اتاق هـا باز باشـد تا 

تهویـه هـوا به راحتـی انجـام شـود.«
و  گاز  تناسـب  »رعایـت  افـزود:  وی 
اکسـیژن بگونـه ای کـه برای سـوختن هر 
اکسـیژن  مترمکعـب   15 گاز  مترمکعـب 

اسـت.« باشـد، الزم  داشـته  وجـود 

کرمان ویچ

پخش شـدن فیلمی 
صحبت هـای  از 
دانش آمـوز  چنـد 
رابطـه  در  رودبـاری 
خـوردن  شـاق  بـا 
بـه  بدنـی  تنبیـه  و 
علـت پرداخـت نکـردن شـهریه، یک 
هفتـه جنجالـی را بـرای دانش آموزان 
کرمـان  آموزش وپـرورش  و  رودبـاری 

زد. رقـم 
داسـتان از اینجـا شـروع شـد کـه 
ابتـدای هفتـه گذشـته خبری بـا این 
مضمـون کـه »مدیر مدرسـه شـهید 
مختارآبـاد  روسـتای  در  چمـران 
)اسـتان  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 
بـه  کرمـان( برخـی دانش آمـوزان را 
دلیـل ناتوانـی در پرداخـت تنهـا 30 
هـزار تومـان پـول، شـاق می زنـد و 
از مدرسـه اخـراج می کنـد« منتشـر 
بـود  جنجالـی  به قـدری  خبـر  شـد. 
مجـازی  فضـای  در  سـریعاً  کـه 
زمانـی  امـا  شـد  دست به دسـت 
جنجال هـا بیشـتر شـد کـه سـایت 
»فـردا نیـوز« فیلمـی منتشـر کـرد 
کـه در آن »دانش آمـوزان تنبیه شـده 
این مدرسـه، خبر شـاق خوردنشـان 
را تأییـد می کننـد و می گوینـد که در 

خانواده هایـی زندگـی می کننـد کـه 
بنیه مالی بسـیار ضعیفی دارند و قادر 
بـه پرداخت شـهریه های تعیین شـده 
از جانب مدرسـه نیسـتند.« )از طریق 
رمزینه شـماره 1 این فیلم را ببینید.( 

تابناک: والدین، تنبیه بدنی را 
تأیید کردند

تابنـاک هـم در گزارشـی  سـایت 
دانش آمـوزان  »والدیـن  شـد  مدعـی 
ضمن تأیید خبر منتشرشـده، نسـبت 
مـدارس  سـوی  از  وارده  فشـار  بـه 
بـرای دریافـت پـول اعتراض داشـتند 
و گفتنـد که شـرایط اقتصـادی آن ها 
از  بتواننـد  کـه  نیسـت  به گونـه ای 
پـس هزینه هـای کمـک بـه مـدارس 
برآینـد.« البتـه یـک روز بعـد فیلـم 
دیگری منتشـر شـد که در آن یکی از 
دانش آموزانـی کـه در فیلم قبلی گفته 
بـود کتک خـورده اسـت، در حضـور 
پـدرش ماجرا را تکذیـب می کند. پدر 
ایـن دختـر هـم می گویـد دختـرش 
هیـچ گاه از مدرسـه بیـرون نبـوده و 
از کتـک خـوردن دختـرش هـم خبر 
نـدارد. ایـن فیلـم کـه به نظـر در یک 
مدرسـه گرفته شـده بـه دلیـل اینکـه 
حس سفارشـی بـودن را بـه مخاطب 
القـا مـی کـرد، چنـدان نتوانسـت بـه 

)از  بیایـد.  آموزش وپـرورش  کمـک 
طریـق رمزینه شـماره 2 ایـن فیلم را 

) ببینید.
ورود استاندار به ماجرا

و  آرامـش  سـایه  در  »تحصیـل 
اسـت/  دانش آمـوزان  حـق  امنیـت 
اسـتاندار کرمـان شـخصاً پیگیر قضیه 
جنـوب  رودبـار  مختارآبـاد  روسـتای 
کـه  بـود  واکنشـی  ایـن  می شـود« 
اسـتانداری کرمـان بـه خبـر تنبیـه و 
شـاق تعـدادی دانش آمـوز مدرسـه 
شـهید چمـران روسـتای مختارآبـاد 
رودبـار جنـوب، در 333 کیلومتـری 
شـهر کرمان، نشـان داد و از سـفر رزم 
حسـینی به این روسـتا در روز شـنبه 
)امروز( خبر داد. چهارشـنبه در سایت 
اسـتانداری کرمان آمده بود »استاندار 
از  بـرای پیگیـری موضـوع و اطـاع 
وقایـع رخ داده و همچنین دیدار با این 
دانش آمـوزان و خانواده هـای ایشـان، 
سـفر  شهرسـتان  ایـن  بـه  شـخصاً 
خواهـد کـرد.« یـک روز پس ازاینکـه 
رزم حسـینی اعام کرد برای بررسـی 
ایـن ماجـرا بـه رودبار جنوب مـی رود، 
وزارت آموزش وپـرورش خبـر شـاق 
خـوردن و تنبیـه ایـن دانش آمـوزان 
مغرضانـه«  و  محـض  »کـذب  را 

خوانـد. در پـی ایـن تکذیبیـه، احمـد 
حمـزه، نماینده مـردم رودبـار جنوب 
در مجلـس بـه »پیـام مـا« خبـر داد 
کـه سـفر اسـتاندار کرمـان بـه ایـن 

شهرسـتان لغـو شـده اسـت. 
دلیلی برای سفر استاندار نیست

رودبـار  شهرسـتان های  نماینـده 
جنـوب، قلعه گنج، فاریـاب، منوجان 
و کهنـوج بـه مـا گفـت: »کل خبـر 
تنبیـه بدنـی دانش آمـوزان رودبـاری 
شـایعه بـود و وزارت آموزش وپرورش 
داد  انجـام  کـه  بررسـی هایی  بـا 
ماجـرا را تکذیـب کـرد.« حمـزه در 
خصـوص سـفر اسـتاندار بـه رودبـار 
جنـوب اظهـار کـرد: »اصـل خبر که 
تکذیب شـد، سـفر اسـتاندار بـه این 
شهرسـتان هم لغو شـد. اصـًا دلیلی 

نـدارد اسـتاندار برای یـک خبری که 
شـایعه بـوده بـه اینجـا بیایـد.« وی 
تنبیـه  به هیچ عنـوان  اینکـه  بابیـان 
بدنـی دانش آمـوزان رودبـاری صحت 
»شنیده شـده  کـرد:  اضافـه  نـدارد، 
از  می خواسـته  خدایـی  بنـده  یـک 
ایـن طریـق نظر خیریـن را بـه خود 

کند.«  جلـب 
البته عظیم زاده، مشاور استاندار در 
امـور رسـانه ای به ما گفـت که تیمی 
از اسـتانداری بـرای بررسـی ماجـرا به 
رودبـار خواهـد رفت و در صـورت نیاز 
در روزهـای آینده رزم حسـینی هم به 

این شهرسـتان می رود.

بهانه سایت های اصولگرا برای تخریب مدیر کل اصالح طلب
 آموزش و پرورش کرمان

جنجال برای هیچ

اسـتان کرمان طبق گفتـه رییس مرکز ملی 
خشک سالی سـازمان هواشناسـی در بلندمدت 
با شـرایط دشـوارتری نسـبت به دیگر استان ها 

در مواجـه با خشک سـالی روبـرو خواهد بود.
بـر  فاتـح،  شـاهرخ  گفته هـای  اسـاس  بـر 
خشک سـالی،  کوتاه مـدت  شـاخص  اسـاس 
اردبیـل،  شـمال  ایـام،  همـدان،  اسـتان های 
آذربایجـان غربـی، بخش هایـی از اسـتان های 

گلسـتان، کرمانشاه، لرسـتان، گیان، مازندران، 
اصفهـان، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسـان 
جنوبی، کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، فارس، 
هرمـزگان، خراسـان رضـوی، شـمال سـمنان، 
مازندران، تهران، قم، قزوین، آذربایجان شـرقی 
و زنجـان درجاتـی از خشک سـالی ضعیـف تـا 
شـدید را نشـان می دهنـد. آن طـور کـه ایسـنا 
نوشـته، همچنین در شـرایط بلندمـدت تقریباً 

همـه اسـتان ها به نوعـی بـا درجـات خفیـف تا 
بسـیار شـدید خشک سـالی مواجه هسـتند که 
در ایـن میـان برخـی اسـتان ها مثـل فـارس، 
خراسـان رضـوی، خراسـان شـمالی، خراسـان 
جنوبـی، کرمان، یـزد، چهارمحـال و بختیاری، 
خوزسـتان، تهران، قم، البرز و سـمنان شـرایط 
دشـوارتری دارنـد. بنـا بـه گفتـه رییـس مرکز 
بلندمـدت،  مقیـاس  در  خشک سـالی،  ملـی 
خراسـان  رضـوی،  خراسـان  اسـتان های 
شـمالی، قم، فـارس، تهـران، البرز و یـزد دچار 

خشک سـالی بسـیار شـدید هسـتند.
جمعیت تحت تأثیر خشک سالی

فاتـح بـا اشـاره بـه جمعیـت تحـت تأثیـر 
خشک سـالی در کشور طی سـال آبی 95- 94 
گفت: »بر اسـاس شـاخص 12 ماهه، 26 درصد 
خشک سـالی  تأثیـر  تحـت  کشـور  جمعیـت 
ضعیـف، 19 درصـد خشک سـالی متوسـط و 
یـک درصـد خشک سـالی شـدید قـرار دارند.« 
وی بابیـان اینکـه طبـق شـاخص کوتاه مـدت 

شـرایط  تحـت  کشـور  جمعیـت  درصـد   45
درصـد  »چهـار  افـزود:  دارنـد  قـرار  طبیعـی 
جمعیـت کشـور در شـرایط ترسـالی ضعیـف، 
درصـد  یـک  متوسـط،  ترسـالی  درصـد  سـه 
ترسـالی شـدید قـرار دارنـد.« ایـن کارشـناس 
جمعیـت  بـه  ادامـه  در  هواشناسـی  سـازمان 
تحـت تأثیر خشک سـالی در مقیـاس بلندمدت 
اظهـار کـرد: »30 درصـد جمعیـت  و  اشـاره 
کشـور دچـار خشک سـالی خفیـف، 32 درصد 
خشک سـالی متوسـط، 11 درصد خشک سالی 
شـدید و یـک درصد دچار خشک سـالی بسـیار 
شـدید هسـتند. این در حالی اسـت که تنها 2 
درصـد جمعیـت کشـور در مقیـاس بلندمـدت 
در شـرایط ترسـالی ضعیف یک درصد ترسـالی 
متوسـط و 22 درصـد در شـرایط طبیعـی قرار 

دارند.«
مساحت تحت تأثیر خشک سالی

فاتـح همچنیـن بـه مسـاحت تحـت تأثیـر 
خشک سـالی بـر اسـاس شـاخص کوتاه مـدت 

مسـاحت  درصـد   34« گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
کشـور تحـت تأثیـر خشک سـالی خفیـف، 16 
درصـد خشک سـالی متوسـط و یـک درصـد 
تأثیـر خشک سـالی شـدید قـرار دارد،  تحـت 
عـاوه بـر این چهار درصد مسـاحت کشـور در 
شـرایط ترسـالی ضعیـف، سـه درصد ترسـالی 
ترسـالی  در شـرایط  درصـد  یـک  و  متوسـط 
شـدید هسـتند و 41 درصـد مسـاحت کشـور 
در شـرایط ترسـالی قـرار دارد.« رییـس مرکـز 
ملـی خشک سـالی اظهـار کـرد: »بـر اسـاس 
شـاخص بلندمـدت SPEI  )84 ماهـه(، 32 
تحـت خشک سـالی  مسـاحت کشـور  درصـد 
متوسـط،  خشک سـالی  درصـد   30 خفیـف، 
11 درصـد خشک سـالی شـدید و یـک درصـد 
تحـت خشک سـالی بسـیار شـدید قـرار دارد. 
همچنین دو درصد مسـاحت کشـور در شرایط 
ترسـالی ضعیف و یک درصد ترسـالی متوسـط 
قـرار دارد و 22 درصـد در شـرایط طبیعی قرار 

دارند.«

رییس مرکز ملی خشک سالی ایران خبر داد

کرمان در درجه خشک سالی شدید

 خبر

پیـام مـا- یکـی دیگـر از شـروران مسـلح 
جنـوب اسـتان در حالـی بـه هاکـت رسـید 
»آریـا  بانـد  نیروهـای  باقیمانـده  از  وی  کـه 
جاویـدان« بوده و سـوابق متعـددی در زمینه 

شـرارت و سـرقت داشـته اسـت.
آن طـور کـه پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« 
نوشـته، مدیـرکل امنیتی انتظامی اسـتانداری 
کرمـان با اشـاره بـه جنایات شـرور »خدارحم 
رییسـی«، اظهار کرد: »سـرقت اموال و اشـیاء 
مـردم در مناطق کوهسـتانی عنبرآبـاد، رودبار 

جنـوب و ریـگان و هم چنیـن قاچـاق مـواد 
مخـدر بخشـی از جرائـم نامبرده بوده اسـت.« 
خلیـل همایـی راد افـزود: »ایـن شـرور دارای 
سـابقه دسـتگیری و زندان بوده کـه با مصوبه 
شـورای تأمین و دسـتور قضایی تحت تعقیب 
مناطـق  در  چهارشنبه شـب  و  قرارگرفتـه 
کوهسـتانی منطقه عنبرآباد در جنوب اسـتان 
کرمان توسـط مأموریـن اداره کل اطاعات به 
هاکت رسـیده و یک دسـتگاه موتورسیکلت، 
یـک قبضـه اسـلحه کاشـنیکف و تجهیـزات 

اسـت.«  کشف شـده  وی  از  انفـرادی  کامـل 
همایـی راد آخریـن مـوارد شـرارت نامبـرده 
را سـرقت النگوهـای دختـری از افـراد محلی 
هنـگام تـردد در مسـیر یکـی از زیارتگاه هـای 
منطقـه عنـوان کـرد کـه چنـدی قبـل بـرای 
تظلـم خواهـی بـه سـربازان گمنام امـام زمان 

)عـج( در جیرفـت مراجعـه کـرده بود .
پیش ازایـن هـم دو شـرور دیگـر جنـوب 
اسـتان به نام هـای »آریا جاویـدان« و »بختیار 
رییسـی معـروف بـه مختـار جهـش« توسـط 
اطاعـات کرمـان به هاکت رسـیده بودند. در 
سـوابق آریـا جاویـدان کـه بیـش از 20 سـال 
سـابقه قاچـاق مـواد مخـدر دارد، سـه مـورد 
فقـره  بـا مأموریـن، 19  درگیـری مسـلحانه 
فقـره سـرقت  گروگان گیـری مسـلحانه، 13 
مسـلحانه، سـه مـورد راه زنـی مسـلحانه، یک 
مـورد تجـاوز بـه عنـف مسـلحانه، یـک مورد 

قتـل مسـلحانه، سـه فقـره تیرانـدازی ایذایی 
به قصـد ایجـاد رعـب و وحشـت بـرای مـردم، 
هفـت مورد تهدید و اخاذی، یـک مورد فراری 
دادن متهـم و سـه مـورد نگهـداری گـروگان 
سـرقت مـواد مخـدر دیده می شـود. همچنین 
ازجملـه مـوارد اتهامـی وی قتـل شـخصی به 
نـام خیرمحمـد جاویـدان بـه دنبـال سـرقت 
مسـلحانه از سـه دسـتگاه کامیـون در رودبـار 

طـی سـال 80 اسـت. 
ضـرب و شـتم زنـان و کـودکان روسـتای 
نرگسـان و سـرقت 90 رأس گوسـفند از آنان، 
از  هشت سـاله ای  پسـربچه  گروگان گیـری 
شـیراز در سـال 83، تجـاوز بـه دختـری در 
سـال 84 در منطقه اسـفندقه و گروگان گیری 
پسـربچه 12 سـاله ای در سـال 85 از جرائـم 
و  امنیتـی  مدیـرکل  کـه  اسـت  جاویـدان 
»تنهـا  را  جرائـم  ایـن  اسـتانداری  انتظامـی 

بخشـی از اقدامـات جنایت کارانـه« این شـرور 
می دانـد. این شـرور همچنین مبالـغ متنابهی 
وجـه نقـد از متمولیـن منطقه جنوب و شـرق 
اسـتان اخـاذی کـرده و در آخرین اقـدام خود 
به منظـور ایجـاد رعب و وحشـت در بین مردم 
روسـتایی در عنبرآباد تیرانـدازی ایذایی کرده 

بود. 
بختیـار رییسـی هـم بـا 37 چریک مسـلح 
اقـدام بـه تشـکیل گروهی مسـلح کـرده بود. 
ایـن گـروه مسـلح طـی سـال های متمـادی 
در جنـوب اسـتان کرمـان، اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان و منطقـه شـرق اسـتان کرمـان 
امنیـت  علیـه  اقدامـات  ریـگان  در  به ویـژه 
داخلـی و شـرارت های داخلـی علیـه جـان، 
مـال و نوامیس مردم داشـته اسـت. همچنین 
وی قبـًا امان نامـه دریافـت کـرده بـود اما به 

شـرارت های خـود ادامـه داد. 

»خدارحم رییسی«
 شرور مسلح جنوب استان به هالکت رسید

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

آموزش وپرورش: فیلم و مصاحبه تنبیه بدنی، مغرضانه است
بـا بیشـتر شـدن جنجال هـا، درنهایت پنج شـنبه گذشـته وزارت آموزش وپـرورش این خبـر را تکذیب کرد. 
در اطالعیـه ای کـه مرکـز اطالع رسـانی و روابـط عمومـي وزارت آموزش وپـرورش بـه نقـل از اسـتان کرمـان 
منتشـر کـرد، تأکیـد شـده »فیلـم و مصاحبـه تنبیـه بدنـی و اخـراج دانش آمـوزان شهرسـتان رودبـار جنـوب؛ 
منتشرشـده در فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی، کذب محض و مغرضانه اسـت.« همچنین در این اطالعیه 
عنوان شـده کـه ویدیویـی کـه در آن دانش آمـوزان مدعی می شـوند کتک خورده اند »به سـفارش عـده ای و در 
راسـتای تخریـب نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایـران و دادن وعده های عجیب به دانش آموزان توسـط فردی 
کـه بـا مدیـر مدرسـه اغـراض شـخصی داشـته، تهیـه و منتشرشـده اسـت کـه نحـوه صحبـت کـردن و حرکات 
دانش آمـوزان در برابـر دوربیـن  کـه بازیگـران حرفـه ای نیسـتند و نمی تواننـد جلـوی خنـده خـود را بگیرنـد 
مؤیـد سـاختگی بـودن آن اسـت.« آموزش وپـرورش همچنیـن مدعی شـده کـه والدین ایـن دانش آمـوزان از 
انتشـار این فیلم »به شـدت معترض« هسـتند. در این اطالعیه همچنین هرگونه تخلف احتمالی و تنبیه بدنی 
دانش آموزان را غیرقانونی دانسته و وعده داده که به زودی نتایج تحقیق در خصوص انگیزه منتشرکنندگان 

ایـن خبر به اطـالع خواهد رسـید.

چه چیزی مناسب تر از حمله با چاشنی فقر به دولت؟
محمود صادقی، عضو هیأت رییسـه فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـالمی هم در این خصوص نوشـت: 
»محمـد صالـح مفتـاح }مدیرمسـئول فردانیـوز{، بـا انتشـار ویدیویـی کـه در آن ادعاشـده بـود در هشـتم 
محـرم در یکـی از مـدارس اسـتان کرمـان دانش آمـوزان فقیـر بـه علـت فقـر در دولـت تدبیر و امیـد هر یک 
هشـت ضربـه شـالق خوردنـد. پی نوشـت کـرده اسـت که حالـم خیلی بـده ....؛ ایشـان کـه دیـروز عدالت خواه 
و از فعـاالن سـتاد انتخاباتـی آقـای دکتـر سـعید جلیلـی بودنـد و این روزها در کمیته رسـانه سـردار شـهردار 
مسـئولیت دبیری و تنظیم صورت جلسـات و مدیرمسـئولی فردا نیوز را بر عهده دارند، مسـئولیتی که انتشار 
ایـن ویدئـوی مجعـول و تکذیب شـده را توسـط ایشـان توجیه می کند! چه چیزی مناسـب تر از حمله با چاشـنی 
فقـر در هشـتم محـرم بـه دولتـی که نگذاشـت آقـای جلیلـی را که مفتاح بـرای پیـروزی اش در شـب انتخابات 
اخبـار خـوب در پـالس از شهرسـتان ها منتشـر کـرد بـه پاسـتور برسـاند و بعدتـر آقا محمـد صالح مجبور شـد 
بـرای پیوسـتن بـه آقای قالیباف اسـناد سـتاد جلیلـی را امحاء کنـد. البته احتماالً این اسـناد پس از انتشـار به 
سرنوشـت اخباری که ایشـان علیه آقای شـهردار در تریبون مسـتضعفین کار کردند و بعد در فردای پیوستن 

بـه فـردا نیـوز به یـک کلیک حذف شـدند را پیـدا خواهنـد کرد.«

رمزینه 1 رمزینه 2
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کاغذ اخبار

 یادداشت

نگاهی به بازندگان بزرگ 
در یک پیروزی بزرگ

یاسین مشهدی

سـوت پایـان که زده شـد، خنده هـا دیگر 
بـدون هیچ استرسـی بـر چهره هـا هویدا بود 
. بـازار داغ سـلفی گرفتـن بـا پرچـم ایـران 
و زمیـن ورزشـگاه و لبـاس سـیاه داغ شـد. 
تماشـاگران البتـه کمی هم جوگیر شـدند و 
بازیکنـان کـره ای ، همان هایی که شهرشـان 
را بـه زنـدان تشـبیه کـرده بودند را تشـویق 
کردنـد. سـروصدا و همهمـه زیـاد بـود امـا 
آرامشـی ژرف وجـود داشـت که انگار کسـی 
دوسـت نداشـت تمـام بشـود.عجله ای بـرای 
خـروج از ورزشـگاه وجـود نداشـت. کسـی 
ناسـزا  و  فحـش  نمـی داد،  هـل  را  دیگـران 
شـنیده نمی شـد، چنـد ده هـزار سـیاه پوش 
کنـاره ی  در  پیـاده روی  از  و  می خندیدنـد 
روز  یـک  در  آزادی  غرورانگیـز  ورزشـگاه 
غرورانگیـز لـذت می بردنـد. شـاگردان کـی 
به یادماندنـی  امـا  عجیـب  روزی  در  روش 
موفـق بـه شکسـت تیمی شـدند کـه تاش 
کـرده بـود غرور یـک ملـت را نشـانه بگیرد. 
انـگار کـه کره ای هـا اخبار جهان سیاسـت را 
دنبـال نمی کننـد و بـا جمله معـروف »هرگز 
یـک ایرانـی را تهدیـد نکن« آشـنا نیسـتند.
بازنـده ی  دو  قاعدتـاً  پیـروزی  ایـن  امـا 

داشـت. نیـز  دیگـر  بـزرگ 

گـروه اول و در حقیقـت نفـر اول کسـی 
سـال   20 محبـوب  چهـره ی  جـز  نیسـت 
مهـران  آقـای  جنـاب  تلویزیـون،  گذشـته 
روزهـای  آخریـن  در  کـه  فـردی  مدیـری. 
بـه  »دورهمـی«  پرطرفـدارش  برنامـه ی 
شـکلی مبتدیانـه و البتـه عجیب به تمسـخر 
فوتبالیسـت های ایـن کشـور پرداخـت و از 
مـردم پرسـید که مگـر اینان در این سـال ها 
چـه گلـی بـر سـر شـما زده انـد؟ فـردی که 
در مـدت اجـرای همیـن برنامـه بـا دعـوت 
از چهره هـای فوتبالـی نظیـر علـی پرویـن، 
فیـروز  حجـازی،  آتیـا  لـو،  طالـب  وحیـد 
کریمـی آرش برهانـی ، علـی انصاریـان و ... 
سـعی در جـذب مخاطـب داشـت ، چهره ی 
اصلـی خـود را نشـان داد و سوءاسـتفاده از 
فوتبـال و محبوبیـت آن در بیـن مخاطبـان 
صداوسـیما را نیـز بـه کارنامـه ی پراشـتباه 

خـود در چنـد سـال اخیـر اضافـه کـرد.
دفـاع  در  و  مدیـری  آقـای  جـواب  در 
گذشـته  شـب  کـه  ملی پوشـانی  تمـام  از 
هدیـه  ملـت  یـک  بـه  را  عمیـق  آرامشـی 
دادنـد تا حداقـل دقایقی و سـاعاتی غم های 
دو  تنهـا  کننـد،  فرامـوش  را  روزمره شـان 
چیـزی  :»فوتبـال  گفـت  می تـوان  جملـه 
جنـاب  شماسـت  شـعور  و  درک  از  فراتـر 
آقـای مهـران خـان مدیـری . »دورهمـی« 
نودهزارنفـری بدون شـما خوش گذشـت...«

تـا  کردنـد  سـعی  کـه  آنـان  دوم  گـروه 
نـه  و  خـود  سیاسـی  اهـداف  راسـتای  در 
مـردم  آرامـش  مذهبی شـان،  دغدغه هـای 
ماننـد  و  به هم ریختـه  را  پوشـان  ملـی  و 
همیشـه برخـاف خواسـته و میـل اکثریـت 
مـردم سـخن برانند و با تـاش در جهت لغو 
چنیـن بازی مهمی ، خـود را بیش ازپیش در 
اذهـان مـردم تحقیـر کنند. فقـط یک لحظه 
تصـور اینکه لغو ایـن دیدار و واریـز 3 امتیاز 
بـر سـر  کره ای هـا چـه  اندوختـه ی  بـه  آن 
روحیـات ایـن ده هـا میلیـون عاشـق فوتبال 
مـی آورد ، خـود گـواه ایـن اسـت کـه ایـن 
مـردم  عایـق  از  شـناختی  بی هیـچ  گـروه 
این سـرزمین همچنـان بر طبل ناسـازگاری 
خـود می کوبند و ندای »من دلواپسـم« سـر 

می دهنـد.

تابنـاک نوشـت: نائـب رئیـس مجلـس 
با اشـاره بـه لغو کنسـرت ها گفـت: »باید 
بـا افـراد درسـت صحبـت کـرد و نبایـد 
انداخـت.  راه  ببنـد  و  بگیـر  جامعـه  در 
اگـر مشـکات مـا بـا بگیـر و ببنـد حـل 
می گشـت، بایـد تاکنون حل می شـدند.« 
مسـعود پزشـکیان، بـا اشـاره بـه برخـی 
حواشـی دربـاره توقیـف برخـی از فیلم ها 
و همچنیـن احتمـال فیلترینـگ تلگرام و 
لغـو کنسـرت ها در کشـور اظهار داشـت: 
»در رژیـم گذشـته، همـه عناصـر فسـاد 
وجـود داشـت و حتی بـرای آن هـا تبلیغ 

هـم می شـد.
در آن زمـان صدا و سـیما بی بندوباری 
را ترویـج می کـرد و در بیـرون کاباره هـا 
دیگـر،  طـرف  از  بودنـد.  کار  مشـغول 
خواننـده و رقـاص هـم وجـود داشـت و 
فسـاد  بـرای  همه چیـز  به عبارت دیگـر، 
فراهـم بـود، ولـی چـرا جوانـان ما سـراغ 

آن هـا نرفتنـد و انقـاب کردنـد؟!«
انقـاب،  اوایـل  »در  گفـت:  وی 
دانشـجویان اجـازه ورود هیـچ خواننده ای 

امـروز  امـا  نمی دادنـد؛  دانشـگاه  بـه  را 
بـا  دانشـگاه ها  در  موسـیقی  گروه هـای 
روبـه رو  دانشـجویان  وسـیع  اسـتقبال 
کار  بـا  بایـد  را  فرهنگـی  کار  می شـوند. 
فرهنگـی و کار سیاسـی را با کار سیاسـی 
جـواب داد، اندیشـه نیـز بایـد با اندیشـه 

شـود.« داده  پاسـخ 
نایـب رییـس مجلس شـورای اسـامی 
اندیشـه  بـا  اندیشـه  »اگـر  شـد:  یـادآور 
نمی دهـد،  جـواب  نشـود،  داده  پاسـخ 
دقیقـاً به همین دلیل اسـت کـه روزبه روز 
مشـکات و معضات فرهنگی و اجتماعی 
مـا بیشـتر می شـود، مسـئوالن فرهنگـی 
مـا امـروز به جـای تـاش بـرای تفهیـم 
مفاهیـم و کنار آمـدن با افراد مشـکل دار 
بـا حربـه امرونهـی وارد می شـوند، جواب 

برعکـس نیـز می گیرنـد.«
نمی شـود  امرونهـی  »بـا  افـزود:  وی   
کسـی را هدایـت کـرد. هدایـت بـا تغییر 
مـردم  روح  و  قلـب  در  نفـوذ  و  رفتـار 
امکان پذیـر اسـت و نفـوذ در قلـب هـم با 
امـر کـردن امـکان نـدارد. مـا نمی توانیم 

بـه فرزنـدان و کسـانی کـه در خانـه بـا 
آن هـا زندگـی می کنیـم، امرونهـی کنیم 
تـا چه رسـد بـه فردی کـه در خیابـان او 

نمی شناسـیم.« را 
وی گفت: »باید با افراد درست صحبت 
کـرد و نبایـد در جامعـه بگیـر و ببنـد راه 
انداخـت. اگر مشـکات ما با بگیـر و ببند 
حـل می شـد، بایـد تاکنـون حل می شـد. 
رژیـم  در  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 
گذشـته همه چیـز بـود و تمـام کسـانی 
کـه در آن زمـان کار فرهنگـی می کردند، 
امکانـات  سـاعت  یـک  داشـتند،  آرزو 
صداوسـیما را داشـته باشـند تـا مـردم را 
هدایـت کننـد، اکنون که همه چیز دسـت 
ماسـت، باز مشـکل وجـود دارد؛ پس گیر 
کار خـود مـا هسـتیم.«  وی ادامـه داد: 
»مشـکل از قانـون نیسـت، قوانیـن وجود 
دارد، ولـی اگـر قانـون مقبولیـت نداشـته 
باشـد و مصالـح جامعـه را در نظـر نگیرد، 
قانـون  از  مـا  باشـد.  کارسـاز  نمی توانـد 
می بینیـم  ولـی  داریـم،  را  قـرآن  باالتـر 
افـرادی در جامعـه هسـتند کـه حتـی به 

آن نیـز عمـل نمی کننـد. در قانـون بایـد 
نـگاه جامعـه را به مسـائل در نظر گرفت، 
نـه اینکـه نـگاه افـراد را تبدیل بـه قانون 

» . کنند
هـم  وسـیله،  »هـر  گفـت:  پزشـکیان 
می توانـد خـوب باشـد و هـم بـد؛ یعنـی 
شـاید فـردی هـم کار خـوب انجـام دهد 
هـم کار خـاف. درنتیجـه ایـن نـگاه مـا 
می توانـد  کـه  اسـت  فکـری  چهارچـوب 
یـک  یـا  تهدیـد  یـک  بـه  را  شـخص 
فرصـت تبدیـل کنـد.« پزشـکیان اظهـار 
کـرد: »بایـد از ابزارهـا درسـت اسـتفاده 
کـرد؛ بـرای مثـال، چیزهایـی کـه مـا در 

عزاداری هـا از آن هـا اسـتفاده می کنیـم، 
در  امـا  هسـتند،  موسـیقی  آالت  جـزو 
بهره بـرداری  آن هـا  از  دیگـری  جهـت 
نـه  هسـتند،  وسـیله  این هـا  می شـود. 
ثـواب دارنـد نـه گنـاه، بلکه روشـی که از 
ایـن ابزارهـا اسـتفاده می شـود، بـه آن ها 
معنـا می دهـد. مـا اگـر بتوانیـم از آن در 
درسـت  سیاسـت های  و  درسـت  جهـت 
تأثیرگـذار  می توانـد  کنیـم،  اسـتفاده 
باشـد، ولـی اگـر بخواهیـم آن را حـذف 
توجیـه  و  می شـود  زیرزمینـی  کنیـم، 
خـوب و بد به خـود می گیرد و در مسـیر 

می گیـرد.« قـرار  دشـمنی  و  عنـاد 

نائب رییس مجلس با اشاره به لغو کنسرت ها:

اگر مشکالت با بگیر و ببند رفع می گشت،
باید تاکنون حل می شدند

    خبر

پیـام ما- روز گذشـته فیلمـی از حیوانی 
در قفس در فضای مجازی منتشـر شـد که 
گفته می شـود همـان هیـوالی جگرخواری 

دام های شـهداد است.
در توضیحـات ایـن فیلـم که در آپـارات، 
فایل هـای  اشـتراک  و  بارگـذاری  سـایت 
ویدئویـی، منتشرشـده، آمـده اسـت: »افراد 
محلـی بـه ایـن حیـوان شـغال می گوینـد 
امـا برخـی اعتقـاد دارند سـگتور نـام دارد و 
گفتـه می شـود حاصـل جفت گیری سـگ 
و تـوره )شـغال( اسـت. ایـن حیـوان نیمـه 
مهـر95 در حـوض آب می افتـد و توسـط 

3 جـوان زنـده گیـری شـد و داوطلبانـه در 
اختیـار محیط زیسـت شـهداد قـرار گرفت. 
اخیـر حـدود 300 گوسـفند  ماه هـای  در 
در بخش شـهداد توسـط حیوانات وحشـی 
دریـده شـده اند.« )ایـن فیلـم را از طریـق 

رمزینـه زیـر ببینید.(
در حالـی در ایـن ویدئـو گفتـه می شـود 
هیوالی جگرخوار شـهداد بـه دام افتاده که 
28 شـهریورماه، محمود صفرزاده، مدیرکل 
خبرگـزاری  بـه  کرمـان  محیط زیسـت 
ایرنـا گفـت: »در رفتارشناسـی و بیولـوژی 
حیوانـات، حیوان شـکارچی و حیوان طعمه 

بـر اسـاس نـوع آسـیب می توانیـم قضاوت 
کنیـم کـه ایـن حملـه ناشـی از حمله چه 

اسـت.« حیوانی 
وی بـا اشـاره بـه بازدیـدش از منطقـه 
شـهداد گفت: »مردم بومی گفتند که دام و 
طیور ما در سـال های گذشته خسارت دیده 
به طوری کـه مردم شـواهدی مبنی بر حمله 
سـگ های باصاحب داشـتند.« او ضمن رد 
شـایعاتی که مربوط به حملـه حیات وحش 
اسـت بیـان کـرد: »ایـن حملـه مربـوط به 
سـگ های باصاحب اسـت کـه در طبیعت 

رهاشـده اند.« 
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
طیـور  و  دام  بـه  »حملـه  گفـت:  کرمـان 
منطقـه دیرزمانـی اسـت که اتفـاق می افتد 
امـا در دو تـا سـه سـال اخیر شـدت گرفته 
و به طـور دقیـق آغـاز و ابتـدای حمـات 
انتشـار  مـورد  در  نیسـت.« وی  مشـخص 
برخـی تصاویـر حمله بـه دام و طیـور مردم 
شـهداد در فضـای مجـازی گفـت: »برخـی 
تصاویر پخش شـده حتی مربوط به شـهداد 

 » نیست.
صفـر زاده افـزود: »متأسـفانه دام و طیور 
مـردم این منطقه در این مدت آسـیب دیده 
توسـط  گذاشته شـده  کار  دوربین هـای  و 
حفاظـت محیـط  زیسـت فقـط دو سـگ 
را نشـان می دهنـد.« در حالـی مدیـرکل 
را  سـگ ها  کرمـان  اسـتان  محیط زیسـت 
متهمـان جگرخـواری در شـهداد معرفـی 
کـرده بود کـه پیش ازاین یکی از کشـاورزان 
و دامـداران شـهداد بـا نصـب تلـه ای موفق 
بـه دام انداختن یکی از مهاجمان می شـود، 
هرچنـد حیوان وحشـی درنهایـت موفق به 

فـرار می شـود. 

محمـد جعفـری در توضیـح ایـن جریان 
بـه »پیام مـا« چنین گفت: »شـب با کمک 
پسـرانم تلـه ای را از جنس فنس های فلزی 
سـاخته و کار گذاشـتیم و نیمـی از الشـه 
یکـی از گوسـفندانی را کـه در اثـر حملـه 
همیـن حیوانـات تلف شـده بـود را در آن 
قراردادیـم، نزدیک سـاعت 4 صبـح بود که 
بـا صدای بسـته شـدن درب تلـه، از خواب 
بیـدار شـدیم و وقتـی به سـراغ تلـه رفتیم، 
متوجـه شـدیم که تله عمل کـرده و حیوان 

بـه دام افتاده اسـت.«
کشـاورز شـهدادی ادامـه داد: »بـا توجه 
بـه اینکـه مـا تقریبـاً مطمئـن بودیـم او به 
دام افتـاده و راه فـراری نـدارد، بـرای اقامـه 
نمـاز رفتیم و تصمیم گرفتیم بعـد از طلوع 
خورشـید بـه سـراغ آن حیـوان برگردیـم 
و اهالـی و مسـئوالن را باخبـر کنیـم، امـا 
متأسـفانه وقتی مجدداً به سـراغ دام رفتیم 
در کمـال تعجـب متوجـه شـدیم کـه بـا 

اسـتفاده از دندان هـای قوی اش، سـیم های 
فنس فلزی را شکسـته و فرار کرده اسـت.« 
وی افـزود: »بـه نظـر مـن بـا توجـه بـه 
در  موجـود  آن  بااینکـه  هم زمـان  اینکـه 
دام مـا بـود، در محـل دیگـری دام هـای 
اهالـی موردحملـه قرارگرفته، شـک ندارم 
و  هسـتند  بیشـتر  حیـوان  یـک  از  کـه 
به صـورت دسـته جمعی در شـب ها حملـه 

می کننـد.«

هیوال دستگیر شد!؟
گزارش

این حیوان، هیوال نیست
دکتـر تقـی زاده روزنامه نـگار شـهدادی در رابطـه بـا ویدئویـی کـه اخیـراً 
منتشرشـده، معتقـد اسـت: »این حیـوان نمی توانـد همان هیـوالی جگرخوار 
باشـد. چراکـه طبـق گفتـه بومیـان، حیوانـی کـه جگـر دام هـا را می خـورد، 
بـودن  قـوی  نشـان دهنده  کـه  می کـرد  خـرد  هـم  را  دام هـا  جمجمـه  بعضـاً 
فـک آن حیـوان اسـت و حیوانـی کـه در ویدئـو دیـده می شـود، چنیـن فـک 
قـوی ای نـدارد.« وی افـزود:» همچنیـن قبـاًل یک بـار آن حیـوان جگرخـوار به 
دام افتـاده بـود و بـا فشـار بـه قفـس توانسـته بـود فـرار کنـد امـا حیوانـی 
کـه در ویدئـو مشاهده شـده چنیـن قدرتی نـدارد.« این روزنامه نـگار اضافه 
کـرد: »در ماه هـای اخیـر تعـداد حمـالت کـم شـده امـا قطع نشـده اسـت.« او 
بابیـان اینکـه محیط زیسـت بایـد اعتمـاد مـردم را جلـب کنـد، گفـت: »ممکـن 
اسـت حیـوان جگرخـوار را مـردم شـکار کـرده باشـند امـا از تـرس جریمه ای 
باشـد.  نداشـته  را  تحویـل الشـه  جـرات  کسـی  می کنـد،  محیط زیسـت  کـه 
البتـه ممکـن اسـت چنیـن اتفاقـی رخ داده باشـد. بـه همیـن جهـت معتقـدم 

محیط زیسـت بایـد اعتمـاد مـردم را بـه دسـت آورد.«

 سیداحمد خاتمی: ورزشگاه آزادی در روز بازی 
ایران و کره عزاخانه شد

خبرآناین نوشـت: حجت االسـام احمـد خاتمی، امـام جمعه موقت 
تهران}بـا اشـاره بـه نگرانی هـا بابت برگـزاری مسـابقه فوتبـال ایران و 
کـره جنوبـی در شـب عاشـورا{ گفت: محبـت امام حسـین کار خودش 
را کـرد و نـه تنهـا هیـچ حرمـت شـکنی انجـام نشـد بلکـه ورزشـگاه 
عزاخانـه امـام حسـین)ع( شـد، البتـه ایـن را هـم بایـد بگویـم کـه مـا 
انتظـار داریـم کـه مسـئوالن از چنـد سـال پیـش تدبیـر کننـد کـه تـا 
ایـن تقـارن هـا پیـش نیایـد. عزاداری هـا نشـان داد اردوگاه دل مـردم، 
محبت حسـین اسـت.در برخی مراسـم می بینیـد آدمهایـی می آیند که 
مذهبـی نیسـتند. ایـن مسـئله را بایـد قـدر بدانیـم و مردم را به سـمت 
زینبی و حسـینی سـوق بدهنـد. همچنیـن عزاداری ها نشـان داد محور 
وحـدت حسـین فاطمـه اسـت و آنچـه که بـود، دلداگی حسـین فاطمه 
بـود. در زاهـدان در مهابـاد در شـهرهای دیگـر همـه به عشـق حسـین 

سـینه می زدنـد.
 حسام الدین آشنا:خبر استعفای وزیر ارشاد و 

جایگزینی خودم به جای جنتی را نه تأیید می کنم 
و نه تکذیب

تسـنیم نوشـت: مشـاور فرهنگـی رئیس جمهـور گفـت که اسـتعفای 
علـی جنتـی از وزارت ارشـاد را نـه رد می کنـد و نه تأیید. حسـام الدین 
آشـنا مشـاور فرهنگـی رئیس جمهـور در واکنـش بـه برخـی اظهـارات 

مطـرح شـده مبنـی بـر اسـتعفای علـی جنتـی وزیـر فرهنـگ ارشـاد 
اسـامی و تقدیـم آن بـه رئیس جمهـور گفـت: مـن ایـن مسـئله را نـه 
تأییـد می کنـم و نـه تکذیـب. وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه گفتـه 
شـده اسـت متـن اسـتعفای آقـای جنتـی بـه روی میـز رئیس جمهـور 
گذاشـته شـده اسـت، اظهـار داشـت: قطعـاً اگـر چنین باشـد با شـروع 
هفتـه بـه این موضـوع رسـیدگی می شـود و رئیس جمهور نیـز به تازگی 
از سـفر بازگشـته اسـت. مشـاور فرهنگـی رئیس جمهـور درخصـوص 
احتمـال جایگزینـی اش به جـای علـی جنتـی نیز گفـت:  ایـن موضوع را 

هـم نـه تأییـد می کنـم و نـه تکذیب.
 حمله تند علم الهدی به مدیران فرهنگی 

کشور:کوفی مسلک هستید و جواب رهبری را 
نمی دهید

تسـنیم نوشـت:نماینده ولـی فقیـه در خراسـان رضـوی گفـت: بعـد 
از دو دهـه فریـاد زدن مقـام معظـم رهبـری، فرمودنـد ایـن ولنـگاری 
فرهنگـی هـم در حـوزه آفنـد و هم در حـوزه پدافند کشـور را فراگرفته 
اسـت. اگر کسـی هـم بخواهد حرفی بزنـد تندرو، متحجـر و غیرعقانی 
نامیـده می شـود. اگـر بنا شـد چهار مسـئول فرهنگی که کوفی مسـلک 
هسـتند و جـواب رهبـری را نمی دهند شـما مردم چرا بیـکار و بی رمق 
نشسـته اید؟ آیـت اهلل علـم الهـدی همچنیـن گفـت: مقابـل جریان های 
یزیـدی بایـد بایسـتیم، از اردوگاه جریـان یزیـدی ایـن پیام رسـیده که 
عـراق را بـا قـدرت نظـام و سـوریه را بـا تهدیـد و ایـران را بـا انقـاب 

جنسـی و جنـگ نـرم بایـد از میـان ببریـم، از دو دهه قبل مقـام معظم 
رهبـری ناتـوی فرهنگـی را اعام کردند امـا عکس العمل ایـن طرف به 
خـواب رفتگـی مدیـران فرهنگی و بـی تفاوتی مسـئوالن و الابالی گری 
یـک عـده خوشـگذران و ابزار دشـمن شـدن یک عـده ضد انقـاب بود 
و همـه امکانـات نیـز در راسـتای دشـمن مصرف شـد. آیا مـا اهل کوفه 

؟ نیستیم
 بهترین راه برای کاهش مصرف برق

عبدالوحیـد مهـدوی نیـا مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
جنـوب اسـتان کرمـان، در جلسـه مشـترک شـرکت توزیع نیـروی برق 
جنـوب اسـتان کرمـان بـا اداره آموزش و پرورش اسـتان گفـت: بهترین 
راه بـرای کاهـش مصـرف برق تغییـر رفتارناشـی از اصاح مـدل ذهنی 
اسـت و دانـش آمـوزان بهتریـن گزینـه برای ایـن اصاح سـاختارذهنی 
مـی باشـد و مقاومـت کمتری در مقابـل این تغییر دارنـد. وی در بخش 
دیگـری از سـخنانش گفـت: پیـک بـار ایـن شـرکت 1056 مـگاوات و 
حدود 31هزار کیلومتر طول شـبکه  فشـار متوسـط و ضعیف همچنین 

تعـداد  25 هـزار ترانسـفورماتور می باشـد.
 مهـدوی نیـا اضافـه کـرد: پیـک بار شـرکت بـرق جنوب کرمـان در 
سـال 81 حـدود 390مـگاوات  بـوده کـه در سـال جـاری بـه حـدود  
1100 مـگاوات رسـیده اسـت کـه بـه ایـن معناسـت کـه مصـرف برق 
حـدود سـه برابر شـده اسـت و شـرکت بایـد هر پنج سـال یـک بار کل 
تاسیسـات موجـود در شـرکت را دو برابـر کـرده تـا بتوانـد پاسـخگوی 

نیـاز مردم باشـد.

    میز خبر
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کرمون

یاسر سیستانی نژاد 
هفتـه ای کـه گذشـت، یک سـفر سـه 
روزه به شـهر نوپای هنزا داشـتم. شـهری 
کوچـک، خلوت و بسـیار زیبا بـا مردمانی 

خـون گـرم و مهربان. 

هنـزا بیـن شـهرهای سـاردوییه و رابـر 
واقع شـده و »گـردو« محصـول غالب آن 
هاسـت. اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مردم 
هنـزا عـاوه بـر مشـاغل رسـمی خـود، 
دسـتی هم بـر درختـان گـردوی دیرپای 

ایـن منطقـه دارند. 
تعـدادی  اش  خلوتـی  همـه  بـا  هنـزا 
معـدود صنعتگـر را در خـود جـای داده 
اسـت. موضـوع گفـت و گـوی امـروز مـا 
از  یکـی  اسـت.   سـنتی  دوزی  لحـاف 
افـرادی کـه در ایـن شـهر زیبـا و آرام به 
کار پتـو دوزی مشـغول اسـت، »کربایی 
متولـد  امیـری  اسـت.  امیـری«  کرامـت 
سـال 1319 مـی باشـد. ایـن لحـاف دوز 
و  خـود  حرفـه  یادگیـری  بـرای  سـنتی 
خدمـت بـه هموالیتـی هایش سـه سـال 
تمـام جـای وطـن کـرده و در عنفـوان 
جوانـی به کرمـان آمده و در بـازار میدان 
قلعـه کـه آن روزهـا بـرای خـودش کیا و 
بیایی داشـته، رحـل اقامت گزیده اسـت.  
وی می گوید:»از سـن هیجده سـالگی 

به این کار مشـغول هسـتم. لحـاف دوزی 
نـزد  کرمـان،  قلعـه  میـدان  بـازار  در  را 
»اسـتاد احمـد« یـاد گرفتـم. سـه سـال 
نـزد او شـاگردی کـردم. هـر کسـی کـه 
می خواسـت لحـاف دوزی یـاد بگیرد نزد 
او شـاگردی مـی کـرد. خـوش خوش)بـه 
تدریـج( خـودم اسـتاد کار شـدم. عـاوه 
و  دوزی  تشـک  بـه  دوزی  لحـاف  بـر 
پشـتی پـر کنـی هـم مـی پـردازم. چون 
نمـی  داشـتم،  گـردو  اربابی)مالکیـت( 
بـه  باشـم.  سـاکن  کرمـان  در  توانسـتم 

همیـن دلیـل بـه هنـزا برگشـتم.«
امیـری در توصیـف میـدان قلعـه ادامه 
مـی دهد:»در بـازار میدان قلعـه و کاروان 
سـراهای ایـن بـازار، لحـاف دوزی هـای 
زیـادی بـود. در کاروان سـراها عـاوه بـر 

لحـاف دوزی، مغـز گـردو، پشـم، کـرک 
و... فروختـه مـی شـد. در کاروانسـراهای 
کرمـان یهـودی، زرتشـتی و هندوهـا نیز 

کردند.« مـی  تجـارت 
کار  نحـوه  قدیمـی  دوز  لحـاف  ایـن 
خـود در هنـزا را ایـن گونـه توضیـح مـی 
بـه  هنـزا  در  دوزی  لحـاف  دهـد:»کار 
انـدازه ای بـود کـه در کنـار کشـاورزی 
بتوانـم زندگـی ام را اداره کنـم. امـا کـم 
کـم تشـک هـا، بالش هـا و رخـت خواب 
هـای آماده بـه بازار آمـد. مردم امـروز به 
رخـت خواب هـای آماده بیش تـر تمایل 
دارنـد. البتـه هنـوز هم بـرای تهیـه متکا 
و پشـتی نـزد مـن مـی آینـد. اما بـه طور 
کلـی رخـت خواب پـر کنی در هنـزا بازار 

ندارد.«  

کرامت امیری؛ لحاف دوز سنتی شهر هنزا:

سه سال در بازار میدان قلعه شاگردی کردم

 پیشه

پیـام مـا- بـر خـالف تصـوری 
کـه دربـاره اسـتان کرمـان وجود 
دارد و آن را سـرزمینی سراسر 
کویـری مـی داننـد، ایـن اسـتان 
شـهرهایی را در دل کـوه هـای 
خـود جای داده اسـت. شـهرهای 
مختـص  اقلیمـی  بـا  کوهسـتانی 
خود در شهرسـتان هـای مختلف 

اسـتان پراکنـده انـد. 
نـوع  کوهسـتانی؛  شـهرهای 
شـهرهای  از  متفـاوت  معمـاری 
مقالـه  طلبنـد.  مـی  را  کویـری 
زیـر از سـایت »معمـاری نیـوز« 
شاید بتواند پاسـخگوی ابهامات 
شـهرهایی  چنیـن  در  معمـاری 

باشـد.  
ماننـد  شـهرهایی  بـرای 
کوهـی  دامنـه  در  کـه  ماسـوله 
بـا شـیب زیـاد قـرار گرفتـه اند 
پلکانـی  و  مطبـق  صـورت  بـه  و 
بـه  بخواهیـم  اگـر  هسـتند. 
اسـتان  در  آن  از  ای  نمونـه 
کرمان اشـاره کنیم شـاید بتوان 
از شـهر هنـزا نـام بـرد. البته از 
معمـاران اسـتان کرمـان انتظـار 
تـا بـه مطالعـه مفصـل  مـی رود 
درخصوص شـهرهای کوهستانی 
راهکارهایـی  ارائـه  و  اسـتان 
بهتـر  نگهـداری  جهـت  مناسـب 
ایـن  تـر سـازه هـای  مناسـب  و 

پرداخـت. شـهرها 
عنـوان  بـه  هـا  بالکـن  وجـود 
باعـث  کـه  زیسـتی  فضـای 
تلفیـق فضـای داخلـی بـا فضـای 
خارجـی سـاختمان شـده اسـت و 
همچنیـن پنجـره هـای بـزرگ در 
نمـای سـاختمان همگـی دال بـر 
برونگرایی معماری ماسـوله اسـت.

سـایر  ماننـد  نیـز  ماسـوله  در 
منطقـه  در  کـه  شـهرهایی 

کوهسـتانی واقع شـده انـد- بافت 
دره  پاییـن  قسـمت  در  شـهری 
قـرار نمـی گیـرد. چـون در هنگام 
شـب هوای سـرد کـه سـنگین تر 
مـی  نفـوذ  دره  پاییـن  بـه  اسـت 
کنـد و همچنیـن در ایـن قسـمت 
از دره خطـر سـیل وجـود دارد. از 
طـرف دیگـر سـمت شـمالی کـوه 
همواره در سـایه قرار دارد و بسـیار 
سـرد اسـت و باعـث عدم آسـایش 

سـاکنین مـی گـردد.
اسـتفاده  مصالـح  مصالـح: 
مختلـف  هـای  قسـمت  در  شـده  
بنـا متفـاوت و ترکیبـی از سـنگ 
خشـت و چـوب اسـت کـه همگی 
بـوم آورد)محلی( اسـت. ایسـتایی 
بنـا بـر روی یک قطعه سـنگ یک 

پارچـه اسـت.
معماران محلی هیچ گاه سـنگ 
یک پارچـه را نمی شـکنند. چون 
درون آن منابـع طبیعی آب وجود 
دارد و بـه همین دلیل سـاختمان 
هـا بـا شـیب طبیعـی زمیـن در 
دو یـا سـه طبقـه سـاخته شـده 
انـد کـه هـم سـازگاری معمـاری 
را بـا توپوگرافـی طبیعـی محیـط 
نشـان مـی دهـد و هم نوعـی دید 
منظـر بسـیار عالـی را بـرای افراد 
در همـه طبقـات و فضاهـا فراهـم 

کند. مـی 
از نوعـی خاک خاکسـتری رنگ 
کـه در محیـط وجـود دارد و فوش 
نامیـده مـی شـود نیـز بـه عنـوان 
عایـق حرارتی و رطوبتی اسـتفاده 
مـی شـود. نکتـه جالب اینجاسـت 
کـه ایـن خـاک هر چـه بیشـتر پا 
بخـورد عایـق تـر مـی شـود. بـه 
همیـن دلیل اسـتفاده سـاکنین از 

بـام هـای خانه ها به عنوان مسـیر 
رفـت و آمـد عمومـی بـه عایـق تر 
شـدن بـام سـاختمان کمـک مـی 

. کند
سـازه: دیوارها معموال تا طبقه 
مـی  اجـرا  الشـه  سـنگ  بـا  اول 
شـوند. در فواصل مختلـف )حدود 
یـک متـر( و برای پخـش نیروهای 
وارده از سـقف بـه پاییـن بـه طور 
یـا  بنـدی  از کاف  نواخـت  یـک 
بـه اصطـاح محلـی چـوب بسـت 

است. اسـتفاده شـده 
سـپس از آن کـه دیـوار چینـی 
به پایان رسـید، بـر روی دیوارهای 
عمـود بر مسـیرـ تیرهـای اصلی و 
حمالـی بـه نـام جیریـن از چـوب 
مـازو مـوازی بـا مسـیر قـرار مـی 
گیـرد. تیرهـای اصلـی ضخامتـی 
دارنـد.  متـر  سـانتی   40 حـدود 
دلیـل آن این اسـت که ایـن تیرها 
نمی گیرنـد  قـرار  نمـا  دیـوار  در 
وجـود تعداد زیاد بازشوهاسـت که 
باعـث می شـود این دیـوار قابلیت 

باشـد. نداشـته  باربری 
از تیرهـای دیگـری در نزدیکـی 
دیوارهـا و مـوازی بـه جریـن بـه 
نـام کلیلـه جهـت کمک بـه توزیع 
نیروهـا کمک گرفته می شـود. در 
برخـی مواقـع وقتـی عـرض اتـاق 
زیـاد تـر مـی شـود از دوجیریـن 

اسـتفاده می شـود.
بـر روی جیریـن تیرچـه هایـی 
بـه نـام ورده به فاصلـه 20 الی 30 
سـانتی متـر و از چـوب اسـتفاده 
هـا  تیرچـه  روی  بـر  شـود.  مـی 
تختـه کوبی یا دارچیـن می کنند. 
دارچیـن قطعه قطعـه کردن چوب 

هـا مثـل هیزم اسـت.

هـا  تختـه  روی  بـر  نهایـت  در 
مـی  گذاشـته  وحشـی  سـرخس 
شـود کـه در اصطـاح محلـی بـه 
آن خـرف مـی گویند. ایـن گیاه را 
در تابسـتان جمع آوری و خشـک 
مـی کنند. دوام آن پس از خشـک 
شـدن افزایـش پیدا می کنـد. این 
بـه عنـوان عایـق رطوبتـی  گیـاه 
عمـل کـرده و مانـع جـذب و نفوذ 
آب به فضای داخلی در سـاختمان 
آخریـن  عنـوان  بـه  شـود.  مـی 
متریال پوشـش سـقف گلی به نام 
فـوش اسـت کـه بر روی سـرخس 
هـا ریختـه می شـود کـه به کمک 
فـوش شـیی مایمـی را در سـقف 
بـرای دفـع آب بـاران ایجـاد مـی 

. کنند
بـا توجـه بـه تعاریـف و اصـول 
معمـاری و شهرسـازی پایـدار می 
تـوان نتیجـه گرفت که ماسـوله به 
دالیـل زیـر دارای طراحی معماری 

و بافت شـهری پایـدار و منطبق بر 
اصول زیسـت محیطی اسـت:

در  شـهری  بافـت  اسـتقرار   -1
قسـمت میانـی کوهپایه متناسـب 

اقلیمـی منطقـه بـا شـرایط 
2- جهـت گیـری شـهر به سـمت 
جنـوب و جنوب شـرقی متناسـب 
یـا شـیب طبیعـی زمین بـه دلیل 
اسـتفاده هـر چه بیشـتر از گرمای 
خورشـید در زمسـتان های سرد و 

برفی ماسـوله
)پلـه  مطبـق  شـهری  بافـت   -3
کانی(.تراکم زیاد و گسـترش خانه 
هـا در ارتفـاع بـا حداقل مسـاحت 
هماهنـگ با شـیب طبیعـی زمین
مسـیرهای  گیـری  شـکل   -4
بیـن  شـمالی-جنوبی  ارتباطـی 
بـا  متناسـب  شـهری  فضاهـای 

زمیـن طبیعـی  توپوگرافـی 
از مصالـح بومـی ماننـد  اسـتفاده 
هـای  چوب-خشت-سـنگ 

طبیعـی و... در معمـاری و سـازه
زیسـتی  فضاهـای  طراحـی   -5
زیسـتی  فضـای  تابسـتانی)تاالر(و 
زمستانی)سـومه( جهـت اسـتفاده 

مختلـف فصـول  در 
هـای  آلودگـی  وجـود  عـدم   -6
هـوا، آلودگـی های صوتی و سـایر 

آلودگـی هـای زیسـت محیطـی
7- اسـتفاده از منابع طبیعی مانند 
چشـمه هـای طبیعـی آب جهـت 

تامیـن آب مصرفی شـهروندان
بـا  شـیبدار  سـقف  طراحـی   -8
شـیب مایم جهت دفـع آب باران 

و رطوبـت ناشـی از آن
حرارتـی  هـای  عایـق  وجـود   -9
بـرای مقابلـه بـا سـرما در فصـول 
بـرای  رطوبتـی  عایـق  و  سـرد 

بـاران نفـوذ  از  جلوگیـری 
10- اسـتفاده از شیارهای طبیعی 
کـوه بـه عنـوان کانـال هـای دفع 

شـهری فاضاب 

نمادی از معماری پایدار در شهرهای کوهستانی

سنگ و چوب

معرفی

چهره درخشان
 سید علی اکبر صنعتی

بخش 9
پرورشـگاه صنعتی کرمان کـه به همت 
حاج اکبر صنعتی در سـال 1295 تاسـیس 
شـده، بزرگانـی را در دامـان خـود پرورده 
اسـت. یکی از این بزرگان»سـیدعلی اکبر 
صنعتی« اسـت. سـید علی اکبـر صنعتی 
نقاش و مجسـمه سـاز معروف ایران است. 
نوشـته  درخشـان«  هـای  کتاب»چهـره 
حبیـب یوسـف زاده به روایـت زندگی این 

هنرمند شـهیر پرداخته اسـت؛
رابطـه بـی بـی روز بـه روز بـا بچـه هـا گـرم 
و صمیمـی تـر مـی شـد تـا آنجـا کـه یـک روز 
تصمیـم گرفت پیش حاجی بـرود و از او بخواهد 
کـه شسـتن رخـت و لبـاس هـای بچـه هـا و 

نظافـت یتیـم خانـه را برعهـده او بگـذارد.
حاجـی که انسـانی دنیـا دیده و بـا تجربه بود، 
موقعیـت بـی بی را خـوب درک می کـرد. او می 
دانسـت که این درخواسـت بی بی بیش تر برای 
ان اسـت که هر روز پسـر دلبندش و سـایر بچه 
هـای یتیـم خانـه را ببینـد. بنابرایـن چـون می 
دانسـت کـه بـی بـی طاقـت دوری علی اکبـر را 
نـدارد، پیشـنهاد او را قبول کـرد و به این ترتیب 
بـود که بی بـی، مادر دلسـوز و مهربان همه بچه 

هـای یتیم خانه شـد.
بـا بـودن بـی بـی، علـی اکبـر دیگـر نگـران 
چیـزی نبود. می توانسـت اسـوده خاطر سـاعت 
ها در گوشـه ای بنشـیند و مرغ خیالش را پرواز 
دهـد و در دنیـای رنـگ هـا و نقـش هـا غـرق 
شـود و اسـتعدادش را شـکوفا کنـد. »تابسـتان 
اولیـن سـال مانـدگاری ام در یتیـم خانـه، اللـه 
عباسـی هـای باغچـه حیـاط گل داده بودنـد؛ 
زرد  وسـرخ و سـپید، رنگ در رنـگ. عصرها که 
شـیخ غامحسـین حیـاط را آب پاشـی میکرد، 
آبـی هـم بـه سـر وروی گل هـای الله عباسـی 
مـی پاشـید لحظـه هـای درازی مـی نشسـتم، 
تنهـا کنـار باغچـه بـه تماشـای گل هـای اللـه 
عباسـی. در دل آرزو مـی کـردم کاش کاغـذ و 
مـدادی داشـتم و نقـش گل هـا را می کشـیدم. 
ایـن حسـرت تا مـدت ها بـه دلـم مانده بـود تا 
آن کـه یکبـاره فکری به خاطرم رسـید. تصمیم 
گرفتـم، قطعـه ذغالـی پیـدا کنـم و دیـوار گـچ 
گرفتـه و سـپید اتـاق بـزرگ یتیـم خانـه را که 
محـل خـواب و زندگی من و سـایر بچـه ها بود، 
نقاشـی کنـم. با این همـه، مدت هـا در تردید و 
دو دلـی بـه سـر می بـردم. مـی ترسـیدم مورد 
سـرزنش حاجـی قـرار بگیـرم، اما سـرانجام این 
وسوسـه چنـان در من شـدید شـد کـه هرگونه 
تـرس را فرامـوش کـردم. یـک روز بعـد از ظهر، 
وقتـی بچه ها در حیاط سرشـان گـرم بازی بود، 
قطعـه ذغالی برداشـتم و دیوار سـفید اتاق را که 
شـیخ غامحسـین با هزار زحمت و سختی الیه 
ای گـچ بر آن کشـیده بود، با شـوق و ذوق تمام 
نقاشـی کـردم. به خیـال خود داشـتم نقش گل 
هـی اللـه عباسـی را مـی کشـیدم. حـال تا چه 
انـدازه شـبیه کشـیدم، درسـت خاطرم نیسـت. 
همیـن قـدر یـادم هسـت کار کشـیدن را کـه 
تمـام کـردم، مثـل آدم تشـنه ای بـودم بعـد از 
روزها سـرگردانی به یک دریا آب رسـیده باشـد. 
احسـاس مـی کردم سـیراب شـده ام، آسـوده و 
شـاد.« غروب، سـروصدای عجیبی در یتیم خانه 

بـه راه افتـاده بود.
 همـه دربـاره سـیاه شـدن و خـط خطـی 
اتـاق حـرف مـی زدنـد. شـیخ  شـدن دیـوار 
غامحسـین بـا عصبانیت داد و بیـداد می کرد 
و دنبـال کسـی مـی گشـت کـه دیـوار بـزرگ 
یتیـم خانـه را بـا ذغـال سـیاه و کثیـف کرده 
بـود! شـیخ غامحسـین دائم بچه هـا را تهدید 
مـی کـرد و دنبـال مقصر مـی گشـت. بچه ها 
هـم بهـت زده و نگران، تهدیدهـای او را جدی 
گرفـت بودنـد. در نظـر آنهـا، دیـوار حسـابی 
کثیـف و بـد ریخـت شـده بـود، اما علـی اکبر 
بـا غرور بـه نقش  گل هـای روی دیـوار خیره 
شـده بـود و فکر می کـرد نقاشـی او از گلهای 
واقعـی هـم زیباتـر شـده اسـت. همـه بچـه 
هـا مـی دانسـتند کـه یتیـم خانـه مثـل خانه 
خودشـان اسـت و بایـد در حفـظ و نظافـت و 
تمیـزی آن بکوشـند. بنابرایـن چنیـن چیـزی 
در نظـر همـه نوعـی سـرپیچی و بـی اعتنایی 

بـود و مقصـر بایـد تنبیـه می شـد.

در حالـی حرفـه لحاف دوزی به دسـت 
فراموشـی سـپرده شـده کـه اسـتفاده از 
لحـاف و تشـک های سـنتی باعث کاهش 

دردهـای مفصلی می شـود.
امـروزه لحاف دوزی، همچون بسـیاری 
از مشـاغل سـنتی در حـال فراموشـی و 

پیوسـتن بـه تاریخ اسـت. 

سنت یا مدرنیسم؟
حرفـه لحـاف  دوزی کـه تـا چنـد دهـه 
پیش در تمام مناطق شـهری و روسـتایی 
ایـران رواج بسـیاری داشـت امـروزه و به 
دلیـل توسـعه صنعـت نسـاجی و تولیـد 
انـواع پتوهـا و لحاف هـای صنعتـی متنوع 
انقـراض و فراموشـی  و رنگارنـگ رو بـه 

اسـت. هرچنـد هنـوز می تـوان ردپایی از 
آن را در محـات قدیمی شـهرها و برخی 
کـه  ردپایـی  کـرد.  مشـاهده  روسـتاها 
اگـر بـه سـرنخی بـرای احیـای ایـن هنر 
تبدیـل نشـود، بـه زودی و برای همیشـه 
در هیاهـوی توسـعه صنعـت و تکنولوژی 

کمرنـگ و فرامـوش می  شـود.
لحاف دوزی، مستندنگاری شده 

است
پژوهـش دربـاره حرفـه لحـاف دوزی به 
عنـوان یکـی از ایـن حرفه هـا و ثبـت و 
ضبـط آن بـرای ماندگار شـدن در حافظه 
فرهنـگ و تاریـخ اسـتان و کشـور انجـام 
فرهنگـی  میـراث  اداره  و  اسـت  شـده 
اسـتان خراسـان جنوبـی، درصـدد اسـت 
ایـن حرفه را ابتدا در اسـتان و سـپس در 
فهرسـت میـراث معنـوی کشـور بـه ثبت 
نقاطـی  از معـدود  اسـتان  ایـن  برسـاند. 
آن  در  هنـوز  لحـاف دوزی  کـه  اسـت 
زنـده اسـت و عـده ای از ایـن راه ارتـزاق 

می کننـد و حتـی برخـی در منـازل خود 
و بـرای مصـارف شـخصی بـه آن مبادرت 

می ورزنـد.
از آنجـا کـه ایـن حرفـه جـزو مشـاغل 
نمـی رود،  شـمار  بـه  دسـتی  صنایـع 
بنابرایـن احیـا و حمایـت از شـاغان آن 
نیـز بـه عهـده سـازمان میـراث فرهنگـی 
بـا مسـتندنگاری و  امـا میـراث  نیسـت، 
ثبـت اسـتانی و ملـی آن می توانـد اولیـن 
آن  احیـای  و  را در جهـت حمایـت  گام 

بـردارد.
کاهش دردهای مفاصل با لحاف و 

تشک های سنتی
لحـاف و تشـک های سـنتی عـاوه بـر 
گرمـا و زیبایـی منحصربـه فـردی کـه به 
دلیـل وجـود رنـگ و طرح هـای متنـوع 
دارد و همـواره بـه این خاطر در فهرسـت 
جهیزیه نوعروسـان قرارداشـته، به سـبب 
وجـود پنبـه به کار رفتـه در آنها در حفظ 

سـامت بـدن نیـز تاثیر بسـزایی دارد.

علیرضـا پرهیز، پزشـک طب سـنتی با 
اشـاره بـه این کـه لحاف هـای سـنتی کـه 
بـا پنبـه تهیـه می شـود، بهتریـن عامـل 
مفاصـل،  دردهـای  از  جلوگیـری  بـرای 
و  حساسـیت ها  انـواع  از  جلوگیـری 
می گویـد:  اسـت،  پوسـتی  بیماری هـای 
ترویـج تشـک و لحاف های سـنتی ضامن 

بقـای سـامت انسـان اسـت.
تشـک های  از  بعضـی  وی،  گفتـه  بـه 
صنعتـی بـا انـواع فیبـر، موکـت یا سـایر 
بـه  و  می  شـود  تهیـه  مصنوعـی  الیـاف 
حـد،  از  بیـش  نرمـی  یـا  سـفتی  دلیـل 
از  را  کافـی  خـواب  این کـه  بـر  عـاوه 
انسـان می گیـرد، موجـب انـواع دردهای 
مفصلـی می شـود در حالـی کـه لحـاف و 
تشـک های سـنتی بـه دلیـل اسـتفاده از 
الیاف پنبه و طبیعی، سـازگاری بیشـتری 
بـا بـدن انسـان داشـته و بـا خـواب کافی 
زمینـه آرامـش روحی و جسـمی را فراهم 

می کنـد.

لحاف دوزی؛ حرفه ای فراموش شده
 حرفه
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کشف 100 باطري خودروي 
قاچاق در بم 

فرمانـده انتظامـي بـم از کشـف 100عـدد 
باطـري قاچاق بـه ارزش 200 میلیـون ریال و 
دسـتگیري یک نفـر در این رابطـه در عملیات 

پلیـس این شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ »محمدرضـا فـداء« در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیـس گفت: 
مامـوران مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس 
آگاهـي بم هنـگام کنترل خودرو هـاي عبوري 
محـور زاهـدان- بـم بـه یـک دسـتگاه تریلـر 

مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردنـد. 
ایـن  از  بازرسـي  در  مامـوران  افـزود:  وي 
کامیـون بیـش از 100 عـدد باتـري قاچـاق 
کشـف کردنـد. فرمانـده انتظامـي بم با اشـاره 
بـه دسـتگیري یک قاچاقچـي در این عملیات، 
بیـان داشـت: متهـم پـس از تشـکیل پرونـده 
جهـت سـیر مراحل قانونـي به مراجـع قضایي 
معرفـي شـد.  فرمانـده انتظامي بـم در پایان با 
تاکیـد بـر ضـرورت مشـارکت مـردم در جهت 
مبـارزه بـا کاالي قاچـاق و فعالیـت هـاي مضر 
عرصـه اقتصـاد کشـور تصریـح کـرد: پلیـس 
بـم بـا کنتـرل هوشـمندانه مبـادي ورودي و 
خروجـي ایـن حـوزه اجـازه ورود کاالهاي غیر 
مجـاز و قاچـاق را به داخل اسـتان نخواهد داد.

کشف 124 کیلوگرم
 مواد مخدر در عملیات 

پلیس نرماشیر 
جانشـین انتظامي »نرماشـیر« از کشف 74 
کیلو تریاک و 49 کیلو حشـیش از دو دسـتگاه 

خـودرو در چند روز گذشـته خبر داد. 
سـرهنگ »عیسـي امیري« در گفت و گو با 
خبرنـگار پایگاه خبـري پلیس گفـت: ماموران 
پلیـس مبـارزه با مـواد مخـدر این شهرسـتان 
در اجـراي طـرح برخـورد بـا سـوداگران مرگ 
بـا اسـتقرار ایسـتگاه بازرسـي موقـت در محور 
نرماشـیر- بـم بـه یـک دسـتگاه تریلـر و یـک 
را  آنـان  و  مشـکوک  ال90  خـودرو  دسـتگاه 
متوقـف کردنـد.  وي افـزود: مامـوران انتظامي 
موفـق شـدند در بازرسـي فنـي و تخصصـي از 
تریلـر 74 کیلـو و 650 گرم تریـاک و از خودرو 
»ال90« 49 کیلـو 500 گـرم حشـیش کـه به 
طـرز ماهرانـه اي جاسـاز شـده بـود کشـف و 

ضبـط کنند. 
وي بـا اشـاره به دسـتگیري دو قاچاقچي در 
ایـن عملیـات گفـت: متهمان دسـتگیر شـده 
جهـت سـیر مراحـل قانونـي بـه همـراه مـواد 
مکشـوفه تحویـل دسـتگاه قضایـي و خـودرو 
نیـز روانـه پارکینـگ شـدند.   هـاي توقیفـي 
شهرسـتان  انتظامـي  فرماندهـي  جانشـین 
نرماشـیر در پایان از شـهروندان خواسـت براي 
کاهـش تبعات اجتماعي ناشـي از مـواد مخدر 
در صـورت برخـورد بـا هرگونه مورد مشـکوک 
در زمینـه خریـد، فـروش و حمل مـواد مخدر 
سـریعأ مراتب را جهت شناسـایي و دستگیري 
هـاي  فوریـت  مرکـز  بـه  مـرگ  سـوداگران 

پلیسـي110 اطـاع دهنـد. 

انهدام باند 7 نفره سرقت 
در رفسنجان

فرمانـده انتظامـي رفسـنجان از دسـتگیري 
هفـت نفـر سـارق بـه عنـف و کشـف 800 
کیلوگرم پسـته سـرقتي در عملیـات روز های 

گذشـته پلیـس ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ »نصراهلل عباسـي« در گفـت و گو 
بـا خبرنگار پایـگاه خبري پلیس گفـت: در پي 
وقـوع یک فقره سـرقت بـه عنـف از منزلي در 
رفسـنجان که طبق اظهـارات مالباختـگان دو 
نفـر سـارق پـس از ورود بـه منـزل بـا بسـتن 
دسـت هـا و چشـمان صاحبـان منـزل اقـدام 
کردنـد،  پسـته  کیلوگـرم   800 سـرقت  بـه 
موضـوع دسـتگیري سـارقان در دسـتور کار 
پلیـس قـرار گرفـت. وي ادامـه داد: مأمـوران 
بـا بررسـي محل وقـوع جـرم و انجـام اقدامات 
فنـي و پلیسـي موفـق شـدند دو نفـر متهم را 
شناسـایي و در یک عملیـات غافلگیرانه آن ها 
را دسـتگیر کنند. سـرهنگ عباسـي افزود: دو 
متهم دسـتگیر شـده در ابتدا منکر ارتکاب هر 
گونه سـرقت شـدند اما در ادامه تحقیقات و در 
مواجهـه با شـواهد و مـدارک موجود چـاره اي 
جـز بیـان حقیقت نداشـتند و به سـرقت 800 
کیلوگـرم پسـته و همدسـتي 5 سـارق دیگـر 
اعتـراف کردنـد. وي بیان داشـت: مأمـوران در 
عملیاتـي دیگـر 5 سـارق دیگر را نیز دسـتگیر 
و میـزان 800 کیلوگـرم پسـته سـرقتي را از 

مخفیـگاه آن هـا کشـف کردند.

سپهر سلیمی
متولـد  اشـتری  کلباسـی  نرگـس 
خورشـیدی   1367 فروردیـن  یکـم 
سـالگی   4 تـا  اسـت.  اصفهـان  در 
بـه  آن  از  بعـد  و  بـوده  اصفهـان  در 
انگلسـتان  بـه  اش  خانـواده  اتفـاق 
تـا 19 سـالگی در انگلسـتان  رفتـه، 
زندگـی کـرده و سـپس تا 21 سـالگی 
لیسـانس  نرگـس  بـوده.   کانـادا  در 
مدیریـت جهانگـردی و فوق لیسـانس 
مدیریـت بازرگانـی دارد. گفت و گوی 
زیـر را کـه گاه با بغض، اشـک و لبخند 

همـراه بـود، مـی خوانیـم.
 چـه چیـزی باعـث شـد از همـه 
جاذبـه هـای زندگـی در غـرب دل 
بکنـی  و بـه فقیـر ترین کشـورهای 

آسـیا بیایـی؟
پدرمـان مـا را طوری تربیت کـرد که از 
مادیـات دنیـا لـذت نبریـم. با اینکـه پدرم 
اسـتاد دانشـگاه بـود ولـی خیلی متوسـط 
و حتـی رو بـه پاییـن زندگی مـی کردیم، 
همیشـه بـه آدم هـای فقیـر کمـک مـی 
کـرد. من از 12 سـالگی سـر کار میرفتم و 
در آن زمـان بـه بچه هـای مهاجرین زبان 
انگلیسـی یـاد مـی دادم. در زندگی طوری 
تربیـت شـدم کـه بـرای بـه دسـت آوردن 
هـر چیـزی زحمت بکشـم و اصـًا اینطور 
نبـود که همـه چیز بـه راحتـی در اختیار 
من باشـد. حتـی زمانـی که در انگلسـتان 
بـودم هیـچ وقت فکـر نمی کـردم در اروپا 
دارم زندگـی مـی کنم و همیشـه دوسـت 
داشـتم برگـردم ایـران چـون میدونسـتم 

زندگـی در ایـران خیلی سـاده تر اسـت.
 چه طور شد که به هند آمدی؟

در سـریانکا بـا یـک بچـه دو سـاله بـه 
اسـم پِریشـان آشـنا شـدم کـه نابینـا بود، 
نمـی دانـم چی داشـت کـه مـن را جذب 

کـرد. در همیـن مـدت خیلـی تغییـرات 
در مـن ایجـاد شـد، همـه دنیـا و زندگـی 
ام شـده بود پِریشـان. بعد از سـریانکا در 
جسـتجوی جایـی بـودم کـه از همـه جـا 
محـروم تـر باشـد و در اینترنـت جسـتجو 
کـردم و دیـدم کـودکان زیر 5 سـال فقیر 
هنـدی بیـش از هـر جای  دنیـا در اثر فقر 
و عـدم مراقبـت مـی میرند و این شـد که 

تصمیـم گرفتـم بـه هندوسـتان بیایم.
قبـل از اینکـه بـه هنـد بیایـم موهـای 
بلنـدی داشـتم. بـا دوسـتانم شـرط بندی 
کـردم و گفتـم اگـر موهایم را کوتـاه کنم 
شـما چه قدر مـی دهید؟ هـر کس رقمی 
گفـت و هیـچ کـس فکـر نمـی کـرد مـن 
موهایـم را کوتـاه کنـم. در نهایـت مجموع 
رقم شـرط بندی دوسـتانم بـه 7500 دالر 
رسـید و من موهایم را از ته تراشـیدم و با 
آن پـول بـه هنـد آمـدم. موهایـم را هم به 
یـک موسسـه خیریـه انگلیسـی کـه برای 

سـرطان کار مـی کنـد اهـداء کردم. 
 گفتـی دوسـت داری روزی این کار 
را در ایـران انجـام بدهـی، خوب چرا 

از اول بـه ایـران نرفتی؟
راسـتش احسـاس می کنم هنـوز آماده 
نیسـتم کـه به ایـران بـرم. دفعـه اولی که 
بـه ایـران سـفر کردیم 11 سـاله بـودم که 
در آن سـفر مـادرم فوت کـرد و دفعه دوم 
هـم کـه برای سـفر رفتـه بودیم 16 سـاله 
بـودم  و پـدرم فـوت کـرد و بـرای همیـن 
احسـاس مـی کنـم اگـر دوبـاره بـه ایران 
بـروم ممکنـه اتفـاق بـدی بیفته. هنـوز از 

رفتـن به ایـران هـراس دارم.
 منابـع مالـی بنیاد پریشـان از کجا 

تامین میشـه ؟
از طریـق مردمـی کـه در این 5 سـال با 
مـن و بنیـاد ما آشـنا شـدند و یـا از طریق 
اینترنـت مـا را پیـدا مـی کننـد. بیشـتر 

ایـن افـراد ایرانیانی هسـتند کـه در خارج 
از ایـران زندگـی مـی کننـد. مـا بـه طـور 
مرتـب گـزارش عملکـرد و گـزارش مالـی 

خـود را منتشـر مـی کنیم.
ضمـن اینکـه جـا داره از همیـن ایـن 
عزیزان تشـکر کنم. کسـانی کـه هیچوقت 
ندیدمشـان و یـا شـاید هیچوقـت جایـی 
اسـمی از آنهـا برده نشـود ولی همیشـه و 
همـه جا حامـی بنیـاد پِریشـان در کمک 

بـه محرومـان بـوده اند.
 الگویی در زندگی داشتی؟

پـدرم. پـدرم بـه من یـاد داد هـر چقدر 
بـزرگ باشـی، هـر چقـدر امکانات داشـته 
باشـی، هر چقـدر تحصیلکرده باشـی ولی 
اگـر نتوانـی بـا مـردم باشـی و بـا آنهـا به 
خوبـی ارتباط برقرار کنی هیچی نیسـتی. 
پـدرم هیچوقـت اجـازه نمی داد کسـی او 
را دکتـر صـدا کنـد، همـه بایـد بـه اسـم 

کوچـک صدایـش مـی کردند.
تـا وقتـی فـوت نکـرده بـود او را نمـی 
شـناختم، نمـی دانسـتم چقـدر محبـوب 
هسـت ولـی بعـد فهمیـدم چقـدر پـدرم 
بـزرگ بـوده. یـادم میـاد وقتی فـوت کرد، 
سـرایدار خانه مـا که یک افغانـی بود، آمد 
در خانـه و بـه من گفت: ” پدرت دو سـال 
بـه مـن مخفیانـه پول مـی داد تا تونسـتم 
خانـه ای بـرای خانـواده ام بخـرم و پدرت 
گفتـه بـود حق نـداری به کسـی بگی ولی 
مـن االن به شـما میگم تا بدونـی”. این در 
حالـی بود که  پـدرم وقتـی از خانه بیرون 
مـی رفتیم حتی بـه اون سـرایدار نگاه هم 
نمـی کـرد تـا مبـادا مـا بـه چیزی شـک 

)بغض( کنیـم. 
وقتـی بچه بـودم همیشـه برایم سـوال 
بـود چـرا پـدر مـن کـه اسـتاد دانشـگاه 
مـن  بـرای  دارد  خوبـی  درآمـد  و  اسـت 
لبـاس نمـی خرد، چرا وسـیله نمـی خرد، 

چـرا مثل بچـه های دیگـر تفریـح نداریم. 
بعـداً فهمیـدم که پـدرم پولهایش را صرف 
فقـرا مـی کـرد. بـه هـر کسـی کـه مـی 
توانسـت بـه هـر شـکلی کمـک مـی کرد. 
وقتـی مراسـم خاکسـپاری اش را دیـدم، 
وقتـی دیدم چه قدر دانشـجویانش برایش 
گریـه مـی کنند تـازه فهمیدم بابـای خانه 
مـا چـه قـدر در بیـرون از خانـه بـزرگ و 

بـوده. عزیز 
انگلسـتان  در  و  بـودم  کـودک  وقتـی 
بودیـم پـدرم یک ماشـین کوچک داشـت 
و مـی دیـدم پـدرم بچـه هایـی را سـوار 
ماشـین می کند و از مسـیری تا مسـیری 
مـی رسـاند، همیشـه برایـم سـوال بـود 
کـه پـدرم چـرا ایـن کار را می کنـد. بعداً 
فهمیـدم که آنهـا بچه های فقیـری بودند 
کـه پـدرم آنها را از مدرسـه یا دانشـگاه به 
خانـه مـی رسـاند  پـدرم بزرگتریـن هیرو 
)ابـر قهرمـان( مـن در زندگی بـود )بغض(

 چه آرزویی داری؟
آرزو دارم وقتـی ُمـردم ، وقتـی در ایـن 

جهـان نیسـتم بدانـم زندگـی مـن روی 
یـک نفـر یـا دو نفـر اثـر خـوب داشـت. 
دوسـت نـدارم بمیـرم و اثری روی کسـی 
نداشـته باشـم. دوسـت دارم در ایـن دنیـا 
آدم مفیـدی باشـم. به این نتیجه رسـیدم 
زندگـی خیلـی کوتاهـه. مـن چـون هـم 
مـرگ پدر و هـم مـادرم را در جوانی دیده 
ام مـی دانـم زندگـی خیلـی کوتاه اسـت. 
نمـی خواهـم هیـچ لحظـه ای از زندگـی 
ام از بیـن بـرود مـی خواهـم از هـر لحظه 
زندگـی برای خـوب بودن و خوبـی کردن 

کنم. اسـتفاده 
  اگـر ایـن بچـه هـا را ازت بگیرند 

میشـه؟ چی 
اگـر اینهـا را از من بگیرند انـگار زندگی 
مـن را گرفتـه انـد، انـگار مـرا کشـته انـد. 
خیلـی  شـان  زندگـی  در  هـا  بچـه  ایـن 
سـختی کشـیده انـد دلـم مـی خواهـد تا 
وقتـی مـن هسـتم در اطرافشـان آدمهای 
خوب وجود داشـته باشـد و عشـق بگیرند 

از اطرافشـان.

گفت و گو با نرگس کلباسی اشتری، موسس و مدیر عامل بنیاد خیریه پِریشان

دوست ندارم بمیرم
 و اثری روی کسی نداشته باشم

گفت و گو

حمیده امینی فرد 
جایـی رفتم کـه از همه محروم 
تراسـت و در نهایـت رایـاگاردای 
هنـد را انتخـاب کـردم. در آنجـا 
بـرای 20 کـودک نابینـا یک یتیم 
خانـه و بـرای 50 دختـر یتیم هم 

یـک خانه سـاختیم. 
اسـمش را گذاشـته بودند مادر 
تـرزای سـرزمین جادویی شـان.... 
»نداشـته ها«  سـرزمین  همـان 
دورترهـا  کـه  »حسـرت ها«  و 
»نـداری«  و  »فقـر«  انتهـای  در 
دل  دختـری  آمدن هـای  بـه 
همـه  روزی،  کـه  کـرده  خـوش 
همـان  حتـی  را  داشـته هایش 
را  ابریشـمی اش  بلنـد  گیسـوان 
در  تـا  بـود  گذاشـته  حـراج  بـه 
همیـن نقطه کـه بـه خیالش تاب 
»نـداری«، سـتون محکمی برایش 
نگذاشته، عشـق و مهرش را لبریز 
کند.»نرگس«اسـم همـان قهرمان 
»اریسـایی«  کـودکان  قصه هـای 
اسـت کـه ایـن روزهـا بـه جـرم 
»پریشـانی« بـه آدم هـای مجازی 
فرسـنگ ها  تـا  انداختـه  چنـگ 
دورتـر، »طومار دادخواهـی« او را 

امضـا کننـد. دادخواهـی نـه برای 
کـه  کمتـر!  یـا  بیشـتر  سـهمی 
ناخواسـته ای  ماجـرای  ازای  در 
»نرگـس«  پـای  روز  یـک  کـه 
29 سـاله را بـه کـوران جهـل و 
بـاز  ناسـپاس  قبیلـه ای  عصبیـت 
کـرد. نرگـس نـام دختـری اسـت 
کلیـک  نامـش  روزهـا  ایـن  کـه 
خـور بیشـترین صفحـات مجازی 
شـده اسـت، امـا شـهرتش را نـه 
دوسـتانه اش  انسـان  خدمـات  از 
دنیـا کـه  نقطـه  در محروم تریـن 
گرفتـه  غیرمنتظـره ای  ازاتفـاق 
کـه بـا نامـه نگاری های مجـازی، 
روایـت تلخـش را بـر سـر زبان ها 
»نرگـس  اسـت.روایت  انداختـه 
کلباسـی« از 6 سـال پیـش آغـاز 
کـه  وقتـی  همـان  می شـود، 
تعبیـر رؤیاهایـش را نـه درجایـی 
شـبیه »کانـادا« و نه حتی شـبیه 
»لنـدن« که در کورسـویی شـبیه 
همـان  یابـد.  مـی  »رایـاگاردا« 
قصه هـای  مجنـون  کـه  زمـان 
می شـود  هنـد  زاغه نشـینان 
»لیلـی«،  بـوی  خیـال  بـه  تـا 
را  »اریسـا«  داغ  کوهسـتان های 

فتـح کنـد یـا شـاید همـان وقتی 
کـه رنج نـداری را در 12 سـالگی 
می کشـد تـا 17 سـال بعـد، درد 
را  »رایـاگاردا«  نابینـای  کـودکان 

کنـد. درک  بیشـتر 
نرگـس، 6 سـال پیـش بـا یک 
فـوق لیسـانس مدیریـت بازرگانی 
نقطـه  بـه محروم تریـن  کانـادا  از 
هنـد مـی رود تـا بـه لذتی برسـد 
ناشـناخته  خیلی هـا  بـرای  کـه 
مانده، آنهم بـرای کودکی که از 4 
سـالگی، دنیایـش را از »اصفهان« 
بـا »لنـدن« عـوض کـرده اسـت!: 
تربیـت  طـوری  را  مـا  »پدرمـان 
از مادیـات دنیـا لـذت  کـرد کـه 
اسـتاد  پـدرم  اینکـه  بـا  نبریـم. 
دانشـگاه بـود ولی خیلی متوسـط 
زندگـی  پاییـن  بـه  رو  حتـی  و 
می کردیـم، همیشـه بـه آدم هـای 
فقیـر کمـک می کـرد. مـن از 12 
در  و  می رفتـم  کار  سـر  سـالگی 
آن زمـان بـه بچه هـای مهاجریـن 
زبـان انگلیسـی یـاد مـی دادم. در 
زندگـی طـوری تربیـت شـدم که 
بـرای به دسـت آوردن هـر چیزی 
این طـور  زحمـت بکشـم و اصـًا 

نبـود کـه همـه چیـز براحتـی در 
اختیـار مـن باشـد.«

قصـه آمـدن نرگـس بـه هنـد، 
امـا بـه عزمـی گـره خـورده کـه 
نشـنیده اند،  او  زبـان  از  خیلی هـا 
شـد  باعـث  کـه  اراده ای  همـان 
بـه عشـق  را  خیریـه »پریشـان« 
خانـه  یتیـم  در  کـه  کودکـی 
بـود، در  بـزرگ کـرده  سـریانکا 
فاصلـه ای نـه چنـدان دور در هند 
برپـا کنـد: »21 سـاله کـه بـودم 
سـریانکا  در  خانـه ای  دریتیـم 
بـا یـک بچـه دو سـاله بـه اسـم 
نابینـا  کـه  آشـنا شـدم  پِریشـان 
بـود، نمی دانـم چه چیزی داشـت 
کـه بشـدت بـه او جـذب شـدم، 
آنقدرهـا کـه اسـم خیریـه را هـم 
بـه نـام او گذاشـتم، بعـد تـر بـه 
جسـت و جوی جایـی رفتـم کـه از 
همـه محـروم تراسـت و در نهایت 
رایـاگاردای هندوسـتان را انتخاب 
کـردم. در آنجـا بـرای 20 کودک 
بـرای  و  یتیـم خانـه  نابینـا یـک 
50 دختـر یتیـم هـم یـک خانـه 
سـاختیم و خیلـی کارهـای دیگر 
کـه زندگـی ایـن بچه هـا را تغییر 
سـالگی،  یـازده  در  داد.«نرگـس 
مادرش را و در 16 سـالگی پدرش 
هنـوز  امـا  می دهـد.  از دسـت  را 
پـدرش را ابـر قهرمانـی می دانـد 
کـه خیلی هـا حتی اسـمش را هم 
نشـنیده اند: »پـدرم بـه مـن یـاد 
داد هـر چقـدر بـزرگ باشـی، هر 
چقـدر امکانات داشـته باشـی، هر 
چقدر تحصیلکرده باشـی ولی اگر 
نتوانـی بـا مـردم باشـی و بـا آنهـا 
بخوبـی ارتباط برقـرار کنی هیچی 
اجـازه  هیچوقـت  پـدرم  نیسـتی. 
نمـی داد کسـی او را دکتـر صـدا 
کنـد، همـه بایـد به اسـم کوچک 
می کردند.«ماجـرای  صدایـش 
دردنـاک نرگـس، از جایی آغازمی 

شـود کـه یـک روز، چنـد تـن از 
همـراه  را  خیریـه اش  کـودکان 
می بـرد،  گـردش  بـه  والدینشـان 
ناخواسـته  بچه هـا  از  یکـی  امـا 
و  می کنـد  سـقوط  رودخانـه  بـه 
غـرق می شـود، تـا چنـد مـاه بعد 
از ایـن اتفـاق کـه هوچـی گری ها 
بـرای دادخواهـی آغـاز می شـود، 
والدیـن کـودک تحریـک شـده و 
به دنبـال سـهمی می افتنـد کـه تا 
پیـش از ایـن، از وجـودش بی خبر 
بودنـد و در نهایـت اتهـام قتـل به 
امیـد اخـاذی، پـای نرگـس را بـه 
پرونـده ای بـاز می کنـد کـه آغـاز 

می شـود. او  گرفتاری هـای 
کـه  پـدری  کلباسـی،  حسـن 
علمـی  هیـأت  عضـو  زمانـی 
دانشـکده اقتصاد دانشگاه اصفهان 
بـود، 13 سـال پـس از مرگـش، 
حـاال بهتریـن فـردی اسـت که به 
یاری نرگس شـتافته... نام و شـاید 
هـم سرشـت او، پای رفقـای قدیم 
و جدیـد را بـه پرونـده نرگـس باز 
رنانـی،  دکترمحسـن  می کنـد. 
استاد دانشـگاه و اقتصاددان، یکی 
از همـان آدم هایـی اسـت کـه بـا 
نوشـتن یادداشـت »برای حضرت 
باعـث  روز،  یـک  طـی  نرگـس«، 
دیپلماسـی  دسـتگاه  می شـود 
ایـران بـه مدیریـت محمـد جـواد 
ظریـف، یک دیپلمـات واقعی وارد 
ماجـرا شـده و سرکنسـول ایـران 
در حیدرآبـاد هنـد، تمـام تـاش 
خـود را بـرای نجـات نرگـس بـه 
کار بگیـرد، حتی مقامات سـفارت 
نرگـس  بـا  هـم  هنـد  در  ایـران 
طـرف  آن  از  می گیرنـد،  تمـاس 
هم صدهـا نفراز هموطنـان ایرانی 
»طومـار الکترونیـک دادخواهـی« 
او را امضـا می کننـد تـا جرقه های 
انسـانیت، صـدای کمـک خواهـی 
نرگـس را بـه آسـمان بلنـد کنـد! 

امـا نرگـس برای رو سـفید شـدن 
محلـه  یـک  در  کـه  ماجرایـی  از 
سـنتی، متعصـب و قوم گـرا اتفاق 
بیشـتری  بـه تاش هـای  افتـاده، 
در  البتـه  هـم  دارد.نرگـس  نیـاز 
ایـن مـدت بـا نـگارش نامـه ای به 
مقامـات ایالـت اودیسـای هند، از 
آنـان دادخواهـی کـرده اسـت. او 
همچنیـن بـا تأسـیس یـک کانال 
تلگرامـی و بـا راه انـدازی »طومـار 
آنایـن« از همـه یـاری خواسـته 

. ست ا
آخریـن  در  نرگـس  آنطورکـه 
نوشـته:  خـود  تلگرامـی  پسـت 
»جلسـه دیـروز دادگاه بـا حضـور 
در  ایـران  سرکنسـول  نوریـان، 
برگـزار شـده و حتـی  حیدرآبـاد 
یکـی از پسـرهای مرکـز آنهـا هم 
بـه عنـوان شـاهد صحبـت کـرده 
قاضـی  نیـز  آن  از  پـس  اسـت. 
حـدود نیـم سـاعت بـا نوریـان و 
و  کـرده  نرگـس صحبـت  وکیـل 
نتیجـه اینکـه قاضـی اعـام کرده 
اسـت کـه نرگس بـه هیـچ عنوان 
زندانـی نمی شـود و ممکـن اسـت 
جریمه نقـدی بـرای او پیش بینی 
خانه هـا  شـود  مجبـور  و  شـده 
را  بـه کـودکان  متعلـق  مراکـز  و 
ایـن  البتـه  کند.«نرگـس  واگـذار 
و  می دانـد  ناعادالنـه  را  حکـم 
معتقد اسـت ایـن سیسـتم اداری 
اسـت!  منصفانـه  غیـر  قضایـی  و 
او زمـان جلسـه بعـدی دادگاه را 
20 اکتبـر )29 مهـر( اعـام کرده 
و تأکیـد می کنـد کـه هنـوز هیچ 
اسـت!تا  نشـده  صـادر  حکمـی 
روز   11 نرگـس،  بعـدی  دادگاه 
امـا  اسـت،  مانـده  باقـی  دیگـر 
همچنـان  او  آنایـن«  »طومـار 
حامیـان  امضـای  انتظـار  چشـم 
پـای  کـه  اسـت  انساندوسـتی 

ایسـتاده اند... نرگـس 

نگذاریم »نرگس« تنها بماند 
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زمین شناسی

یادداشت

مالک تشخیص
 شهاب سنگ ها 

از سنگ های معمولی
وحید احدنژاد، دکترای تخصصی زمین شناسی

مـواد  کمیاب تریـن  جـزو  سـنگ ها  شـهاب 
اسـت به شـکلی که حتی از طا، الماس و حتی 
زمـزد نیز کمیاب تر اسـت. سـطح زمین سرشـار 
اسـت  بازالـت  ماننـد  تیره رنـگ  سـنگ های  از 
کـه معمـوالً بـا شهاب سـنگ ها اشـتباه گرفتـه 

می شـوند.
 شهاب سنگ چیست و چگونه آن را از 

سنگهای معمولی تشخیص دهیم؟
شهاب سـنگ تکه ای جامد اسـت که از اجرام 
آسـمانی مانند سـیارک یـا سـتاره های دنباله دار 
نشـأت می گیـرد و بـا گذر از آتمسـفر به سـطح 
زمیـن برخـورد می کند. وقتی یک شهاب سـنگ 
در حـال عبـور از آتمسـفر زمیـن اسـت در اثـر 
واکنش هـای  همچنیـن  و  فشـار  اصطـکاک، 
شـیمیایی با گازهای آتمسـفری، شـعله ور شـده 
و بـه شـکل یـک گلولـه آتشـین دیده می شـود.
مـواد  کمیاب تریـن  جـزو  سـنگ ها  شـهاب 
اسـت بـه شـکلی کـه حتـی از طـا، المـاس و 
حتـی زمـزد نیـز کمیاب تر اسـت. سـطح زمین 
سرشـار از سـنگ های تیره رنـگ ماننـد بازالـت 
بـا شهاب سـنگ ها اشـتباه  اسـت کـه معمـوالً 
گرفتـه می شـوند. شـهاب سـنگ ها معمـوالً بـه 
دلیـل کمیـاب بـودن دارای ارزش نسـبتا زیادی 
و  انـدازه  شـرایط،  نـوع،  بـه  بسـته  و  هسـتند 
زیبایـی بیـن یـک تـا 1000 دالر برای هـر گرم 
آن قیمت گـذاری می شـود. از ایـن روی، مـردم 
اشـتیاق زیـادی جهـت یافتن شـهاب سـنگ ها 
از خـود نشـان می دهنـد، ولی به دلیل نداشـتن 
آگاهـی کافـی توفیقـی بـه دسـت نمی آورنـد. 

از  شهاب سـنگ  تشـخیص  بـرای 
چنـد  می تـوان  معمولـی  سـنگ های 

داد: انجـام  سـاده  آزمایـش 
دلیـل  بـه  زمینـی  آتشفشـانی  1ـ سـنگ های 
خـروج گاز دارای حفـرات زیادی در سـطح خود 
هسـتند، ولـی شهاب سـنگ ها چنیـن نیسـتند.
2ـ   شهاب سـنگ ها بـه سـه نـوع آهنـی، آهنی 
ـ سـنگی و سـنگی طبقه بنـدی می شـوند لـذا 
می تـوان بـا اسـتفاده از آهن ربا به راحتـی دو نوع 
اول را تشـخیص داد. البتـه نوع سـنگی نیز آهن 
ربـا را جـذب می کنـد بـه نوعـی که سـنگ های 

زمینی چنیـن خاصیتـی ندارند.
3ـ سـومین گام جهت تشخیص شهاب سنگ ها 
بـرآورد وزن و چگالـی آن هاسـت. ایـن سـنگ ها 
دارای وزن بسـیار بیشـتری نسبت به سنگ های 

هستند. زمینی 
4ـ  در حین گذر شهاب سـنگ از آتمسفر زمین، 
بـه دلیـل مقاومت آتمسـفر در مقابل ورود شـی 
خارجـی بـه سـطح زمین، سـطح شهاب سـنگ 
شـعله ور شـده و پـس از سـرد شـدن قشـر تیره 
رنـگ نازکـی )همانند زغـال( را ایجـاد می کند و 
لـذا ایـن سـنگ ها بسـیار تیره تـر از سـنگ های 

زمینی هسـتند.
5 ـ سـطح خارجـی یـک شهاب سـنگ دارای 
شـصت  انگشـت  اثـر  شـبیه  فرورفتگی هایـی 
سـفالگر روی خـاک رس اسـت. ایـن پدیـده به 
دلیـل ذوب سـطح خارجـی ایـن سنگ هاسـت.
6ـ  بـه دلیـل ذوب سـطح خارجـی، آثار بسـیار 
باریکـی )به انـدازه قطر مـوی انسـان( از جریان 
دیـده  شهاب سـنگ ها  سـطح  در  یافتگـی 

می شـود.

سـنگ  شـهاب 
یک سـنگ آسـماني 
اسـت کـه بـه زمین 
در  اسـت.  افتـاده 
اجـرام  همـه  واقـع 
در حـال حرکـت در فضـا کـه بـه 
زمیـن مـي افتنـد، شـهاب سـنگ 
نامیـده مي شـوند. دسـت کـم هر 
سـال 100 شـهاب سـنگ با زمین 
برخـورد مـي کننـد. بیشـتر ایـن 
شـهاب سنگ ها بسـیار ریزند. آنها 
بـه قـدري کوچکنـد کـه مقاومـت 
هـوا مي توانـد سرعتشـان را آنقدر 
آهسـته کنـد که براثـر اصطکاک با 
جـو نسـوزند و بـه آرامي بـه زمین 

. بیفتند
در 28 مـرداد 1353 پدیده فرود 
شـهاب سـنگ در شـهر تاریخـی 
نراق واقع در 15 کیلومتری مسـیر 
دلیجـان بـه کاشـان رخ داد که این 
واقعـه در محـل در سـالن مدرسـه 
خیـر سـاز حسـین معصومـی این 
شـهر اتفـاق افتـاد و سـوراخی بـه 
قطـر 30 سـانتی متر در سـقف آن 
ایجـاد کـرد. ایـن محـل در نـوروز 
سـال 95 به نخسـتین موزه شهاب 
افتتـاح  و  تبدیـل  ایـران  سـنگ 

گردید.
در بررسـی میکروسکوپی شهاب 
سـنگ نـراق ، ایـن جرم آسـمانی، 
سـنگی بلوریـن و یکنواخت اسـت 
از  فلـزی  کانـی هـای  آن  در  کـه 
ترکیبـات نیـکل و آهن بـه صورت 
لکـه هـای سـیاه و بـدون شـکل 

هندسـی ایجـاد شـده اسـت. 
موجـود  اطاعـات  اسـاس  بـر 
جنـس  از  نـراق  سـنگ  شـهاب 

سـیلیس اسـت و میلیون ها سـال 
پیـش از سـنگ مـادر جدا شـده و 
پـس از سـرگردانی درشـهر نـراق 

فـرود آمـده اسـت. 
پرفسـور عشـقی اولیـن محقـق 
شـهاب سـنگ نـراق بیان داشـت: 
ازنـوع  نـراق  سـنگ  شـهاب 
کندریتی، به وزن سـه کیلو و 200 
گـرم بوده وشـواهد نشـان مـی داد 
کـه از جهت شـمال شـرق سـقوط 

کـرده اسـت.
نتایـج تحقیقـات صـورت گرفته 
در  نـراق  سـنگ  خصـوص  در 
مجـات معتبـر از جملـه ناسـا و 
اخبـار شـهاب سـنگ هـا بـه اسـم 
شـهاب سنگ آسـمانی نراق توسط 
محققان کشـورهای بلژیک، آلمان، 
پرتغـال و آمریـکا چـاپ و منتشـر 

شـده اسـت.
بـه بهانـه افتتـاح فـاز دوم ایـن 
بررسـی  همچنیـن  و  مجموعـه، 
آخریـن وضعیت کتـاب ژئو کرمان، 
هفتـه گذشـته میزبـان پروفسـور 
و  شناسـی  زمیـن  عشـقی،  ایـرج 
آتش فشـان شـناس کرمانی مقیم 
گویـی  و  گفـت  و  بودیـم  آلمـان 
را بـا وی انجـام دادیـم کـه بـا هـم 

می خوانیـم.
 1318 سـال  متولـد  کـه  وی 
و مـدرک  اسـت  بردسـیر کرمـان 
دکتـرای خـود را در دانشـگاه آخن 
آلمـان اخذ کـرده در معرفی کتاب 
اسـتان  گویـد:  مـی  کرمـان  ژئـو 
زمیـن  وضعیـت  نظـر  از  کرمـان 
شناسـی در ایـران تـک اسـت و در 
4 گوشـه اسـتان کرمـان از دهج تا 
بیابـان لوت و گندم بریـان ومعادن 

و آتش فشـان هـای متعدد و حفره 
وجـود  غیـره  و  فرسایشـی  هـای 
دارد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
کرمـان از لحـاظ زمیـن شناسـی 
و وجـود دوران هـای متفـاوت آن 
منحصـر بفـرد اسـت. ایـن کتـاب 
کـه ماحصـل تحقیقـات و تـاش 
هـای 2 سـاله اینجانـب در زمینـه 
بررسـی تمام آثار زمین شناسـی و 
ژئوفیزیـک اسـتان اسـت و چندین 
مـاه اسـت کـه آمـاده چـاپ ونشـر 
اسـت کـه متاسـفانه تـا کنـون بـه 
دلیـل مشـکات مـادی ایـن امـر 
محقـق نشـده ولـی بـا تـاش ها و 
همت مهندس جهانشـاهی، معاون 
مشـکل  ایـن  میـراث  گردشـگری 
در حـال برطـرف شـدن اسـت و 
نزدیـک  ای  آینـده  در  امیدواریـم 
شـاهد چـاپ و انتشـار ایـن کتـاب 
اولیـن  بـرای  باشـیم، کتابـی کـه 
بـار در ایـران خاص اسـتان کرمان 
تدویـن شـده و مـی توانـد کمـک 
خوبی برای محققان و دانشـجویان 
و عاقمنـدان علـم زمین شناسـی 

. شد با
کـه  ای  مقالـه  درتوضیـح  وی 
منتشـرکرده مـی  دربـاب کرمـان 
گویـد: چند سـال پیـش مقاله بین 
اللملـی را دربـاره کرمـان بـه نـام 
حفـره هـای فرسایشـی در سـنگ 
هـای آتشفشـانی مختلف کـه این 
حفـره هـا یکـی در سـنگ هـای 
گندم بریان اسـت و یکی در اطراف 
هجـدک، دیگـری در غـار ایوب در 
نزدیکـی دهـج از توابـع شـهربابک 
کـه دارای حفـره هـای فرسایشـی 
بـه نـام تافونی اسـت، جالب اسـت 

بدانیـد برای شـناخت انـواع تافونی 
ها بایـد به نقاط مختلف دنیا سـفر 
کـرد اما در غـار ایوب انـواع تمامی 
ایـن تافونـی هـا را می تـوان یافت 
کـرد کـه در واقعـی بی نظیـر و بی 
همتاسـت که می تـوان در آموزش 
از آن بهتریـن اسـتفاده را کـرد، اما 
متاسفانه مسـئولین دهج در زمینه 
نگهـداری از ایـن منابـع کوتاهـی 
مـی کنند و این منطقـه ناب زمین 
شناسـی و طبیعـی تبدیل بـه زباله 
دان و محلی برای یادگاری نویسـی 
مردم شـده کـه جای نگرانـی دارد.
پروفسورعشـقی دربـاره شـهاب 
شـهاب  بخصـوص  و  هـا  سـنگ 
سـنگ بـاارزش نـراق، مـی گویـد: 
در سـال 1953 از طـرف دانشـگاه 
تهـران بـه مـن ماموریتـی محـول 
شـد برای سـفر به زنجان و بررسی 
و تاییـد شـهاب سـنگ نـراق، ابتدا 
شـهاب سـنگ را به دالیـل امنیتی 
بـه مـن تحویـل ندادنـد اما بـا نامه 
نـگاری هـا ومجوز دولتی سـرانجام 
منتقـل کردیـم  تهـران  بـه  را  آن 
وپـس از مطالعه و تحقیـق بر روی 
آن در دانشـگاه ژئوفیزیـک تهـران، 

مشخص شـد این شـهاب سنگ از 
نـوع کندریتی) سـنگی( اسـت.

داد: شـهاب سـنگ  ادامـه  وی 
هـا سـه نـوع سـنگی)ارولیت ها و 
آهنی)سـیدریت ها(  کندریت هـا(، 
)سـیدرولیت ها( فلـزی  و سـنگی 
همـه  از  هـا  آهنـی  و  هسـتند 
کـم  هـا  سـنگی  و  تـر  بـاارزش 
ایـران  در  هسـتند.  تریـن  ارزش 
شـهاب   56 بـه  نزدیـک  تاکنـون 
 45 کـه  معتبرفرودآمـده  سـنگ 
آنهـا در لوت اسـتان کرمـان ثبت 
انـد ولـی چـون فرسـایش  شـده 
زیـاد  علمـی  نظـر  از  انـد  یافتـه 
شـهاب  اکثـر  نیسـتند.  بـاارزش 
سـنگ هـای ایـران از نوع سـنگی 
اسـت و تنها شهاب سـنگ اطراف 
ورامیـن کـه درسـال 1259 و در 
زمـان ناصرالدیـن شـاه بـه زمیـن 
برخـورد کـرده، سـنگی آهنـی و 
گرمـی   40 سـنگ  شـهاب  یـک 
در سروسـتان فـارس کـه سـنگی 
اسـت، تنهـا شـهاب سـنگ هـای 
باارزش و معتبر و شناسـایی شـده 
در ایـران محسـوب می شـوند که 
از جنـس سـنگی آهنـی و آهنـی 

ورامیـن  هسـتند. شـهاب سـنگ 
سـنگ  شـهاب  هفـت  جملـه  از 
کـه  اسـت  جهـان  مزوسـیدریتی 
در هنـگام سـقوط توسـط مـردم 
و  اسـت  شـده  رصـد  چوپانـان  و 
هـم اکنـون در تاالر کاخ گلسـتان 

نگهـداری مـی شـود.
شـناس  سـنگ  شـهاب  اولیـن 
ایـران اضافـه کـرد: متاسـفانه اکثر 
مـردم تصـور مـی کنند که سـنگ 
های آسـمانی و شـهاب سـنگ ها، 
مالکیـت شـخصی دارد و بـاارزش 
هسـتند امـا بایـد عرض کنـم همه 
آنهـا اوال شـهاب سـنگ نیسـتند و 
دوما شـاید ارزش چندانی نداشـته 
باشـد و سـوما این ادعـای مالکیت 
شـخصی صحیـح نیسـت چـرا که 
بایـد آنها را در اختیـار مراکز علمی 
و تحقیقاتـی قرار دهند تا در جهت 
اسـتفاده شـود.  آن  از  علـم  و  کار 
شـهاب سـنگ های مریخـی که با 
ابعـاد کوچـک در حـد چنـد میلی 
گـرم کشـف مـی شـود بـا ارزش و 
قیمتـی و بسـیار نایـاب هسـتند و 
گرنـه شـهاب سـنگ های سـنگی 

ارزش و قیمـت زیـادی ندارنـد.

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با پروفسور عشقی، زمین شناس کرمانی دانشگاه آخن آلمان:

خطر نابودی در کمین 
غار بی نظیر ایوب کرمان 

کـوه ایـوب کـه غـار ایـوب در آن قـرار 
دارد در جنوب شـرقی شـهر ِدَهـج در 50 
کیلومتـری جـاده انار به شـهر بابـک واقع 
شـده اسـت و حـدود 3200 متـر ارتفـاع 
دارد. در پاییـن کـوه که نقطـه آغاز صعود 
به غار اسـت، سـنگ بسـیار بزرگـی وجود 

دارد که به سـنگ باراندازی معروف اسـت 
زیـرا زائریـن فقـط تـا کنـار ایـن سـنگ 
می تواننـد بیاینـد و بقیـه راه را مجبورنـد 
پیـاده طـی کننـد تـا بـه مقصـود خـود 
برسـند کـه در حـدود یـک سـاعت زمـان 
می بـرد. بنابرایـن بـار و بنـه خـود را اینجا 

قـرار می دهنـد و افـرادی کـه نمی تواننـد 
صعـود کننـد در کنـار ایـن مـکان اتـراق 

می کننـد.
غـار ایوب بزرگ تریـن غار آذریـن ایران 
محسـوب می شـود و اصلی ترین مشـخصه 
آن دهانـه بسـیار بـزرگ غـار در نیمه های 
کـوه در ارتفاعی باال اسـت. دهانـه این غار 

50 متـر طول و 40 متـر ارتفاع دارد.
در گوشـه ای از دیـواره شـرقی جریـان 
و  از سـقف دیـده می شـود  آبـی  باریـک 
در پـای ایـن دیـواره حوضچـه ای کوچـک 
ایجـاد نموده اسـت. کمی باالتـر در جهت 
حوضچـه جایگاهـی همـوار و صـاف قـرار 
دارد کـه در مرکـز آن چاله کوچک هاونگ 
ماننـدی وجـود دارد کـه بـه »هاونـگ یـا 
حـوص آرزو« معـروف اسـت و اعتقـاد بـر 

ایـن اسـت که افـرادی کـه حاجتـی دارند 
نیـت نمایند و قطعه ای سـنگ را داخل آن 
پرتـاب نماینـد اگر سـنگ بعـد از برخورد 
مسـتقیم به بـاال و خـارج از هاونگ پرتاب 
می شـود.  بـرآورده  شـخص  آرزوی  شـد، 
در سـمت جنـوب غربـی غـار در داخـل 
دیـواره نازکـی از صخـره، سـوراخی دایـره 
ماننـد بـا قطـر کـم وجـود دارد کـه بـه 
»سـوراخ حـال و حرام« مشـهور اسـت و 
بازدیدکننـدگان سـعی می کننـد با سـر و 
بـه صـورت خوابیـده از آن عبـور کنند. در 
میـان حوضچـه و سـوراخ حـال و حـرام، 
جایگاه هایـی بـرای نشسـتن و اسـتراحت 
زائریـن وجود دارد کـه به منزل گاه معروف 
اسـت. ایـن مکان هـا محـل اسـتراحت، به 
جـا آوردن نمـاز و خـوردن غـذا اسـت که 

البتـه در زمان هـای نه چندان دور بیشـتر 
بـرای اتراق شـبانه اسـتفاده می شـده ولی 
امـروزه ایـن کارکـرد رو بـه تضعیف اسـت 
و بیشـتر بـرای اسـتراحت کوتـاه مـدت و 
 150 حـدود  می شـود.  اسـتفاده  عبـادت 
»بچـه  زیارتـگاه  منزلـگاه،  از  باالتـر  متـر 
مهتابی هـا« قـرار دارد کـه گفتـه می شـود 
شـب های جمعـه تعـدادی کـودک کـه به 
بچـه مهتابـی معروفنـد قـرآن می خواننـد 
و افـراد حاضـر در غـار کـه معتقد باشـند، 
زیارتـگاه  محـل  در  بشـنوند.  می تواننـد 
محلی گود شـده شـبیه به رّدپای انسـانی 
بـا فیزیـک بدنی قـوی وجـود دارد که آن 
را منتسـب بـه حضرت ایـوب می دانند. در 
واقـع عامـل جـذب معتقدیـن به ایـن غار 

نیـز همیـن امر می باشـد.

آشنایی با غار ایوب کرمان

بزرگترین غار آذین ایران

معرفی

آگهی ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه و انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و 
مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، 
ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر فرآیند شماره 22/الف/95  

)نوبت اول(
شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور انتخـاب پیمانکار اجرای ایسـتگاه پمپـاژ و مخزن تعدیل فشـار طرح 
انتقـال آب از سـد صفـارود بـه شـهر کرمـان و تصفیه خانه، مخزن، ایسـتگاه پمپـاژ و خط انتقال آب از سـد صفارود به شـهر 
رابـر، از بیـن شـرکتهای تشـخیص صاحیت شـده دارای ظرفیـت خالی انجـام کار حداقل در پایه 3 رشـته آب،  بـا برگزاری 
مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای نسـبت بـه تهیـه لیسـت کوتـاه و انتخـاب پیمانـکار اقدام نمایـد. لـذا از کلیه مناقصـه گران 
ذیصـاح دعـوت بعمـل می آید حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/8/5 به منظـور دریافت اسـناد ارزیابی کیفی در 
قبال ارائه رسـید واریز مبلغ سـیصدهزار ریال به حسـاب جاری شـماره 2165083975007 بانک کشـاورزی شـعبه شریعتی 
کرمـان در نشـانی کرمـان، خیابـان پاسـداران، شـرکت آب منطقـه ای کرمان، سـاختمان شـماره 2 طبقه همکف اتـاق 131 
دفتـر قراردادهـا نماینـده خویـش را کتبـاً معرفی و اعزام نمایند. شـایان ذکـر آنکه مـدارک ارزیابی کیفی هر یـک از مناقصه 
گـران بایـد در بسـته بنـدی الک و مهـر شـده و حداکثـر تـا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/8/19 در قبال اخذ رسـید در 
نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک طبقه همکف، اتاق 105، دبیرخانه 
محرمانه دفتر حراسـت تحویل گردد. ضمناً این آگهی در سـایت معامات آب به نشـانی wrm.ir و همچنین سـایت پایگاه 

ملـی اطاع رسـانی مناقصات بـه نشـانی Iets.Mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت.
م الف 224 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

آگهی مناقصه شماره 23/الف/7-95م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد انجـام امـور خدماتـی امـورات آبفـای شهرسـتانهای تحت 
پوشـش شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان را بـا بـرآورد 19/855/530/004 ریال از محل اعتبـارات داخلی 
و از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای )همـراه با ارزیابـی کیفی( بـه پیمانکاران واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه شـرکتهای خدماتـی کـه دارای مجـوز اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می باشـند 
دعـوت مـی شـود جهـت دریافت اسـناد مناقصه تـا پایـان وقـت اداری 95/7/28 به دفتـر قراردادهای شـرکت 

واقـع در کرمـان- بلـوار 22 بهمن مراجعـه نمایند.
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصه : 992/777/000 ریال می باشـد که بایسـتی بر اسـاس شـرایط اسـناد 

بـه کارفرما ارائـه گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ 95/8/8 

زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت 9:30 مورخ 95/8/9 می باشد.
زمان بازگشایی پاکتهای ج )پیشنهاد قیمت( بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی
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فرهنگ و هنر

 بـه نظر شـما مفهومی بـه نام 
» شـعر آزاد« چـه مولفـه هایی 
شـعرهایتان   در  چقـدر  و  دارد 

محقق شـده اسـت؟
مفهـوم  یـک  بخواهیـم  اگـر    
فراگیـر را بـرای شـعر آزاد بگذاریـم 
از  گونـه  ایـن  شـاخص  مهم تریـن 
شعر پارسـی، گسستن از زنجیرهای 
سـلطه  از  شـدن  رهـا  و  قوافـی 
تعریـف شـده ِی  پیـش  از  سـاختار 
نظـام عروضـی اسـت. شـاعر بـا مرز 
شـد.  نخواهـد  محـدود  حصـری  و 
فاعـل و عامـل بودن شـاعر، بسـط و 
گسـترش زبان شـاعرانه اش را فراهم 
می کنـد. او توانایی سـرک کشـیدن 
بـه پسـتوهای ذهنـی اش را دارد بی 
آن کـه پابندی به قواعـد، گرفتارش 
کند. شـعر آزاد متضمـن این رهایی 
اسـت. ایـن دگرگونـی سـاختاری را 
نیمـا به وجـود آورد و نسـل بعـد از 
نیمـا، پیـروان ایـن سـبک شـعری 
شـدند. انقـاب ادبی نیما همـه ما را 

وامـدار خـودش کـرده اسـت.  
چـه  کلـی  طـور  بـه  شـعر   
کارکـردی دارد و کـدام چـرا را 

در شـما پاسـخ مـی دهـد؟
بزرگتریـن کارکـرِد آن بـاال رفتن 
از نردبـان کلمـات، در حقیقـت بیان 
شـاعرانه آنات و عواطف شـاعر است. 
بـه عبـارت دیگـر گمـان می کنـم، 
بـرای پاسـخ دادن بـه سـوال شـما  
نخسـت بایـد به این بازنگری رسـید 
کـه زیسـت شـاعرانه از کجا نشـات 
می گیرد. هویت یک شـاعر چیسـت 
و کجـای جغرافیـاِی حقیقت هـای 
انسـانی و اخاقـی، بسـتِر رشـد و 
رویش شـاعر است؟ شـاعر در ظرف 
زندگـی  خـودش  مـکان  و  زمـان 
می کنـد . افـکارش پدیدارکننـده ِی 
جهت گیـری و هویـت اجتماعـی او 
هسـتند. او جهـان را بـا سـنجه های 
خودش نـگاه می کنـد و در حقیقت 
در  وی  فکـرِی  سـاختار  تجلـی 
کـه  می شـود  منعکـس  کلماتـی 
گویی بـر زبانش دوخته شـده اند. به 
قـول سـعدی: »که هنوز مـن نبودم 
/ کـه تو در دلم نشسـتی.«  به نظرم  

آن چرایی که شـما اشـاره کردید در 
جایی بـا چرایِی زنده و انسـان بودن 
آمیختـه می شـود. در ایـن موقعیت، 
هـم تمیـز این دو، سـخت می شـود 
و هـم کماتی که نگاشته شده اسـت، 
خاصـه ای از خودت هسـتند. بدون 
شـک، همـه چیـز بـه ایـن ترتیـب 
نظـام و قـوام می گیـرد کـه چـرخ 
گـردون می گـردد و هویت اجتماعی 
مذکـور، در آن چـه آدمیزاده نوشـته 

اسـت؛ نمـود می یابـد.
 در ایـن آشـفته بـازاری کـه 
شـعر از در و دیـوار مـی بـارد 
و بخـش مهمـی از نشـر آن در 
فضـای مجـازی اتفاق مـی افتد 
و تقریبـا کتـاب و بـه خصوص 
کتـاب شـعر بـا تیراژهـای زیر 
هزار نسـخه و بحـران مخاطب 
در حـال احتضـار اسـت  چـه 
ضرورتـی  برای چـاپ مجموعه 

شـعرت  وجـود داشـت؟  
علـی  کـه  طـور  همـان  شـاید 
باباچاهـی از ایـن واکنـش ناگزیـر، 
بـا تعبیـر »بیـرون پریـدن از صـف 
هـم  مـا  می کنـد،  یـاد  مـردگان« 
از ایـن دریچـه و منظـر بـه جهـان 
تقایـی  را  آن  و  کنیـم  نـگاه 
و  دیـدگان  تصاویـر  ثبـِت  بـرای 
بـه  می دانـم.   تحلیل های ذهنـی 
بیـان دیگـر، بـا تکیـه بـر تجربـه ی ِ 
پنـاه  نوشـتن  وادی  بـه  زیسـته  
می بریـم. تاشـی بـرای معنادهـی 
بـه عواطـف زندگـی و مواجهـه بـا 
مجبـور  تـو  کـه  اسـت  اجتماعـی 
ذهنـی  فضـای  ایـن  در  شـده ای 
دسـت بـه قضـاوت بزنی. البتـه این 
پیـش داوری محصـول یـک تعامـل 
مـن،  عقیـده  بـه  اسـت.  دوطرفـه 
درهمیـن فرایند اسـت کـه کلمات 
عصـاره ای مرکب از شـیوه نگرش و 
کنـش شـاعر می شـوند و شـاعر در 
برابـر بـاِر امانِت کلماتش، احسـاس 
مسـئولیت می کنـد. از ایـن منظـر 
شـاید نوشـتن، در قامـت ِدینـی ادا 
نشـده و یا پرداخت تاوانـی گران بار 
بـرای عشـق ورزیـدن بـه زندگـی، 

ظهـور و بـروز داشـته باشـد. 

 بیـژن ادبـی دانـش آموختـه 
و  شـاعر   ، شناسـی  جامعـه 
کارمند اسـت چگونـه این جمع 
اضـداد را سـامان مـی دهیـد؟
حقیقـت ایـن اسـت که بسـیاری 
موقعیت هایـی  همیـن  در  مـا  از 
زندگـی می کنیم که متفـاوت از من 
ذهنـی مـا اسـت. امـا مـن معتقـدم 
هـر انسـانی از فراخـودی برخـوردار 
اسـت کـه فـارغ از سلسـله مراتـب 
و شـبکه روابـِط اجتماعـی همـواره 
کارنامـه اش را مـرور می کنـد و آن 
قضاوتی کـه ذکرش رفـت، هم چون 
خودِ آیینه سـاِن »جیمـز کولـی« در 
اسـت.  جـاری  ثانیه هامـان  تمامـی 
و  بیـم  و  رنج هـا  کـه  این جا سـت 
همیشـگی  داورِی  ایـن  در  امیدهـا 
مداخلـه  خویشـتن  محکمـه ِی 
می کننـد و تو در هر تندبادی سـعی 
کلماتـت  در  را  خـودت  می کنـی 
تفسـیر کنـی. پـس عناصـر ثابتـی 
هـم در وجـود همـه مـا هسـت کـه 
می توانـد در همـه شـرایط، گـذرگاه 
خـودش را انتخـاب کنـد. امیـدوارم 
همین ها در مجمـوع از آفِت اختگی 
دهـد.  نجاتمـان  فکـری  انفعـال  و 
تبصره هـاِی انعطاف پذیـری درنظـامِ  
قواعـِد جهـان وجـود دارنـد کـه تـو 
همیشـه از طریق آن هـا، روزنی برای 
نفس کشـیدن و زیسِت شـاعرانه ات 
ایـن  از  هـم  مـن  پیـدا می کنـی.  

نیسـتم. بی نیـاز  تبصره هـا 
 از مجموعه شـعر  » بی تویی« 
انتشـارش  و  چـاپ  رونـد  و 

بگوییـد؟
بیـن  شـعرها  ایـن  ببینیـد 
سـروده   89 تـا   84 سـال های 
شـده اند. برای بازگویـی و خودکاوی 
داشته  و با سـاختار زبانی شاعرانه ای 
کـه تجربه کـرده ام، سـعی کـردم تا 
لحظـات خـودم بـا دیگری قسـمت 
کنـم. ایـن مجموعه شـعر بـه همت 
نـون منتشـر شده اسـت کـه  نشـر 
انصافـا مجمـوع کتاب هـای منتشـر 
ایـن ناشـر همگـی نفیـس و نـاب 
هسـتند و در همـه زمینه ها از جمله 
ترجمـه   و  ایرانـی  داسـتان  شـعر، 

آثـار منحصـر بـه فـردی را به بـازار 
اسـت  کـرده  عرضـه  ایـران  کتـاب 
کـه امیـدوارم مخاطبـان ایـن ناشـر 

همـواره بیـش از پیـش باشـند
 بازخـورد مخاطبـان چگونـه 

؟ د بو
همـان طـور کـه می دانیـد کتاب 
سـکه ِی  خیلی هـا  بـرای  خوانـدن 
و  می شـود  محسـوب  بی رونـق 
بـرای  را  وقتشـان  مـردم،  عمـوم 
دیگـر رسـانه های ارتباطـی مجـازی 
و غیـر مجـازی سـپری می کننـد و 
حقیقتا در سـبد خریـد آن ها کتاب 
جایگاهی نـدارد. اما می تـوان به این 
امید داشـت که نسـل های بعـد از ما 
بـه ریشـه های فرهنگـی خودشـان 
کـه  چـرا  آن  و  کننـد  مراجعـه 
اغلـب خانواده هـا بـه علـت داشـتن 
و  اقتصـادی  مختلـف  مشـغله های 
معیشـتی در فراینـد جامعـه پذیری 
مانـده  محـروم  آن  از  نسـل،  ایـن 
اسـت، خودش جبران کند و سـرانه 
مطالعـه ایرانیـان افزایـش یابـد و ما 
هـم ماننـد دیگر ملـل توسـعه یافته 
بـه کتـاب خوانـدن عـادت کنیـم. 
شـاخص  مهمتریـن  کـه  عادتـی 

اسـت. توسـعه یافتگی 
 راجع به شـعر در سـیرجان و 
بـه طور کلـی در اسـتان کرمان  

چگونـه فکر مـی کنید؟
در  پیش تـر  کـه  همان گونـه 
جـای دیگـری هـم گفتم بـه گمان 
مـن سـیرجان از دینامیسـم ادبـی 
خوبی برخوردار اسـت. از شـاعران و 
نویسـندگان خوبـی چه در گذشـته 
پاریـزی،  باسـتانی  از قبیـل دکتـر 
طاهـره  و  سـیرجانی  سـعیدی 

صفـارزاده و چـه در حـال حاضـر 
حسـن  محمـد  چـون  شـاعرانی 
ایـن  امـا  اسـت.  برخـوردار  مرتجـا 
روزهـا بـه گمانم شـعر امـروز ایران 
از دو وادی مـورد تهدیـد اسـت. از 
سـویی شـاعران جاهل و پرمدعایی 
کـه خـود را پسـا مـدرن می دانند و 
از سـوی دیگر دچـار اپیدمِی لکنت 
و سـترونی توامـان، در میـان گـروه 
غزل بافان و شعرفروشـان شده است 
کـه ایـن دو البتـه  چیـز خاصی در 
چنتـه ندارنـد. در اعمـاق رویاهایم، 
روزی را متصـور می شـوم کـه شـعر 
در شـهر و سـرزمین مـا نـه از منظر 
اظهـار  و  وجـود  ابـراز  خودنمایـی، 
فضـل و یـا نردبـان ترقـِی طبقاتـی 
کـه محلـی بـرای واگویـِی درونیات 
و کشـف و شـهود شـاعرانه ِی جهان 
باشـد. البتـه بـا فربه شـدن بیـش از 
شـهرِی  متوسـط  طبقـه ِی  پیـِش 
کتاب خـوان می تـوان بـه این فضای 

سـالم شـاعرانه دسـت یافـت.
نشـریات  در    80 دهـه  در   
مختلفی قلم مـی زدید نظرتان 
راجـع به روزنامه نـگاری ادبی و 

هنری در اسـتان چیسـت؟
کـه  نیسـت  شـکی  هیـچ 
دهـه هشـتاد  در  مـا، چـه  اسـتان 
موفقـی  و  پرمخاطـب  نشـریات  و 
امـروزه  چـه  و  »بام کویـر«  ماننـد 
روزنامه نـگاران و نشـریات توانمندی 
نمونه هـای  از  یکـی  شـاید  دارد،. 
ادبـی  ماهنامـه  دو  همیـن  موفـق، 
»پیـام داسـتان« باشـد  که به همت 
شـما و سـایر روزنامه نگاران توانمند 
در  می شـود.  عرضـه  هم اسـتانی 
طول دهه گذشـته مجله »خوانش« 

نیـز در زمینه نشـریه تخصصی ادبی 
موفقیـت هایی بـه دسـت آورد ولی 
دولت مسـتعجل بود. این اسـتان در 
روزنامه نگاری سـابقه بسیار خوبی از 
گذشـته دارد و شـاید کمتر محققی 
در تاریـخ مشـروطیت باشـد کـه نام 
»ناظم االسـام کرمانی« به گوشـش 
نخورده باشـد. من هـم امید دارم که 
نشـریات بتوانند که در شـکل گیری 
شـهروند فرهیخته با سـرانه مطالعه 
بـاال موفـق باشـند. گرچـه واقعیـت 
امـروز متاسـفانه چیز دیگری اسـت.
مانـده  خاصـی  حـرف  اگـر   

بفرماییـد؟ اسـت؛ 
اگـر بخواهیـم موقعیـت ایـده ال 
فضـای ادبـی اسـتانمان را بـه یـک 
کنیـم؛  مطـرح  آرزو  یـا  و  امیـد 
امیـدوارم بازهـم تشـکل های صنفی 
دوبـاره  حیاتـی  ادبـی  و  هنـری 
فکـری  مبادلـه  فضـای  و  بیابنـد 
مجـددا شـکل بگیـرد و کسـانی هم 
در اسـتان هسـتند کـه چـراغ ایـن 
صنف هـا را روشـن نگه دارنـد. البته 
و  خودجوشـی  شـاخص  حفـظ  بـا 
عـدم وابسـتگی آنها که ایـن ویژگی 
تنهـا عامـل مانـدگاری جریان هـای 
ادبـی تاثیرگـذار در جامعـه اسـت. 
متاسـفانه شـعر سفارشـی و عمومـا 
هنـر سفارشـی از عنصـر خاقیـت 
اقبـال عمومـی  بـا  و  اسـت  خالـی 
مواجـه نمی شـود. بی تردید کاسـتن 
سـاالرانه  دیـوان  گـری  تصـدی  از 
جملـه  حوزه هـا  همـه  در  دولـت 
حـوزه فرهنـگ عامـه، بـه پویایـی 
رشـد  نتیجـه  در  و  سـرزندگی  و 
شـایانی  کمـک  جامعـه  فرهنگـی 

خواهـد کـرد.

نگاهی به مجموعه شعر» بی تویی« 
سروده بیژن ادبی

من اشک می ریسم در 
دوک بغض هام

شهرام پارسا مطلق

فقـدان یـا کمبـود اندیشـه و معنـا یکی از 
آسـیب هـای جـدی شـعر امـروز مـا اسـت. 
ظهـور و بروز شـکل گرایی افراطـی و تئوری 
محـوری و تقلیـل شـعر بـه فـرم و زبـان  در 
دهـه هـای اخیر شـعر امـروز را از اندیشـه و 
معنـا تهـی سـاخته و آن را بـه انتـزاع بـرده 
اسـت. اگـر چـه بـه طـور کلـی  شـعر حادثه 
ای زبانـی اسـت  و  تعویـق معنـا توسـط فرم 
بـه شـعر منجـر مـی شـود امـا آن چـه مهم 
اسـت طـول تعویق مذکـور برای رسـیدن به 
یـک فرم زیبا اسـت. فرم شـعری زیبـا فرمی 
اسـت کـه تعویـق معنـا  در آن بـه شـکلی 
متعـادل اتفاق افتاده باشـد و آشـنایی زدایی 
آن در سـطح معنـا و الیـه های عمقـی زبان 
متعـادل پیـش بـرود و ایـن تعـادل منجـر 
بـه شـعری بشـود کـه دغدغـه هـای فرمـی 
و زبانـی کـه الزم و ملـزوم یکدیگرنـد  را بـا 
هم داشـته باشـد و از بـام هیچ کـدام نیفتد. 
فونداسـیون  و  شـعری کـه هسـته مرکـزی 
آن تخیـل ، تصویـر، ایجـاز و کشـف باشـد. 
سـروده  تویـی«  »بـی  شـعر  مجموعـه  اگـر 
بیـژن ادبـی را در تـرازوی پیـش گفتـه قـرار 
دهیـم مـی تـوان گفت که شـعر بیـژن ادبی 
عمدتا شـعر مفاهیم ومعنا ها اسـت و هسـته 
مرکـزی و نقطـه عزیمـت آن بـر اندیشـه ها 
و افـکار شـاعر اسـتوار اسـت. آشـنایی زدای 
در اکثـر شـعرهای ایـن مجموعـه در مفاهیم 
چـون  مفاهیمـی  اسـت  پذیرفتـه  صـورت 
عشـق، انسـان، آزادی و برابری که شـاعر دل 

در گـرو آنهـا دارد.

ادبی در این مجموعه شـعر شـاعری اسـت 
کـه نسـبت بـه آن چـه در  پیرامـون او مـی 
بتـوان  شـاید  و  نیسـت  تفـاوت  بـی  گـذرد 
گفـت شـعر او از ایـن منظر شـعری متعهد و 
اجتماعـی اسـت نمونـه هایی از ایـن دغدغه 
هـای اجتماعـی در شـعر او کـم نیسـتند از 
جملـه» این شـهر عادت دارد/ همیشـه زخم 
هایش را سرشـماری کنـد« ،» چرکابه ای از 
خشـم در رگان توسـت/ و داغ خان مسلسـل 
بـر لبـان ات«، » پـا پـس کشـیدن جـاد/ از 
سـر بریـدن نسترن/سـناریوی آخـر طوفـان 
اسـت«، » در کوچه باغ / گنجشـک های بی 
سـر/ بـر فـراز انـار گـس/ از طعم سـرب پر و 

خالـی مـی شـوند« و ...
عشـق ، مـرگ، تنهایـی ،نوسـتالژی وجـه 
غالـب بیشـتر شـعرهای ایـن مجموعه اسـت 
و ایـن نشـان مـی دهـد کـه ایـن شـعرها 
از مضمـون و محتـوای شـاعرانه چیـزی کـم 
ندارنـد و بایـد فـرم خـاص و شـخصی شـان 
را پیـدا کننـد » - بـر آیین او چشـم دوختن 
بـه انقـراض عشـق / - بـر آییـن او گریسـتن 
در بـاران«، » در بـی تویـی ، کلمـه از خـاک 
سـر بـر نمـی دارد«، » انجیرسـتانی از لـب 
هـای تـو فراهـم اسـت« ،» و عشـق، امـکان 
بوسـیده شـدن اسـت.../ در صحـراکاری الله 

هـای واژگـون« و ....
زبـان و لحن شـعر بیـژن در ایـن مجموعه 
، مطنطـن و حماسـی اسـت او حرف خودش 
را مـی زنـد اگـر چـه شـعاری و خطابـه ای 
شـدن شـعر از آسـیب هـای آن اسـت اما در 
مجمـوع و بـه صـورت نسـبی مجموعه شـعر 
» بـی تویی« حرکت به سـوی یک تشـخص 
زبانـی را آغـاز کـرده اسـت کـه ایـن توانایی 
بالقـوه می توانـد در تجربه های آینده شـاعر 

بالفعل شـود.
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بیژن ادبی شاعر مجموعه »بی تویی« در گفت و گو با پیام ما:

هنر سفارشی
 از عنصر خالقیت خالی است

یادداشت

افقی و عمودی یکسان است

1- از آثـار تاریخـی و دیدنـی اسـتان کرمـان واقع 
ماهان در 

2- فیلمـی باهنرمندی پرویز پورحسـینی و مهدی 
پاکـدل- عامت مفعولی

3- برده و چاکر- باغ انگور - پوستین
4- نام دخترانه - قلم - فاحشه

فوتبـال  تیـم  بازیکـن   - انگلیسـی  حرفـی   -5
قدیـم سـاروج  تهـران-  اسـتقال 

6- از شـهرهای شـمالی نزدیـک آسـتارا- مردن بر 
اثـر غصه- درل

7- مشهور خاص و عام- یاتاقان شکسته- دوات
8-باشـگاه و تیـم یونانـی- گسـتره وسـیع آبـی- 

آهنـگ و صـدا
9- صحت- از مرکبات- مادر

10-داغ التین- متن ها- ورزشها
11- تمرین- دسته ای از گیاهان حشره خوار

12- شهرآذری- جانورنسوز
13- زهر- حرفی انگلیسی- نگین مچاله شده

14- قاره سبز- فرزندان - لخت و عریان
15- باشگاه و تیم فوتبالی در انگلستان

حل جدول شماره 744

جدول اختصاصی شماره 745 -

محمدعلی گلچین
طراح جدول

بیـژن ادبـی شـاعر و روزنامـه نـگار متولد سـیرجان و دانش آموختـه جامعه 
شناسـی اسـت.ادبی قریـب بـه یـک دهـه تجربـه نوشـتن شـعر و روزنامـه 
نـگاری دارد و یادداشـت هـا و مقاالتـی از او در حـوزه هـای مختلـف از جملـه 
جامعه شناسـی و ادبیات منتشـر شـده اسـت. امسـال مجموعه شـعر او با نام 
»بی توئی« توسـط انتشـارات نون چاپ و منتشـر شـد. به همین مناسـبت با او 

گفتگویـی انجـام داده ام کـه مـی خوانید.
شهرام  پارسا مطلق 

shahramparsa@
payamema.ir



یادنوشت

مناسبت

معمار جواد فخری زاده
روئینه تنی که راز مرگش میالد پر هیاهای هزار شهزاده بود

مـی روی و تمـام خانـه یتیم می شـود، تمام سـر درها و کاشـی های رنگی 
و آیـات و رنگ آبـی گنبدهایـی کـه رد دسـت های زحمت کـش تـو را بـر 
خـود دارنـد، حـاال یادگارهایـی هسـتند کـه بـا دیدن شـان به یـاد معماری 
اسـامی نمی افتیـم، تنهـا بـه یاد پـدری می افتیم کـه معمار زندگی بـود، با 
نگاهـش درمی یافتیـم کـه به راه درسـتی می رویـم و با همان چشـم ها به ما 

می فهمانـد کـه از ایـن راه نه.
چـرا توضیـح واضحات می دهم بی شـرح و تفصیل به تمـام معنی پدر بود 
و حـاال مجبوریـم از افعـال ماضـی درباره ی او اسـتفاده کنیم، نمی دانسـتیم 

ایـن فعـل سـه حرفی می توانـد انقدر دردنـاک و تراژیک باشـد “بود” .
هرچند تن بیمارت نیسـت تا پیشـانی ات را ببوسـیم اما برای همیشـه ی 
تاریـخ، آثـاری کـه بـه جـا گذاشـتی و هنـرت باقی اسـت و نسـل ها بـه 

دسـت های هنرمنـدت بوسـه می زننـد.
عرفان زارعی

سالگرد واقعه 24 مهر
 در مسجد جامع کرمان

مراسـم گرامی داشـت این واقعه امشـب در مسجد جامع 
کرمـان و بـا سـخنرانی حجـت االسـام سـازندگی برگـزار 

می شـود.

تلگرام گردی

وقتی که االغ شدم 
تابسـتان سـال 1389 بـود. در حـال رانندگی بودم حواسـم 
نبـود، یـه دفعـه یـک ماشـین بـا سـرعت از کنـارم رد شـد و 
بـا بـوق ممتـد داد زد و گفـت هـی االغ حواسـت کجاسـت. 
همانطـور بـا سـرعت رفـت پشـت چـراغ قرمـز ایسـتاد. چون 
خیابـان خلـوت بـود منم رفتـم کنارش ایسـتادم. شیشـه های 
هـر دو تامـون پائیـن بـود. یواشـکی از کنارچشـماش بـه مـن 
نـگاه میکـرد. منـم مسـتقیم بهـش نـگاه کـردم و گفتـم، آقـا 
میدونسـتی االغ مـاده هسـت و خرهـا، نرهسـتند. تـو بایـد به 
مـن میگفتـی خـر. دوم اینکـه اگـه مـن االغـم، حتمـا تـو هم 
حضـرت سـلیمان هسـتی چـون االن داری زبـان االغهـا رو 
میفهمـی کـه باهات صحبت میکنم. سـوم اینکه اصا حواسـم 
بـه تـو نبـود تو عالـم خودم بـودم. یـک لبخندی زد و سـه بار 

گفـت معـذرت میخوام.
منـم تـو ماشـین شـکات داشـتم بـراش پـرت کـردم تـو 
ماشـینش. بااشـاره اون،هـر دو تـا کنـاری ایسـتادیم و االن کـه با 
هـم دوسـتیم یادمـون نمیـره کـه یـک االغ مـا رو بـا هـم آشـنا 
کـرد.  ایـن ماجـرا میخـواد بگـه کـه کلمـه ای در زبان انگلیسـی 
هسـت بـه نـام reactive یعنی واکنـش.و کلمه دیگری هسـت 
بـه نـام creative یعنـی خاقیـت . اگـر دقـت کنیـم بـا جـا به 
جائـی حـرف c یـک واکنـش تبدیـل میشـه بـه یـک خاقیـت. 
یعنـی میشـد ایـن موضـوع تبدیل شـه به یـک دعـوای خیابانی 
کـه آخرش هم منجر میشـد به آشـتی. هم وقتمـون رو میگرفت 
هـم هزینـه سـاز بود. رئیسـم میگفت وقتـی آخرش تـو کانتری 
باهـم آشـتی میکنیم چـرا االن آشـتی نکنیم. میلیونها انسـان در 
جنـگ جهانـی دوم کشـته شـدن ولی امـروز کل اروپا هـوای هم 
رو دارن و متحـدن. 8سـال بـا عراقـی ها جنگ کردیـم االن برادر 

مـا شـدن. پس:
 1- آخر هر جنگی صلحه  

2- عاقـل کسـی اسـت کـه از تهدیـد فرصـت میسـازه مـا هر دو 
تامـون عاقـل بودیم 

3- فحش دادن دلیل کسانی است که حق با آنها نیست 
4- وقتی کسی عصبانیت میکنه یعنی تونسته برتو چیره بشه. 

این داسـتان رو تو هر ترمی واسـه دانشـجوها تعریف میکنم و 
کلـی باهم، لحظه االغ شـدنم رو میخندیم.

برگرفته از کانال تلگرام مجتبی یزدان پناه
@mojtabayazdanpanah

 اطالعات

سکه

10,890,000 ریال طرح جدید

10,900,000 ریال طرح قدیم 

5,500,000  ریال نیم سکه 

2,870,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,105,220 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,472,520 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,950 ریال دالر آمریکا

40,380 ریال یورو

9,870 ریال درهم امارت

5,540 ریال  یوآن 

45,200 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

9 تا 29/نیمه ابری امروز

8 تا 28/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
فـروش الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخـاب صندلی در 
اسـتان کرمـان اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگی خـود را 
بـرای همـکاری بـا برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر 
رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.  کرمان 
کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطه به صـورت آناین 

کنید. مدیریـت 
www.kermanconcert.com
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شماره پیاپی 745  آخر
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش
دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی

دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

ادامه از صفحه 7
نگاهی به مجموعه شعر» بی تویی«  سروده بیژن ادبی

من اشک می ریسم در دوک بغض هام 
شـعرهای مجموعـه »بـی تویـی« بـر دو عنصـر اساسـی معنـا و 
روایـت بنیـان نهـاده شـده انـد مـی گوینـد شـعر معنـای مسـتقیم 
نیسـت بلکـه معنـای معنـا یا معنـای معناهاسـت در اکثر شـعرهای 
مذکـور آشـنازدایی از معنـا در الیـه هـای سـطحی زبـان اتفـاق می 
افتـد و معنـا تا رسـیدن بـه بیان غیرمسـتقیم ، چند الیه و رسـیدن 
بـه شـعر بـه تعویـق نمـی افتد.روایت نیـز بـه همین شـکل خطی ، 
سـاده و مسـتقیم اسـت و خواننده را با تو در تویی و شکسـت روایت 

بـا نـا بـه هنگامی مواجـه نمی سـازد.
اگـر ایجـاز  و انقبـاض را از مولفه های شـعر آزاد بدانیم در برخی 
از کارهـای ایـن مجموعـه اطنـاب و اطالـه کام  دسـت شـعرها را 
کامـا رو کـرده اسـت و با بسـط غیر ضروری شـعر، فرصت  سـپید 
خوانـی و تخیـل معلـق را از مخاطـب گرفتـه اسـت . از جملـه این 
شـعرها کـه نیـاز به فشـردگی و قبـض بیشـتری دارند شعرشـماره 
61 ایـن مجموعـه اسـت که شـعر  شـروعی موفق دارد » مقرر شـد 
پیـچ امیـن الدولـه هـم چنـان بپیچد«  اما از سـطر  چهارم شـعر با 
یـک دیالـوگ غیـر ضـروری و پرداختن به سـطوری که بـا تمامیت 
شـعر بـه سـاختار ارگانیکی نمی رسـند از مسـیر اصلی خـود خارج 
شـده اسـت. همچنین در شـعر شـماره 43 از سـطر چهارم به بعد 
شـعر بـه پرگویـی افتـاده اسـت و انـرژی شـاعرانه  شـروع و پایـان 

موفـق آن توسـط سـطور میانـی تقلیل یافته اسـت.
بـا مـروری بر اکثر شـعر هـای این مجموعـه می تـوان دریافت که 
در برخی از شـعرها تتابع اضافات مکرر ، خطابه ای و شـعاری شـدن 
لحـن شـاعر ، اسـتفاده از کلمـات و ترکیباتـی غیـر امـروزی، تقطیع 
نامناسـب و اضافـه های اسـتعاری غیرضـروری از جملـه نقاط ضعف 
ایـن مجموعـه اسـت کـه نمونـه هایـی از آن عبارتنـد از » مدهوش 
ناتوقـف دقایـق مانـدن«، » تسـای بغض باسـتانی ابرهاسـت«، » بر 
فـراز شـانه های اشـک بـار جماعـت« و ...بیـژن باید فکـری به حال  
ایـن ترکیبـات اضافـی و وصفـی پـر شـمار و غیـر ضـروری شـعرش 
بکنـد. بـا ایـن وجود شـعرها و سـطر هـای شـاعرانه ای که نشـان از 
ذات شـاعرانه، جـان غمگیـن و دیگری اندوهگینی که در او ایسـتاده 
اسـت مجموعه شـعر »بی تویی« را خواندنی کرده اسـت سـطرهای 
خیال انگیز ی چون » و ماهیان دربه در در سـیاب اشـک ها یشـان 
غـرق مـی شـوند« ،» من اشـک مـی ریسـم در دوک بغض هـام...«، 
» چشـم کشـیده آهویـی/ دنـدان گرگ ها را تفسـیر می  کنـد« » در 
من تفنگداری سـت / که سـتاره های دنباله دار شـانه اش ، خاموش 

می میرنـد « و.... 
بـا نگاهـی کلـی بـه مجموعه شـعر » بـی تویـی« می تـوان گفت 
بیـژن ادبـی ذاتـا شـاعر اسـت و شـعر او دغدغه هـای بزرگ انسـانی 
و اجتماعـی را دارد. او شـاعری اهـل دانـش و تفکـر اسـت و خواهـد 
توانسـت بـا تجربه های بیشـتر، گسـترش دایـره ی واژگانـی ، ورورد 
بـه فضاهایـی مخیل تـر و بـه روز تر و همچنیـن اسـتفاده از تصاویر 
و کشـف هـای نـو، اندیشـه هـا و مضامیـن ذهنـی اش  را در  فرمـی 
شـاعرانه تر به فعلیت برسـاند و به نام و جایگاهی شایسـته در شـعر 

امروز دسـت پیـدا کند.

عکس: الناز امینی

این حقایق هستند که انسان ها را از هم 
دور می کنند

وگرنه ما دروغ می گوییم که نزدیک 
باقی بمانیم

چارلز بوکفسکی

عکس نوشت

»آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی« نوبت دوم
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه لکه گیری آسـفالت نوارهای حفاری سـطح شـهر اقـدام نماید  لذا از شـرکتهای  واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 95/8/5 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بـم ، بلوار 

شـهیدصدوقی شـهرداری بم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ629،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار  از زمان تحویل محل به مدت 6 ماه می باشد. 
4- برآورد  اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 95  مبلغ 12،574،143،320 ریال می باشد.

5-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی شهرداری بم، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطاعات و چزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطاع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند.

 علیرضا ریاضی- شهردار بم


