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هــا  شــنـيـد ه 

خاتمی: تعهد محضری می دهم!
ــد که رئيس دولت اصالحات در پاسخ به برخی شــايعه ها درباره  ــنيده ش ش
احتمال کانديداتوری اش، تاکيد کرد که حاضرم تعهد محضری بدهم که کانديدای 
انتخابات رياست جمهوری نمی شوم. سفير نوشت؛ سيدمحمد خاتمی، نخستين بار 
اين جمله را در ديدار با برخی جوانان در آســتانه دوم خرداد امسال بيان کرد، اما 
در هفته های اخير برخی از رســانه ها تالش هايی را برای مطرح کردن نام خاتمی 
به عنوان کانديدای انتخابات رياســت جمهوری آغاز کرده اند. خاتمی بار ديگر در 
واکنــش به اين تالش ها و برخی اظهارنظرها در روزهای اخير در برخی ديدارها 
تاکيد کرد که هيچ دغدغه ای بــرای حضور در قدرت و به ويژه به عنوان کانديدای 

رياست جمهوری ندارد.

بوی نامطبوع اهواز
ــد که اين روزها مردم اهواز با بويی آزاردهنده مواجه شده اند که در  ــنيده ش ش
برخی اوقات در اين شــهر می پيچد و اهواز را تحت تاثير قرار می دهد به گونه ای 
که تحمل آن حتی از گرد و غبار هم ســخت تر اســت. اخبار خوزســتان نوشت؛ 
اهوازی ها در چند ســال اخير با مشکالت زيست محيطی فراوانی مواجه شده اند 
که بی شک زندگی در اين شهر را با مشکالتی مواجه کرده به گونه ای که اين روزها 
تقاضا برای مهاجرت از اين شــهر به باالترين ســطح ممکن خود رســيده است. 
نمايندگان اســتان خوزســتان در مجلس اخيرا اعالم کرده اند که گرد و غباری که 
از ســمت عراق به استان خوزستان و ساير استان های کشور وارد می شود حاوی 

اورانيوم ضعيف شده است و به شدت سالمت مردم را تهديد می کند.

 سوءقصد به يک معاون وزير
ــنيده شد که معاون يك وزير توســط فرد يا افرادی ناشناس در مقابل منزل  ش
خود مورد سوءقصد قرار گرفت. جمهوری اسالمی نوشت؛ اين حادثه هفته گذشته 
ســاعتی پيش از افطار اتفاق افتاد. ضارب با به صــدا درآوردن زنگ خانه معاون 
وزير، از وی درخواســت كرد برای دريافت بســته ای به دم در بيايد و به محض 
حضــور اين معاون وزير، ضارب بــا چاقو به او حمله كرد. مضروب پس از چند 
روز درمان در بيمارستان، هم اكنون به منزل بازگشته و پليس هنوز در جست وجوی 

ضارب است. 

راز ورود ۵ كيلو طالی غيراستاندارد
ــنيده شد که رئيس پليس آگاهی اســتان اصفهان از دستگيری عامالن ورود  ش
 ۵كيلو طال با عيار غيراستاندارد و كيفيت نازل به بازار طالی اين استان و دو استان 
ديگر كشــور خبر داد. باشگاه خبرنگاران گزارش داد، سرهنگ حسين حسين زاده 
اظهار داشت: در پی اعالم اتحاديه صنف طال و جواهر استان، موضوع به صورت 
ويژه در دستوركار كارآگاهان اداره عمليات ويژه اين پليس قرار گرفت. وی افزود: 
براساس اظهارات كارشناسان، اين طالها كه اغلب به صورت النگو تهيه شده بودند 
و به صورت اســتاندارد بايد دارای عيار ۷۵۰ باشند به طرز ماهرانه ای با عيار ۲۵۰ 
تهيه و در اصفهان و دو استان ديگر به فروش رسيده بودند. اين مقام مسئول بيان 
داشت: در اين رابطه بالفاصله كارآگاهان زبده اداره عمليات ويژه وارد عمل شدند 

و تحقيقات گسترده ای در اين زمينه آغاز كردند.

پيش بينی جوانفکر از آينده احمدی نژاد
شنيده شد که مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در ارتباط با آينده رئيس قوه مجريه 
گفت: تصور می كنم احمدی نژاد بعد از اتمام دوران رياست جمهوری، اگر شرايطی 
برای خدمت پيش بيايد و انجام آن را تكليف خود احساس كند، رويگردان نيست 
و آن را انجام می دهد، وی کســی اســت که در خيابان دســت مردم را می گيرد و 
می بوسد و برای رياست جمهوری آن شأنيت های کاذب و اشرافی را قائل نيست. 
ابتکار نوشت؛ علی اکبر جوانفکر اظهار داشت: تصور می كنم كه احمدی نژاد هيچ گاه 
گوشه نشينی و گريز از مسئوليت ها را در پيش نمی گيرد، بلکه تکليف گراست و در 

آينده هم همين طور خواهد بود.
 

تعطيلی برخی دامداری ها
شنيده شد که با وجود اينکه ۶۰ درصد از جمعيت استان چهارمحال و بختياری 
را روســتائيان تشــکيل می دهند و ۳۵ درصد از اين جمعيــت در بخش دامداری 
فعاليت دارند اما توجهی به مشکالت دامداران نمی شود. دبير اجرايی خانه کارگر 
شهرکرد از تعطيلی برخی واحدهای دامداری اين شهرستان به سبب کمبود و گرانی 
علوفه خبر داد. ورامين نيوز نوشت؛ عبداهللا رئيسی از تهديد اشتغال منطقه به سبب 
افزايش قيمت علوفه ابراز نگرانی کرد و به ايلنا گفت: کمبود و گرانی علوفه و ساير 
نهاده های دامی مانند سبوس، مواد معدنی، ذرت، سويا، کلزا و... يکی از بزرگ ترين 
مشکالت کنونی دامداران شهرکرد است. به گفته وی استان چهارمحال و بختياری 
از مراکز مهم دامپروری کشــور بوده و دامداری بخش مهمی از اقتصاد و اشــتغال 

مردم اين استان را تشکيل می دهد.
 

عرضه قرآن های تجملی
شنيده شد که بيستمين نمايشگاه بين المللی قرآن کريم در حالی به پايان روزهای 
برگزاری خود می رسد که رواج فروش قرآن های نفيس و گرانقيمت و حتی نمايش 
قرآن های وارداتی در اين نمايشگاه در سالی که کشور شرايط اقتصادی ويژه  ای را 
سپری می کند، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. بولتن نيوز نوشت؛ شايد پس از 
گرانی کاغذ و همه موضوعات مرتبط با آن بتوان حدس زد و درک کرد که قيمت 
يک جلد قرآن کريم در حد و اندازه يک سوم از حقوق معمولی يک کارمند دولت 
رقم می خورد، اما وقتی شــنيده می شود که برای انتشار اين مصحف ها اين روزها 
ناشران دست به واردات کاغذ عطری از کشور آلمان می زنند، آن وقت به اين فکر 
می کنی که ماجرا شــايد چيزی فراتر از کار نشر است و درنهايت مربوط به ذائقه 

ما ايرانی هاست.

د ريــچـه  

سيب درجه يک شيرين و رفتار زيبا و شيرين تر مرد دستفروش...  عـکـس نـامـه  

آخــر اغ  چــر  
 گزيده  ای از شعرهای نيما يوشيج انتشار يافت. «تو را 
من چشم در راهم» عنوان كتاب منتخب شعرهای نيما يوشيج، 
از مجموعه كتاب های شعر ايران است كه به انتخاب مجيد 
ضرغامی توسط انتشارات ســرزمين اهـورايی منتشر شده 
است. اين كتاب در قطع رقعی در ۱۴۴ صفحه با كاغذ گالسه 
منتشر شده و تمام صفحات آن با تصوير نقاشی شده  نيما در 

پس زمينه   آن همراه است. 
 ناديا دلدار گلچين بازيگر ســينما و تئاتر همچنان در 
وضعيت كما به سر می برد.دختر اين بازيگر گفت: مادرم در 
وضعيت كمای ســه درجه عميق است و دكترها ما را بسيار 
نااميد كردند و می گويند كار خاصی نمی توانند بكنند. وی افزود: 
تنها هر روز به خاطر وضعيت قندش دياليز انجام می شود. ناديا 
دلدار گلچين كه مدت ها از بيماری كليه رنج می برد با وخيم 

شدن حالش از۱۶ مرداد در كما به سر می برد. 
 نمايش باغبــان مرگ جديدترين اثر نمايشــی گروه 
هنرهای اجرايی ويرگول به سرپرســتی آروند دشــت آرای 
با تصويب شــورای هنری تئاتر شهر و شــورای نظارت و 
ارزشــيابی، خود را برای اجرا در مجموعه تئاتر شــهر آماده 
می کند. آروند دشــت آرای درباره جديدترين فعاليت گروه 
هنرهای اجرايی ويرگول در سال جای گفت: نمايشنامه باغبان 
مرگ نوشته محمد چرمشير در شورای هنری مجموعه تئاتر 
شهر و شورای نظارت و ارزشيابی اداره کل هنرهای نمايشی 
تصويب شد و ما در انتظار تعيين زمان اجرای اين اثر در تئاتر 

شهر هستيم.
 فريدون آسرايي خواننده  پاپ  در سالن ميالد نمايشگاه 
بين المللي تهران كنسرت مي دهد. اين اجرا ۲۴ شهريور ماه 
برگزار مي شود و قطعاتي از جديدترين آلبوم فريدون آسرايي 
با عنوان «خاطرات گمشده» در اين كنسرت اجرا خواهد شد. 
رهبري اركستر اين خواننده را امير عليزاده بر عهده خواهد 
داشــت و دست اندركاران اجرا اظهار كرده اند كه بخش هاي 
متعددي براي غافلگيري مخاطبانشان دارند. بهاي بليت هاي 
اين اجرا ۳۰ تا ۷۰ هزارتومان اعالم شده و بليت فروشي اين 

كنسرت از ۲۲ مردادماه آغاز خواهد شد. 
 دفتــر اول از کتاب «کلهرنامه» به قلم ناهيد محمدی 
با حضــور ميرجالل الدين کــزازی، قطب الديــن صادقی و 
محمدرئوف مرادی روز دوشــنبه، ۲۳ مرداد، ســاعت ۱۸ در 
فرهنگسرای ارســباران رونمايی می شود. «کلهرنامه» اثری 
چندجلدی است که شامل بخشی از ادبيات فولکوريک کردی 
است و اين نخستين جلد از اين مجموعه يادشده است. اين 
کتاب با مقدمه «ميرجالل الدين کزازی»، «َهلکوت حکيم» 
اســتاد زبان و ادبيات کردی دانشــگاه پاريس و همچنين با 
راهنمايی و تقريظ «ماجد مردوخ روحانی» از صاحبن ظران 
ادبيات کردی توسط انتشارات دستان در مرداد سال جاری به 

چاپ رسيده است.

داوودنژاد پيگير مشکل اهداکنندگان کبد 
در حالی که خانواده مرحوم کاکاوند با اهدای 
اعضای او جان پنج نفر از جمله رضا داوودنژاد 
را نجات داده اند، تنها برای ۴۵ روز کسری بيمه 
با مشکل مواجه شده اند و جالب اينکه مديرعامل 
ســازمان تأمين اجتماعی حاضر به پاسخگويی 
در اين زمينه نيســت. به گزارش مهر، چهارشنبه 
شــب گذشــته رضا داوودنژاد و خانواده مرحوم 
ســيدمحمدرضا کاکاوند مهمان برنامه ماه عسل 
بودند. داوود نژاد اخيرا به دليل بروز بيماری کبد، 
مدتی در بيمارســتان الله تهران بستری بود و با 
نظر پزشــکان و برای ادامه درمان به بيمارستان 
نمازی شــهر شيراز منتقل شد و مدتی در انتظار 
پيوند کبد به ســر برد. تا اينکه بــا اهدای عضو 
مردی به نام ســيد محمد رضا کاکاوند که پس از 
ايست قلبی به مرگ مغزی دچار شده بود، بهبود 
يافت و به زندگی طبيعی برگشــت.در برنامه ماه 
عســل خانواده کاکاوند از مشکالتی در بيمه آن 
مرحوم خبر دادند. در اين زمينه رضا داوودنژاد به 
مهر گفت: من برای حل مشکل اين خانواده نامه 
دادم و از آقای سعيد مرتضوی مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعی کشور، تقاضا کردم که مساعدت 
کنند امــا تاکنون بی نتيجه بوده اســت. خودم هم 
به دفتر کار ايشــان رفتم اما موفق به ديدارشــان 

نشــدم.وی افزود: تمام خواهش من اين اســت 
که مســئوالن نگاه ديگری به خانواده هايی داشته  
باشــند که چنين لطف هايی می کنند، تا انشاء اهللا 
ديگر خانواده ها نيز از اين موضوع استقبال کنند 
و فرهنگ اهدای عضو در بين ما جا بيفتد. طبيعی 
است که اين اتفاق تنها با حمايت مسئوالن امکان 
پذير است.اين بازيگر تأکيد کرد: خواهش می کنم 
مســئوالن کاری کنند تا خانــواده اين مرحوم که 
جــان پنج نفر را با اهدای عضــو نجات داده اند 
به خاطر يک مشــکل کوچک به زحمت نيفتند 

و اينطــور نباشــد که يک خانواده بــا دو بچه از 
امکانات محروم باشند.داوود نژاد درباره شرايط 
فعلــی خود نيز اظهار کرد: کار توليدم را در چند 
ماه آينده شروع می کنم و تا پنج ماه ديگر به سينما 
برمی گردم. چون آدمی نيســتم که يک ضرب در 
خانه بنشــينم و کار نکنم.در اين زمينه با خانواده 
مرحوم کاکاوند نيز به صحبت پرداختيم و برادر 
آن مرحوم در توضيح دقيق شرايط فعلی خانواده 
گفت:  پرداخت بيمه برادر من به ۱۰ سال نرسيده 
و در واقــع ۹ ســال و هفت ماه پرداخت شــده 

اســت. مشکل اينجاست که اگر اين خانواده ۱۰ 
سال بيمه داشتند به شــکل بهتری به آنها کمک 
می شــد اما حاال بيمه می گويد حتما بايد سه ماه 
قبل از فوت دارای بيمه باشند تا مساعدت بهتری 
برايشــان صورت بگيرد و جايی کــه برادرم کار 
می کرد نيز گفتند بايد اين ســه ماه پر شــود.وی 
ادامه داد: بيمه اين خانواده ۴۵ روز کم دارد و ما 
توقع داريم بيمه يک مورد خاص قائل شده و با 
کسانی که اهدای عضو داشته اند برخورد ديگری 
کنند. خانواده های اين افــراد به اندازه کافی درد 
کشــيده هســتند و انتظار اين اســت که حداقل 
از نظر مالی اين قوت قلب را داشــته باشــند که 
دولت پشتيبان آن ها است. اين امر سبب فرهنگ 
ســازی برای مردم نيز می شود تا بدانند دولت از 
خانواده هايی که عضو عزيزانشان را اهدا کرده اند 
حمايت می کند.در پايان مادر مرحوم کاکاوند نيز 
اظهار کرد: خوشــحالم که اعضای فرزند من را 
اهدا کرده انــد و اميدوارم اين کار در کشــور ما 
رواج پيدا کند. فرزندم ۱۰ سال بيمه داشت، البته

 ۴۵ روز اين ۱۰ ســال کم اســت. از مســئوالن 
خواهــش می کنــم بــه کار خانــواده فرزند من 
رسيدگی کنند. اگر اين مشکل را حل کنند ممنون 

می شوم.

عکس  : حجت سپهوند

  توزيع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز ۶۱۹۳۳۳۳۳

پردرآمدترين نويسندگان جهان 
مجلــه «فوربــس» با اعــالم اســامی پردرآمدترين 
نويســندگان سال گذشــته ميالدی، «جيمز پترسون» را 
به عنوان فاتح فهرســت امسال معرفی كرد. بنا بر اعالم 
مجله اقتصادی «فوربس»، جيمز پترسون، نويسنده آثار 
وحشــت آمريكايی، با درآمد ۹۴ ميليون دالری خود در 
سال گذشته لقب پردرآمدترين نويسنده جهان را به خود 
اختصاص داد و گوی سبقت را از نويسندگان مشهوری 
چون «اســتفن كينگ»، «جان گريشــام» و «جی. كی. 
رولينگ» ربود. اين نويسنده ۶۵ساله آمريكايی با انتشار 
۱۴ اثر جديد بين ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ موفق شــد 
مبلغ ۹۴ ميليون دالر را كســب كند و در صدر فهرست 
ثروتمندترين نويسندگان سال جهان قرار گيرد. «استفن 
كينگ» ـ جنايی نويس سرشــناس آمريكايــی ـ پس از 
پترســون موفق شــد رتبه دوم فهرست مجله آمريكايی 
«فوربــس» را از آن خــود كنــد. به مدد فــروش باالی 
مجموعه  رمان هــای «برج تاريك»، كينگ موفق شــد 
در ســال ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ درآمــدی ۳۹ميليــون دالری به 
جيب بزند. استفن كينگ خالق بيش از  ۲۰۰ اثر ادبی در 
ژانرهای وحشت و خيال پردازی است. کارگردانان بزرگ 
با اقتباس از رمان های او، فيلم های بسياری ساخته اند؛ 
فهرســت برخی از ايــن فيلم ها که با بازی درخشــان 
بازيگران نامدار بر پرده رفته، از اين قرار اســت: «مسير 
ســبز»، «رهايی از شائوشــنگ» و «مه» به کارگردانی 
«فرانــک دارابونــت»، «ميزری» بــه کارگردانی «راب 
راينر»، «۱۴۰۸» به کارگردانی «مايكل هاف اســتروم» 
و «درخشــش» به کارگردانی «استنلی کوبريك». مجله 
اقتصــادی «فوربس» اعــالم كرد، نتايج به دســت آمده 
حاصل بررســی های آمار فروش ناشــران، كارگزاران، 
 نويســندگان و مؤسســه آمارگيری «نيلســن» اســت. 
پردرآمدترين زن نويســنده سال گذشته ميالدی، «ژانت 
ايوانوويچ» با درآمدی ۳۳ ميليون دالری موفق به كسب 
رتبه سوم فهرست مجله «فوربس» شد. ايوانوويچ بيشتر 
با مجموعه رمان های جنايی «اســتفانی پالم» شناخته 
می شود. به گزارش بی بی سی، «جان گريشام»، نويسنده 
آثار پليســی ـ  جنايی، همچون «كاليكو جو»، «شريک» 
و «تئودور بون، پســرك وكيــل»، در چهارمين رتبه اين 
فهرست قرار دارد. «گريشام» در سال گذشته موفق شد با 
فروش آثار ادبی اش، درآمدی ۲۶ ميليون دالری به دست 
آورد. رتبه پنجم فهرست پردرآمدترين نويسندگان سال 
۲۰۱۲ـ ۲۰۱۱ به «جف كينی»، نويسنده سری رمان های 
«خاطرات بچه  بزدل»، رسيد. مجموعه رمان های معروف 
كينی بيش از سه ميليون و ۳۰۰ هزار نسخه در سال ۲۰۱۱ 
فروش داشته است. «بيل اوريلی» با درآمدی ۲۴ميليون 
دالری در ششــمين رتبه اين فهرست جای گرفت. اثر 
«روزهای ســگی» اوريلی با فروشی ۱۵ميليون دالری، 
تاكنون چندين بار موفق به فتح فهرســت پرفروش ترين 
آثــار ادبــی آمريكا شــده اســت. «نــورا رابرتــز» با 
۲۳ميليــون دالر درآمــد، مقــام هفتم را كســب كرد و 
پــس از او «دنيل اســتيل» با درآمــد ۲۳ميليون دالری 
حاصل از فروش كتاب هايش، در رتبه هشــتم فهرست 
«فوربــس» قرار گرفت. خالق رمان معروف «بازی های 
گرســنگی» نهمين نويســنده پردرآمد سال جهان لقب 
گرفــت. «ســوزان كالينز» كه پس از اقتباس ســينمايی 
رمانش به شــهرتی بين المللی دســت پيدا كرد، در سال 
۲۰۱۱ـ  ۲۰۱۲ موفق به كسب درآمدی ۲۰ ميليون دالری 
شد. دهمين نويسنده پردرآمد سال «دين كونتز» بود كه 
ثروت او در سال گذشته ميالدی ۱۹ ميليون دالر تخمين 
زده شد. «جی. كی. رولينگ»ـ  خالق رمان های پرفروش 
«هری پاتر» ـ يازدهمين نويســنده ای بود كه در ســال 
گذشته بيش ترين درآمد را كسب كرده بود. رولينگ درآمد 
هشت ميليون دالری سال گذشته خود را از پيش فروش 
«خأل تصادفی» ـ اولين رمان ويژه گروه سنی بزرگسال 
خود ـ به ناشران كشورهای مختلف به دست آورد. اين 
اثر ادبی قرار است ماه آينده عرضه شود. «استفانی مير» 
ـ نويسنده مجموعه رمان های معروف «گرگ و ميش»ـ  
نيز با موفقيت چشمگير اقتباس های سينمايی از آثارش، 
سيزدهمين رتبه اين فهرست را به خود اختصاص داد. 

تابســتان های  از  كــزازی  ميرجالل الديــن 
نوجوانــی اش می گويــد كه به گشــت  و گذار و 
كتاب خوانــی می گذشــت. ايــن اســتاد زبان و 
ادبيات فارســی و پژوهشگر درباره تابستان های 
نوجوانی اش می گويد: تابستان ها روزگار آسودگی  
اســت؛ زيرا كه آموزشگاه ها ، دبستان و دبيرستان 
به كار نيســت. برای نوجوانان شــايد بهترين و 
شادی انگيز ترين زمان شمرده می شده است و هنوز 
می شود؛ زيرا آ ن چه را كه در زمان آموختن در سال 
نمی توانند انجام دهند، در سه ماهه  تابستان انجام 
می دهند؛ از اين رو شايد خوش ترين و دلپذير ترين 
يادمان هــای نوجوانی من بازمی گردد به روزهای 
تابستان، و آن چه در اين باره می توانم بگويم، اين 
است كه اين روزها را به دو شيوه می گذراندم كه 
بسيار پسنديده من بود؛ يكی كتاب  خواندن بود و 
ديگری گشت و گذار. او در گفت وگو با ايسنا درباره 
كتاب خوانی خود در تابستان های نوجوانی اظهار 

می كند: بيش ترين زمان من در تابستان به خواندن 
كتاب ســپری می شد. من از همان ساليان خردی 
خواندن كتاب را آغاز كردم و برترين سرگرمی من، 
كتاب بود. در آن روزگار چيزی به نام ادب كودكان 
پديد نيامده بود و من كتاب هايی را كه برای همگان 
نوشته می شد، می خواندم. از كتاب هايی كه با آن 
خواندن را آغاز كردم، آن چيزی بود كه از ادبيات 
گفتاری ايران به يادگار مانده است، كتاب هايی كه 
بر پايه داستانی كه داستان گويی می گفته ، به نگارش 
درآمده است. كزازی می گويد: سرگرمی ديگر من 
در اين روزهای گرم و ديرياز تابســتانی، رفتن به 
در و دشــت بود. ما آن زمان چندپارچه آبادی در 
كرمانشــاه داشــتيم و هر روز كه می توانستيم، به 
آن آبادی ها می رفتيم و چند روزی را، يا دســت 
كــم يك روز را، در آن جا می مانديم. شــادی من 
گشت و گذار در بيشــه ها و كوه ها و تپه ها بود و 
تراشيدن و سفتن سنگ هايی كه گوگردين بود و 

هنوز بعد از ده ها سال بوی خوش و ويژه گوگردی 
را كه از اين سنگ های شكسته برمی خاست، در 
مشام دارم. اين پژوهشگر همچنين بيان می كند: 
در بخــش درود و فرامان كرمانشــاه، دهی به نام 
شــالن بود كه در آن ده، درخت گردوی كهنسالی 
بود كه در كنار جويباری باال برافراخته بود. يكی 
از شــادی های من در آن زمــان، باال رفتن از اين 
درخت بود. در بخشــی از شــاخه های درخت 
دو شــاخه ستبر در راستای يكديگر رسته بود به 
گونه ای كه بر يكی می نشســتم و بر ديگری پای 
خود را می نهادم و در اين بلندا كه بادی دل آويز بر 
آن می وزيد، می نشستم و كتاب  می خواندم. به ياد 
دارم كه روزی كتاب «سه تفنگدار» الكساندر دوما 
را كه كتابی ستبر بود، به همراه برده بودم. بر فراز 
درخت نشســته بودم و گرم خواندن كتاب شدم؛ 
اما آن پروايی را كه می بايست می داشتم، از دست 
دادم و از فراز درخت فروافتادم. شــايد نيروهای 

نهان مرا بازداشــتند كه با سر به زمين نيفتادم و با 
چند خراش اندك از آن رخداد رها شدم. كزازی 
درباره كتاب هايی كــه در آن زمان می خوانده نيز 
می گويد: كتاب هايی كه من می خواندم، نخست 
كتاب هايی بود كه در كتابخانه پدرم جای داشت 
كه از ادب جهان و ايران نمونه های بسيار در اين 
كتابخانه ديده می شــد. پس از چندی آن پولی را 
كه به من داده می شــد، به جای آن كه بازيچه و يا 
خوردنــی بخرم، بــه كتاب اختصاص مــی دادم. 
كتاب هايی را می خريدم كه همان آغاز هســته ای 
شد برای كتابخانه  چندهزارجلدی كه اكنون فراهم 
آورده ام. او در پايان با مقايسه دوران نوجوانی اش 
بــا نوجوانی ايــن روزگار می گويــد: در آن زمان 
ابزارها و ســرگرمی های امــروزی چون رايانه  و 
دستگاه های پخش آهنگ به فراوانی در دسترس 
نبود. سرگرمی ها فرو می افشرد در خواندن كتاب، 

بازی های جمعی و ميهمانی های خانوادگی.

تابستان های نوجوانی ميرجالل الدين كزازی 

وزنـــه ر

جشن ۷۲سالگی محمود دولت آبادی 

اد بــيات 

كتاب های تازه  تقی پورنامداريان 
 تقــی پورنامداريــان از آماده شــدن جلد دوم 
«داستان پيامبر در كليات شمس» و تصحيح و شرح 
«مخزن االســرار» نظامی خبر داد. اين پژوهشگر 
پيشكســوت به ايســنا، گفت: جلد دوم «داستان 
پيامبــر در كليات شــمس» هم اكنــون در مرحله 
پايانی آماده ســازی قرار دارد و به زودی از ســوی 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی منتشر خواهد 
شد. پورنامداريان افزود: جلد اول اين كتاب را در 
سال های دور منتشر كرده بودم كه چندين بار هم به 
چاپ مجدد رسيد؛ ولی از آن سال ها فرصت نشد 
كه جلد دوم اين كتاب را منتشــر كنم. خوشبختانه 
پس از سال ها امســال موفق شدم اين كتاب را به 
پايان برسانم، به گونه ای كه هم اكنون در حال مراحل 
پايانی تهيه فهرست اين كتاب هستم كه به زودی 
منتشر می شود. اين اســتاد زبان و ادبيات فارسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همچنين 
از آماده شدن شــرح و تصحيح «مخزن االسرار» 

نظامی با همكاری دكتر مصطفی موسوی خبر داد 
و افزود: اين كتاب نيز هم اكنون در حال بازخوانی 
نهايی است و احتماال امســال منتشر می شود. او 
درباره  اين كتاب عنوان كرد: «مخزن االسرار» كتابی 
است كه تصحيح شــده و بر آن شرح نوشته شده 
است. قديمی ترين نســخه آن را سال ۷۵۲ محمد 
بلخی تصحيح كرده و مشهورترين شرح و تصحيح 
از اين كتاب مربوط به وحيد دســتگردی است كه 
همه آن ها مقدم بر كار ما بوده است. با اين وجود، 
پس از تصحيح چندباره، هنوز بسياری از مشكالت 
«مخزن االسرار» حل نشده باقی مانده است. ولی ما 
بر اساس نسخه های متعدد سعی كرده ايم اين كتاب 
را به صورت دقيق تصحيح و همه مشــكالت آن 
را برطرف كنيم. پورنامداريان مشكالت اين كتاب 
را در دشــواری برخی از بيت ها، در معنی لغوی و 
محتوايی دانست كه باعث شده برخی از ابيات اين 

كتاب مبهم و معنی نكرده باقی بمانند. 

جشــن ۷۲ســالگی محمــود دولت آبــادی 
پنج شــنبه   در بيســت وهفتمين نشست «عصر 
روشــن» برگزار می شــود. در اين نشست كه به 
مناســبت تولد ۷۲ســالگی دولت آبادی برگزار 
می شود، اين نويسنده  پيشكسوت بخشی از رمان 
«كلنل» را برای حاضــران می خواند. همچنين 
اميرحســن چهلتن با نگاهی به جهان داستانی 
محمود دولت آبادی و اسداهللا امرايی با موضوع 
ترجمه  آثار اين نويسنده  به زبان های ديگر سخن 
می گويند. محمود دولت آبادی، نويســنده  آثاری 
چون «كليدر» ، «جای خالی ســلوچ»،  «روزگار 
سپری شــده  مــردم ســالخورده» و «ســلوك»، 
مردادماه جاری ۷۲ســاله شــد. بيست وهفتمين 
نشســت ادبی «عصر روشن» با دبيری عليرضا 
بهرامی ساعت ۱۸ روز پنج شــنبه، ۲۶ مردادماه، 
در كتاب ســرای روشــن واقع در خيابان سميه ، 
نرســيده به تقاطع خيابان مفتح برگزار می شود. 

وبالگ نشست های ادبی «عصر روشن» با آدرس 
دســترس  در   asrerowshan.blogfe.com
عالقه مندان اســت. محمود دولت آبــادی دهم 
مردادماه ســال ۱۳۱۹ در دولت آباد سبزوار به دنيا 
آمده اســت. نخستين اثر داســتانی اش را با نام 
«ته  شــب» در سال ۱۳۴۱ منتشــر كرد و از سال 
۱۳۴۰ كه دوره  تئاتر آناهيتا را گذراند، تا سال ۱۳۵۳ 
بازيگر تئاتر بــود. كتاب های «اليه های بيابانی»، 
«اوسنه  باباســبحان»، «ققنوس»، «ادبار»، «پای 
گلدســته  امامزاده»، «هجرت سليمان»، «سفر»،  
«گاواره بــان»، «عقيل عقيل»، «آهوی بخت من 
گزل»، «كارنامه  ســپنج»، «باشــبيرو»، «تنگنا»، 
«ديدار بلوچ»، «جای خالی ســلوچ»، «روزگار 
سپری شده  مردم سالخورده»، «كليدر»، «سلوك»، 
«روز و شــب يوســف» ، «آن ماديان سرخ يال»، 
«نون نوشتن» و «ميم و آن ديگران» از جمله آثار 

منتشرشده  اين نويسنده  پيشكسوت  هستند. 

کمتر از ۵۰ روز تا آغاز فســتيوال شش هفته 
با هنر ايران در کانادا مانده است. کميته برگزاری 
اين فستيوال به علت استقبال هنرمندان ايرانی، 
فرصــت ارســال آثار را تــا ۲۵ مردادماه ســال 
جاری تمديد کرد. به گفته پويان طباطبايی، دبير 
فستيوال شــش هفته با هنر ايران که اين روزها 
در تهــران به ســر می برد، تاکنون بيــش از ۱۷۰ 
فرم درخواســت  و بيــش از ۶۸۰ اثر در بخش 
هنرهای تجسمی و فيلم ارسال شده است که به 
دليل حجم باالی آثار، بخش نخســت داوری ها 
۱۵ روز زودتر آغاز شــده و آثار توســط داوران 
هر رشته، در حال بررسی هستند. تا کنون آثاری 

از مهسا کريمی زاده، علی سلطانی، داوود منطق، 
مرتضــی تيموری، اميــر هنرمند، گلنــاز مقدم، 
عباس حاجی محمــدی و حميدرضا بازرگانی  
در رشــته های مختلف، به جشنواره راه يافته اند.

همچنين پرونده ســومين بخش نمايشگاه به نام 
قطــار مرموز با اضافه شــدن کيميــا راهگذر به 
هنرمندان دعوت شــده به فســتيوال شش هفته 

بــا هنر ايران بســته شــد. در اين بخــش روناک 
فيضی(مجسمه ساز)،  منصوره  کردستانی(نقاش)، 
فرزينــدر  عادلــه  ميری(گرافيســت)،  ليــال 
(مجســمه ســاز)، کيميا رهگذر (عکاس) و مريم 
عنايتی (گرافيست) ميهمان بخش ويژه زنان فستيوال 
خواهند بود.در بخش نمايشگاه پيشکسوتان با نام 
آينده در پس زمينه، حضور محسن وزيری مقدم 

(نقاش و مجسمه ســاز)، قباد شيوا (گرافيست)، 
حميد جبلی(عکاس) و ادمان آيوازيان (نقاش) 
قطعی شده است. همچنين فستيوال شش هفته با 
هنــر ايران در ايــن دوره، در قالب تقدير از يک 
عمر فعاليت هنری، بزرگداشتی برای قباد شيوا 
هنرمند  گرافيســت برگزار خواهد کرد.در بخش 
فيلم های کوتاه نيز، سيف اهللا صمديان مسئوليت 
انتخــاب مجموعــه ای از بهترين هــای ۵ دوره 
گذشته تصويرســال را به عهده گرفته است، که 
در کنار آثار منتخب فســتيوال شش هفته با هنر 
ايران، در سينمای کارلتون شهر تورنتوی کانادا به 

نمايش در خواهند آمد.

عکس هايی از حميد جبلی در کانادا روی ديوار می رود 

فستيوال شش هفته با هنر ايران 

کوپن به اقتصاد ايران بازمی گردد؟
کوپن به اقتصاد ايران بازمی گردد، اما اين بار در قالب «کارت الکترونيک». کميسيون 
اقتصادی مجلس طرحی را در دست تدوين دارد که درصورت تصويب نهايی، منجر 
به ســهميه بندی کاالهای مصرفی و عرضه آنها از طريق کارت الکترونيک می شــود. 
اين برنامه که در قالب طرح ۹ ماده ای رئيس کميسيون اقتصادی مجلس برای اقتصاد 
مقاومتی است، در حال حاضر در مرکز پژوهش های مجلس در دست بررسی و قرار 
است هفته آينده نيز با دو فوريت در صحن مجلس به رای  گيری گذاشته شود. دنيای 
اقتصاد نوشت؛ دی ماه سال گذشته ماموريت ستاد بسيج اقتصادی، نهاد توزيع کننده کوپن 
در کشــور، به دليل آغاز قانون نقدی کردن يارانه ها و همچنين پايان بودجه ستاد پايان 
يافت. در آن زمان تصور می شــد که کاالبرگ با بازار ايران خداحافظی کرده است اما 
باقی ماندن شاکله ستاد بسيج اقتصادی با وجود پايان يافتن مسئوليت آن راه را برای 

زنده کردن نظام توزيع کوپنی کاالها باز گذاشت.

ويـــــژه  


