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تا مهر توام در دل شوریده نشست
وافتاد مرا چشم بدان نرگس مست

این غم ز دلم نمی نهد پای برون
وین اشگ ز دامنم نمی دارد دست
)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

برپایی دوره فراگیری خط فارسی برای پزشکان تاجیک
نخســتین دوره آموزش خط الرســم فارســی ویژه پزشــکان و کادر درمانی کشــور فارسی زبان 

تاجیکستان، در بیمارستان فوق تخصصی ابن سینای این کشور آغاز شد.
با وجود 24 سال از گذشــت استقالل تاجیکستان از شوروی ســابق، زبان فارسی در این کشور 

فارسی زبان با خط روسی سیریلیک خوانده و نوشته می شود.
روز سه شنبه رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان، »عبدالحلیم خالق اف«، 
رئیس هیات مدیره بیمارستان ابن ســینا، در مراسم افتتاح این دوره آموزشی، گفت: بهره گیری 
ازآموزش میراث نیاکان و همچنین اســتفاده از دانش پزشــکی در ایــران نیازمند فراگیری خط 

الرسم فارسی است.
ابراهیم خدایار، رایزن فرهنگی ســفارت جمهوری اســالمی ایران نیزآمادگی این رایزنی را برای 
برگزاری دوره های تخصصی زبان فارسی با رویکرد خوانش و تحلیل متن های پزشکی فارسی به 

صورت کارگاه های دوره ای اعالم کرد.

وی پیشرفت های ایران در این زمینه را انگیزه و دلیل مناسبی برای همکاری های علمی دوجانبه 
بین ایران و تاجیکستان برشمرد.

در این دوره دوماهه حدود یکصد تن از پزشکان، پرستاران و بخش خدمات این بیمارستان نحوه 
نوشتن و خواندن خط فارسی را که در تاجیکستان به خط نیاکان معروف است، زیر نظر مدرسان 

رایزنی فرهنگی ایران فراخواهند گرفت.
پزشکان ایرانی و تاجیکستانی به صورت مشترک در اداره بیمارستان فوق تخصصی قلب و کلیه 

ابن سینا که از سال 2009 میالدی تأسیس شد، سهیم هستند.
شورای عالی یا مجلس وقت تاجیکستان 22 ژوئیه سال 1989 میالدی با درخواست اهل فرهنگ 
و قشــر روشنفکر این کشور قانونی را تصویب کرد که براساس آن زبان فارسی )نیاکان( به عنوان 

زبان رسمی این کشور پذیرفته شود.
برای اجرای این قانون قرار بود رســم الخط ســریلیک در این کشــور به خط فارسی تغییر کند اما 

تاکنون این امر به نتیجه ای نرسیده است. خط فارسی در زمان شوروی سابق از مدارس و مکاتبات 
اداری تاجیک ها حذف شد و بعد از استقالل تاجیکســتان برخی از دولتمردان این کشور به فکر 

احیای مجدد رسم الخط نیاکان و خط فارسی خود افتادند.
امروز مردم تاجیکســتان با وجود اینکه فارســی زبان هستند به خط ســریلیک می نویسند و تنها 

درصدی از مردم می توانند رسم الخط فارسی را بخوانند و یا بنویسند.
به عقیده کارشناسان فرهنگی تاجیک، گســترش آموزش خط فارسی در تاجیکستان به معنای 
احیای خط نیاکان و دسترســی مردم این کشوربه دریای منابع فارســی است که در کتابخانه ها 

و پایگاه های اطالع رسانی کشورهای فارسی زبان به ویژه جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.
اگرچه در برخی از کشــورهای آسیای مرکزی بعد از اســتقالل از شوروی سابق زبان مادری آنها 
به عنوان زبان دولتی و رســمی اعالم شد اما زبان روســی تاثیر خود را همچنان در تاجیکستان، 

قزاقستان و قرقیزستان حفظ کرده است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

داعش را از نزدیک ببینیم
یادداشتی درباره »10 روز با داعش« نوشته یورگن تودنهوفر

سیدعبدالجواد موسوی 
ما داعش را نمی شناسیم. با اینکه آنها به ظاهر مسلمانند و ما با آنها باید اشتراکات بسیار داشته باشیم 
اما حقیقت آن است که درک و فهم آنها برای ما بسیار دشوار است. صرف به کارگیری لفظ »افراطی« 
چیزی را حل نمی کند. افراطی را ما به القاعده و طالبان هم نســبت می دهیم اما این پدیده نوظهور 
حقیقتا چیز غریبی است. متاسفانه رسانه های ما هم نتوانسته اند کار مهمی دراین باره انجام دهند و به ما 
تصویر درستی از این موجودات ناشناخته ارائه دهند، و نه تنها ما که غربی ها هم در این زمینه دستشان 
خالی است و سریال ها و فیلم هایی که در این سال ها ساخته اند از سطح فراتر نمی رود. اینها را گفتم 
تا بگویم در میان این همه روایت های سطحی و تقریبا شکل هم، کاری که خبرنگار آلمانی »یورگن 
تودنهوفر« انجام داده کار درخشــان و حیرت آوری است. یورگن تودنهوفر خبرنگار شناخته شده ای 
است. به ویژه در کشورهای اسالمی. او در سال های اخیر به بسیاری از مناطق بحران زده جهان اسالم 
ســفر کرده و گزارش هایی تهیه کرده که مسلمانان از آنها خیلی ناراضی نبودند، اما خشم بسیاری از 
گروه های ضداسالمی را برانگیخته تا جایی که او را دوست تروریست ها لقب نهادند. یورگن در آخرین 
اقدام متهورانه اش ســفری ده روزه به دل داعش داشــته. با پسرش و یک همراه دیگر که مسئولیت 
گزارش نویسی از این سفر را به عهده داشــته. حاصل این سفر مهیج کتابی است با عنوان »ده روز با 
داعش«. خوشبختانه کتاب خیلی زود در ایران ترجمه می شود و در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار 
می گیرد. علی عبداللهی و زهرا معین الدینی زحمت ترجمه کتاب را برعهده داشته اند. خانم معین الدینی 
را نمی شناسم اما علی عبداللهی را سال هاست که با ترجمه های خوبش از زبان آلمانی می شناسم. 
البته تا به حال از او ترجمه های ادبی دیده بودم و بیشتر شعر اما انصاف این است که کتاب حاضر هم 
روان اســت و مثل دیگر ترجمه های علی عبداللهی خواندنی. چیزی که در این کتاب به شدت قابل 

توجه و تحسین برانگیز اســت اطالعات خوب یورگن از 
اسالم اســت. او در مواجهه با اعضای داعش دست و پا 
بسته نیست. صرفا یک مخاطِب خاموش نیست. می پرسد 
و بحث می کنــد؛ آن هم منتقدانه و متهورانه. تاجایی که 
گاه نزدیک اســت کار دســت خودش بدهد. از آن طرف 
منتقد سیاست های غرب هم هست. حتی جایی به یکی 
از اعضای داعش که از مظلومیت مســلمانان ســخن 
می گوید و از جنایت هایی که غربی ها در حق مسلمانان 
انجام می دهند می گوید: من همه حرف های تو را درباره 
سیاست های ظالمانه غربی ها می پذیرم اما با واکنش شما 
در قبال چنین اعمال ظالمانه ای موافق نیســتم چرا که 

معتقدم خشونت را با خشونت پاسخ نمی گویند.
خبرنگار آلمانی چنان که به داعشی ها قول داده درباره آنها 
داستان سرایی نکرده. هرچه را دیده امانتدارانه روی کاغذ 
آورده. حتی چند بار که در بعضی از مناطِق در دست داعش 
نظم و ترتیب و زندگی پرشور مردم را دیده هرچند متعجبانه 

اما به ثبت و ضبط واقعیت پرداخته. البته حسن گزارش او این است که صرفا به روایت خشک و خالی 
بسنده نمی کند و به دنبال دلیل چنین وضعیتی می گردد. اینکه چرا فی المثل مردم یک منطقه خاص 

به حکومت داعش تن می دهند؟
خواندن این کتاب را ایــن روزها به همگان توصیه می کنم چراکه با دیدن این همه اخبار و گزارش از 
رســانه های این ورآبی و آن ور آبی حتی ده درصد چنین واقعیت هایی را درک نکرده بودم. واقعا وجود 

یک خبرنگار باسواد و فهیم و شجاع و منصف موهبتی عظیم است. )منبع: خبرآنالین(

یادی از شاعر »ما گل های خندانیم«
عباس یمینی شریف سال 1298 در تهران به دنیا آمد. 
دوره متوســطه را در دارالفنون به پایان رســاند. سپس 
تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا پایان 
مقطع دکترا ادامه داد. سال 1۳21 اولین شعرش برای 
کودکان در مجله  نونهاالن به چاپ رسید. سال 1۳24 
اشــعار او به کتاب های درســی دوره ابتدایی ایران راه 
یافت و سال 1۳28 مدیر مجالت دانش آموز شد. سال 
1۳۳2 با بورس دولتی به امریکا اعزام شــد و یک سال 

در دانشــگاه کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی آموزش کودکان پرداخت.
ســال 1۳۳4 دبســتان روش نو را پایه گذاشــت که بعدها به مجموعه آموزشــی از کودکستان تا 
پایان دوره راهنمایی تبدیل شــد. ســال 1۳۳۵ به پیشنهاد عباس یمینی  شــریف و جعفر بدیعی 
اولین شــماره مجله کیهــان بچه  ها انتشــار یافت. بدیعی صاحــب امتیاز و یمینی ســردبیر این 
نشــریه، انتشــار آن را تا ســال 1۳۵8 ادامه دادند. کتاب کالس اول ابتدایی تألیف او به کتاب 
»دارا و آذر« معروف اســت و ســال ها اولین کتاب آموزشــی کودکان ایران بــود. همچنین او به 
نگارش کتاب ســوادآموزی به بزرگســاالن برای کالس های پیکار با بی ســوادی نیز پرداخت. 
وی از بنیان گذاران شــورای کتاب کودک نیز بود. او به دلیل کمبود کتب نظم و نثر کودکان، به 
ســرودن شــعر برای کودکان پرداخت و هنر خود را وقف آن کرد. یکی از مشهورترین شعرهای 
او »مــا گل های خندانیــم/ فرزندان ایرانیم« را همه ما شــنیده ایم. برخی از آثــار او عبارتند از: 
باغ دوستی، پلنگ یکه تاز، شــعر با الفبا، سیاهک و ســفیدک، خانه بابا علی و... عباس یمینی 

شریف 28 آذر سال 1۳68 درگذشت.

مرگ و کشتار در پناهگاه موته ادامه دارد
نیمه های شب دوشــنبه 2۳/9/94 نیروهای یگان محیط زیست پناهگاه حیات وحش موته حین 
گشــت و کنترل شبانه متوجه یک خودروی پیکان مشکوک در حاشیه جاده اصفهانـ  تهران شدند. 
محیط بانان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند اما سرنشینان پیکان با مشاهده ماموران در موتور 
خودرو را باز کرده و وانمود کردند که خودرو خراب شده است. ماموران در بررسی اطراف متوجه شدند 
یک نفر از سرنشینان پیکان نیز با پای پیاده در تاریکی هوا وارد دشت شده و به دنبال چیزی می گردد.
محیط بانان به تفتیش خودرو پرداختند و یک اســلحه شــکاری تک لول و تعدادی فشنگ از داخل 
اتومبیل کشــف شــد. مظنونین همچنان مدعی بودند که تخلفی مرتکب نشده اند و به دلیل خرابی 
خودرو در کنار جاده توقف کرده اند. ماموران خودروی مظنونین را بررسی کرده و متوجه شدند خودرو 
دچار نقص فنی نیست بنابراین هر سه سرنشین پیکان را بازداشت کردند. به محض روشن شدن هوا 

محیط بانان به محل مشاهده مظنونین بازگشته و به جست وجوی اطراف مشغول شدند.
محیط بانان پس از مدتی جست وجو در اطراف، در فاصله حدودا 120 متری از محل پارک خودرو در 
شب قبل الشه یک آهوی نر جوان را مشــاهده کردند که جانوران گوشتخوار نیز بخش هایی از بدن 
حیوان خورده بودند. مظنونین با مشاهده الشه آهو به جرم خود اعتراف و اعالم کردند شبانه با فشنگ 
چهارپاره به سمت آهو شلیک کرده و لحظاتی پیش از حضور ماموران یک نفر از آنان در جست وجوی 
الشه آهو وارد دشــت شده بود و بقیه در کنار خودرو ایستاده بودند. متهمین صبح روز دوشنبه پس از 

تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه 
قابل پرداخت از بابت صید و شــکار غیرمجاز هر یک آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده که 
متهمان باید این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند. همچنین متهمان در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز 
جانوران وحشــی حمایت شــده در محدوده پناهگاه حیات وحش محاکمه شده و بر اساس ماده 12 
قانون شــکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 
هجده میلیون ریال محکوم خواهند شــد. مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده 21۵ 
قانون مجازات اسالمی نسبت به ابطال مجوز حمل سالح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه 
را به نفع دولت صادرکند. پناهگاه حیات وحش موته یکی از آسیب پذیرترین پناهگاه های حیات وحش 
ایران اســت و هر روز یا خبر تازه ای در باب شــکار غیرمجاز در این منطقه منتشر می شود یا گزارشی 
درباره مرگ جانوری بر اثر برخورد با خودرو در این منطقه منتشر می شود.  برای مثال شنبه شب گذشته 
یک گرگ خاکستری بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده میانگذر پناهگاه حیات وحش موته 
اصفهان از بین رفت. این حادثه در طول شب رخ داده و محیط بانان بالفاصله در صحنه حاضر شده اند 
اما خودروی مربوطه به دلیل عدم توقف پس از برخورد با گرگ شناسایی نشده است. متاسفانه عبور 
جاده آسفالته از میان پناهگاه حیات وحش موته این زیستگاه ارزشمند را به دو قسمت تقسیم نموده 
و ضمــن ایجاد تلفات متعدد در حیات وحش بر اثر برخورد بــا خودروهای عبوری، ارتباط اکولوژیک 
میان دو سمت جاده را تا حد زیادی قطع و کنترل منطقه را نیز برای محیط بانان مشکل کرده است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

سامورایی تئاتر ایران کیست
شامگاه دوشــنبه 2۳ آذر آتیال پسیانی نمایش »شب 
آوازهایــش را می خواند« به کارگردانــی رضا گوران را 
افتتاح کرد. در این مراســم که اجرای آن را مســعود 
فروتن برعهده داشــت، رضا گوران کارگردان و طراح 
این نمایش گفت: »این نمایش نهمین کار من است. 
عادت به حرف زدن ندارم و همیشه ترجیحم این است 
که قبل از تماشــای اثر حرفی نزنم تا شــما با خود اثر 
مواجه شوید«. سپس مســعود فروتن از آتیال پسیانی 

دعوت کرد تا این بازیگر و کارگردان که از بچگی روی صحنه و پشت صحنه تئاتر حضور داشته، 
برای به صدا درآوردن زنگ افتتاح »شب آوازهایش را می خواند« پشت تریبون بیاید. پسیانی نیز 
چنین گفت: »باید ابراز خوشحالی کنم از اینکه نمایش دیگری از رضا گوران روی صحنه می رود. 
او از کارگردان های محبوب من است و خیلی دوستش دارم. افتخار داشتم که یک بار هم برایش 
بازی کنم. آرزو دارم که باز هم برایش بازی کنم. « او رضا گوران را یکی از بانظم ترین کارگردان های 
حال حاضر تئاتر ایران دانست و افزود: »نمی توان از تئاتر تجربی ایران حرف زد و اسم رضا گوران را 
نیاورد. نظم، هوش، خالقیت و انضباطی که رضا گوران در کارش دارد مثال زدنی است، طوری که 
می توانم بگویم او سامورایی تئاتر ایران است. گوران کارگردانی خوش فکر است و خوشحالم که به 
تماشای تئاتر او خواهید نشست.« »شب آوازهایش را می خواند« نوشته یون فوسه نمایشنامه نویس 
نروژی با بازی باران کوثری، نوید محمدزاده، ســعید چنگیزیان و نیلوفر زوارق هر شب در سالن 

استاد سمندریان نمایشخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.

گروه موسیقی »بمرانی« انیمیشن شدند
اعضای گروه موســیقی »بمرانــی« در موزیک ویدیو 
»ایشاال« به شــخصیت های انیمیشنی تبدیل شدند. 
اشکان رهگذر کارگردان موزیک ویدیو »ایشاال« که برای 
یکی از قطعات آلبوم موسیقی »مخرج مشترک« از گروه 
موسیقی بمرانی ساخته شده است، گفت: برای ساخت 
این انیمیشــن روند پیچیده ای طی شده است؛ روندی 
که از هم نشینی تکنیک های متنوع انیمیشن تشکیل 
شــده و با همکاری چندین تیم مختلف در »هورخش 

استودیو« تکمیل و به نتیجه رسیده است. وی ادامه داد: انجام چنین پروژه هایی در زمان محدود تنها 
با نگرش و روحیه کار گروهی شدنی است. خوشحالم که بگویم که روند ارتباطی و هماهنگی همکارانم 
در استودیو در زمان تولید این ویدیو بی نظیر بود. امیدوارم ویدیو »ایشاال« در کنار موسیقی »بمرانی« 
برای مخاطبان تبدیل به تجربه ای شیرین و به یادماندنی شود. بهزاد عمرانی سرپرست گروه موسیقی 
»بمرانی« نیز درباره این موزیک ویدیو که شخصیت پردازی آن با الهام از شخصیت های اعضای گروه 
»بمرانی« صورت گرفته است، گفت: استفاده از کاراکترهای اعضای گروه در انیمیشن تجربه بسیار 
جالبی است که ما پیشتر در موزیک ویدیو »کی چراغارو خاموش میکنه« تجربه کرده بودیم و این  بار در 
موزیک ویدیو »ایشاال« به شکلی متفاوت این تجربه شیرین را داشتیم. عمرانی بیان کرد: گروهی از 
هنرمندان »هورخش استودیو« با حضور در محل تمرین گروه و با تهیه اتود از کاراکترهای گروه همزمان 
با اجرای تمرین تجربه جالبی برای ما ایجاد کردند که این تمرین و این موزیک ویدیو را برای ما متفاوت 

کرد. امیدواریم این صورت از کار با استقبال مخاطبان نیز همراه باشد.

۱۰ روز با داعش
 نویسنده: یورگن تودنهوفر

مترجم: علی عبدالهی/ زهرا 
معین الدینی
انتشارات کوله پشتی
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۲۰ هزار تومان

۳۳۶ صفحه 

طرح: محمود آزادنیا/ برنده جایزه دوِم چهارمین مسابقه بین المللی کارتون مکزیک  دلقک ها گریه می کنند... 


