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 مشاور عالی سنجش به ایلنا خبر داد:
هفته آینده اسامی داوطلبان دارای حد نصاب کنکور 

دکتری اعالم می شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اعالم اسامی 
داوطلبان دارای حد نصاب دکتری گفت: اسامی معرفی شدگان دارای 

حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم اعالم خواهد شد.
حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اعالم این 
خبر به خبرنگار ایلنا گفت: مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره 
دکتری Ph.D نیمه متمرکز سال ۹۸ به پایان رسید و از تعداد ۱۵۰ هزار و 
۵۳۵ نفر مجاز به انتخاب رشته، تعداد ۱۰۸ هزار و ۸۸۸ نفر معادل ۷۲.۳۳ 

درصد افراد مجاز، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.
وی اظهار داشت: اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور 
شرکت در مرحله دوم )مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …( 
همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری دوره دکتری در هفته 

آینده از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
نیمه متمرکز سال ۹۸  اشاره کرد: آزمون ورودی دوره دکتری  توکلی 
در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، 
پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند ۹۷ در ۷ گروه و 

۲۴۵ کدرشته امتحانی، ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه امتحانی برگزار شد.
وی افزود: در آزمون ورودی دوره دکتری )Ph.D( نیمه متمرکز سال 
۹۸ تعداد ۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر ثبت نام کردند. از این میان، تعداد ۱۷۷ 
هزار و ۵۷۹ نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز 
سال ۹۸ را دریافت کردند. در نهایت تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب در 
جلسه آزمون حاضر شدند و از این میان تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر مجاز 

به انتخاب رشته شدند.

دستگیری سارقی که در یک شب در ۵ نقطه اقدام به 
سرقت کرد

رئیس کالنتری ۱۰۵ سنائی از دستگیری ۲ سارق زورگیر با ۳۰ فقره 
سرقت خبر داد و گفت: متمهان اعتراف کردند در شب گذشته در ۵ نقطه 

اقدام به سرقت کرده ایم.
به گزارش ایلنا، سرهنگ داریوش امرائی توضیح داد: با تماس تلفنی 
تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه ۲ موتورسوار، در محدوده کالنتری 
گوشی همراهشان را با تهدید سالح سرد قاپیده و متواری شده اند، پرونده 
ای در این خصوص تشکیل و با توجه به حساسیت موضوع طرح شناسایی 

و دستگیری سارقان در دستور کار تیم عملیات کالنتری قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه مال باختگان پس از مراجعه به کالنتری 
مشخصات یکسانی را از سارقان گوشی اشان در اختیار ماموران قرار می 
دادند، تصریح کرد: در پایش های اطالعاتی مشخص شد که سرقت ها 

توسط راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت انجام شده است.
کالنتر محله سنائی ابراز داشت: تحقیقات پلیسی ادامه تا اینکه ماموران 
موفق شدند در ساعت ۱۰ شب بیست و سوم اردیبهشت ماه جاری سارقان 
را در حالی که در محدوده پل کریم خان خیابان حافظ در حال پرسه زنی 
بودند، مشاهده کنند. سرهنگ امرائی با اشاره به اینکه ماموران به سرعت 
برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند، افزود: هر ۲ سارق به محض 
مشاهده گشت کالنتری از محل متواری و پس از مدتی تعقیب و گریز، 

موتورسیکلت متهمان متوقف و هر ۲ سارق دستگیر شدند.
این مقام انتظامی با بیان این که در تحقیقات اولیه پلیسی مشخص شد 
متهمان سابقه دار می باشند، ادامه داد: در بازجوئی انجام شده متهمان 
اظهار داشتند: " شب گذشته در ۵ نقطه اقدام به سرقت کردیم که موفق 

به سرقت ۲ فقره گوشی شدیم".
رئیس کالنتری ۱۰۵ سنائی خاطر نشان کرد: متهمان پس از تکمیل 
ناحیه ۳۴ معرفی شدند و تحقیقات در خصوص  به دادسرای  پرونده 

جزئیات پرونده ادامه دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
امکان انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه 

وجود دارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با سفیر ترکیه در ایران 
درباره انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه و کمک ترکیه به ایران 

برای ساخت فیلتر خودروهای دیزلی صحبت کرد.
به گزارش ایسنا عیسی کالنتری در این دیدار با سفیر ترکیه در ایران به 
گام های موثر و مفیدی که دو کشور می توانند در زمینه محیط زیست و 

بهبود آن در منطقه بردارند اشاره کرد.
وی با اشاره به عملیات احداث دیوار مرزی از جانب دولت ترکیه گفت: 
این دیوار از بعد تروریسم و امنیت به نفع هر دو کشور است اما باید 
راهکارهایی در نظر گرفته شود تا باعث عدم تردد، ایجاد مشکل آبشخور 
و قطع ارتباط ژنتیک حیات وحش در دو کشور نشود چرا که جبران این 

اتفاقات امکان پذیر نیست. 
معاون رییس جمهوری درباره دریاچه ارومیه و انتقال آب از دریاچه وان 
به ارومیه گفت: امکان این وجود دارد که آب اضافی از دریاچه وان وارد 
دریاچه ارومیه شود چون خشک شدن دریاچه ارومیه تهدیدی جدی برای 
منطقه است. کالنتری درباره خشکسالی در ایران اظهار کرد: متاسفانه 
کشور ایران از سال ۱۳۷۸ تاکنون شاهد خشکسالی بوده و در این بازه فقط 
سه سال پر بارش را تجربه کردیم که امسال نیز جزو همان سه سال است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توانمندی ترکیه برای 
تولید فیلتر خودروهای دیزلی تصریح کرد: آلودگی هوا در کالنشهرها یکی 
از موضوعات مهم کشور ما است و یکی از دالیل آن خودروهای دیزلی 
است. از کشور ترکیه درخواست می کنیم تا در زمینه ساخت این فیلترها 
به ایران کمک کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، دریا اورس 
- سفیر جمهوری ترکیه در ایران - نیز در این دیدار گفت: تهران یکی از 
زیباترین شهرهایی است که دیده ام همچنین کشور ایران دوست و متحد 
ما در شرایط مختلف است. کشور ترکیه مثل همیشه آماده همکاری های 

محیط زیستی و تکنولوژیک با ایران است.

اخبار
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این اسطوره شناس معتقد است: فردوسی، تفسیر تاریخ 
ایران را به واسطه گفتمان زمان خودش دارد و این بدین 
معناست که او خودش را یک فرد مسلمان و ارادتمند به ائمه 
اطهار می داند و در عین حال، به تاریخ ایران عالقه مند است.

پربسامد  و  فراوان  پژوهش های  گواه  به  فارسی که  زبان 
دیرینه ترین  و  کهن ترین  جهان،  سراسر  در  ایران پژوهان 
زبان تاریخی ست که همچنان به زیست خود ادامه می دهد 
و بشکوه و نستوه، پای در دامن خرد دارد. با این روی این 
قند پارسی که از ترکستان چین تا صحراهای آسیای میانه، 
از دره های دوسوی بنگاله و سند و پنجاب تا سرزمین های 
فرودست رود نیل و از کوه های قفقاز تا صحرای آناتولی، 
فراز و  با  را می نوازد؛ خود  همواره رد شکوهمندش، چشم 
نشیب های فراوانی برای زیستن و بالیدن روبرو بوده است 
و جان های گرانمایه و کارهای سترگ، بر سر پیمان پاسداری 
از آن نهاده شده تا او هم، فرزندانی خوش سریر و به زریر که 
به این دٌرّ دَری همواره می بالند، در دامان بپرورد. فردوسی 
خردمند، سترگ ترین کار را در راه پاسداری و نگاهداشت این 
زبان به انجام رسانید و در این راه، جان و سرمایه و آبروی 
برنیاورد، که نیک می دانست:  به کار گرفت و دم  را  خود 
»نمیرم ازین پس که من زنده ام/ چو تخم سخن را پراکنده ام«! 
یاد  و  نام  باستان«،  نامه  »نامور  این  شکوه  که  راستی  به 
فردوسی بزرگ را جاودانه ساخته تا »کاخ بلندی« که فردوسی 
در همین  نرسد«!  باران  و  باد  از  گزند  را »هرگز  افکند  پی 
راستا و فرخندگی روز بزرگداشت فردوسی، گفتگوی ایلنا با 
دکتر »بهمن نامور مطلق«، استاد دانشگاه شهید بهشتی، 
شاهنامه پژوه، اسطوره شناس و نویسنده نگارینه هایی چون» 
اسطوره، متن هویت ساز« و » نقد تکوینی هنر و ادبیات« 
درباره چگونگی برآمدن فردوسی و چرایی نیاز تاریخی ایرانیان 

به وی، سزاوار درنگریستن است.
سیاسی  و  دینی  زبانی،  تاریخی،  نظر  از  که  فضایی  در 
متولد  فردوسی  نداشت،  ایران  تاریخ  با  چندانی  هم مهری 
می شود. فردوسی برآمده از کدام ضدجریان تاریخی  است؟ 
و چرا روح ایران بعد از دقیقی و اسدی پیگیرانه بر، برآمدن 

یک قهرمان زبانی تاکید داشت؟
فردوسی گوهر گم شده ای از جامعه ایرانی را پیدا کرد و 
آن را به مردم ایران برگرداند که به وسیله آن، روح جامعه 
ایرانی دوباره احیا شد. گوهر و روح یاد شده، مجموعه ای از 
شاخص های هویت ایرانی است مثل زبان فارسی و روایت های 
ایرانی و تاریخ نانوشته ایرانی و چیزهایی که یک فرهنگ را 
شکل و قوام می دهد و الگوها و اسطوره ها و نمادهای یک 
جامعه را نیز دربرمی گیرد. این ها در چند صد سال مفقود 
آن هم، حضور  و سبب  بودند  گرفته شده  نادیده  و  شده 
فرهنگ های دیگر در ایران بود! به همین جهت، به یک باره 
روح ایرانی در تالش و تالطم قرار گرفت که بتواند دوباره این 
گم شده ها را برگرداند و بکوشد دوباره فرهنگ ایرانی را احیا 
کند. دقیقی این کار را کرد، رودکی هم همین کار را کرد اما 
انگار همه آن ها آمده بودند و فلسفه وجودیشان این بود که 
زمینه ساز ظهور فردی مثل فردوسی شوند و فردوسی توانست 
این عناصر گم شده فرهنگ  ایرانی را به شکل کامل خودش 
برگرداند و روح جامعه ایرانی را به کالبد این جامعه بازبدمد. 

به همین جهت، بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
استقبال از فردوسی، به دلیل بیم ایرانیان از نابودی فرهنگ 

ایرانشهری بود؟
در آن شرایط افق انتظاری وجود داشت و این افق انتظار 
یا منجر به استحاله فرهنگی ما برای همیشه می شد یا این که 
شخصی مثل فردوسی باید ظهور می کرد و این فرهنگ و 
هویت فرهنگی را احیا می کرد. در مصر، مراکش، الجزایر و 
تونس این اتفاق نمی افتد، چون فردوسی نداشتند! ایرانی ها 
با تدبیر، اسالم را پذیرفتند اما هویت خود را تغییر ندادند و 
تفکیکی بین عربیت و اسالمیت قایل شدند. به همین جهت 
بود که فردوسی به عنوان شاخص و معیار این تفکیک، در 
صدر قرار می گیرد. از سوی دیگر برخی کشورها که در شرق 

وجود داشتند، به تبع ایرانی ها توانستند این تفکیک را قایل 
شوند. مثال پاکستانی ها، هندی ها، افغانستانی ها و تاجیک ها 
و  کردند  را حفظ  فرهنگ خودشان  ایرانی،  الگوی  اتخاذ  با 
در عین حال، مسلمان هم شدند؛ و این پهنه، تا مالزی و 
اندونزی را نیز دربرمی گیرد اما در این سوی ایران، چون تمدن 
مصر نتوانست مقاومت کند و این تفکیک را قائل شود، عرب 
هم شد. درنهایت این تنها هوش ایرانی بود که توانست این 
تفکیک را قایل شود و اسالمشان هم کمتر از اسالم آنها 
نیست. ایران، در عین حال فرهنگ، زبان، تاریخ، اسطوره ها، 

نمادها و تمثیل های خودش را صیانت کرد و نگاه داشت.
بین النهرینی که گاهواره تمدن بوده است، در کنار هند 
و چینی که مراکز تمدنی شرق بودند و مصری که یکی از 
بزرگ ترین و باشکوه ترین تمدن ها بوده نتوانستند این کار را 
بکنند، آیا علت بقای زبان فارسی و ظهور فردوسی در ایران، 

فقط هوشیاری عمومی و خودآگاهی ملی ایرانیان است؟
در رابطه با سرزمین های شرقی ایران باید با گزاره مدنظر 
شما مخالفت کنم، زیرا این ها توانستند! به طرف شرق که 
می رویم، چون ایران اولین پایگاه بود و توانست که هویت 
ملی خود و زبان میهنی اش را حفظ کند، بقیه هم توانستند 
آفریقایی،  شمال  و  اسالمی  سرزمین های  مغرب  در  اما 
نتوانستند این کار را بکنند، چون الگوی مدنظرشان مصر بود.

این سرسختی درونی ایرانی ها که دارایی های زبان خودشان 
را می دیدند از کجا می آمد؟ خود فردوسی هم زبان شاهنامه 
را تحت تاثیر رودکی می داند و آنجا که از رودکی می گوید: 
»کلیله به تازی شد از پهلوی/ بر این سان که اکنون همی 
بشنوی« و این بیانگر مقاومت پیش از فردوسی هم بوده 
و  برابر سرودن شعر  در  مقاومت شدید صفاریان  است. 
خطبه خواندن در نماز جمعه به زبان عربی، حمایت های 
گسترده سامانیان از نهاد شعر فارسی، بیانگر یک سرسختی 
شدید در این زمینه نیست؟ این که در خراسان، اول اسدی 
ظهور می کند، بعد دقیقی برمی خیزد و در نهایت فردوسی 
به پا می خیزد، از کدام تکیه گاه های ذهنی و جمعی ایرانیان 
بیرون می آید، که تا به این حد اصرار دارد که من زبانم را 
حفظ کنم ولو به وسیله رودکی، حنظله بادغیسی، دقیقی، 
اسدی یا فردوسی؟ چرا مصری ها چنین سرسختی در برابر 

زبان های خارجی از خودشان بروز نمی دهند؟
شما واژه سرسختی را به کار می برید، در حالی که من واژه 

مقاومت را به کار می برم! ایران یکی از کانون های تمدنی 
جهان بوده است، همان طور که مصر بوده است. به این دلیل 
است که این دو را مقایسه می کنم، با این تفاوت که ایران در 
آن  زمان تمدن زنده ای بود اما مصر بارها اشغال شده بود. اول 
توسط یونانی ها بعد ایرانی ها و بعد توسط رومی ها در اشغال 
بود و آن جا را به اسم روم می شناختند نه به اسم مصر! 
روم تمام شمال آفریقا، مصر و غرب بین النهرین را توانست 
تصرف کند. ایران همان زمان هم کشور صاحب تمدنی بود 
و مستقل بود. از نظر باستان شناسی، مصر، چین، ایران، 
هند، یونان و روم دارای قدمت هستند اما در لحظه ظهور 
اسالم، ما دیگر تمدن مصری نداشتیم! زیرا که قبل از آن، 
توسط تمدن های غربی و به خصوص روم و حتی پیش تر 
از آن، به وسیله اسکندر مقدونی پایمال شده بود و قبل از 
اسالم هم، ژولیوس سزار و مارک آنتونی آنجا را گرفته بودند و 
آن  سرزمین در لفظ عمومی، اسکندریه نامیده می شد و مصر 

نبود! به همین جهت این مقایسه، مقایسه درستی نیست.
آیا سبک زبانی، معماری و اسطوره ها، در شکل گیری این 

مقاومت یا عدم شکل گیری آن، تاثیر داشته اند؟
شهر  تمدن،  و  بودند  ملی  زبان  صاحب  چون  ایرانی ها 
و شهرنشینی خاص خود را داشتند، با بسیاری از مسائل 
وارداتی، چه در صورت تحمیلی و چه تبلیغی آن، مقاومت 
همانا  که  استبرق  که  می بینید  هم  قرآن  در  می کردند. 
لباس های حریر بود، نام برده می شود که هیچ نمونه ای در 
جهان واقعی جز نمونه ایرانی از این پوشش موجود نبوده 
است و بلندای کیفیت آن، حتی در تصویرسازی های الهی 
قرآن هم وارد شده است. پس این مقاومت، یک مقاومت 
مقابل  در  تمدن  یک  درونی  مقاومت  و  است  توجیه پذیر 
تمدن دیگر بوده است، در عین پذیرش و ایمان آوردن به 
یک دین! این تفکیک را، فقط ایرانی ها و رومی ها می توانستند 
بودند!  زمان  آن  بزرگ  زنده  تمدن  دو  چون  دهند،  انجام 
رومی ها به طرف مسیحیت رفتند و با آن، تغییراتی چندانی 
نکردند اما ایرانی ها، اسالم را پذیرفتند و فرهنگ خودشان را 
هم حفظ کردند و این، اتفاقا باعث بروز کماالتی در فرهنگ 
ایرانی هم شد و جامعه ایرانی صاحب چیزهای ارزشمندی 
مثل شهرسازی و شهرنشینی و صنایع بسیاری که پس از 
اسالم تکوین و تحول یافتند، شد. خوشنویسی و معماری 
در ایران پس از اسالم نمود یافت و هنرهای ایرانی به کلی 

دچار تحول شدند و البته ایرانیان، از همان آغاز اسالم آوردن، 
ایجاد  مسلمین  و  اسالم  بقای  برای  را  سازنده ای  تحوالت 
کردند. در روایت های اسالمی هم کارهایی که از طرف سلمان 
فارسی، مثل خندق سازی و شهرسازی انجام می شد که از این 
بابت، باعث شد که برای حفظ این فرهنگ، فرهنگ اسالمی 
هم غنی تر شود چون وارد گفت وگو با فرهنگ ایرانی شده بود.

شما یک تعبیر جذاب تحت عنوان مقاومت، برای فرهنگ 
ایرانی به کار بردید. اگر رد این مقاومت را در ادبیات تا تولد 
نهضت شعوبیه دنبال کنیم؛ آیا فردوسی هم در ادامه همان 
مقاومت ادبی امثال شعوبیه بود که فردوسی شد یا خیر؟ از 
این جهت که باالخره فردوسی به جای بکارگیری قالب هایی 
نظیر قصیده و غزل، شصت هزار بیت شعر حماسی را، در 

قالب مثنوی سرود؟
من آن را، در کلیت یک مقاومت فرهنگیِ یک فرهنگ زنده 
و پویا می بینم که هنوز تولیدات فرهنگی و تمدنی خودش را 
دارد و در مواجهه با تمدنی قرار گرفته است که، تقریبا از 
او ضعیف تر است ـ که تمدن عربی است ـ و با یک دین نیز 
مواجه شده است. که در رابطه با دین، این دین را می پذیرد 
اما تمدن عربی را نمی پذیرد و بخشی از تمدن عربی، که مثال 
بحث سبک زندگی عربی و سنت های عربی است که آن را 
نمی پذیرد! همان کاری که فردوسی کرده است و نمونه عالی 
این تفکیک، تلفیق، پیوند و گسست است. البته که نهضت 
شعوبیه را هم می توان در ذیل همان مقاومت گسترده فرهنگی 
تعریف کرد و فردوسی هم ظاهرا اراداتی به آن ها داشته ولی 

اختالفاتی نیز با آن جریان ادبی مقاومتی داشته است.
کنیم، می بینیم  آن دقت  منابع  و  متن شاهنامه  به  اگر 
مثال  است  پررنگ تر  خیلی  پیشااسالمی  ریشه های  که 
گاتاها  و  ارداویراف نامه  امشاسپندان،  نامه  خدای نامک، 
یا آثاری از این قبیل به شکل مشخصی در شاهنامه  اثر 
داشته ند. حکمت خسروانی در آن نمود داشته و مفهوم 
ِخرد در بٌعد مزدیسنایی یا زروانی و حتی میترایی آن، به 
شدت مورد تاکید فردوسی است و در عین حال، یک متن 
به شدت شیعه گرایانه است و در حدی پیش می رود که 
می گوید: »چنین زادم و هم براین بگذرم/ چنان دان که خاک 
پی حیدرم«؛ چطور فردوسی می تواند همه این ها را در یک 

مظروف جمع کند؟
فردوسی، تفسیر تاریخ ایران را به واسطه گفتمان زمان 
خودش دارد و این بدین معناست که او خودش را یک فرد 
مسلمان و ارادتمند به ائمه اطهار می داند و در عین حال، 
به تاریخ ایران عالقه مند است. بنده هم همینطورم و فکر 
می کنم شما هم همینطور هستید. یعنی ما تاریخ پرافتخار 
مملکت آریایی خودمان را هیچ موقع فراموش نخواهیم کرد و 
برایش احترام قائلیم و آن را قبول داریم، در عین حال امروز 
که آن را مورد خوانش قرار می دهیم، سعی می کنیم خوانشی 
با گفتمان عصر حاضر باشد با تمام ویژگی هایش، که یک 
مسلمان هستیم و در عین حال یک ایرانی هستم و ... . 
فردوسی هم همین کاری را با تاریخ ایران کرد که ما یا می کنیم 
یا باید بکنیم. او تاریخ را، بزرگ داشت و از آن استفاده کرد 
و به قول خودش، تاریخ ایرانیان را نوشته است. زیرا تاریخ 
عنصر بسیار مهمی برای هویت فرهنگی است و آنچه که 
متصل  هم  به  را  آم ها  و  می کند  جمع  دورهم  را  انسان ها 

می کند خاطره مشترکی ست که در تاریخ متبلور می شود.
خراسان  سیاسی  فضای  بر  فقهی  ظاهر  به  جریان  یک 
دینی  تعصب  که  بود  حاکم  زمان  آن  در  غزنویان  دربار  و 
در  فردوسی  این حال،  با  تبلیغ می کرد.  را  خشک مغزانه ای 
همان عصر، آتش را بسیار می ستاید و آن را نماد خرد مینویی 
می داند و اصطالحاتی مثل »مورِ دانه کش« یا »اسبِ سخن« 
را به کار می برد، »سه نیک مزدیسنایی« را به کار می برد و 
»زال« را به تصویر می کشد که پیوند اسطوره ایِ اسطوره و تاریخ 
است و روی چنین ایستارهایی در شاهنامه می ایستد که از 
نظر فقه، زندقه و رافضی نامیده می شود. به این ترتیب، تطابق 
چندانی میان آیین  حاکم و دین باوری فردوسی دیده نمی شود.

بهنام صفوی در آغوش خانه ابدیش قرار گرفت

وداع پرشور مردم با خالق آلبوم »معجزه«
دیروز مردم و عالقه مندان به بهنام صفوی خواننده پاپ کشورمان به مقابل 
خانه هنرمندان اصفهان آمدند تا خالق »فوق العاده«ی »معجزه« و »آرامش« را 

تا خانه ابدی بدرقه کنند.
اصفهان – خبرگزاری مهر: امروز مردم و عالقه مندان به بهنام صفوی خواننده 
پاپ کشورمان به مقابل خانه هنرمندان اصفهان آمدند تا خالق »فوق العاده« ی 

»معجزه« و »آرامش« را تا خانه ابدی بدرقه کنند.
کنار خانه هنرمندان درست جایی در مقابل زاینده رود از جمعیت انباشته 
است، جمعیتی که لباس سیاه بر تن و اشک در چشم آمده اند تا برای آخرین بار 

با خواننده محبوب کشورشان وداع کنند.
برخالف سکوتی که پس از عروج وی به ضرورت اطراف بیمارستان میالد را فرا 
گرفته بود، همهمه زیاد است، از یک سو صدای گریه می آید و از سوی دیگر آوای 

خوش قرآن به گوش می رسد.
سیروان؛ زانیار و مهدی مقدم نیز آمده اند تا دوست آرام و مهربان خود را برای 
آخرین بار ببینند، جمعیت هواداران عکس هایی از بهنام صفوی در دست دارند 
و با چشمانی پراشک و گلویی پر بغض همپای خانواده این هنرمند مردمی اشک 
می ریزند، اشک هایی که بی صدا جاری می شود اما یک دنیا دلتنگی برای پسر 

مظلوم و آرام موسیقی ایران را به همراه دارد.
پدر بهنام صفوی میکروفن را به دست می گیرد تا از پسرش بگوید.

بهنام هیچ گاه در زندگی اش کسی را ناراحت نکرد
حمدلله صفوی رو به جمعیت با بیان اینکه پسرم به دیاری شتافت که خدا آنجا 

حضور دارد، اظهار داشت: بهنام هیچ گاه کسی را ناراحت نکرد.
آخرین لبخندها و اشک های پسر برای پدر

وی افزود: من آخرین لبخند پسرم را دو روز پیش از فوت زمانی که حالش بد 
بود دیدم؛ من از وی خواستم که برایم بخندد و او تمام تالشش را کرد تا با آن حال 

بیمار لبخند زد، آخرین لبخندی که در یاد من خواهد ماند.
پدر صفوی با اشاره به صحبت های آخر بهنام تاکید کرد: وی از من و مادرش 
تشکر کرد برای اینکه در این سال ها از وی مراقبت کردیم و عذرخواهی کرد که وی 

نتوانسته مراقب ما باشد.
وی با بیان اینکه من و مادر بهنام تمام تالش خود را کردیم تا بهنام بماند اما 
در نهایت بهنام و ما تسلیم خواست و اراده خداوند شدیم، ادامه داد: من به 

بهنام گفتم خودت را تسلیم خواست خداوند کن و آرام بگیر؛ آنجا بود که آخرین 
اشک هایش را دیدم.

صفوی از مردم خواست که اگر ناراحتی از بهنام داشته اند ببخشند و گفت: 
البته خود بهنام معتقد بود که تمام تالش خود را به کار بسته تا به هیچکس 
بدی نکند؛ بهنام بسیار مردم را دوست داشت و هیچ گاه دوست نداشت به 

کسی بدی کند.
مرگ پسرم را اتفاقی ناخوشایند نمی دانم 

وی گفت: من مرگ پسرم را اتفاقی ناخوشایند نمی دانم چراکه هر کس باید 
طعم آن را روی بچشد، من خوشحالم که پسرم به دیار زندگی جاویدان سفر کرده 
است و دیگر مثل روزهای سخت و سنگین نفس نمی کشد؛ این بابت خوشحالم و 

مطمئن هستم که پسرم در دیار دیگر زندگی خوبی خواهد داشت.
بهنام نمرده است؛ با آهنگ هایش در میان مردم زندگی می کند

پدر بهنام صفوی گفت: من برای مردم آرزوی شکیبایی و صبر می کنم؛ اندوهی 
با  که ما داریم تنها به دلیل فراق بهنام است مگرنه پسر من نمرده است و 

آهنگ های خود در میان مردم همیشه زندگی می کند.
در ادامه مراسم محمد علی جعفری، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: هنرمندان همیشه پا به پای 
مردم در غم و شادی آنها حضور دارند و مردم نیز هنرمندان را در لحظات آسان 

و سخت تنها نمی گذارند.
وی با بیان اینکه مرگ تبدیل یک حالت از زندگی به حالت دیگر است.، ابراز 
داشت: در قرآن از مرگ با عنوان چشیدنی تعبیر شده است و انسان چیزهای 

خوب را می چشد.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اظهار داشت: بهنام زندگی جدیدش را چشیده و در جوار خالقش آرام گرفته است 
بر این اساس خانواده اش نباید اندوهگین باشند چرا که هر آنچه در توان داشته اند 

را برای سالمتی وی انجام داده اند.
پسر مؤدب پاپ ایران مردم تو را بخاطر اخالق خوب و مرامت همراهی می کنند

وی خطاب به خانواده صفوی با بیان اینکه مردم در غم شما شریک هستند 
خطاب به خواننده پاپ کشورمان گفت: بهنام جان! پسر مؤدب پاپ ایران مردم 

تو را بخاطر اخالق خوب و مرامت همراهی می کنند و تا همیشه کنارت هستند.
آلبوم های »عشق من باش«، »آرامش«،  از  لحظات آخر است، آهنگ هایی 
»فوق العاده« و »معجزه« بهنام صفوی پخش می شود و مردم با صدای بهنام 
همراهی می کنند، برخی فیلم می گیرند، برخی اشک می ریزند و برخی با بهت و 

سکوت تنها نگاه می کنند.
مجری برنامه با بیان اینکه بهنام صفوی پای ثابت هیئت ثامن االئمه بوده است 
و بسیاری از آهنگ های وی برای شخصیت های مذهبی، معنوی و روحانی است از 
جمله »نامه عشق« و »ای جان« که آنها را با تمام وجود برای امام رضا )ع( و امام 
زمان )عج( خوانده است، از مردم می خواهد که برای آرامش روح بهنام دعا کنند.

خانه هنرمندان را سکوت فرا گرفته است 
نماز میت بر پیکر بهنام صفوی اقامه می شود و و مردم پیکرش را تا آمبوالنسی 
که قرار است وی را برای تدفین به شاهین شهر ببرد تشییع و همراهی می کنند. 
دیگر صدایی نمی آید. خانه هنرمندان را سکوت فرا گرفته است اما گویی صدای 

بهنام هنوز در فضا جریان دارد:
»تو با چشمای آرومت بهم خوشبختی بخشیدی خودت خوبی و خوبی رو داری 
یاد منم میدی« »تو با لبخند شیرینت بهم عشقو نشون دادی تورویای تو بودم که 

واسه من دست تکون دادی.«

ایرانی ها با تدبیر، اسالم را پذیرفتند

پاسداشت فردوسی، پاسداری از ایران 

روزنامه صبح ایران


