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تو 

         مثل خورشيد بودي

من

         مثل ستاره اي كم نور

كه دلش مي خواست

اداي تو را دربياورد
نرگس داريني
16ساله از كرج

    3

    6

برنز كميل، طال   شد!
هفت سال پس از المپيك 2012 لندن

هفت ســال از المپيك 2012 لندن 
گذشــته و حاال مدتي است كه »كميل 
قاسمي«، كشتي گير سنگين وزن ايران 
از ورزش حرفه اي كناره گيري كرده؛ اما 

ناگهان خبري از راه مي رسد! 
پس از بررسی هاي متعدد  كميته ي 
ضددوپينــگ كميتــه ي بين المللــی 
المپيــك، تخلف »آرتــور تايمازوف«، 
قهرمان نام دار ازبکستان در استفاده از 
ماده ي نيروزای استانازول محرز شده و 
دو طالی المپيك او در سال های 200۸ 

پکــن و 2012 لنــدن از او پس گرفته 
خواهد شــد. تايمازوف پرافتخار ترين 
ورزشکار ازبکستان در المپيك  محسوب 
مي شد كه مدال نقره ي المپيك 2000 
سيدنی و 200۴ آتن را در كارنامه دارد، 
اما دو طــالی 200۸ و 2012 او ديگر 

وجود خارجی ندارند.
به ايــن ترتيــب با تصميــم جديد 
كميته ي بين المللــي المپيك، جدول 
رقابت های كشتي ســنگين وزن در دو 
المپيك 200۸ و 2012 تغيير می كند. 

گفتني است پيش از اين تست دوپينگ 
المپيــك »داويت مودزماناشــويلی«، 
كشتی گير گرجســتانی و نايب قهرمان 
المپيك 2012 لندن نيــز مثبت اعالم 
شــده بود و به اين ترتيب مدال طالي 
مســابقات 120 كيلوگرم كشــتي آزاد 
المپيــك 2012 لنــدن بــه »كميل 
قاسمي« از ايران رسيد و پس از او »بيالل 
ماخوف« از روسيه، مدال نقره و »تِرِول 
ِدالگِنف« از آمريکا و »دولت شبان بای« 

از قزاقستان مدال برنز دريافت كردند.
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ستاره ها

شـادي و  غـم 
شبـيِه  
نـد؟ هم ا

عكاس عجيب!
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برنامه هاي تابستاني سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

 بفرماييد از سيب تابستان لذت ببريد!
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راستي از تابســتان چه خبر؟ به نيمه ي تابستان 
رسيده ايم. اگر تابستان را سيبي سرخ و شيرين تصور 
كنيم، حاال نيمي از آن را خورده ايم. دوســت داري 
بداني در بقيه ي روزهاي سيبي تابستان در شهر چه 

خبر است؟ پس بفرماييد به نيمه ي دوم سيب!

شيش و هفت
»شيش و هفت«، ويژه برنامه  ي تابستانه است كه  
به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و 
به دبيری مديريت فرهنگی هنــری منطقه ي هفت 
در چهار فرهنگ ســرا برگزار می شــود. به گزارش 
رسانه ي خبری ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهــران، محمدميثــم ميثمی، دبيــر ويژه برنامه ي 
»شيش و هفت« گفت: »ســازمان فرهنگی هنری 
با هــدف غنی ســازی اوقــات فراغت تابســتان، 
مجموعه برنامه هايی را با عنوان »روی خط زندگی« 
تدارك ديده اســت. ويژه برنامه ي »شيش و هفت« 
نيز يکی از اين برنامه هاســت كه شامل جشنواره ي 
بازی های تفريحی و رقابتی در روزهای پنج شــنبه 
و جمعه اســت. اين برنامه هرهفته در چهار نقطه ي 

تهران براي خانواده ها به اجرا درمي آيد.« 
او گفت: »اين برنامه ها در قالب چهار جشنواره اجرا 
مي شوند؛ جشنواره ي بازی های فکری، جشنواره ي 
بازی های ورزشی و ســامت، جشنواره ي بازی های 
آبی و جشــنواره ي بازی های ابتکاری كه امسال تا 
هشتم شــهريور، پنج شــنبه ها و جمعه ها، به غير از 
روزهــاي عــزاداری )10، 11، 17 و 1۸ مرداد( در 
فرهنگ ســراهای اشــراق)منطقه ي چهار(، رازی 
)منطقــه ي 11(، خــاوران )منطقــه ي 15( و وال 

)منطقه ي 20( برگزار می شود.« 
ميثمی درباره ي جشنواره ي »بازی های ابتکاری« 
توضيح داد: »9 بازی برای اين جشــنواره، طراحی 
شده اســت؛ شــامل »توپ تعادل«، »چرخ تانك«، 
»الوار«، »حلقه ي امتياز«، »روزنه«، »با من باش«، 
»لی لی دوقلو«، »دويدن با دست« و »قل قل بازی«. 

اين بازی هــا گروهی اند و در عين ســادگی به طور 
غيرمســتقيم، مفاهيم آموزشــی را نيز در بردارند. 
به طور مثال بازی »الوار« به اين صورت است كه افراد 
روی دو تخته ي بزرگ می ايستند و بـا هماهنگی و 
مشاركت گروهی باعث حركت تخته می شوند. هـدف 
از اين بازی اين اســت كه به صورت غيرمســتقيم، 
لزوم وجــود رهبر برای موفقيــت در كار گروهی به 
شــركت كنندگان آموزش داده شــود. زيرا گروهی 
می تواند موفق شــود كه اعضاي آن با شــمارش و 
دستور رهبر به ترتيب پاهای چپ و راست را پياپی 
بلند كنند و به پيش روند تا از خط پايان عبور كنند.«

دبير مجموعه جشــنواره های »شــيش و هفت« 
درباره ي جشنواره ي »ورزش و سامت« هم اين طور 
توضيح داد: »اين جشــنواره، به همت مجموعه ي 
ســالند واقع در باغ كتاب تهران طراحی شده است. 
اين مجموعه كه شامل گروهی از پزشکان مي شود، 
بازی های جذابی با هدف آموزش سامت و بازی های 
حركتي برای فعاليــت بدنی گروه هــای گوناگون 
سنی و جنســيتي طراحی كرده اند. اين جشنواره، 
شامل بازی هاي »تنی بال«، »نشونيا«، »پيشگيرانه 
ميدانی«، »جنگ دهانی اول«، »موچرخه«، »چوگان 
جارويــی«، »فريزبــی«، »مســابقه خرچنگی«، 

»طناب كشی« و »بالن« است.« 
به گفته ي مدير فرهنگی هنــری منطقه ي هفت 
تهران، جشــنواره ي بازی های آبی، جشــنواره ای 
علمی ورزشی اســت كه در آن شــش بازی به اين 
نام ها اجرا می شــود: »موشــك های آبی« بر اساس 
قوانين فيزيك، »تيرانــدازی«،  »دارت بادكنکی«، 

»جوجه گيری«، »خمپاره آبی« و »تيله پا«.«
ميثمی درباره ي جشــنواره ي »بازی های فکری« 
نيز گفت: »بازی های فکری برای نوجوانان و جوانان 
شيوه ای مناسب برای كندوكاو و رشــد توانايی های 

ذهنی به شــمار می آيد. اين بازی ها، باعث پيشرفت 
هوش اجتماعی و هيجانی اين گروه از شــهروندان 
می شــود و در اين جشــنواره برنامه های متنوعی 
چون »اتللــو«، »بابابو«، »داليــز« و... تدارك ديده 

شده است.« 
 او هم چنين گفت: »با توجه بــه حضور كودكان 
در برنامه ها كــه همراه بــا خانواده در جشــنواره 
شــركت خواهند كــرد و به منظــور فراهم كردن 
وضعيت و امکانات مناســب برای اين گروه ســنی، 
در كنار ايســتگاه های مختلف، غرفــه ای با موضوع 
ارائه ي خدمات و بازی برای كودكان با اســتفاده از 

ظرفيت های منطقه برپا شده است.«
گفتني اســت هفته ي دوم اين برنامه يعني 24 و 
25 مرداد به ترتيب در مناطــق چهار، 11، 15 و 20 
جشــنواره ها ي بازي هاي ورزشــي، بازي هاي آبي، 
بازي هاي ابتکاري و بازي هاي فکري برگزار مي شود. 
در هفته ي بعد )31 مرداد و اول شــهريور( به ترتيب 
آن مناطق جشــنواره ها ي بازي هاي آبي، بازي هاي 
ابتکاري، بازي هاي فکري و بازي هاي ورزشي را برپا 
مي كنند و در هفته ي چهارم )7 و ۸ شهريور( هم به 
ترتيب مناطق مذكور ميزبان جشنواره ها ي بازي هاي 
ابتکاري، بازي هــاي فکري، بازي هاي ورزشــي و 

بازي هاي آبي هستند.
  

نمايشگاه كتاب در فرهنگ سراي بهمن
ايســتگاه و نمايشــگاه معرفی كتاب و بازارچه ا ي 
براي عرضه ي كتاب به مخاطبان، درچارچوب طرح 
»كتاب پارك« به اجرا درمي آيد.طرح كتاب پارك، 
ويژه  برنامه اي براي اوقات فراغت تابستان است كه در 
محوطه ي باز ضلع شــرقی فرهنگ سرای بهمن برپا 
شده است. اين ايستگاه فرهنگی كه ازچهارشنبه ي 
هفته ي پيــش، دوم مرداد ماه آغاز بــه كار كرده، تا 

چهارشنبه ششم شهريور، همه روزه از ساعت 9 تا 20 
پذيرای عاقه مندان است.

 اين طرح در راستای پويش مردمی كتاب خوانی، 
با محوريت كودك و نوجوان و بــا هدايت و اعطای 
تسهيات كتاب خوانی از سوی متخصصان حوزه ی 
كتاب، به همراه معرفی و عرضه ي كتاب هاي برگزيده 
به اجرا درمي آيد. عاقه مندان برای دريافت اطاعات 
بيش تــر مي توانند با شــماره ي تلفن 5505۸۸92 

تماس بگيرند.

عصرانه هاي شاد در فرهنگ سراي ملل
ويژه برنامــه ي »عصرانه  هــای شــادی« نيــز 
بــا فعاليت هــاي متنوعي تابســتان امســال، در 
فرهنگ سراهای مناطق 22 گانه و بوستان های شهر 

تهران ميزبان شهروندان است . 
به گزارش رسانه ي خبری سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران؛ محمدجــواد حيدری  پور مدير 
فرهنگی هنری منطقه ي يك و رئيس فرهنگ سرای 
ملل درباره ي ايــن ويژه برنامه گفت: »در راســتای 
برنامه هايی كه ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران با شــعار »روی خط زندگی« در سطح شهر 
تهران برگزار می كند، اجراي ويژه برنامه ای با عنوان 
»عصرانه های شادی« آغاز شده است كه فعاليت آن 
تا جمعه هشتم شهريور امســال در فرهنگ سراها و 

بوستان های شهر تهران تداوم دارد.«

 حيدری پور دبير اجرايی »عصرانه های شــادی« 
هم چنين گفت: »اين برنامه به منظور غنی ســازی 
اوقات فراغت و استحکام و تقويت بنياد خانواده ها با 
فعاليت هايی هم چون ايستگاه های نشاط و سرگرمی، 
نقاشــی و خاقيت، بازی های فکری، نمايشگاه های 
هنری و ميدانی، بازی های ورزشی، ارائه محصوالت 
فرهنگی، مسابقات تفريحی و... عصر هرروز در فصل 
تابستان در فرهنگ سراها و بوستان های شهر تهران 
پذيراي خانواده های تهرانی است.« شهروندان برای 
بهره مندي از فعاليت هاي ويژه برنامه ي عصرانه ها ي 
شــادی می توانند به نزديك ترين فرهنگ ســرای 
محله ي خود در يکی از مناطق 22 گانه ي شهر تهران 
مراجعه كنند. عاقه مندان بــرای دريافت اطاعات 
بيش ترمي توانند با شــماره ي تلفــن 2267171۸ 

تماس بگيرند.



  الهه صابر

گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي
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پـــرنـده بـودن

شـادي و  غـم 
نـد؟ هم ا شبـيِه    

  ياسمن رضائيان

سر ظهر بود که کبوتري آمد و با نوک 
تیزش، آن قدر به شیشه ي پنجره کوبید 
که لحظه اي با خودم خیال کردم نکند 
پشت پنجره  ي آسمان آمده است و دارد 
انتظار پرواز مرا می کشد. واقعاً خیاالتی 
شده بودم. اصاًل نمی توانستم رفتار پرنده 
را ببینم. با خوشــحالی تلفن همراهم را 

برداشتم و از حرکات او فیلم گرفتم. 
بارها تصویر کبوتر را نــگاه کردم تا 
این که رفته رفته حس کردم این پرنده 
چه بی قــراری نامربوطــی دارد. تازه 
فهمیدم آن بیچاره از پشت شیشه گل 
حسن یوســف مرا دیده، که هرروز کنار 
روشــنایی پنجره می گذارمش و هوس 
کرده به برگ های لطیف آن نوک بزند. 
انگار دلش می خواســت اسیر اتاق من 
شود، اما آزادی دســت و بالش را بسته 

بود. 
انگار هوس کرده بود این طرف شیشه 
باشــد ولو به قیمت پروازنکردن و چون 
هوس کرده بود، حــس می کنم همین 

برای اســارتش کافی بود. اسارتی تلخ 
و زجرآور.

اصاًل کبوترها تا وقتی که اسیر نشده 
باشــند، قدر آزادیشــان را می فهمند؟ 
وقتی که دارند دام خــوش آب و رنگ 
خودشان را دانه می بینند، اصاًل ترس را 

حس می کنند؟
من تا به حال کبوتری به این سمجی 
ندیده بودم که این طور بخواهد از روی 
حقارت آســمان خودش را بفروشد به 
چند برگ یک گلدان ســاده. برگ های 
گلــدان من هــرروز تــالش می کنند 
خودشــان را از پنجره بیرون بکشند و 
به سوی آســمان بلند خدا پرواز کنند، 
آن وقت این کبوتر قدرنشناس پرهایش 
را بســته بــود و از آن طرف شیشــه، 
خیال بافی می کرد برای چیزی که حتی 

نوکش به آن نمی رسید.
من آن قدر تالش کبوتر سمج را تماشا 
کردم که حاال حــس می کنم درباره ي 
پرنده بودن نظر دیگری دارم. دیگر تصور 

می کنم پرنده بودن به بال و پر داشــتن 
نیســت. حس می کنــم پرندگی یعنی 
انگیزه ي سرکشــیدن به دور دست های 
روشن. حس می کنم کبوتری که چشم 
می دوزد به زیر پایش و برای نوک زدن به 
یک دانه ي ناقابل از اوج آســمان خدا به 
زیر پای خودش سقوط می کند، دیگر نام 
او پرنده نیست. کسی چه می داند، شاید 
آن نیلوفری که با چشم های بسته، تنها 
عطر نور را استشمام می کند، اما خودش 
را تا دور دست ها باال می کشاند، پرنده تر 
باشد. پرنده بودن را نباید در پر باز کردن 
دید. پرنده بودن یعنی پرواز کردن؛ حتی 

شده با دست های بسته.*

*ســهروردی در عقل ســرخ، انســان را 
پرنده ای معرفی می کند که در دام صيادان 
گرفتار شــده و آن ها چشم و پر و بال او را 
بســته اند. او برای اين که دوباره بتواند 
پرواز کند، از دســت صيــادان به صحرا 
فرار می کند و در آن جا شخصی را می بيند 
که موی ســرخ دارد. پرنده خيال می کند 
او فردي جوان اســت، اما آن شخص به او 
می گويد که من اولين انســان روی زمين 
هستم و چون تو در تاريكی بوده ای، موی 

سفيد مرا سرخ می بينی.

و نابینا و بینا یکســان نیســتند و نه 
تیرگي ها و روشنایی و نه سایه و گرمای 

آفتاب.
سوره ي فاطر، آیات 19 تا 21

هرچیز در جهان، مرتبه و جایگاهي 
دارد. آیا این جمله بدان معناست که هیچ 
دو مخلوقي در یک ســطح مساوي قرار 
ندارند؟ فکر مي کنم باید این طور باشد. 
چون رتبه بندي هاي خدا مثل ما آدم ها 
محدود نیست. او حتماً بي نهایت جایگاه 
متفاوت براي مخلوقاتش در نظر گرفته. 

هیچ مخلوقي با مخلوق هم نوع خودش 
برابر نخواهد بود حتي اگر این فاصله به 

اندازه ي کوچک ترین مقدار باشد.
برخــي از فیلســوف ها مي گوینــد 
آفرینش هــاي متضــاد در اصل متضاد 
نیســتند. مثاًل مي گویند غم و شــادي 
هردو از یک نوع اند. از یک ریشه و از یک 
خلقت اند. مي گویند بُن هردو یکي است 
و غم و شــادي تنها دو روي یک ســکه 

هستند.
اما جالبش این جاســت که حتي اگر 
این دو از یک منشأ باشند، تأثیري کاماًل 
متفاوت دارند. کسي هســت که بگوید 
غم و شادي شــبیه هم اند؟ کسي هست 

که بگوید آفتاب و ســایه شبیه هم اند؟ 
و کســي مي گوید تاریکي با روشــنایي 
یکسان است؟ پس از منشأ واحد مي تواند 

آفرینش هایي متفاوت پدید آید.

حرف هايي از جنس چاي
معلــم فیزیکمــان، بیــن فرمول ها 
و محاســبه ي انرژي بالقوه ي اجســام، 
حرف هاي جالبي مــي زد. حرف هایش 
از جنــس فرمول هــا نبودنــد. جنس 
دیگري داشتند. شــبیه چایي اي بودند 
که خستگي آدم را با خودش بر مي دارد 
و به ناکجاآبــاد مي برد. مــا را از دنیاي 
سرســخت فرمول ها بــه دنیایي دیگر 

مي بُرد. حرف هایي مي زد که هم جنس 
قلبمان بود.

معلممان مي گفت کسي که مي داند 
و آگاه است هرگز با کسي که نمي داند و 
در ناآگاهي به سر مي برد یکسان نیست. 
آن روز که این حرف را زده بود، پرنیان 
گفته بــود: »اجازه خانــم؟ ولي همه ي 
آدم ها مثل هم زندگــي مي کنند. هیچ 
فرقي میانشان نیســت.« در جواب این 
حرف پرنیان لبخند خانم را دیده بودیم 
و جمله هایش را شــنیده بودیم: »شاید 
در ظاهر کســي که مي داند با کسي که 
نمي داند شــبیه هم باشند، اما در باطن 
مثل هم نیستند. کســي که مي داند در 

ْعَمى َوالْبَِصيُر َو َل  َو َما يَْســتَِوي اْلَ
لُّ َو َل الَْحُروُر ُلَماُت َو َل النُّوُر َو َل الظِّ الظُّ

قلبش روشنایي دارد، در ذهنش آفتاب 
دارد و در رؤیاهایش راه را مي بیند.«

گاهي با خودم فکــر مي کردم خانم 
معلممان باید شاعر باشــد. یعني از آن 
آدم هایي اســت که فیزیک خوانده، اما 
دیوار اتاقش پر از شــعرهاي جورواجور 

و زیباست.

كسي كه حقيقت را مي بيند
روي این حرف بســیار فکر کرده ام و 
احساس مي کنم هیچ تعبیري به اندازه ي 
تعبیر آن روز معلممان گویا نبود. آگاهي 
و ناآگاهي هم مي توانند از یک منشأ واحد 
باشــند. مي توانند دو روي سکه ي عقل 
باشــند. اما در هرصورت باز هم ثمره ي 

این آفرینش دو مخلوق متفاوت است.
با این حساب مي شود مطمئن تر شد 
که هرچیز در جهــان جایگاه خودش را 
دارد. حتي آگاهي هم مرتبه هاي متفاوت 
دارد. آگاهي همه ي آدم ها در یک سطح 
نیســت. آدم ها، بســته به آگاهي شان، 
جایگاهي متفاوت دارنــد. من که گفته 
بودم رتبه بندي خــدا بي نهایت درجه 

دارد.
حاال به تمام مخلوقاتي فکر مي کنم 
که از آفرینشي یکسان به وجود آمده اند. 
هرچه بیش تر فکر مي کنم بیش تر به این 
نتیجه مي رســم که هیچ کدام از آن ها، 
همه چیزش شبیه دیگري نیست. حتي 
بعضي هایشان زمین تا آسمان با هم فرق 
دارند. هرچه بیش تر به آفرینش جالب 
خدا فکر مي کنم بیش تــر مي فهمم که 
حقیقتاً کســي که مي داند با کسي که 

نمي داند برابر نیست.
کســي که چشــم جانش بــه روي 
حقیقت باز شــده است با کســي برابر 
نیست که در مقابل حقیقت نابیناست. 
این نابرابري همان قــدر منطقي و قابل 
قبول اســت که بگوییم هیچ وقت نور و 

تاریکي با هم برابر نیستند.



برطبل شادانه بكوب!
به مناسبت قهرماني تيم ملي جوانان ايران در مسابقات واليبال قهرماني زير 21سال مردان جهان

  علي مولوي

بايد بكوبيم! حاال وقتش است! بايد 
بر طبل شــادانه بكوبيم! اين اولين بار 
اســت كه در ورزش هــاي گروهي و 
به خصــوص در واليبال بر ســكوي 
قهرماني جهان مي ايستيم و دقيقاً حاال 
وقتش است برطبل شــادانه بكوبيم. 
همان ترانه ي معروفــي كه هروقت 
ورزشــكاران ايراني مدال مي گيرند 
صداوسيما پخش مي كند. اما چرا اين بار 
تلويزيون به اين بازي هاي حســاس و 
به اين جوانان تاريخ ســاز آنتن نداد؟ 
چرا قهرماني آن ها اين قدر مسكوت 
ماند؟ چرا مثل جام جهاني فوتبال به 
خيابان ها نريختيم و شادي نكرديم؟ 
شايد اگر پيام رســان ها و شبكه هاي 
اجتماعي نبودند، حتي نمي فهميديم 
كه تيم ملي واليبــال جوانان ايران، 

قهرمان جهان شده است.
شنبه پنجم مردادماه، تيم ملي جوانان 
ايران در فينال مسابقات واليبال قهرمانی 
زير ۲۱ سال مردان جهان، موفق شد تيم 
ملي ايتاليا را ســه بر دو شكســت دهد و 
قهرمان جهان شــود. اين اولين قهرماني 
تيم جوانان ايــران در رقابت هاي جهاني 
به شــمار مي رود و همين موضوع، آن را 
شــيرين تر هم مي كند. البتــه تيم ملي 
واليبال جوانان ايران هميشــه در آســيا 
مدعي بوده و از ۱6 حضور در مســابقات 
آســيايي واليبال جوانان از سال ۱988 
ميالدي تا حاال، شــش مقــام قهرماني، 
ســه نايب قهرماني، دو مقام سوم و يك 
مقام چهارم را براي كشورمان به ارمغان 
آورده اند. امــا واليباليســت هاي جوان 
ايراني در مســابقات جهاني، عموماً ناكام 
مي ماندنــد و پيــش از ايــن در مجموع 
۱۱دوره  اي كه به اين رقابت ها راه يافتند، 

به جز ســال ۲007 ميالدي كه بر 
سكوي سوم ايستادند، رده هاي 
پنجــم تــا دوازدهــم را تجربه 

كــرده بودند. اما امســال، ســال 
واليباليســت هاي جوان ايراني بود و 

توانستند با اقتدار، برسكوي 
قهرماني ايــن رقابت ها 

تكيه بزنند.

گفتني اســت در بيســتمين دوره ي 
مســابقات واليبال قهرمانی زير ۲۱ سال 
مردان جهان كه به ميزبانــي بحرين از 
۲7 تير تــا پنجم مرداد و بــا حضور ۱6 
تيم از پنج قــاره برگزار شــد، تيم ملي 
جوانان ايران با كشــورهاي روسيه، 
جمهوري چك و تونــس هم گروه 
بود كه توانســت بــا دو پيروزي 
ســه بر صفر در مقابل تونس 
و جمهوري چــك و تحمــل 
شكست سه بر دو در مقابل 
روسيه، به عنوان تيم دوم 
به مرحله ي بعد صعود 

كند. 
مرحلــه ي  در 
دوم، ايران با ايتاليا، 
آرژانتيــن و بحرين 
هم گــروه بــود كه 
نــي  يرا ا نــان  جوا
توانستند در بازي نخست، 
آرژانتين را سه بر يك از پيش 
رو بردارند. در بازي دوم در مقابل 
ايتاليا سه بر يك شكست خوردند، اما 
در بازي ســوم در برابر بحريــِن ميزبان، 
جبران كردند و با پيروزي قاطعانه ي سه 
بر صفر، از اين گروه هم به عنوان تيم دوم 
به مرحله ي بعد و جمع چهار تيم پاياني 

صعود كردند. 
در بازي نيمه نهايي، تيم ملي جوانان 
ايران موفق شد با پيروزي قاطعانه ي سه 
بر صفر در برابر برزيــل، براي اولين بار به 
فينال راه پيدا كند. از طرف ديگر ايتاليا 
هم تيم ملي روســيه را كه بــا ۱0 مقام 
قهرماني، پرافتخارترين تيم اين رقابت ها 
به شمار مي رود، ســه بر يك شكست داد 

تا ايران و ايتاليا يك بار ديگر در برابر هم 
قرار بگيرند. اين بازي براي هردو كشــور 
بسيار مهم و حســاس بود. براي جوانان 
ايراني مهم بود چون اولين تجربه ي فينال 
جهاني شان را پشت ســر مي گذاشتند. 
ايتاليايي ها هم پيش از اين در دوره هاي 
قبل، سه بار از فينال اين رقابت ها ناكام به 
خانه برگشته بودند و اصاًل نمي خواستند 

براي بار چهارم اين اتفاق را تجربه كنند.
 بــازي فينــال، كامــاًل مســاوي و 
دوشــادوش پيش مي رفت. ست اول را 
ايتاليا ۲5 بر ۱7 پيروز شد و ست دوم را 
ايران ۲5 بر ۱7 برد. ست سوم را هم ايران 
۲5 بر ۲3 به نام خود زد، اما ست چهارم را 
۲۲ به ۲5 به حريف واگذار كرد. همه چيز 
به ست پنجم كشــيد كه در نهايت تيم 
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ملي جوانان ايران موفق شدند با پيروزي 
۱5 بر ۱۲ در ست پاياني، براي نخستين بار 
بر سكوي قهرماني جهان بايستند. اتفاق 
شگفت انگيز و بي نظيري كه همه ي ما را 
به آينده ي واليبــال اميدوارتر مي كند و 
اميدوار مي مانيم تــا روزي كه تيم ملي 
بزرگ ســاالنمان را بر ســكوي قهرماني 

جهان تماشا كنيم.
گفتني اســت در پايان اين رقابت ها، 
»اميرحســين اســفنديار«، كاپيتــان 
۲0ساله ي كشورمان و عضو تيم پيكان، 
به عنــوان باارزش تريــن بازيكــن جام 
شناخته شد. »مرتضي شريفي«،  بازيكن 
۲0ســاله ي اروميه اي و عضو تيم ورونا، 
در كنار »َدنيِيلِه الويا« از ايتاليا به عنوان 
بهترين آبشارزن پشت خط انتخاب شد و 

»محمدرضا حضرت پور« ۲0ساله و عضو 
تيم سايپا، به عنوان بهترين ليبروي جام 
برگزيده شــد. ناگفته نماند كه در بازي 
فينال، »پوريا يَلي«، اميرحسين اسفنديار 
و مرتضي شــريفي، هركــدام به ترتيب 
موفق شــدند ۲3، ۲۲ و ۱8 امتياز براي 
ايران كســب كنند و نگاه همه را متوجه 

قدرت و تكنيك خود بسازند. 
اما شكي نيســت كه در اين قهرماني 
باارزش، همــه ي بازيكنان تيم، از »برديا 
سعادت« ۱7ســاله و عضو باشگاه درنا، 
به عنــوان كوچك تريــن عضــو تيم، تا 
كاپيتان اسفنديار و »بهروز نوري عطايي« 
ســرمربي خوش فكر تيم ملــي جوانان 
سهم داشتند و اين افتخار بزرگ با همت 

همه ي آن ها شكل گرفته است.
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میــان همــه ی اتفاقــات شــلوغ و 
مشــغله های کوچک و بــزرگ روزمره، 
گاهی یــک خلــوت ســاده ی کوچک 
و آرام، زیر ســایه ی یــک درخت توت و 
روی چمن هایی که تــازه آب خورده اند، 
همان قدر می چسبد که خوردن یک تکه 

کیک شکالتی روی صندلی یک کافه.
گاهی الزم نیســت چیــزی خورد یا 
همراه کسی بود یا مکانی شیک را انتخاب 
کرد. گاهی خیلی ســاده بایــد تنها بود، 
برای داشــتن خلوتی بی رودربایستی با 

خوِد خودمان... 
گاهی هرکســی نیاز دارد با خودش 
خلوت کند. روبه روی خودش بنشیند و 
به آن چه گذشته فکر کند... من هم از این 
خلوت ها زیاد دارم و دیشب برای اولین بار، 
یک نفر مهماِن خلوتم شد... البته سرزده 
نیامده بود. خودم می خواستم او باشد تا 
خیلی جدی حرف هایــم را بهش بگویم، 
سر وقت آمد. از زمان غیر از این نمی توان 

انتظار داشت...
نمی خواستم ازش تعریف کنم یا الکی 
قربان صدقــه اش بروم، اتفاقــاً برعکس؛ 
می خواستم دلخوری هایم را سرش هوار 
بکشم... چرا نمی توان زمان را محکم در 
آغوش کشید تا پیش ما بماند... نرود... چرا 
مثل یک مشت آب می ماند، که تا مشتت 
را باز می کنی که خوب تماشایش کنی، 
فقط اثرش را می بینی. خودش  نیســت، 
یعنی خودش نمانده... چرا تا می آیی یک 
حس خوب را مزه مزه کنی، چیزی برای 

خلوِت من
مزه مزه کردن وجود ندارد... 

تا به خودم آمدم، رفته بود... من دقیقاً 
می خواستم بحث را به همین جا بکشانم 
که چرا تا آدم می فهمد؛ وقتش رســیده 
به خودش بیاید، او می گذارد و می رود... 
ولی کارش را خوب بلد اســت و درست 

همین موقع رفت...

توی دلم می گویم چی می شــد اگر 
به اندازه ی شــنیدن یک جمله ی دیگر 
می ماندی تــا حرِف آخــرم را بزنم و یاد 
قیصر امین پور می افتــم: »حرف های ما 
هنوز ناتمام... تا نگاه می کنی وقت رفتن 

است«...
مهمانم رفته بود و مــن حاال مهماِن 

خوِد خودم بودم. چرا زمان، مثل مسافری 
همیشه آماده می ماند که فقط می رود... 
و تنها دل خوشــی اي که برایــت باقی 
می گذارد، خاطره  و رد حضورش است؟ 
چه خوب گفته شفیعی کدکنی: »به کجا 

چنین شتابان؟«
چرا خیلــی کوتاه، توقــف نمی کند، 

کوله بارش را زمین نمی گذارد؟ اصاًل چرا 
به خودش استراحت نمی دهد؟ قبول، اگر 

او به استراحت نیاز ندارد؛ ولی ما چی؟
ما حق داریــم یک وقت هایی بغلش 
کنیم، نگه ش داریم تا بماند، تا آن حِس 
خوب را با خودش نبرد. تا یک دل ســیر، 
شیرینِی بودنش را بچشیم... چرا او می رود 
و می بَرد و حسرتش را می گذارد؟! چرا با 

ماندن، میانه ای ندارد؟
خودم، جواب مرا می دهد: آن همه وقت 
که بود، چرا حرف آخــرت را نزدی؟ فکر 
کردی قرار اســت تا هروقت تو بخواهی، 
پیشــت بماند؟! زیر گوشــم، آه عمیقی 
می کشد و زمزمه می کند: می دانم، »باز 
هم همــان حکایت همیشــگی! پیش از 
آن که باخبر شــوی لحظــه ی عزیمت 
تو ناگزیر می شــود«*. بعد کمی نگاهم 
می کند و از پوست شــاعرانه اش بیرون 
می آید: »ِکی می خواهــی بفهمی، اونی 
رو که برای آخرش کنار گذاشتی، همون 
حرف آخرت رو، بایــد اول بزنی، قبل از 
این که بــره... اآلن فهمیــدی یا دفعه ی 
بعد هم می خواهی همیــن کار رو تکرار 

کنی؟!«
نگاهش می کنــم: چه قدر امکان دارد 
دفعه ی بعدی هم وجود داشــته باشد؟ 
و یــادم می آیــد: »ای دریغ و حســرت 
همیشــگی، ناگهــان چه قــدر زود دیر 

می شود!«*

* سطرهايي از شعر قيصر امين پور

دارچین
آویشن 

بهار نارنج
گل سرخ

تکه ای از بهار است
                    آشپزخانه ی مادربزرگ

»هیکل چــاق و قوزدار، ســِر تاس و 
گوش های کشــیده، دســت های پهن 
و پاهــای الغر در کنــار ابروهای خیلی 
هشتی، چشــم های خیلی سرخ و دماغ 
خیلی عقابی. تــازه هروقت کــه اراده 
می کردند، بزرگ و کوچک می شدند...«

گنامینوهــا همه جا هســتند! تخم 
آن ها در وجود آدمــی تبدیل به جوجه 
می شود، رشــد می کند و از راه اشک یا 
بزاق به بیرون از بــدن راه می یابد. از آن 
پس شروع می کنند به وسوسه کردن در 
گوش های آدمی و... »گنامینوها قدر آدم 

را نمی دانند!«
شهرک نشــین ها مدت هاســت که 
روشــنایی روز را به چشــم ندیده اند. 

همه چیز زندگِی آن ها دگرگون شــده. 
بی اختیار، شــب ها بیدارند و روزها در 
خواب. انجام تمام کارهای زندگی شان 
هم به شــب موکول شــده است، حتی 
رفتِن به مدرسه. البته این زندگِي شبانه 
هم ماجراهاي خودش را دارد. هرشــب 
رأِس ساعت 10 شب، یک نفر که اهالي 
نمی دانند کیست، آژیر خاموشی شهرک 
را به صدا در مــی آورد و تمام خانه ها در 
خاموشــی فرو می روند؛ همه ی خانه ها 
به جز یک خانه. به ایــن ترتیب همه ي 
ساکنان شهرک ناگزیرند براي زندگِي 
شــبانه ي خود به آن  خانه یا اطراف آن 

بروند و...
ظاهراً زندگي به این روال ادامه دارد، 
اما در الیه اي دیگــر اتفاق هاي 
دیگري هم دارد رخ مي دهد. قرار 
است »کالس انتخاب« تشکیل 
شود و گیو، گندم، برزین و ناردون 
چهــار دانش آمــوزی هســتند 
که بــرای حضــور در  این کالس 

فراخوانده شده اند. 
این چهــار نفــر،  دانش آموزان 
درس خوان و ممتاز مدرسه نیستند، 
اما آقا معلم ســابِق مدرســه بنا به 
دالیلی، دســت روی این چهار نفر 
گذاشته است. در جلسه ی اول، بچه ها 
داستان رانده شدن شیطان را از زبان 
آقا معلم می شــنوند و آهسته آهسته 

نســبت به حضور گنامینوهــا یا همان 
فرزندان ابلیس، و نقــش آن ها در پدید 
آمــدن تاریکی شــهرک، آگاهــی پیدا 

می کنند.
این چهار نفر قرار است به کمک آقا 
معلم، برای بازگشــت روشــنایی، قدم 
بردارند. جنگ آن ها یک جنگ رو در رو 
با گنامینوها نیست، چرا که راه دیگری 
برای رسیدن به هدفشان وجود دارد. راه 
دیگری که پیش ِ رویشــان هست اتفاقاً 
خیلی هم دور نیســت و آن ها برای این 
کار، فقط تا رسیدن به شبی مخصوص 
فرصت دارند؛ شبی که در آن، همه دست 

به دعا خواهند برداشت...
»گنامینوها قــدر آدم را نمی دانند« 
رمانی است به نویسندگی »مریم راهی« 
که با ســبکی تازه به یک مفهوم دینی 
مي پردازد. از نظر برخــی منتقدان این 
رمان را می توان یک اثــر فانتزی دینی 
دانســت و از نظر برخی دیگر، در رمان 
نمی توان بــا نگاهــی فانتزی ســراغ 
موضوع هاي دیني رفت. با این حال مریم 
راهی در این داســتان توانسته است با 
پرهیز از کلیشه نگاری، به برخی مفاهیم 

دینی بپردازد. 
این رمان 237 صفحه اي را انتشارات 
نیستان )22۶12۴۴3( به قیمت 15هزار 
تومان در دســترس دوست داران کتاب 

قرار داده است.

  مرضيه کاظم پور

مادربزرگ
  راضيه )پاييز( احمدي

روايتي تازه از رويارويي با گنامينوها
  ياسمن مجيدي

ف
كو

الي
ر ب

اث



براي اين كه هنرمند باشيم، حتمًا الزم نيست دستان و انگشتان ماهري داشته باشيم؛ گاهي 
مي شود فقط با فكري خالق و چشم هايي تيزبين، ايده ها و تصويرهاي هنرمندانه اي خلق كنيم. 

درست مثل آثار »فرانسوآ دورالن«، هنرمند فرانسوي. 
هرهنرمندي روش خاص خودش را براي بيان هنر دارد و فرانسوآ دورالن هم با استفاده از 
هنر ديجيتال، ديدمان را نسبت به جهان اطرافمان عوض مي كند. او با نگاه تيزبين و متفاوتش 
به دنياي اطراف، زاويه هايي را پيدا مي كند تا با شخصيت هاي داستاني و كارتوني و چهره هاي 

شناخته شده شوخي كند. 
دورالن با تلفيق عناصر جهان اطرافش، تصاويــري رؤيايي، بامزه و خنده دار خلق مي كند و 
هرروز آثار شگفت انگيز خود را در صفحه ي اينستاگرامش براي 200هزار هوادارش به اشتراك 

مي گذارد.

عكاس عجيب!
نگاهي به دنياي عجيب و غريب  »فرانسوآ دورالن«

آرشفرخزاد

56پنجشنبه،10مرداد1398،سالنوزدهم،شمارهي19الكترونيك
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دور گردون دست ماست

يك عالم سرسبزي

گرمای نیمه های مرداد،

کی می رسد

به گرد پای داغت؟
وانيا اميری
17ساله از پرديس

نقطه

جایی نداشت

فقط همیشه ویرگول

گاهی عالمت سؤال

گاه جای خالی

آموزگار گفت: نقطه سرخط

تازه فهمیدم

از نو شروع کردن یعنی چه!
مهشين عسگري
14ساله از پرديس

دل تنگی 

دیدن چهره ی توست،

در صورت همه ی آدم ها
مهال صفايی
16ساله از مشهد

مِن قد بلنِد الغر

و تِو قد کوتاِه چاق

بهترین َده دنیا را مي سازیم

کنار هم...
زهرا وطن دوست
خبرنگاري افتخاري از رشت

اســباب و اثاثمان را بــار زدیم و راه 
افتادیم ســمت خانه ی مادربزرگم. در 
آزادراهی که مقصد نهایی اش رشت بود، 
بابا نزدیک تابلوی کوچک ســبزی زد 
کنار. رویش نوشته شده بود: »روستای 
نصفــی*«! گفت شــنیده این جا جای 

خوشگل و سرسبزی است. 
هرچند متری که مي رفتیم، دلمان 
می خواست از ماشــین پیاده شویم و 

چیلیک چیلیک عکــس بگیریم. بافت 
روســتایی و خانه های ویالیــی در دو 
طرف جــاده، زمین هاي کشــاورزي، 
دام ها، درخت ها و بوته ها و گل هایي که 
اسمشان نمي دانســتم. برای بچه هایی 
مثل مــن که بیــش از نیمی از ســال 
تــوی دود تهران غوطه وریــم، آن قدر 
لذت بخــش بود که دوربین به دســت 
زدیم به دل جاده. پیــاده روی در یک 

جاده ی پیچ در پیچ و سرباالیی تند در 
میان این همه سرسبزی می چسبید. 

کم کم به انتهاي مسیر می رسیدیم 
که صدای شرشر آب شــنیدیم.  بعد از 
گرما و خستگي، هیچ چیز بهتر از دیدن 
چشمه اي نبود که با درخت های تنومند 
محصور شده اند. گوشــی و دوربین  را 
همان جا انداختیم و شــاالپی پریدیم 
توی آب. اولش استخوان هایمان یخ زد 
از سرما. کلی طول کشید تا بدنمان به 

سرمای آب عادت کند. 
اما یک چیزي هم باعث  شــد کلی 
غصه بخورم. اگر گفتید وسط لذت بردن 
از طبیعت چی توی ذوق می زد؟ زباله! 
وسط آب، البه الی شاخ و برگ درخت ها 
و از همه تأسف بارتر درست کنار سطل 

زباله هاي خالی! 
خالصه، آب بازی با آب یخ توی یک 
عالم سبزی و زیبایی، خستگی درکردن، 
نشستن با لباس های خیس توی آفتاب 
و خشک شــدن، گرفتن ســلفی های 
جورواجور، پست های محیط زیستی با 
هشتگ #طبیعت_را_دوست_بداریم، 

حاصل سفر آن روز بود.
متينه خداوردي
17ساله از تهران

* روســتای نصفی، هم جوار روســتای 
آلش دشت از توابع شهرســتان رودبار 

استان گيالن است.

قهرمان داســتان، جوانی دریانورد و ساده دل اســت که قرار است به زودی 
به مقام باالیی برســد و قصد دارد با دختری زیبا ازدواج کند. اما حســادت ها و 
دسیسه های رقیبانش باعث مي شود به دام بیفتد و بهترین سال های عمرش را 

در زندان تلف کند. 
او در زندان با دانشمندی باهوش آشنا می شود و زندگی اش متحول می شود. 
پس از مدتی از زندان فرار می کند و با یافتن گنجی که دانشــمند نشانی اش را 

داده، به ثروت می رسد و برای انتقام به زادگاهش برمی گردد.
این داستان، قوی و پرماجراست و تاریخ فرانسه در زمان ناپلئون در آن روایت 

می شود. در این کتاب ارزش های انسانی 
بازگو می شــود و به خواننده درس های 

زیادی می دهد. 

کنت مونت کریستو
)نسخه ی کوتاه شده(

نویسنده: الکساندر دوما
مترجم: شایسته ابراهیمی

ناشر: انتشارات گاج
تلفن: 0216420

اميرحسين خزايي
16ساله از شهرري

تصويرگري: عطيه عرب
16ساله از شهرري

روسیاهی ها سرایت کرد از مویت به من

داده ای پر درد، اما نوش دارویت به من

آرشی در خویش پنهان کرده ای، با هر نگاه

می زند تا مرز جانم تیر، ابرویت به من

بی تو یک تک بیت و با تو چند دیوان! این چنین

شعر ها الهام شد از طبع نیکویت به من

از میان نقطه های این جهان من دل خوشم

با سمرقندی که داده خال هندویت به من...
مهسا حيدري، 16ساله از فريدون شهر

دل خوشي
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موزهيهنرهايمعاصرنوسازيميشود
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اين روزها ساختمان موزه ي هنرهاي 
معاصر تهران در دســت بازسازي است. 
اين بنا، از بناهاي زيباي شهر تهران است 
كه در سال 1356 ساخته شده،  شكلي 
حلزوني دارد و با الهام از معماري ايراني  

و معماري مدرن طراحي شده است. 
در بناي مــوزه ي هنرهــاي معاصر 
تهران، عناصر  معمــاري  كهن ايراني، 
مانند بادگيرها، هشــتي ها و... به خوبي 
لحاظ شده؛ البته به شكل ميني ماليستي. 
شايد بپرسي سبك ميني ماليستي ديگر 
چيســت؟ اگر به ديدن موزه ي هنرهاي 
معاصر برويــد، مي بينيد كــه مصالح و 
بتن هاي ايــن ســاختمان قابل رؤيت 
است. ما در يك داالن مارپيچي حركت 

مي كنيم و به گالري ها مي رسيم. 
در بخشي از ساختمان، استخري پر 
از روغن وجــود دارد، اثر هنرمند ژاپني 
»نوري يوكــي هاراگوچي« به نام »ماده 
و اثر«. هاراگوچــي يك بار به تهران آمد 
و از اين اثر ديدن كرد. اين اثر ســكوت 
و ســكون خاصي دارد. ما در اين موزه، 
آثار زيبايــي از »توني كرگ« و كارهاي 
»علي اكبر صادقــي« را هم ديده ايم و با 
نحوه ي كاركردن اتوپينه آشنا شده ايم. 

 اين موزه، يك گنج درست و حسابي 
دارد؛ گنجينه ي بي نظيري از آثار نقاشان 
و مجسمه سازان بزرگ. آثار گنجينه هم 
گاهي به نمايش درآمده و دوست داران 
هنر توانســته اند آثار هنرمندان بزرگ 

جهان را تماشا كنند. 
موزه ي هنرهاي معاصر، جامع ترين 
و مهم ترين گنجينه  ي هنــر مدرن در 
خارج از اروپا و آمريكاي شمالي به شمار 
مي آيد و مالك يكــي از 10 مجموعه ي 
مهم هنر نوگرا در دنياست. در اين موزه، 
آثار مهمي از هنرمنــدان جنبش هاي 
هيجان نمايــي انتزاعــي، پــاپ آرت، 

پيسارو را از نزديك ديديم. خب معلوم 
اســت موزه اي كه گنجينه ي بي نظيري  
در آن نگه داري مي شــود، بايــد از نظر 
گرما، سرما، رطوبت و كاًل تهويه ي هوا، 
عالي و در برابر آتش سوزي ايمن باشد. 
براي همين، اين روزها موزه ي هنرهاي 
معاصر در حال بازسازي است و تا به حال 

60 درصد آن بازسازي شده است.
»احســان آقايــي«، مديــر موزه ي 

هنرهــاي معاصــر در گفت وگــو بــا 
هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: »بعد از 
بازسازي فضاي فيزيكي موزه، به نوسازي 
بخش نرم افزاري موزه خواهيم پرداخت.«

او از مخاطبان نوجوان موزه مي گويد 
و خبر خوبي مي دهد: »با توجه به اين كه 
بخشــي از مخاطبان مــا دانش آموزان 
هســتند، مي خواهيم كانــون كودك و 

نوجوان را در اين موزه داشته باشيم.« 
مديــر مــوزه ي هنرهــاي معاصر  
مي گويد: »طبق اســنادي كــه داريم، 
مهر1356 با فشــار حاكميــت وقت، با 
اين كه پروژه ي ســاخت تكميل نشده 
و در بخش هايي هنوز نيمــه كاره بوده، 

موزه ي هنرهاي معاصر افتتاح شد. مثاًل  
در بخش كتاب خانــه ، هنوز دريچه هاي 
كانال هوا راه اندازي نشــده بود و پشت 
درپوش ها،  هيچ كانال  هوايي نيســت. 
قرار بــوده در فــاز دوم  ظريف كاري ها 
انجام بشــود، اما بــا دگرگوني هايي كه 
پيش مي آيــد پروژه متوقف مي شــود. 
حوزه ي نرم افزاري موزه هم  همين طور 
است و كارهايي كه بايد انجام مي شد به 

سرانجام نرسيد.« 
آقايي هم چنين مي گويــد: »موزه، 
هويــت بصري نــدارد، امــا در همه ي 
دنيــا، موزه ها هويت بصــري دارند؛ در 
ســربرگ هايي كه قبل از انقالب براي 
موزه طراحي شــده، فقط نــام موزه ي 
هنرهاي معاصر تهران نوشته شده و بعد 
از انقالب اسالمي، »جواد پويان«، لوگو 
را طراحي مي كند كــه  باز هم  ارتباطي 
با هويت بصري موزه نداشــته است. با 
هدايت مديركل دفتر هنرهاي تجسمي، 
هادي مظفــري، تصميــم گرفتيم كه 
برنامه هاي   نرم افزاري مناســبي براي 

موزه تدارك ببينيم. الزم است سازمان 
موزه به لحــاظ كاري بازنگري شــود. 
ســازمان اداري  موزه بر وجه هنري اش 
غالب شــده و گويي يك اداره اســت تا 
موزه. در اين سال ها ما  نمايشگاه گردان 
)كيوريتور( نداشتيم. البته مدير هنري 
داشــتيم؛ مثل »يعقــوب امداديان« يا 
»غالمرضا نامي« كه بازنشسته شده اند. 
اما سعي مي كنيم بعد از اتمام نوسازي 

ســاختمان موزه، به نوسازي نرم افزاري 
موزه هم بپردازيم.«

به زودي در اين موزه، بانك اطالعات 
كاملي از آثار را هم خواهيم ديد كه چه 
آثاري و با چه شناسنامه اي در اين موزه 
نگه داري مي شــوند. جالب است بدانيد 
كه ســايت موزه هم در حال بازســازي 
است و كاًل با امكانات تازه در درسترس 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.

 فريبا خاني

ميني ماليســم، مفهومي و فتورئاليسم 
قرار دارد. در گنجينــه ي دائمي موزه، 
بيش از سه هزار اثر ارزشمند از نخبگان 
هنرهاي تجسمي نگه داري مي شود كه 
نزديك به 400 اثر از بين آن ها، ارزشي 
استثنايي دارند. از جمله آثار مهم موزه، 
مي توان به كارهاي شــاخصي از گوَگن، 
ُرنوار، پيكاسو، ماگريت، ارنست، پوالك، 

وارهول، لُويت و جاكومتي اشاره كرد. 
اين موزه راز و رمز هايــي دارد و اگر 
خواننده ي پي گير هفته نامه ي دوچرخه 
باشيد، يادتان هست كه يك بار گزارشي 
از گنجينه ي موزه داشتيم و آثار بي نظير 
خوان ميرو، پيكاســو، فرانسيس بيكن و 
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