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آيا ميدانيد هزينه نان
خشكي كه در منطقه توليد
ميشود ساالنه چقدر است؟

 5/5ميليارد تومان
هزينه دورريز نان
در منطقه
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گفتوگو با خانم ژاپني كه
مديريت يك مهدكودك را
در منطقه ما به عهده دارد

چهارشنبه
 3مهر 1392
شماره 475
 16صفحه

تالش چندانی براي
شكوفايياستعداد
كودكان نميشود
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محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

مراسم بزرگداشت علیرضا قزوه  / 92/6/22 -عکس از حامد فرج اله

گفتوگوي اختصاصي با عليرضا قزوه ،به مناسبت سالروز دفاع مقدس

قطاريهرشبازايستگاهخاطرهاتميرودبهانديمشك!

كجا رفت تأثير س��وز دعا ،كجايند م��ردان بيادعا. ....
اي��ن ش��عر را بارها و بارها ش��نيدهايم و ش��ايد خيلي از
رزمندهها با خواندن و ش��نيدن آن اشك ريختهاند .شاعر
اين شعر ماندگار و دهها سروده تأثيرگذار ديگر سالهاي
دفاع مقدس ،عليرضا قزوه چهره نام آشناي ادبيات دفاع
مقدس اس��ت .كس��ي كه در س��الهاي اخير با سرودن
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شهرداريمنطقهانجامميدهد

قطعه«موالويال» نداشت به جمع شاعران منتقد پيوست.
كتاب«قطار انديمش��ك» گزيدهاي اس��ت از س��الهاي
ش��اعري قزوه و ترانههاي جنگ ازسال  ۱۳۶۳تا .۱۳۸۳
شعرهايي كه از نخلس��تان و خيابان شروع ميشود و به
قطار انديمشك ختم ميشود .خودش ميگويد كه قطار
انديمشك پارههاي روحش هستند و مثل بچههاي جنگ

ساخت پرديس كوهستاني در فرحزاد

دوستش��ان دارد».قطاري هر ش��ب/از ايستگاه خاطرهات
ميرود به انديمشك/قطاري هر شب/از ايستگاه جمجمه
ات/تا آتش چاههاي نفت/قطارهاي يك طرفه/با پردههاي
چفيه و باران/دريچههاي قلبت كه بسته ميشود/قطار به
تونل رسيده است/نفس كه تنگ ميشود/چفيه را با اشك،
خيس كن/شيميايي است/دلت كه ميگيرد/فوري بخواب/
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خمپاره است! /و پيش از آنكه ماسك خود را/به ماه تعارف
كني/نخل و ستاره را به عقب بفرست/قطار ،سوت ميزند/و
جوانيات برايش دست تكان ميدهد/قطار خالي است/ماه
لكوموتيو را ميراند/و فرشتهها/تو را و قطار انديمشك را/
به آسمان ميبرند»
صفحات  4و  5را بخوانید
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