اخبار

شــهــرســتــانهــا

حوادث

 2کشته در تصادف مرگبار
 3موتورسیکلت
محمــودی /فرمانده پلیــس راه ســرخس از حادثه
مرگبار تصادف سه دســتگاه موتور سیکلت در جاده
ابراهیم آبادسرخس خبر داد که به فوت دو نفر منجر
شد.بهگزارشخراسانرضوی،سرهنگعرفانیدر
تشریح این خبر گفت:در این حادثه که دوشنبه شب
درجادهروستایابراهیمآبادشهرستانسرخسرخ
داد،دوموتورسیکلتکهازاینروستابهسویشهردر
حرکت بودند ،با موتورســیکلت دیگری که در جهت
مخالف در حرکت بود ،برخورد کردند .وی افزود :بر
اثر این تصادف یک نفر در دم جان باخت و سه نفر نیز
مجروحوبهبیمارستانلقمانحکیمسرخسمنتقل
شدندکهیکیازمجروحاننیزدراینبیمارستانجان
خودراازدستداد.فرماندهپلیسراهسرخساضافه
کرد:ازآنجاکهاینمحورروستاییمشکالتیدارد،
الزم است رانندگان عبوری احتیاط کنند تا از وقوع
چنینحوادثدلخراشیجلوگیریشود.درخورذکر
است،در اینمحورکهمسیرترددپنجروستایبزرگ
وپرجمعیت منطقه وجاده مرزی است ،روزانه صدها
خودرو و به خصوص موتور ســیکلت تردد دارند.این
جاده که از سال  93پروژه تعریض آن شروع شد ،در
مرحلهاولتنهاچهارکیلومترازسمتشهرتاروستای
ابراهیم آباد آماده شــد و بقیه تا روســتای کندکلی تا
کنونبهحالخودرهاشدهاست.

مرگ دلخراش عابر پیاده
در تصادف با کامیون

شجاعی مهر/درحادثه ای دلخراش یک کامیون
در بولوار رســالت غربی نیشــابور عابر پیــاده ای را
زیر گرفت و موجب مرگ وی شــد.رئیس ســازمان
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری نیشابور
در تشریح این خبر گفت :با اعالم حادثه گیر کردن
فــردی در زیــر گاردن کامیون ،یــک تیم نجــات از
ایســتگاه یک و یک تیم از آتش نشــانان ایستگاه 2
به محل اعزام شدند .ســید مهدی حسینی افزود:
متاســفانه عابــر پیــاده قبــل از رســیدن نیروهــای
امدادی فوت کرده بود و نجات گران آتش نشان پس
از رسیدن به محل و بررسی موقعیت حادثه اقدام به
رها سازی جسد متوفی از زیر کامیون کردند.
وی بیان کرد :علت حادثه توســط پلیــس راهور در
دست بررسی است ولی این حادثه زمانی رخ داده
بود که کامیون در حال عبور از عرض پیاده رو برای
ورود به انبار ضایعات بود.
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3سال از درگذشت استاد سبزواری گذشت

پدر شعرانقالب  ،نه روزی دارد و نه المانی

• وعده های مسئوالن برای استاد
سبزواری محقق نشده است

گزارش
کالته

سه سال از درگذشــت اســتاد حمید سبزواری
مشــهور به «پــدر شــعر انقــاب» مــی گذرد اما
تاکنون وعــده های مســئوالن در خصوص ثبت
روزی به یاد او در تقویم رســمی کشــور ،ساخت
المانــی در آرامگاه اســتاد ســبزواری ،فرهنگ
سرا و  ...محقق نشده است .به گزارش خراسان
رضوی ،حســین آقا ممتحنی معــروف به حمید
ســبزواری در ســال  ۱۳۰۴در ســبزوار به دنیا
آمد .اســتاد حمیــد ســبزواری که به «پدر شــعر
انقالب» شــهرت یافته و شــاعر اشــعار مختلف
حماسی ،عرفانی اعم از قصیده ،غزل ،دوبیتی،
رباعی و شــعر نو اســت در سحرگاه شــنبه ۲۲
خــرداد  ۱۳۹۵در  ۹۱ســالگی در یکــی از
بیمارستانهای تهران چشم از جهان فروبست
و در روز  ۲۶خرداد در بوســتان جانبازان شــهر
سبزوار به خاک سپرده شد.
• گذری بر دوران کودکی و جوانی استاد
سبزواری

پدرش عبدالوهــاب و پدر بزرگــش مال محمد
صادق ممتحنی نیز هر دو شاعر بودند و استاد
سبزواری اصول شاعری را از پدر خود آموخت
که در بزرگ ســالی نابینا شــده بــود .از آن جا
که مادرش بانویی باســواد بــود و تمام حروف
را در دوران پیش از مدرســه به او آموزش داده
بــود وقتی به مدرســه رفــت در کالس اول می
توانســت بســیاری از کتاب هــا را بخواند  .وی
در ســال  1311در هفت ســالگی به مدرســه
رفــت و در مدرســه شــیخ حســن داورزنی که
مدرســه مردمی بود بــه تحصیل علــم و دانش
مشغول شد.
حمید سبزواری از  14سالگی شروع به سرودن
شــعر کرد و اشــعارش را در دفتری با نام «فریاد

اعتراف سارقان مسلح به ۱۸فقره سرقت در فریمان
اصغری/فرماندهانتظامیاستانازدستگیریگردانندگانبانددستبردبهخانههایمسکونیومغازه
هادرفریمانومشهدوهمچنینرمزگشاییاز ۱۸فقرهسرقتباکشفاموالمسروقهویکقبضهاسلحه
خبرداد.سردارمحمدکاظمتقویگفت:درپیگزارشسرقتهایسریالیازخانههایمسکونیومغازه
هادرشهرستانفریمانومشهدوبررسیشیوهوترفندسارقاندستورهایالزمبرایپیگیریموضوعصادر
شد .سردار تقوی گفت :مأموران انتظامی فریمان با رد زنی های گسترده اطالعاتی و پس از هماهنگی
با مقام قضایی چهار گرداننده اصلی این باند حرفه ای سرقت را در فریمان و مشهد دستگیر کردند .وی
گفت:دربازرسیازمخفیگاهسارقان،وسایلسرقتیازخانههایمسکونیومغازههابهارزشدومیلیارد
ریالبههمراهیکدستگاهخودروینیسانسرقتیدارایسابقهسرقتازاستانسیستانوبلوچستانو
یکقبضهسالحجنگیوتعدادیفشنگکشفوضبطشد.ویدرپایانگفت:متهمانکهدربرابرادلهو
شواهدموجودراهیجزبیانحقیقتنمیدیدنددربازجوییهایاولیهتاکنونبه ۱۸فقرهسرقتازخانه
هایمسکونیومغازههایشهرمشهدوفریماناعترافکردهاندوتحقیقاتازاینباندمسلحادامهدارد.

نامه» می نوشت که بیشــتر اشعارش اجتماعی
بود .این شعرها بیشتر به علت جریان های سال
 1320و ورود متفقیــن بــه ایــران و مشــکالت
اقتصادی و معیشــتی بود .وی ابتدا به ســرودن
تصنیف پرداخت که در آن زمان معمول و مرسوم
شــده بود و آن را در کتاب فروشی می فروخت.
حمید سبزواری با شرکت در آزمون استخدامی
آموزش و پرورش بین  80نفر رتبه سوم را کسب
کرد .او در ســال  1331ازدواج کرد و یک سال
بعد از ازدواج ،کودتای  28مرداد  1332برای
او گرفتــاری هایی به وجــود آورد و تحت تعقیب
قرار گرفــت .چندی متــواری بود و مدتــی را در
اسفراین سپری کرد .بعد از انقالب ،ضمن کار
دربانک،برایانقالبشعروشعارمیساختکه
در راهپیمایی ها و نماز جمعه خوانده می شــد.
یکی از این شــعرهای معروف «آمریکا ،آمریکا،
ننگ به نیرنگ تو» بود.
حمید ســبزواری بعدها احســاس کــرد که باید
کامال در خدمت انقالب باشــد و از طریق شعر و
ســرود انقالبی حرکت کند به این دلیل خود را
بازنشسته کرد و به صدا و ســیما رفت .از استاد
حمید ســبزواری تاکنون هشــت مجموعه شعر

با عنوان های سرود درد ،سرود سپیده ،کاروان
ســپیده ،یاد یــاران ،گزیــده ادبیــات معاصر ،به
رنگ درآمده دشمن ،سرودی دیگر و در آبان ماه
سال گذشته نیز مجموعه شعر این بانگ آزادی
با همکاری ســازمان بســیج هنرمندان به چاپ
رسیده است.
• پدر شعر انقالب در غربت بی توجهی
مسئوالن شهری

با گذشت سه سال از درگذشت پدر شعر انقالب
امــا او همچنــان در زادگاهــش در غربت به ســر
می بــرد چراکه مســئوالن شهرســتان ســبزوار
وعده داده بودنــد که ثبت روزی به یاد پدر شــعر
انقالب در تقویم رسمی کشــور ،ساخت المانی
در آرامگاه اســتاد ســبزواری ،فرهنگ ســرایی
شامل موزه ،کتابخانه ،سالن های نمایشگاهی و
تاالر اجتماعات و  ...محقق شود اما هیچ کدام از
وعده های مسئوالن شهری محقق نشده است.
اســتاد ســبزواری شــخصیتی ملی و تاثیر گذار
در انقــاب اســامی بوده و مســئوالن بــا توجه
به شــان و جایــگاه وی بــرای تحقق وعــده های
نا تمام بشتابند.

فرزند ارشد استاد ســبزواری در خصوص تحقق
وعده ها برای ایجاد موزه ،بازسازی منزل قدیمی
و ایجاد فرهنگ سرا به خراســان رضوی گفت :با
گذشت سه ســال از درگذشت اســتاد سبزواری
مشــهور به پدر شــعر انقالب اتفاق خاصــی برای
تحقق ایــن موضوعــات نیفتاده اســت .محســن
ممتحنــی با اشــاره بــه واگــذاری منــزل قدیمی
استاد سبزواری برای بازسازی به دانشگاه حکیم
سبزواری ،افزود :شنیده ایم که در روز های اخیر
گروهی بــرای بازســازی به منــزل قدیمــی رفته
اما هنوز فرصت نشــده کــه ببینیم چــه اقداماتی
انجام شــده اســت .وی با بیان این که ما شــنیده
ایم مســئوالن صحبت هایی در خصوص احداث
المانوموزهاستادسبزواریمطرحکردهاندولی
تاکنوناقدامعملیندیدهایم،بیانکرد:قرارشده
درمراسمگرامیداشتسومینسالروزدرگذشت
اســتاد ســبزواری صحبت هایی در خصوص این
موضوعــات بــا مســئوالن داشــته باشــیم .فرزند
ارشد استاد ســبزواری ادامه داد :خانواده استاد
ســبزواری نمی خواهــد هزینــه زیادی بــر دوش
مســئوالن باشــد و می دانیم وضعیــت اعتباری و
مالی خوبی در کشور نیست و مســئوالن با توجه
به وضعیت مالــی و اقتصادی در خصوص اســتاد
سبزواریتصمیمگیریکنند.ممتحنیهمچنین
در خصوص آثار منتشــر نشــده استاد ســبزواری
گفت :تعداد آثار چاپ نشده استاد سبزواری زیاد
استوبخشیازاینآثاردرسالگذشتهباهمکاری
ســازمان بســیج هنرمندان به چاپ رسیده البته
بنده نمی خواستم که آن ها به چاپ برسانند .وی
افزود :تعداد زیادی از آثار اســتاد سبزواری بدون
چاپ مانده و نیاز به تشکیل شورایی دارد تا اشعار
را بررسی کنند .فرزند ارشد اســتاد سبزواری در
خصوص اشــیای به جا مانــده از پــدرش ،تصریح
کرد:بخشیازاشیایبهجاماندهاستادسبزواری

بهموزهشهرستانسبزوارمنتقلشدهوبقیهاشیا
نیز موجود اســت و مســئوالن هر زمان بخواهند،
تحویلمیشود.
• ارسالطرحتوجیهیثبتروزشعرانقالببه
شورایفرهنگعمومیکشور

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی سبزوار نیز
با بیان این که نام گذاری یک روز در تقویم رسمی
کشــور به یاد اســتاد ســبزواری یکی از مطالبات
اهالیفرهنگوهنراست،افزود:بهپیشنهاداین
اداره و مصوبه شــورای فرهنگ عمومی سبزوار و
استان،طرحتوجیهیثبتروز 22خردادهمزمان
با ســالروز درگذشت اســتاد حمید ســبزواری به
عنوانروزشعرانقالببهشورایفرهنگعمومی
کشور ارسال شده است .رضا شجاع مقدم افزود:
امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد چراکه اســتاد
ســبزواری در دوران قبل و بعد از پیروزی انقالب
اسالمی با اشــعار حماسی خود خدمات شایسته
ایراانجامدادهاست.
• ثبتیکروزبهیاداستادسبزواریدردست
پیگیریاست

نماینده مردم سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
داورزن ،ششــتمد و روداب در مجلــس نیزاظهار
کرد :استاد سبزواری شــخصیت انقالبی بود که
سابقهمبارزاتاوبهقبلازپیروزیانقالباسالمی
بازمیگرددوقبلازانقالببهدلیلفعالیتهای
سیاسیبهنوعیازکاربرکنارشد.علیسبحانیفر
افزود:دراوایلوپسازانقالباسالمیباسرودن
اشعار حماسی و انقالبی از جمله شعر «این بانگ
آزادی و خمینی ای امام» شور و هیجان خاصی را
درمیانمردمایجادکرد .ویدرخصوصثبت22
خرداد ماه به نام استاد سبزواری در تقویم رسمی
کشور،تصریحکرد:اینموضوعدردستپیگیری
استوامیدواریمباهمکاریدیگرمسئوالنمطالبه
اهالیفرهنگوهنرمحققشود.

