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سعید آژده

سوگ نوشت

سال
 سال وحشت 

بود

عادت درستی نیست این همه مرده گاِن 
خویش را ســتایش کنیم. مبالغۀ بی حد ، 
ورود به اقلیم دروغ اســت. ذکِر َجَنِم خیر 
خــواِه قلی گله ) غولی گله ( امری عالی و 

پرعزت است، و نیاز به اغراق ندارد.

حقیقتا روشــنایِی رفتــار و آن دل صافِی 
آمــادۀ ســلیم بــه او اجــازه نمــی داد از 

حسادِت کور… سهمی ببرد .

مشــوق بود ، هرگز َســلبی برخــورد نمی 
کرد . مــن همیــن روحیۀ رهواِر ایشــان 
را دوســت می داشــتم ، مثل مرید ، مثل 
مقیمی . عهدنوجوانــی و جوانی من بود 
. از صمیم وجودش گفت: »جایزه فروغ 

ِآنقدر معلم بــود کــه دورادور هم در می 
یافتی باید آموزگار باشــد. از پیشــگامان 
بانــاِن  جریــان روشــنفکری و گهــواره 

نخسِت واژه ها در m.i.s بود.

مسجد ســلیمان ســتم دیدۀ بی پناه. از 
قضا جنب منطقۀ باســتانی »سرمسجد« 
می زیســت. هــر از گاه او را نیز مثل مأوا 
گرفته های قلوِب پرشور ) علی مقیمی ، 

مرید میرقائد ( می دیدم .
 نیمــۀ دهــۀ پنجاه خورشــیدی که من از 
درس و مشــق دورۀ دبیرســتان ، درمی 
رفتم به عشــق شــعر، کاووس را همان 
ایام دیدم. متعلق به نسل پیش از ما بود.

مسجد سلیمان ، اهالی فرهنگ و شاگردان 
او را سوگوار کرد

سید علی صالحی ، شــاعر برجسته ایرانی 
-که از دوســتان آن فقید ســعید است – در 
یادداشــتی اختصاصی یاد و نام او را گرامی 

داشت ،
یادداشــت این نویسنده و شــاعر تاثیرگذار 

جنوبی را در ادامه بخوانید؛

»کاووس ، مرید ، مقیمی «

            در رثاِی کاووس غولی گله:

روشــنایِی ســلوک اش را درک مــی کردم . 

خبر درگذشت استاد کاووس غولی گله ، 
از پیشگامان شــعر و ادبیات جنوب و از 
چهره های شــاخص زاگرس و مســجد 
ســلیمان ، اهالی فرهنگ و شاگردان او 

را سوگوار کرد.

نخبگان:خبر درگذشــت اســتاد کاووس 
غولی گله ، از پیشــگامان شعر و ادبیات 
جنوب و از چهره های شاخص زاگرس و 

یادنامه

»کاووس ، ُمرید ، مقیمی « 
نوشته ای از سید علی صالحی در رثای مرحوم استاد کاووس غولی گله

متبرک باد نام تو شاعر 
دو مرثیه 

در مدح حسین نجفیان و کاووس غولی گله
نوشته ای از دکتر سعید آژده

در پــی درگذشــت  اســتاد زبــان و ادبیات 
فارسی، مجموعه رســانه های نخبگان در 
پیامی این ضایعه را به خانواده وی و جامعه 

ادبی ایران تسلیت گفت. 
در این پیام آمده است:

با من بگو

وقتی که نگاه مرگ، علف را می سوزاند

آیا دوباره خواهی دید

کسی را که تالقی درخت و ستاره است

 
سال سال وحشــت بود… و لحن و صدای 
مــرگ، به صــدا و لحــن تمام زنــدگان می 
مانست و آن روایت شیطان از همه حکایت 

ها شگفت انگیزتر می نمود…
                                                     )ادگار آلن پو(

 خبر درگذشــت اســتاد کاووس غولی گله، 
اســتاد بازنشســته دانشــگاه آزاد اسالمی 
مسجدســلیمان مایــه تألــم خاطــر جامعه 
ادبی شــد. این بار کاروان مرگ یکی دیگر 
از فرزندان شایســته مسجدسلیمان را که 
از اســتادان بنام زبان و ادب فارسی بود با 
خود برد و شاگردان و دوستداران وی را از 
فیض حضور این استاد برجسته و پرتالش 

محروم کرد.
مجموعه رســانه های نخبگان درگذشــت 
این اســتاد فرهیختــه را به جامعــه ادبی و 
فرهنگــی ایران تســلیت عــرض می کند و 
برای ایشــان علو درجات در بارگاه خداوند 

کریم خواهان است….

براستی

اوست مرگ

آزادی من این است

که همدم و همسان او باشم
                                                            ) آدونیس(

امیدواریم غم آخرتان باشد

 
مجموعه رسانه های نخبگان

مدیر مسئول و صاحب امتیاز
دکتر سعید آژده

                            )مرثیه اول(

طلــوع آن به ســال هــا قبل برمیگــردد، به 
ابتدای مدنیت مسجدسلیمان و هیچ کس 
جز کاووس غولی گله نمی تواند پیرامون او 
قضاوت صحیح داشــته باشــد و هیچ کس 
جز او نمی تواند حســین را معرفی کند چرا 
که قطعــا این دو بــا هم تکمیل می شــوند 
البتــه هرگز کامل نمی شــوند مگر آنکه نام 
محمد علی شــیرعلی زاده را نیــز به آن ها 
اضافه کنیم که هر ســه با هم مثلث ادبیات 
اسبق مسجدسلیمان را تشکیل می دهند و 

همیشه با هم بودند......

او فقط یک شــاعر بــود و همین تعهد او به 
اجتماع باعث شده بود او همدرد محرومان 
شــهرش شــود/ تا عده ای به اشتباه  فکر 
کنند که او سیاسی است. نه! حسین هرگز 
سیاسی نبود. او یک مصلح بود یک انسان 
بود که به درک انســانیت رسیده بود و تمام 
طایفه اش بنوعی وامــدار واژه ها و حضور 

مانوس او با مشق هایش بود.

ســخت خودش را تقســیم دردهای طایفه 
اش کــرد . بــا غم آنــان گریســت و مرثیه 
سرود و با شادی آنان ،کمدین ترین کالس 
را از شادی و شعر ،تقسیم مردمی می کرد 
که هرگز بدون او کامل نمی شدند. نامش و 
بزرگی اش برای چند نفر رشک برانگیز بود 
....برای همین همواره در حضور او، آن ها 

به چشم نمی آمدند.

نام او را باید با نام مسجدســلیمان  و تاریخ 
مدنیت او تقریبا یکی دانســت او به بلندای 
تاریخ و در کشاکش زخم ها و درد های یک 
شهر کشــیده شــد تا در امروز که یک باره 

توقف کرد و )توقف همیشه تسلیم است(

او بعد از  آشــیرعلی اعتدالی )آکتور بزرگ 
اجتماعی مسجدسلیمان ( مطرح ترین نام 
در طایفه شــهنی بود که حضوری تاثیرگذار 
در عرصه اجتماع و ادبیات مسجدسلیمان 
محســوب می شد و یک نسل  به نظر سنی 
بزرگ تر از  شــاعران شعر موج ناب در این 
شهر است ،نسل او و غولی گله و شیرعلی 
زاده اشــعار زیادی نداشــت و تمام زندگی 
اش روی هــم رفتــه یــک مجموعه شــعر 
مــی شــود.....یک مجموعــه درد ....یک 
مجموعــه رنج.... او تمــام عمرش را وقف 

مردم شهری کرد که دوستشان می داشت 
و هرگز ترکشــان نکرد هرگــز دور از دقیقه 
های آنان نزیســت. ....آه چقــدر مرگ بد 
اســت/چقدر مردن بد است/هر روز که بر 
میخیزم و هر شب یک درخت تنومند از این 
زمین جدا می شــود و من اکنون با شنیدن 
مرگ او چقدر دلگیرم ..../و هم نســل من 
نبود اما همعصر من بود و سخت تالش می 
کرد به عصر من و نســل من برسد و سالم 
کند به این نســل و الحق کــه خودش را به 
نسل من رســاند اما خیلی سخت و دردناک 
و بما سالمی بلند داد و من هم از همینجا به 

او سالم می کنم......

ســالم حســین نجفیان. ســالم دوســت 
شاعر. سالم انســان .سالم استاد. سالم 

مصلح ،مهربان، معلم.

دربــاره او زیــاد چیــزی بــه ذهنــم و زبانم 
نمی رسد و دوســت دارم کمی تامل کنم و 
تمرکز کنم و به گذشــته برگردم و افسوس 
حاجتــی  جــواد  مــرگ  بخورم......بــرای 
نوشــتم که : /مــرگ را وجــب گرفتم چند 

وجب از جواد کوچکتر بود.

برای مرگ حسین نجفیان می نویسم :/ او 
نامی نامیراســت  مرگ را در مشــت فشرده 
اســت،حریف حسین نمی شــود. او کسی 
ســت که هرگز نمــی میرد. چرا که شــاعر 
اســت و همیــن واژه بــرای دوام او کافــی 

ست..

ثبت است بر جریده عالم دوام ما...

                       )مرثیه دوم(

مشق  متفاوتی از من درشــدت  تأثر و تألم 
عزای دوســت یــا تمرکزی دیگر بــه مقوله 

مرگ در مدح ماه                 
 //بعد از درود و دوســتی // دوست بی ریا 
و باوفــای من برای تو می نویســم تا بدانی 
کــه کاووس که بود!؟  تا بدانی که چه بر او 
و من گذشت تا باورم کنی که چه گفته ام و 

گریستم .....!؟
 پس بخــوان و بــدان که او انســان بود و 
چون انســان زیســت و زجر کــرد و زندگی 
نکرد و زیباترین زخم هایش را به ســرودن 

سپرد و....

 ســاده  مرد ! / مــردن او مثل مــردن همه 
مردن نبــود و نیســت چراکه مرگ شــاعر 
،خود نوع -ناز زندگی ست که کاووس کبیر 

به آن رسید 

مرگ شــاعر متفاوت ترین نــوع نواله های 
انســان هاســت  آن هم انســان  شاعر که 
نامیرا ترین نوع و گونه آفریده هایی ست/

که موجود و مبــارک اند همواره و متبرک باد 
نام غولی گله که نزاد مادر هســتی چون او 

در تبار و تیره خویش.......

متبــرک باد نام  تو شــاعر!  در این دقیقه از 
بامداد که خدا و خلق را شاهد می گیرم که 
تمام شــب ،از اندوه و عزای او یا عشــق؛ 
نتوانستم نبض خود را و تپش های قلبم  را 
آرام از اندوه و همســان با هم کنم از تپش 

قلب و نبض ام که می زد کاووس ر!!

متبرک باد نام تو شــاعر ! ؛شــاید خیلی ها 
ندانند  که بودی و با خود بگویند که البد پیر 
بود و عمر خویش را کرده بود،بله درســت 
است ولی باید درک کرد و دانست او چگونه 
عمــر کرد و عمــر خــود را چگونــه و با چه 

چیزی و چه کسانی گذراند .....

متبرک بــاد نام تو شــاعر ! او پیــر نبود که 
انــدوه انســان پیرش کــرد او پیر نــه ! که 
پروانــه بود...یــک دم در این دنیــا به دور 

دوست  پرید و ...... 

به پای  شــمع پریشــان عمر خویش پیمود 
و..... تکیده و تهی شد...... 

و افروخت و سوخت و گداخت .....پروانه 
پرید و رفت......

متبرک باد نام تو شــاعر ! او پیر بود ولی نه 
آن پیر که همه می گویند بلکه آن پیر بزرگ  
که ما پیرو  مکتب اوییم و به پابوس اوست 
که آمــده ایم اکنون و عزا گرفته از عشــق 
ایشانیم از شوق شــاعر یا همان " کاووس 
کبریــا که همیشــه پروانــه وار گرد شــمع 

پشیمانی ما می گشت و می سوخت.....

اکنون نوبت ماســت که گردپروانه خویش 
بگردیــم و بگرییم درعزای او بســوزیم در 
سانحه سرنوشت و عزای  آن که همه عمر 

عاشق بود..

"کاووس کبریــا "ما پیر نه کــه پروانه بود و 
پرش های او در پرتگاه این زیستن سیاه؛به 
مثابه روی دیگر ســکه یا ســمت صبور این 
سرنوشــت بود که ســپری نمودن آن، کار 
هر کسی نیست و مرد می خواهد و مرد....

/متبــرک باد نــام تــو شــاعر!که خداگونه 
انسانفرشته ای بود که مبادی آداب عشق 

آدمها بود./

"بشــرمبارزی"  ثروت ســتیز  و  : "انسان-
اســطوره ای" دنیاگریز بود که هرگز دل به 
شادمانی شرارت آور و : شوق شدید نداد و 
شور او تنها در تکلم با تشنگان حقیقت بود  

بی گلو و گفتار!

ایما های او اشاره عشق و ایمان داشت....

 کــه عطیه امروز او برای مــا همین و همان 
محبتی ست که از  آن مانده و می ماند..../ 

او که در پی یافتن آرامشی ثابت و ؛

 آسایشــی مطلق/ میان مرزهــای نزدیک و 
حتی دور دســت ؛ /مبارزی مست بود /که 
پیشــرو مردمان شــهر خویش/) یا حداقل 
تنها بــرای تبــار و طایفه اش(/ بــی تردید 
و بی وقفه/ می گشــت...../ بــرای یافتن 
و  یازیدن اصالت عصــر خویش / و آزادی 
...../عطــاروار...../ در پــی هفت شــهر 
عشق ؛/عزت از دســت داده مردمان دیار 

را  و دوست را .

متبــرک بــاد نام تو شــاعر ! فرق اســت بر 
چگونــه عمر ســر نمودن و نمودن ســر در 
عمــر و همانــا عشــق را به ارادت ســپری 
نمودن با یک شهر و یک دنیا مردم متفاوت 
کــه انتظارهــای آنــان گاهی تــو را در اوج 
جوانی از پای در می آورد و همین که جوان 

باشی  و هیچ وقت جوانی نکرده باشی 

و ....بعد باید برایت بنویسم و یا بگویم آی 
حضرات! ملتفت من هستید  و بعد ؛هوش 
و حواس و حضــورت را  معطوف این مردم 
و همان حضــرات و انتظارهای  بــه جا و نا 

بجای آنان کنی و....

اگر نکنی که نالــه و بانگ ات از دنیا بیرون 
می کنند که فالنی توانست و نکرد....

متبرک باد نام تو شــاعر !/  حــاال قیاس ما 
و قلــب این قصه تنها قضاوتی بجاســت از 
حضور حسین در همه عمر با عشق و عشق 
چیست چز همین مردم و حضور همیشگی 
شان با تو که هیچ چیز جز آن ها نمی تواند 
تو را عاقبت به خیر کند و/عشق چیست جز 
همین حضور مردم/ که اینجا عشق، شیوه 
عــام و زمینی بــه خود می گیــرد و مخلوق 
معاصر دیگر در متافیزیک سیر نمی کند که 
دنبال حضور معشــوق در آسمان ها باشد و 
افــکار و اذکار او عالئق اش الهی باشــد و 
عشق به همین مخلوق هم به معنای عشق 

به همان خداست   

متبرک باد نام تو شاعر !
مگر نه اینکه قال الله تعالي:  "من روح خود 
را در آدم دمیــدم / پس هر آدمی به تعبیر و 
تعریف حالجی اش یک خداست برای خود 

و انا الحق! من خدایم ! 
پس اگر کاووس به این معشــوق زمینی و 
همیــن مردم و معاصرین مــا پرداخت نباید 
نکوهش اش کنیم که او چرا اهل مسجد و 
مکتب نبود که البته بود و در عزلت خویش 
گاهــی چله مــی گرفــت و اگــر مردمانش 
بگذاشــتند او گاهی در این چله نشــینی ها 
و انــزوای عرفانی خویش به خلق زیباترین 
سطور و سبزترین ترانه می رسید / و او هم 
ســبز بود و هم بنفش/ و از ما بود و خواهد 

بود

و این مرگ جســمانی او هرگز حضورش را 
از قلب ما دور نخواهد کرد من در این دقیقه 
بیاد می آورم/ او را و را افسوس می خورم 

که حیف شد.....واقعا حیف شد.....

متبرک باد نام تو شاعر
                من هم بعد از تو  دنبالت می آیم

  
   یکی یکی از همه دور خواهم شــد  از دنیا  
.... از دوســت.....کم کم عادت می کنید 
به نبودنــم  در روزهایی که من نیز/ خواهم 
رفت و این حضور همیشگی من با شماست 
که  هجرت مرا هنوز در حدقه هاتان به باور 

مرگ نرسانده....

فردا نوبت چه کســی ست !؟ فاخته در فلق 
فریاد می کشــد :نفر بعدی منــم .....!  آه 
دریغا انسان......عاقبت چه خواهد شد!          

حق تو اســت ، با همین ایمان جلو 
بــرو! «ایســتاده بودیم کنــار دکۀ 
قنبری!  مرحوم  فروشــی  روزنامه 
خالــص بود، راســت مــی گفت، 

مشوق بود.

مــن  این.چقــدر  یعنــی  معلــم 
خــوش اقبــال بــودم کــه یارانی 
مثــل مقیمی،مرید و …. داشــتم.

دوستی من با قلی گله در محدوده 
» آشــنایی«تعریف می شــد.اما با 
مریــد و مقیمــی رفیق بــودم. گاه 
عصرها از سر اتفاق رخ به رخ می 
شدیم . صورتش پر از چشمۀ نور 

می شد :
بی ریا و روشــن. بــرادر بزرگ من 
بود. همــان زماِن محــدود ضمن 
قدم زدن در تنها خیاباِن شــلختۀ 
او  از  کلــی   ، مسجدســلیمان 

آموختم.

لــی گلــه ازجملــه یاران 
ُ
کاووس ق

عیــن  دیدنــش  بودکــه  درســتی 
شــادمانی و اعتماد بود. می شــد 
بدون خودسانسوری با او درد دل 

کرد،
شــعر خوانــد، و خرســندی را به 
یاد آورد، ای مســجد ســلیماِن در 
نجنییده« …. تو چه 

َ
ســختی ها » ا

داشــتی و چه داری کــه این همه 
اوالِدجلیل در »نوشتن« …!؟

کاووِس کلماِت ما هم رفت . حاال 
حــاال ها طول می کشــد تــا باورم 
شــود. تا قلــِب قیامــت گریــِز ما 
هست، این دوســتان مانا کجا را 
دارند برونــد؟! همین جا، در جان 

ما جا دارند.

سید علی صالحی -تهران
شنبه نهم اسفندماه99

به بهانه ی درگذشت استاد غولی گله
دکتر اسماعیل جلیلی
هرگز نمیرد  مردنکونام   سعدیا 
 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

فرهنگ  استاد  تحال   ار  خبر  شنیدن 
فرهیخته  ارزشمندم،  برادر  ادب  و 
محبت  و  مهر  استاد  محجوب   و 
داغ  گله  قولی  کاووس  شادروان 
دلمان  بر  جانسوزی  و  سنگین 
هشتاد  دهه  سالهای  در  گذاشت. 
از  آموختن  و  همکاری  برای  فرصتی 
نصیبم  دانشگاه  در  ایشان  محضر 
جدیت  نمیکنم  فراموش  شد، 
دوست  استاد  این  مهربانی  با  همراه 
آموزشی  و  اداری  کادر  با  را  داشتنی 
که  عزیزی  دانشجویان  و  دانشگاه 
اهمیت  آنها  به  خود  فرزندان  بمثابه 
تجربه  و  علم  از  باری  کوله  با  میداد. 
بود. کرده  خود  پیشه  را   افتادگی 

مراتب تسلیت خود را به خاندان غولی 
 ، فرهنگیان  عزیزش،  فرزندان  گله، 
دانشگاهیان، شاگردان و اهل علم و 
خوزستان  استان  و  شهرستان  ادب 
مینمایم. عرض  وابستگان   و 

آمرزش  برای  متعال  خداوند  از 
طلب   ، بزرگ  مرد  این  روح 
خانواده  برای  و  رحمت  و  مغفرت 
ایشان  دوستداران  و  بستگان  و 
دارم. مسئلت  را  سالمتی  و   صبر 

تا  یادشان  و  شاد  روحش 
باد. جاودان  و  گرامی   ابد 



بامداد

3تکاپوی شهر

بــه گــزارش  نخبــگان  دکتــر امیدوار 
رضایی، مشاور دبیرکل هیات موسس 
پیامــی  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
درگذشت کاووس غولی گله را تسلیت 

گفت.

در این پیام خطاب به خانواده های غولی 
گله، امید بختیار، کرطالیی آمده است:

و حــزن  تاســف  بــا مزیــد  بدینوســیله   
درگذشــت اســتاد کاووس غولــی گله را 
بــه محضــر خانــواده  محترم و بــرادران، 
خواهــران، فرزنــدان معزز و کلیــه اقوام 
وابســته و دوســتداران علــم، ادبیــات و 
هنــر تســلیت و تعزیت عــرض می نمایم.

پایــدار.. اوســت  و   

  هنوز خبر درگذشــت اســتاد 
بزرگــوار جناب آقــای  عبدالله 
باورمان نشــده  جمالــی عزیز 
بــود کــه خبــر فــوت چهــره 
ماندگار ،اسوه علمی ، اخالق 
داری  مــردم  و  مهربانــی   ،
جنــاب اســتاد کاووس غولی 
گلــه مــا را در بهت فــرو برده 
 و بــه شــدت متاثر ســاخت .

   نوعــا ورزشــکاران و به ویژه 
فوتبالیســت هــای دهه چهل 
به بعــد، و فرهنگیان و دانش 
آموزان دهــه پنجاه تــا هفتاد 
و اســاتید و دانشــجویان دهه 
نزدیــک  از  تاکنــون  هفتــاد 
برجســته  هــای  ویژگــی 
علمــی  و  ،ورزشــی  اخالقــی 
. انــد  کــرده  را درک   ایشــان 
   اینجانــب کــه از اوایل دهه 
پنجاه با آن بزرگوار بعنوان یک 
معلــم و فرهنگی برجســته و 
شاخص آشنایی نسبی داشته، 
از دهه هفتاد تاکنون از نزدیک  
خصوصیات ویژه اخالقی  آن 
بزرگوار را در سمت استاد ،مدیر 
گروه و معاون آموزشــی واحد 
مسجدسلیمان درک کرده ام و 
پیوسته برای من به عنوان یک 
 الک  و اســوه مطرح بوده اند .
   بــا چشــمی اشــکبار و قلبی 

غمگین از طرف خود ، اساتید 
، کارکنان و دانشــجویان واحد 
درگذشــت این چهره کم نظیر 
تمام  علمــی و اخالقــی کــه 
عمر خویــش را صرف خدمت 
بی منت به همشــهریان خود 
نموده  و علیرغم همه فرصت 
های موجود ، خدمت به زادگاه 
و همشــهریان خــود را تــرک 
ننمودند را به جامعه دانشگاهی 
، فرهنگیان ، شــهروندان و به 
ویژه برادران و خانواده ایشــان  
تســلیت عرض نمــوده ، برای 
آن فقید ســعید علو درجات و 
غفران الهی و برای بازماندگان 
صبر جمیل و راضی به رضای 
. خواســتارم  را   خدابــودن 

 
حســینی یــار  علــی   
 سرپرست دانشگاه آزاد اســالمی واحد مسجدسلیمان

پیام  تسلیت 
مشاور دبیرکل هیات موسس دانشگاه آزاد

دکتر امیدوار رضایی
در پی درگذشت چهره ماندگار مسجد سلیمان

این مردان قدیمی با تیپ های باســتانی و پازلفی شاهنشــاهی و سبیل های اســتالینی، مردانی از 
مسجدسلیمان روزگار ِ پیشاانقالب ِ شکوهمند ِ پنجاه و هفت هستند.

از راست، اولین نفر برادر منوچهر شفیانی است. دومی، هرمز علیپور، سومی کاووس غولی گله، 
و چهارمی، شاخ شمشاد ادبیات جنوب و ادبیات اقلیمی، بهرام حیدری است.

از برادرِ  منوچهر بی خبرم. هرمز بحمدالله والمنه خوب اســت و در کرج شعر می نویسد و روزگار 
می  گذرانــد. غولی گله هم شــعر می گفت مثل هوشــنگ چالنگــی و الولِ  ملول ، و مثل ســیروس 

رادمنش و یارمحمد اسدپور و بتول عزیزپور.
بهرام هم که داستان َ ش چیز دیگری است. رضا بختیاری اصلِ  عزیز، خبر داد که کاووس غولی 

گله درگذشته است و به سیروس رادمنش پیوسته است.
بی گمان االن سیروس و کاووس با هم عیش و عشرتی دارند.

جا منزل ِ نو مبارک آ کاووس!
روحت شاد و ناب و جاری.

سالم ما را به آن طرفی ها برسان و بگو روزگار مزخرفی است و ما هی دل مان تنگ می شود و مدام 
در گلویمان، بغض، ِزق ِزق می کند.

شهرام گراوندی

ویژه استاد کاووس غولی گله

نخبگان

بررسی فوتبالی کاووس غولی گلهاین مردان قدیمی با تیپ های باستانی
#  مسجدسلیمان

غولی گله 
و 

فوتبال 

مسجد سر

نام این محله و نام مسجدســلیمان 
از آثــار باقی مانده آتشــکده ای که 
در این محل قرار دارد گرفته شده 
اســت. عده ای از کارکنــان اولیه 
شــرکت نفت بــه علــت نزدیکی به 
محــل کار خــود ایــن محلــه را بنا 
نهادند و در اوقات فراغت در زمین 
آثار به بازی هــای محلی  مســطح 
»چوتل« و »بردکل« می پرداختند. 
از  بعــد عــده ای  در ســال هــای 
بــه  آنهــا  فرزنــدان  و  کارگــران 
جملــه  از  جدیــد  هــای  ورزش 
بــا  و  شــدند  عالقمنــد  فوتبــال 
مشــعل  نــام  بــه  تیمــی  تشــکیل 
محــالت  فوتبــال  مســابقات  در 
حضوری مســتمر و موفق داشتند.
 بازیکنان این تیم عبارت بودند از :
مریــد میرقائــد، یداللــه جلکانــی، 
غولــی  کاووس  کیائــی،  ابراهیــم 
باباحیــدری،  علیــداد  گلــه، 
عبدالعلــی نیــک فرجــام، نــادر و 
پرویز باقــری کاهکش، علی اصغر 
جمالــی، جهانگیر ســتوده، علیداد 
رضایــی،  غالمرضــا  حســینی، 
علــی محمــد بویــری، غالمعباس 
پور، جعفــر عبدالله خانی. شــهنی 

فرهنــگ  اداره   1350 ســال  در 
و هنــر بــا نصــب نــرده و گماردن 
بــه  ورود جوانــان  مانــع  نگهبــان 
فوتبالیســت  شــدند.  آثــار  میــدان 
برای دســتیابی  ایــن محلــه  های 
تــالش  فوتبــال  زمیــن  یــک  بــه 
های بســیاری کردند امــا هربار با 
مخالفــت اداره فرهنگ و هنر و یا 
مالکین زمین ها مواجه می شدند.
 در ســال 1359 ورزش دوســتان 
محــل بــا کمــک شــرکت »پروژه 
تســطیح  را  زمینــی  بــزرگ« 
کردنــد کــه تا کنــون پابرجاســت. 
قدیمی  ورزشکاران  ها  جمعه  عصر 
ایــن محله بــرای دیدن دوســتان 
خود به ایــن زمین فوتبال می آیند. 
فوتبال  زمین  ایــن  در  بازی  مالک 
بــازی کــردن افراد نیســت  خوب 
بلکــه ورود بــه زمیــن بــا توجه به 
گیرد. مــی  بازیکنان صورت  ســن 

فرهنگی  دسته   
کشاورز ورزشی 

در  ورزشــی  فرهنگی  ایــن دســته 
ســال 1358 با همــکاری کاووس 
علی  میرقائــد،  مریــد  گلــه،  غولی 
اصغــر جمالــی، غالمرضا رضایی، 
پرویــز باقــری، روزعلــی بختیاری 
کیــا و محمــد مصطفایی تأســیس 
فوتبال  تیــم  اولیــه  اعضــاء  شــد. 
از علیرضا  بودنــد  کشــاورز عبارت 
رضایــی،  جمشــید  پــور،  مهــدی 
جســین  پور،  ییالق  محمدحســین 
علــی باقــری، علی جمعــه و قادر 
و رحمــان عبداللــه خانــی، علــی 
محمــد  خــواه،  دوســتی  اصغــر 
ســراجی، غالم حســین و موســی 
بابــادی.  امیــد  و  مجیــد  گلــه، 
تا سال  تاســیس  از زمان  کشــاورز 
رســمی  مســابقات  در   1375
میدانــی  دو  و  والیبــال  فوتبــال، 
و شــطرنج شــرکت داشــت . علی 
اصغــر جمالــی، بــرادران رضایی، 
) غالمرضــا، اردشــیر، کــوروش، 
امیر  گلــه،  عبدالحســین   ،) علــی 
جمالــی و فرزاد حیــدری از جمله 
فوتبالیســتهایی بودنــد کــه فوتبال 
را از ایــن محلــه آغــاز کردند و به 
تیمهــای مطــرح کشــور پیوســتند 

تیــم والیبال کشــاورز کــه اکثریت 
والیبالیســتهای آنــرا جوانان محله 
داددر  مــی  تشــکیل  آبــاد  نصیــر 
دهــه 60 یــک مدعــی تمــام عیار 
بــرای قهرمانــی شهرســتان بــود 
و یکــی از عناویــن اول تــا ســوم 
شهرســتان همیشــه متغلق به این 
سرپرســتی  و  مربیگــری  بــود  تیم 
عهده  بــه  کشــاورز  والیبــال  تیــم 
روشــنایی  بهمــن  باقــری،  پرویــز 
و روز علــی بختیــاری کیــا بــود .

موســس  باقــری  پرویــز  حضــور 
تمرینــات  در  باشــگاه  ایــن 
والیبــال  و  فوتبــال  ومســابقات 
رکــوردی  فرهنگــی  دســته  ایــن 
باشــگاههای  در  نظیــر  بــی 
باشــد. مــی  مسجدســلیمان 

پایگاه خبری اعتدال نخبگان را دنبال کنید
www.Etedalenokhbegan.ir

ُبهــت  و  ....ســکوت  شــد  خامــوش  صدایــی 
همــه جــا حتــا سرمســجد و جــی تایــپ را مانند 
گرفــت... فــرا  ســنگین  و  تاریــک  ای   پــرده 

یکــی از  حنجــره های معطِر  علــم و ادب  ، مانند " 
 کبکی غزلخوان ، اما ریگ در َگلو " خاموش شد...

 اســتاد آ کاووس غولــی گلــه هــم َپر کشــید ....
او متعلــق بــه یــک جمعیــت یــا یــک جغرافیــای 
خــاص نبــود بــل  کــه متعلــق بــه دنیــای بــزرگ 
ادبیــات و انســانیت بــود کــه مانند یک اســطوره 

 ،  زمــان و مــکان محــدودی را بــر نمــی تافــت.

   شــعر می ســرود ،  محکم و با یقیــن قدم بر می 
داشت ،   مطنطن و باورمند به هر چیزی سخن می 
راند ،  در  " تیُتم  " راه های  ابتذال قدم نمی گذاشت 
و شــانه هــای نحیفش را به شــوالی فردوســی و 
حافظ و موالنا می ســایید  تا در مســیرهای مراوده 
، رنــگ و بــوی آنهــا را بگیــرد ،  نگاه نافــذ و قوی 
اش را از تمامــی دیوارهــای روبرو عبــور می داد و  
افــق های  معنا را می نگریســت و غبــار دیدگانش 
را با شــعر و شــعور و شــهود می شســت تــا جور 
دیگر ببیند...   ولی چشــمش هرگــز از  " َبرِد َگهِپ 
سرمســجد "  غافل نبود و اگرچه مانند آتشکده ی 
باالی َسِر خانه ی پدری شان  خاموش گردید  ولی 
هنوز هم آدمهایی  جور مِن همیشــه شاگرد ، شمع 
وجــودم را در َحَرم  وجود او روشــن می کنم ،  .... 
و هنوز  " بلوط پیر " شــاهد است که او  هیچ َرَسنی 
از جنس تزویر و تســلیم را اجازه ی بوسه بر همان 
 شــانه های نحیف و اســتخوانی اش نمی داد.... 

مدرســه  نیمکتهــای  و  میــز  دیگــر  حــاال 
آزاد  دانشــگاه  و   ، ســینا  دبیرســتان   ، رازی 

 مسجدســلیمان بوی کتــاب و مهر نمــی دهند ...

       ولــی  خــوش باورم کــه در آنســوی پرچین ها  
نــِس حضــرات : مولــوی و حافــظ و 

ُ
در مجلــس ا

فردوســی و گاهــی در کنار  دوســتان کالمی اش  
همچون مرحــوم مرید میرقائد از شــعر و مجالت 
خوشــه و.. ....و خاطرات خودشان از سرمسجد 
و علی حســن جمالــی و پرویز باقری و عموحســن 
عالیــور و غالم کرتالیــی ،   و  زنده یــاد عبدعلی و 
روانشــاد قباد باقری  این یاراِن گرمابه و گلســتان 
ِلفه های 

َ
وی  و از  بــوی جادویــِی نــون تیریهــا و ا

 سرمســجد و چهاربیشــه ســخن می گوینــد..... 
کالم   و  بــود  کالم  وی  میــراث  آری      
بــود. آفرینــش  ابتــدای  کــه   چیــزی 

    راستی استاد ،  انگشتان بزرگت  که روی نیمکت  
من می گذاشــتی با آن چهــره ی نیمایی  و صدای  
 گرم و اســطوره ایت را هیچگاه از یاد نمی برم....

         صدایــت را مــی بوســم زیــرا کــه همیشــه  
داد. مــی  انســانیت   و  ادب  و  عشــق   بــوی  
: بــاد  مینــوی  روانــت                                
                               شــاگردت  حســین مــددی.

 باز هم  آتشکده ی سرمسجد خاموش شد

بــه گــزارش  نخبــگان  
دکترعلیرضا ورناصری 
نماینده مسجدسلیمان 
شــورای  مجلــس  در 
پیامــی  در  اســامی 
کاووس  درگذشــت 
غولــی گله را تســلیت 

گفت.

در این پیام آمده است:
و  اســتاد  درگذشــت   
زبــان  ارجمنــد  شــاعر 
 ، فارســی  ادبیــات  و 
مرحــوم کاووس غولــی 
گلــه را بــه بازمانــدگان 
و  شــاگردان  گرامــی، 
و  ایشــان  ارادتمنــدان 
دانشــگاهی  چامعه  بــه 
مسجدســلیمان  ادبی  و 
تسلیت عرض می نمایم.

ایشــان ادیبــی فاضل و 
در شــمار مفاخــر علمی 
آثــار  بودندکــه  معاصــر 
خــود  از  را  مانــدگاری 
بــه جــای گذاشــتند. از 
خداوند متعال ، شــمول 
رحمت واســعه اش را بر 
روح آن فقید سعید و اجر 
خواستارم. را  بازماندگان 

 مردانی سیه چهره 
 بابذری پوسیده
 بادو گاو مسلول

 با داربستی شکسته
 بر کول

در کویری به اندازه 
 گور

با امیدی عبث به 
 باران

 به فرزندان :
 پیش از سالم ما 

 رفتیم
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   شعر:
کاووس غولی گله 
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شرح عکس: استاد  غولی گله در کنار پسران و دامادش
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گذری بر زندگی پرعزت 
کاووس غولی گله

درگذشت چهره ماندگار 
مسجدسلیمان؛ استاد 

کاووس غولی گله

به گــزارش نخبــگان کاووس غولی گله 
شاعر و استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مسجدســلیمان کــه 50 ســال از عمر پر 
عزت خود را به امر تدریس ادبیات مشغول 
بود ، صبح  روز شــنبه 9 اسفند1399 و بر 

اثر سکته مغزی در گذشت.

ایشــان در ســال 1397 به عنــوان چهره 
مانــدگار فرهنگ و هنر مسجدســلیمان 

معرفی شد

به گــزارش خبرنــگار نخبــگان: زنده یاد 
غولی گلــه نزدیک پنجاه ســال به تعلیم 
و تربیــت چندین نســل همت گماشــت. 
در  آمــوزگاری  ســطح  از  را  تدریــس 
روستاهای مسجدســلیمان آغاز کرد. بعد 
ضمــن خدمــت در آموزش و پــرورش به 
تحصیــالت خود ادامــه داد و پس از اخذ 
مــدرک کارشناســی خدمات خــود را در 
ســمت دبیر زبان و ادبیات فارســی و بعد 
آموزگار مدرســه رازی و دبیرستان سینا در 

شهر مسجدسلیمان ادامه داد.

به گفته خبرنــگار نخبگان، مرحوم غولی 
گلــه پــس از چند ســال خدمــت در این 
سمت ها به تحصیل در مقطع کارشناسی 
ارشــد ادبیــات پرداخــت و ســرانجام جز 
نخســتین کســانی بود که عضــو هئیت 
علمی دانشــگاه آزاد مسجدسلیمان شد و 
با تدریس در آن جا به تربیت دانشجویان 
در مقاطع مختلف ادامه داد تا بازنشســته 

شد

اســتاد کاووس غولی گله در ســال های 
آخر عمــر پر عزت خود دســت از مطالعه 
برنداشــت و تمامــی مجالت ادبــی را به 
صورت اشتراک و به روز مطالعه می نمود.

پیکــر اســتاد غولــی گلــه  خاکســپاری 
صبــح دهم اســفند 1399  در زادگاهش 
مسجدسلیمان  و در قبرستان چهاربیشه 

برگزار شد

در پی درگذشــت این استاد زبان و ادبیات 
فارســی، مجموعه رســانه های نخبگان 
در پیامــی این ضایعه را بــه خانواده وی و 
جامعه ادبی ایران  تســلیت گفت. در این 

پیام آمده بود:

خبر درگذشت اســتاد کاووس غولی گله، 
استاد بازنشســته دانشــگاه آزاد اسالمی 
تألم خاطــر جامعه  مسجدســلیمان مایه 
ادبی شــد. این بار کاروان مرگ یکی دیگر 
از فرزندان شایســته مسجدسلیمان را که 
از اســتادان بنام زبان و ادب فارســی بود 
با خود برد و شــاگردان و دوستداران وی 
را از فیض حضور این اســتاد برجســته و 

پرتالش محروم کرد.

مجموعه رســانه های نخبگان درگذشت 
این اســتاد فرهیختــه را  به جامعه ادبی و 
فرهنگی ایران تســلیت عــرض می کند و 
برای ایشــان علو درجات در بارگاه خداوند 

کریم خواهان است.

           اعتــدال نخبگان /آیین نکوداشــت چهره 
مانــدگار مسجدسلیمان،اســتاد ادب و فرهنــگ 
اســتاد کاووس غولی گله با حضور پرشــور مردم، 
حجت االســالم امینــی ، علی عســگر ظاهری 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، اساتید 
دانشگاه، مدیران اجرایی شهرستان، فرهنگیان، 
شاعران، نویسندگان، هنرمندان و… برگزار شد. 
به گزارش نخبگان حسین مددی دبیر همایش در 
سخنانی اظهار داشــت: رویکرد این آیین تجلیل 
از ســرمایه های انسانی اســت که در شهرستان 
مسجدسلیمان تاثیرگذار بوده اند. وی ادامه داد: 
ایــن محفل ها فرصتی اســت برای ســاماندهی 
اندیشــه و روح جمعی ســت. مددی گفت: استاد 
غولی گله بیش از 50 سال ادب ورزی داشته اند و 
با آثار شعری و مهمتر نوع خوب زندگی کردن می 

تواند الگویی برای جوانان باشد.

علیار حسینی رییس دانشگاه آزاد مسجدسلیمان 
نیز بــا تقدیر از زحمات اســتاد غولی گله ایشــان 
را چهــره ای مانــدگار بــرای ادبیــات و فرهنگ 
مسجدســلیمان خواند و گفت: برای پاسداشت از 
بزرگان عرصه های فرهنگ،هنر،تاریخ و ادبیات 

بختیاری بایدهزینه کرد.
 وی افزود: بزرگانی همچون استاد کاووس غولی 
گله که ســال های عمرخود را بــا اخالق مداری 
صدها دانش آموخته را در مدارج ادبی و فرهنگی 
تحویــل جامعه داد ســزاوار تکریم و پاسداشــت 

هستند و باید قدر این داشته ها را بیشتربدانیم…

حجت االسالم امینی امام جمعه مسجدسلیمان 
نیز در ســخنانی گفت: تکریم از استاد غولی گله 
تکریم از یک شــهر، یک تاریخ و یک ایل اســت. 
وی ادامــه داد: همیشــه ایل ما از انســان های 
گســتاخ و زیاده خواه متضرر شده است و همیشه 
پشت نقاب بختیاری گری سنگر گرفته اند و نمی 
دانیم کی می خواهند دســت از ســر ایل بردارند 
برعکس اســتاد غولی گله که انســانی متواضع و 
محجــوب هســتند. وی با بیان این کــه علیرغم 
این که ایشان پیشنهادات مختلفی داشتند اما در 
شــهر ماندند و همین ماندن هاست که تمدنی را 

برپا می کند…

دکتر جعفر ملک محمدی رییس اســبق دانشگاه 
آزاد اســالمی مسجدســلیمان نیز با بیان این که 
اســتاد غولی گله تاریخ شــفاهی این شــهر است 
گفــت: تاریخ ما به یغما رفته اســت چــرا که اگر 
ملتــی تاریخ خودش را نشناســد محکوم به تکرار 

تاریخ است.
 وی ادامــه داد: ایــن ضعف تاریخی ماســت که 
وقتی می خواهیم از شخصیت هایی چون سردار 
اســعد بختیاری که نماز شــب می خواند صحبت 
کنیم انگار از هولوکاســت حرف زده ایم. در حالی 
که سردار اسعد، شــهید علیمردان خان و بی بی 
مریم بختیاری انســان های شایســته ای بودند. 

وی ادامه داد: هر کســی که پســوند خان داشته 
باشــد لزومًا انســان بــدی نبوده اســت و نباید به 

همین دلیل تاریخ خودمان را منکوب کنیم… 
ملک محمدی در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: اســتاد غولی گله علیرغم فشارهای زیادی 
کــه در زندگی متحمل شــده اند امــا هرگز نقش 
اجتماعــی خــود را فراموش نکرده انــد و حضور 
پرشور مردم امروز نشان می دهد چه مردم باوفایی 

داریم…

اســتاد کاووس غولــی گلــه در پایان این 
همایش ضمن تشــکر از بانیــان این امر 
گفت: در این شــهر انســان هــای بزرگ 
و وارســته ای زندگــی مــی کنند کــه باید 
قدرشــان را بدانیم ما اشخاصی را در این 
شــهر داریم که همه ســرمایه ای که یک 
عمــر آن را با تالش و زحمــت فراوان به 
دســت آوردند و می توانســتند در جاهای 
دیگر هزینــه کنند اما به خاطر عشــق به 
این شــهر آمدند و در این شــهر سرمایه 
گــذاری کردنــد و باعث اشــتغال جوانان 
بیکار شدند باید از آن ها به خاطر این کار 

ارزشمند و انسانی تجلیل به عمل آورد. 

ما در این شــهر موزیســین ها، شاعران، 
و… خطاطان  ورزشــکاران،  نویسندگان، 

داریــم که بســیار تاثیر گذار و ارزشــمند 
هستند باید قدردان آن ها باشیم. 

وی ادامــه داد: من هر چــه دارم از وجود 
شــما همشــهریان، خانواده و دوســتانم 
دارم امیــدوارم فرصت جبــران این همه 

خوبی و لطف شما را داشته باشم.

یادنامه

در پــی درگذشــت اســتاد علــم و ادب و از چهــره هــای ماندگار مسجدســلیمان اســتاد 
کاووس غولی گله گزارش آیین نکوداشت این چهره ماندگار که در تاریخ ۲۳ آبان 

۱۳۹۷ در سالن باشگاه مرکزی مسجدسلیمان برگزار شده بود ؛ در زیر می آید:

یاد
کاووس

 در مسجدسلیمان انسان های بزرگ و وارسته ای زندگی می کنند 
                    که باید قدرشان را بدانیم 

 دلتنــگ و ویــران در خیابــان هــای بــی تو

 مــی گریــم امشــب زیر بــاران هــای بی تو 

 نــه مهــر و نه دیــدار دوری، نه همین شــعر

تــو  بــی  هــای  انســان  بســیارند  بیهــوده 

غریبــم گرگــی  ی  زوزه  امتــداد   مــن 

 در بــرده ام جــان از زمســتان هــای بی تو 

 بــا زخم هایــم مهربــان تر بــاش ای مرگ!

 امشــب که در راه اســت توفان هــای بی تو

از شــنبه  ی صبحــی کــه بــا خبــر مــرگ 
اســتاد از خــواب بیــدار شــدم خــودم را به 
هــزار راه زده ام تــا فرامــوش کنــم، تا گریه 
نکنــم اما نشــد انــگار حــاال در ایــن دقیقه 
 ی اکنــون, طاقتم طاق گریه شــده اســت.
راســتش را بخواهید بعــد از »علی محمد«, 
و  برایــم...  بــود  پدرانگــی  از   پــر  اســتاد 
البتــه کــه مــرگ خصلــت عجیبــی دارد؛

یکهــو تمام خاطــرات از ذهنت مــی روند...
دلتنگــی؛ شــبیه کبــودی رگ ها اســت در 
اســتخواِن بــازوی چــپ. شــبیه باران های 
نباریده، مانده، در گلوِی آسمان امروز... شبیه 
 صدای زّرین تو در آن اســفندماه دور و رفته.
کــه به نرمی و به وقت بــی پدری، با من می 
گفتــی: دلــت قوی تــر باشــد باباجان...آخر 
 »مرگ « چرا قلب تو را بوسید، استاد جاِن ما! 

حاال امــا جای خالی او و بابا کــه با قطار ابد 
 رفتــه انــد، چنگ مــی انــدازد روی صورتم.
مــرده هــا دنیــای عجیبــی دارنــد، دنیای 
رونــد  مــی  ...ســفید  آرام  هــای  رنــگ 
کنیــم مــی  گریــه  رنــگ  بــی   برایشــان 
 گلبهی ثبت می شوندیادشــان ســبز اســت 
سکوتشــان آبــی... فقط اگر این ســنگهای 
ســیاه نبودند مــی گفتیم مردن خوشــرنگ 
 اســت، خوشــرنگ تریــن اتفــاق ممکن...
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ویژه استاد کاووس غولی گله

دلنوشته ای تقدیم به روح بلند باباکاووس

همدردی هایی برای کاووس کبریا

برای آسمانی شدن کاووس غولی گله
بیژن حسینی

» نخل خاطره ها «

 نخل،
  تنها

 کام های تلخ را
 به شیرینی

 دست به دعا 
 قد کشیده است
ساده، بی ادعا

 و کودکانی که از یاد طعم دعایش
 هنوز

 گرِسنه چشم
 درکوچه باغ های خیال

 بر نی اسب های خود هی می کنند
 بوی باران

 بوی کاهگل
 بوی ِمهر

 در سکوت سنگین یک صبح تلخ
 که نخل خاطره ها

 پر می کشد
پر می کشند

 راستی،
 کودکان کوچه باغ های خیال

 هنوز تا...
 گرسنه ی

 طعم دعاهای شیرین تو  اند
 به کجا تنها
تنهایم تنها

برای دوستم کاووس                          
                        دکترعطامحمد رادمنش

 کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت 
 آتش و آب اربدانندی که از گیتی که رفت 

آتش از غم خون شدی،
  آب از َحَزن بگریستی 

بر  نازنین  کاووس  زودهنگام  کوچ  غم 
می  را  روحم  و  کند  می  سنگینی  دلم 
این  که  کردم  نمی  گمان  هیچ  آزارد. 
دوستدارانش  و  کند  پرواز  زود  چنین 
بگذارد! بهره  بی  دیدارش  از   را 

کاری  نه  خواجه  چنین  مرگ  هرچند 
نا  سفر  برابر  در  شکیبایی  و  خرد  است 
بهنگام این مردانه مرد، به سپهر برین 
بار  از  که  آنچه  اما  نماید،  می  دشخوار 
می  بزرگ  سوگ  این  و  جانکاه  درد  این 
کردنی  تحمل  حدودی  تا  را  آن  و  کاهد 
واالی  فضایل  و  خصلتها  کند،  می 
کیان  به  عشقش  و  او  ذاتی  و  انسانی 
یاد  به  و  ارزشمند  خدمات  و  خانواده 
پرورش  و  آموزش  در  ایشان  ماندنی 
نامش  که  اینهاست  است.  دانشگاه  و 
کند. می  جاوید  را   یادش  و  زنده   را 

که  بود  ای  رسیده  کمال  به  انسان  او 
گاه آن آمده بود که صدف تن بشکند و 
 روح گوهرینش زیب افسر دلدار گردد:

  گوهر چو تمام شد، صدف چون بشکست/ 
بنشست  سلطان  گوشهء  کله  طرف   بر 

و  جسم  در  نازنین  کاووس  عزیزان! 
نوادگان  و  یادگاران  و  فرزندان  روح 
است.  بخشیده  هستی  و  شده   تکرار 
 ضمن عرض تسلیت به شما، خویشان و 
سایر گرامیان، امیدوارم دادار یکتا شما 
گرداند  شکیبا  جسمانیش  فقدان  بر  را 
بودن  او  با  روزگار  خوش  خاطرات  و 
سازد. جاری  زبانتان  بر  و  ذهن  در   را 

  گر آفتاب بشد سایه همچنان باقیست/ 
خویش.  و  باد  حرم  اهل   بقای 
باد! شاد  برین  خلد  به  روانش 

درگذشت  خبر  تأسف  کمال  با 
کاووس  مرحوم  ارزشمند  استاد 
کردم. دریافت  را  گله   غولی 
خود  حیات  دوران  در  مرحوم  آن 
منشاء  معلم  یک  کسوت  در  و 
انقالب  و  کشور  به  مهمی  خدمات 
بود. مختلفی  شاگردان  تربیت   با 
عنوان  به  گله  غولی  مرحوم 

با  و  متین  متواضع،  شخصیتی 
بود  همگان  تکریم  مورد  اخالق، 
جزء  مسجدسلیمان  توسعه  و 
بود. وی  های  اندیشه  ناپذیر   جدایی 
برجسته  استاد  این  فقدان  اینجانب 
شهرستان  ماندگار  چهره  و 
خانواده،  به  را  مسجدسلیمان 
مرحوم  آن  عالقمندان  و  دوستان 

خداوند  از  و  می گویم  تسلیت 
واسعه  رحمت  ایشان،  برای  منان 
بازماندگان  عموم  برای  و  الهی 
دارم. مسألت  اجر  و   صبر 

علی عسگر ظاهری 
نماینده ادوار 

مجلس شورای اسالمی

خبر درگذشت دانشور فرهیخته و فداکار، جناب 
استاد آ کاووس غولی گله از سرآمدان فرهنگ و 

ادب این دیار، موجب تأثر و تألم اینجانب شد.

 این اســتاد دلســوخته، با ســادگی و افتادگی و 
شــرافت و نجابت خــود، در چند دهه متمادی، 
بــرای چند نســل مختلــف از دانش آمــوزان و 
دانشجویان این سرزمین، آموزگاری کرد و درس 

دوستی و دلبستگی به تیره و تبار خویش را، نه تنها 
در عرصه ی سخن، بلکه در صحنه ی عمل به 
آنان آموخت. اگرچه، فقدان این عزیز سفر کرده، 
اهالی فرهنگ و ادب بختیاری را در حسرت نبود 
یکی از اساتید گران سنگ خود فرو برده اما یاد و 
خاطره ی نیک ایشــان در ذهن ها خواهد ماند و 
دل و جان نســل های امروز و فردا را صفا و جال 

خواهد داد.

درگذشت این ادیب مهربان و متعهد را به خانواده 
گرامی و همۀ شــاگردان و عالقمندان ایشــان 
تسلیت گفته، بخشایش و آمرزش بی دریغ الهی 
را بــرای آن مرحوم، و پاداش و شــکیبایی برای 
بازماندگان را از درگاه پروردگار بی همتا، خواستارم.

      
                                       محمدصادق امینی

به گزارش نخبگان فرماندار مسجدسلیمان در پیامی درگذشت 
استاد کاووس غولی گله پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر این 

شهرستان را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان متن این پیام 
بشرح ذیل است:

                                بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال معلم فرزانه و پیشکسوت فرهنگ و ادب شهرستان 
مسجدسلیمان،مرحوم اســتاد کاووس غولی گله موجب تأثر و 

تاسف اینجانب گردید .
بی تردید فقدان آن استاد برجسته به عنوان یکی از معلمان دلسوز 

و فعال عرصه شعر، تعلیم و تربیت ضایعه ای تلخ و ناگوار است.

اینجانب فقدان در گذشت استاد کاووس غولی گله را به خانواده 
محترم ایشان و جامعه فرهنگ و ادب شهرستان تسلیت گفته و 
از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی را خواستارم.

محمدپاکدل
فرماندار مسجدسلیمان

انالله و انا الیه راجعون
خانواده محترم غولی گله

درگذشت استاد  فرهیخته کاووس غولی گله  چهره ادبی، فرهنگی و شاعر پرآوازه  موجب اندوه و تاثر فراوان 
 اهالی فرهنگ و هنر ، دوستان و آشنایان، از 

ََ
شد. ضمن تسلیت به جامعه فرهنگی استان خوزستان، خصوصا

خداوند باریتعالی برای آن مرحوم رحمت الهی و سایر بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت دارم.
                                                                                                                              قاسم سلیمانی دشتکی -استاندار خوزستان

پیام تسلیت استاندار خوزستان در پی درگذشت استاد غولی گله


