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مسیر عدالت از اصالح ساختارهای مدنی می گذرد
اســام؛ دیــن عدالــت اســت و بــر لــزوم ایجاد بســترهای 
مســاوی بــرای ارتقــای منابــع انســانی در ســایه ی عدل 
ــه کــه در  ــت آن گون و انصــاف تأکیــد مــی ورزد. اماعدال
ــدان  ــی ب ــع دین ــون و مراج ــایر مت ــرآن و س ــام، ق اس
ــا  ــتی آی ــه راس ــد. ب ــرده ان ــت نک ــده، رعای ــاره ش اش
عدالــت مقولــه ای انتزاعــی اســت و بــا دیگــر ضروریــات 
دیــن تفــاوت دارد؟!آیابیــان مســائلی ماننــد »عدالــت«، 
ــع  ــی تواندراف ــم، م ــه روی« و امثاله ــوی«، »میان »تق
ــال  ــی، در قب ــام سیاس ــک نظ ــان ی ــئولیت حاکم مس
ــوط  ــث مرب ــدن در مباح ــد.آیاغرق ش ــهروندان باش ش
بــه تعریــف ،چیســتی و چگونگــی عدالــت و برافراشــتن 
ــانده  ــت رس ــاحل عدال ــه س ــارا ب ــت، م ــم عدال پرچ
ــدای  ــزدهاکه از ابت ــا و گوش ــیار پنده ــه بس ــت؟ چ اس
پیــروزی انقــاب از زبــان رهبــران و مدیــران حکومتــی 
در خصــوص ضــرورت عدالــت در جامعــه گفتــه شــد،چه 
ــون  ــان پیرام ــان و خطیب ــخن ران ــح ازس ــیار نصای بس
اجتنــاب از ســهم خواهــی، رانــت خــواری، تجمــل گرایی 
ــته  ــتم، شایس ــض و س ــع تبعی ــمت رف ــه س ــت ب و حرک
ســاالری و توســعه ارزش هــای اخاقــی مطــرح شــد، اما 
گویــا نتیجــه همــه ی ایــن حــرف هــا، بــر عکــس شــده 
و اتفاقــًا جامعــه هــر روز بیــش از روز پیــش بــه ســمت 
ثــروت انــدوزی و تجمــل گرایــی عــده ای رفــت و عــده 
ی زیــادی از مــردم گرفتــار فقــر وتنگدســتی شــدند.این 
بــی اثــری عملکــرد خطبــا و علمــا وبــی توجهــی برخــی 
مســئولین بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و زعمــای 
دیــن و انقــاب بــه هیــچ روی ربطــی بــه مســایل دینــی 
ــی  ــی و اخاق ــای دین ــوزه ه ــف آم ــا ضع ــرعی و ی و ش

نــدارد.

شعری ازاستادپرتوکرمانشاهی

شرکت مخابرات ایران اولین رتبه شرکت 

های ارتباطی و مخابراتی را کسب کرد

غزلی ازبابک دولتی

مهمترین اقدامات وزارت آموزش و 

پرورش در مناطق زلزله زده کرمانشاه
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ــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده  مدی
ــرزده  ــد س ــاه در بازدی ــتان کرمانش ای اس
پایانــه شــهید کاویانــی وضعیــت و  از 
مشــکات ایــن پایانــه را از نزدیــک مــورد 

ــرار داد. ــی ق بررس
ایــن  حاشــیه  در  خســروانی  بهمــن 
ــذف  ــگاران از ح ــع خبرن ــد و در جم بازدی
ــان و دالالن از  ــل جارچی ــازی کام و پاکس
ــر داد  ــاه خب ــهیدکاویانی کرمانش ــه ش پایان
و اظهــار داشــت: در پــی انتقــاد مســافرین 
ــه  ــب پایان ــای نامناس ــهروندان از فض و ش
ایجــاد  بــر  مبنــی  کاویانــی  شــهید 
جــذب  جهــت  دالالن  مزاحمت هــای 
ــه اینکــه پایانه هــای  ــا توجــه ب مســافر و ب
مســافربری بــه ویــژه پایانــه بــزرگ 
ــوب  ــهر محس ــی ش ــن اصل ــی ویتری کاویان
ــورت  ــتمری ص ــای مس ــود، تاش ه می ش
ــود. ــل ش ــکل ح ــن مش ــا ای ــت ت گرف
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
اینکــه  بیــان  بــا  کرمانشــاه  اســتان 
ــی از  ــه کاویان ــذف دالالن از پایان ــرح ح ط
ــا  ــی شــد و ت ــاه ســال 94 اجرای اســفند م
ــزود: در  ــت اف ــه داش ــز ادام ــالجاری نی س
ــان و دالالن  ــرح جارچی ــرای ط ــدای اج ابت
پایانــه مشــاهده  همچنــان در فضــای 
می شــدند امــا خوشــبختانه بــا حکــم 
دادســتانی ایــن افــراد دســتگیر و بــا 
گرفتــن تعهــد از آنــان دیگــر شــاهد حضور 
ــه مســافربری نیســتیم. آنهــا در ایــن پایان
خســروانی با اشــاره بــه وضعیت ســاختاری 
را  کاویانی،شــهرداری  شــهید  ترمینــال 

ــی ســاماندهی ایــن ترمینــال عنــوان  متول
ــه  ــت پایان ــد وضعی ــت: هرچن ــرد و گف ک
ــال های  ــه س ــبت ب ــی نس ــهید کاویان ش
ــه  ــن پایان ــت ای ــده و وضعی ــر ش ــل بهت قب
ــی  ــت ول ــه نیس ــل مقایس ــته قاب ــا گذش ب
ــریعتر  ــه س ــا هرچ ــم ت ــان پیگیری همچن
ــود. ــام ش ــال انج ــن ترمین ــاماندهی ای س
وی بــا انتقــاد از وضعیــت ســاختاری و 
ــی  ــهید کاویان ــال ش ــاد ترمین ــت زی قدم
ــال  ــن ترمنی ــرد: ای ــوان ک ــاه عن کرمانش
ســال 76 و بــرای فعالیــت موقــت ســاخته 
شــد و اکنــون شــکل دائمــی پیــدا کــرده 
ــاختار  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت وب اس
ــل  ــکل نع ــه ش ــی و ب ــال قدیم ــن ترمین ای
ــه  ــاختار در هم ــن س ــه ای ــت ک ــبی اس اس
ــرده و  ــدا ک ــر پی ــور تغیی ــتانهای کش اس
ــب  ــی مناس ــن مکان ــال یافت ــه دنب ــا ب م
ــه  ــدی ک ــال جدی ــاختن ترمین ــرای س ب
در شــان مــردم باشــد هســتیم و بــه 
همیــن خاطــر شــهرداری را مکلــف کــرده 
ــات کار را  ــریعتر مقدم ــه س ــا هرچ ــم ت ای
ــل  ــداری و حم ــرکل راه ــم کند.مدی فراه
و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه در 
شــهید  ترمینــال  جابجایــی  خصــوص 
ــی  ــرح جانمای ــت: ط ــار داش ــی اظه کاویان
ــه  ــدن آن ب ــک ش ــال و نزدی ــن ترمین ای
ــاه  ــرودگاه کرمانش ــن و ف ــتگاه راه آه ایس
ــار مطــرح  ــه مســاحت 6 هکت در زمینــی ب
اســت کــه مســئولیت اصلــی آن بــا 
ــن  ــد همچنی ــاه می باش ــهرداری کرمانش ش
ــد  ــل جدی ــن مح ــر تعیی ــهرداری پیگی ش

بــرای جابجایــی ترمینــال شــهید کاویانــی 
ــه  ــال ب ــن ترمین ــگ ای ــل پارکین در مح
ــد. ــی باش ــع م ــزار مترمرب ــعت 14 ه وس
یکســان  طــرح  اجــرای  از  خســروانی 
پرســنل  و  راننــدگان  پوشــش  ســازی 
داد  خبــر  نقــل  و  حمــل  شــرکت های 
ــی  ــفندماه تمام ــا 16اس ــت: ت ــار داش واظه
ــنل  ــط و پرس ــندگان بلی ــدگان، فروش رانن
موظفنــد  نقــل  و  حمــل  شــرکت های 
ــا برچســب  پوشــش یکســان و مشــخص ب
ــند  ــته باش ــی داش ــام خوانوادگ ــام و ن ن
ــکل  ــه مش ــروز هرگون ــورت ب ــا در ص ت
ــند.مدیرکل  ــا را بشناس ــد آنه ــردم بتوانن م

راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــون  ــدود 4 میلی ــي ح ــاه از جابجای کرمانش
ــال  ــه س ــی 9 ماه ــافر ط ــزار مس و 500 ه
ــر داد. ــاه خب ــتان کرمانش ــاری در اس ج
خســروانی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل همــواره در 
دســتور کار اســت گفــت: مــا بــرای خریــد 
خودروهــای عمومــی از جملــه مینــی بــوس 
ــم،  ــد می دهی ــش درص ــوس وام ش و اتوب
نمی شــود.وی  چندانــی  اســتقبال  امــا 
افــزود: دو مرکــز در کرمانشــاه، یــک 
ــز  ــک مرک ــام آبادغرب و ی ــز در اس مرک
ســامت  بررســی  بحــث  کنــگاور  در 

ــد. ــده دارن ــدگان را برعه ــمانی رانن جس
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
اســتان کرمانشــاه در ادامــه بــا  اشــاره بــه 
ــات رفاهــی  ــاب مجتمــع خدم وجــود 26 ب
در ســطح اســتان گفــت: عــاوه بــر 
نظارت هــای صــورت گرفتــه از ســوی اداره 
ــاده ای،  ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  ســوی  از 
ــی  ــتگاه های نظارت ــایر دس ــت و س بهداش
ــود. ــارت می ش ــز نظ ــن مراک ــر ای ــز ب نی
ــل  ــرکت های حم ــداد کل ش ــروانی تع خس
و نقــل اســتان را 70 شــرکت عنــوان کــرد 
ــرکت در  ــداد 33 ش ــن تع ــزود: از ای و اف
بخــش حمــل و نقــل اتوبــوس، 27 شــرکت 
ــرکت  ــوس و 10 ش ــل مینی ب ــل و نق در حم
ــد. ــت دارن ــواری فعالی ــل س ــل و نق در حم
ــاوگان حمــل و  ــه تعــداد ن ــا اشــاره ب وی ب
نقــل عمومــی اســتان گفــت: 210 دســتگاه 
و  مینی بــوس  دســتگاه   985 اتوبــوس، 
ــل  ــل و نق ــواری کار حم ــتگاه س 787 دس
ــرون  ــل ب ــل و نق ــاوگان حم ــافر در ن مس
ــد. ــده دارن ــر عه ــاه را ب ــهری کرمانش ش
ــاماندهی و  ــه س ــاره ب ــا اش ــروانی ب خس
ــت:  ــا اظهارداش ــال راه کرب ــز ترمین تجهی
ــا قبــل  کار آســفالت ایــن ترمینــال نیــز ت
از نــوروز انجــام خواهــد شــد.مدیرکل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
امســال  اینکــه  بیــان  بــا  کرمانشــاه 
افزایــش قیمــت نداریــم ادامــه داد: در 
ــر  ــدی ب ــارت ج ــوروز نظ ــام ن ــتانه ای آس
ترمینــال هــای اســتان انجــام خواهــد شــد 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

آمادگی ترمینال شهید کاویانی برای پذیرایی از میهمانان نوروزی
ــه تخلــف و نابســامانی  ــا شــاهد هیچگون ت
در ایــن ترمینــال هــا نباشیم.خســروانی از 
ــوروزی  آغــاز پیــش فــروش بلیــط هــای ن
بصــورت اینترنتــی و در دفاتــر مســافربری 
خبــرداد و گفــت: بــا توجــه بــه فرارســیدن 
ــوروزی  ــفرهای ن ــاز س ــد و آغ ــام عی ای
ــا هــدف ســاماندهی و ارتقــای  جلســه ای ب
ــافرین  ــژه مس ــفر وی ــات س ــی خدم کیف
نــوروزی بــا حضورارگانهــای عضــو کمیتــه 
ــی،  ــازی، هواشناس ــر اداره راه و شهرس نظی
ــرآورده  ــش ف ــس راه، پخ ــر، پلی هال احم
هــای نفتــی، انجمــن هــای صنفــی، امــداد 
خــودرو و ایــران خــودرو و مســئوالن ایــن 
ــرد:  ــح ک ــد.وی تصری ــزار ش اداره کل برگ
تمدیــد دفترچــه کار راننــدگان کــه مهلتــی 
ــه در  ــد بطوریک ــاه دارن ــک م ــر از ی کمت
ــه  ــار دفترچ ــکل اعتب ــا مش ــوروز ب ــام ن ای
ــی  ــه کروک ــن تهی ــوند، همچنی ــه نش مواج
ــور  ــی بمنظ ــات احتمال ــزارش از تصادف و گ
از  ناشــی  مشــکات  نمــودن  مرتفــع 
ــام اجــرای  پرداخــت خســارت در طــول ای
طــرح نــوروزی از جملــه نتایــج ایــن 
ــل  ــداری و حم ــرکل راه ــت بود.مدی نشس
و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه در 
پایــان ســخنانش ضمــن تاکیــد بــر شــروع 
ــالجاری  ــفندماه س ــور از 25 اس ــرح مذک ط
لغایــت 21 فروردیــن 97 گفــت: امســال نیز 
همچون ســنوات گذشــته از امکاناتــی نظیر 
اســتقرار اکیــپ هــای دائــم و ســیار امــداد 
ــیرهای  ــول مس ــر در ط ــودرو و هال احم خ

ــود. ــم ب ــوردار خواهی ــهری برخ ــن ش بی

علی کرمی

یادداشت مدیر مسوول

ادامه در صفحه 2
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ــت          ــه عدال ــج ب ــه منت ــی ک ــرض های ــش ف ــتی پی ــه راس ب
ــی در  ــی عدالت ــه ب ــی ک ــیر های ــوندکدامند؟و مس ــی ش م
ــر  ــت بش ــت ؟ مدنی ــدام اس ــرد ک ــی گی ــکل م ــتر آن ش بس
حامــل یــک تجربــه تلــخ و شــگفت انگیــزدر مــورد موضــوع 
ــدن  ــت و دی ــنیدن از عدال ــض در ش ــت وآن تناق ــت اس عدال

ــت . ــت اس عدال
ــت  ــه عدال ــی ک ــا در جوامع ــتثنا ؛غالب ــوارد اس ــز م ــه ج ب
عدالــت گــوش هــا را کــر مــی کنــد ،کمتــر ســیمای عدالــت 
ــه  ــا، ب ــای دنی ــه ج ــرا؟ در هم ــوازد .چ ــی ن ــا را م ــم ه چش
ــل  ــه؛ اص ــعه یافت ــرفته و توس ــورهای پیش ــوص در کش خص
بــر مهــارت و تخصص،ومهــم تــر از همــه حرکــت بــر منبــای 
یــک ســاختار مدنــی پیشــرفته بــا نهادهــای مــدون و فراینــد 
هــا و روش هــای تعریــف شــده از ســوی نخبــگان و طراحــان 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت.آن هــا کارهــای خــود 

ــد. ــی دهن ــام نم ــازی انج ــعارها و ظاهرس ــش ش را در پوش
ــای اقتصــادی، اجنماعــی و فرهنگــی  ــه مبن اساســًا وقتــی ک
مبتنــی بــر شــعار و تکــرار شــعار و تکیــه بــر نصحیــت باشــد، 
هیــچ گاه چنیــن جامعــه ای روی پایــداری، پیشــرفت و تعالــی 
ــد. وقتــی کــه یــک جامعــه ســاختار نداشــته  را نخواهــد دی
باشــد، نمــی توانــد در هیــچ زمینــه ای رشــد کنــد، و لــو آن 
کــه ایــن جامعــه، بــه ظاهــر مذهبــی باشــد .نکتــه دیگــر ایــن 
ــی  ــیعه،از»عقل« یعن ــه ش ــع فق ــدرت، از مناب ــاختار ق ــه س ک
دســتاورد هــای بشــری کــم بهــره گرفتــه و» اجمــاع« یعنــی 
ــی  ــای مدن ــاد ه ــی ونه ــای اجتماع ــنت ه ــوم،رویه ،س رس

ــوده اســت . پذیرفتــه شــده کمتــر مــورد توجــه ب
ــه  ــه می خواهدجامع ــی ک ــور ماورای ــا ام ــت ب ــی مدنی آمیختگ
را وادار بــه پذیــرش مســایل غیــر ملمــوس و دســت نایافتنــی 
بکنــد، در حقیقــت تداخــل دو امــر غیــر متجانــس در 
ــت.  ــد داش ــوم خواه ــوردی موه ــاز خ ــه ب ــت ک ــر اس یکدیگ
ــدود  ــی مح ــث خاص ــدرت رادرحصارمباح ــت و ق ــرا سیاس زی

ــت. ــی نیس ــر و عموم ــه فراگی ــد ک ــی کن م
ــعار  ــت ش ــت: اولوی ــه اس ــل توج ــه قاب ــدی ک ــوردی بع م
ــدیم«  ــه ماش ــاب »ماچگون ــت .کت ــت اس ــر عدال ــتقال ب اس
ــی  ــی م ــر کس ــر ه ــه در دوره معاص ــد ک ــی کن ــن م روش
خواهــد تحلیلــی بکنــد؛ مــی گویــد »مــا چگونــه مــا شــدیم« 
.در واقــع قبــل از دخالــت بیگانــه هــم شــرایط خــوب 
ــه آمــد و بدتــر هــم شــد ولــی همــه مشــکات را  نبود،بیگان
وصــل کردیــم بــه خــارج واز نقــد داخــل غافــل شــدیم .بــه 
همیــن دلیــل اســتقال را بــه هــر چیــز دیگــر اولویــت دادیــم 
ــه ویــژه توجــه  .اصــاح ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی، ب
بــه مضامیــن علمــی و تجربــی در تعریــف پدیــده هــا و روابــط 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــدی اس ــاد، فراین ــت و اقتص ــن سیاس بی
قطــع و یقیــن بایســتی مــد نظــر حاکمــان باشــد تــا بتوانــد 
ســامت اقتصــاد را تضمیــن نمــوده، جامعــه را بــه ســمت بــاال 

ــاند. ــاه بکش ــای رف ــاخص ه ــردن ش ب
ــان  ــی انس ــای واقع ــناخت نیازه ــت در ش ــتین گام، دق نخس

ــوژی و  ــد تکنول ــب رش ــه تناس ــانی ب ــع انس ــعه مناب و توس
ــان  ــاب» پای ــت.نگارنده ی کت ــی اس ــی و فن ــه مهارت اندیش
تاریــخ« پــس از فروپاشــی شــوروی نقــدی نوشــت کــه علــت 
ایــن فروپاشــی راضعــف ایدئولــوژی سوســیالیزم مــی دانســت 
ومعتقــد بــود کــه جوامــع بشــری روبــه دمکراســی مــی روند. 
نقــدی کــه فوکویامــا بعــداً بــر افــکار خــود زد،در واقــع ســر 
فــرود آوردن در برابــر خــرد و فهــم زمــان و شــرایط جدیــدی 

بــود کــه او در جهــان مــی دیــد. 
ایــن شــرایط جدیــد، بســیاری از مؤلفــه هــای قــدرت را زیــر 
ســؤال مــی بــرد او اقــرار کرد:چالــش هــای زیــادی در پیــش 
ــد و  ــی می کنن ــا سرکش ــدن ه ــی از تم ــود دارد .بعض رو وج
همچنیــن از جمــع آن بــا نظریــه برخــورد تمــدن هــا باپدیــده 
ــی  ــد« در جوامع ــت کارآم ــام »دول ــه ن ــتیم ب ــه هس ای مواج
ماننــد چیــن کــه بــه مــا مــی فهمانــد؛ تنهــا راه رســیدن بــه 

عدالــت ،دمکراســی ومســیر چنــد صــد ســاله آن نیســت .
شــاید درگذشــته هــم نوعــی حکومــت هــای کارآمــد کــه در 
ســایه یــک قــدرت دلســوزانه باشــد؛ ســابقه داشــته اســت و 
درســت اســت کــه ســاختارهای بشــری در زمینــه عدالــت بــا 
دمکراســی، از کمونیســم بهترعمــل کــرده اســت اماحکومــت 
هایــی کــه ماهیــت دینــی یــا ملــی داشــته انــد، گاهــی موفق 
بــوده انــد . بــه هــر حــال عدالــت منتــج از ارتقــای روز افزون 
ــی اصــاح ســاختار  شــاخص هــای رفاهی-بهداشــتی و درمان
ــاد  ــای فس ــی راه ه ــردن علم ــدود ک ــادی ومس ــای اقتص ه

اســت.
در ایــن برنامــه ریــزی هــا هیــچ گاه در حرف و شــعار، بخشــی 
ــا » ظلــم ســتیزی« و  ــا »عدالــت محــوری« و ی از«عدالــت« ی
مبــارزه بــا » دشــمن » بــه میــان نمــی آیــد، بــرای ایــن کــه 
ــه  ــه گون ــتم ب ــن سیس ــیم ای ــزی و ترس ــه ری ــیوه ی برنام ش
ــی  ــی و نادان ــی کفایت ــه ب ــود ب ــودی خ ــه خ ــه ب ــت ک ای اس
یــا بــی مهارتــی و بــی بهرگــی، راه ورود نمــی دهــد و منافــذ 
رانــت خــواری و ســوء اســتفاده هــای مالــی و یــا فرهنگــی و 

سیاســی را مــی بنــدد.

مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

ارزیابي کلي
1-اعــزام تیــم ویــژه از ســوي وزیــر آمــوزش 
ــرورش شــامل معــاون توســعه مدیریــت،  و پ
بــازرس ویــژه وزیــر و رئیــس ســازمان 

ــازي نوس
ــي  2 - اعــزام اکیــپ 12 گــروه فنــي و عمران
بــه مناطــق زلزلــه زده از ســوي اداره کل 
ســازمان  و  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 

ــور ــدارس کش ــز م ــازي و تجهی نوس
3- حضــور وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
ــراي  ــژه ب ــار وی ــاص اعتب ــه و اختص منطق

بازســازي و احــداث مــدارس جدیــد
ــاز  ــه س ــن مدرس ــارکت خیری ــب مش 4- جل
ــن  ــع خیری ــوي  مجم ــژه از س ــي وی و فعالیت

ــي ــدارس تخریب ــازي م ــل بازس ــراي تقب ب
5- 78  مدرســه در قالــب 415 کاس درس 
ــه بازســازی دارد. تخریــب شــده کــه نیــاز ب
6-  اعــام آمادگــي بیمارســتان شــهید دکتــر 
ــت  ــکان و اقام ــز اس ــران و مراک ــر ته باهن
آمــوزش و پــرورش در شــهر تهــران و اســتان 

ــه زده هــاي همجــوار مناطــق زلزل
ــه 120 میلیــارد تومــان  ــرای بازســازی ب 7- ب
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــاز اس ــار نی اعتب
بــرای 415 مدرســه، 75 میلیــارد تومــان 
ــه 40  ــازی 78 مدرس ــرای بازس ــار و ب اعتب
ــداد 16  ــم. تع ــاز داری ــار نی ــارد اعتب میلی
ــازی  ــه بازس ــاز ب ــه نی ــم ک ــه داری مدرس
جزئــی دارنــد کــه اعتبــاری حــدود 3 
میلیــارد تومــان نیــاز دارد. تعــداد 5 مدرســه 
نیــاز بــه مقــاوم ســازی دارد کــه 2.7 میلیــارد 
ــدود  ــاری ح ــوع اعتب ــت. در مجم ــان اس توم

ــم. ــاز داری ــان نی ــارد توم 120 میلی
ــا  ــوز )ت ــش آم ــم و دان ــگان معل 8- جانباخت
لحظــه تنظیــم گــزارش(:2 فرهنگــي شــاغل 

ــوز. ــش آم ــته-69 دان و بازنشس
الف - اقدامات انجام شده عمراني :

1 -42 کاس در حال آماده شدن است .
ــي در  ــب 106 درس  کانکس ــل و نص 2- تحوی
ــاه  ــه زده کرمانش ــاي  زلزل ــتان ه ــهر س ش
ــاب-25  ــل ذه ــر پ ــامل :71 کاس در س ش
کاس در ثــاث باجانــي و ازگلــه-10 کاس در 

ــو دااله
تخریــب  کامــا  415کاس  مــورد  در   -3
ــده  ــه عم ــده ک ــال ش ــده،130کانکس ارس ش
ــق  ــه مناط ــده ب ــال ش ــای ارس ــس ه کانک
روســتایی بــوده اســت.)مدارس تخریــب 
ــتند و  ــت داش ــال قدم ــش از 30 س ــده بی ش
ــی  ــی کم ــیب خیل ــاز آس ــدارس نوس ــه م ب

ــت( ــیده اس رس
4- تعهــد 35 فضــای آموزشــی بــا 130 کاس 

درس توســط خیریــن انجــام شــده  اســت.
5-  تنظیــم تفاهــم نامــه ای بــا ســتاد 
ــی  ــات عمران ــراي اقدام ــان ب ــی فرم اجرای

بیشــتر در روســتاها داشــته باشــیم.
و  فرهنگــي  شــده  انجــام  -اقدامــات  ب 

آموزشــي:
ــودکان  ــه ک ــی ب ــانی فرهنگ ــداد رس 1- ام
کرمانشــاهی بــرای تقویــت روحیــه کــودکان  

ــه ــس از زلزل پ
2- اعــزام مربیــان کانــون بــه مناطــق زلزلــه 
زده و اســتقرار 4 کمــپ فرهنگــي در منطقــه

ــپ  ــری در کم ــای هن ــه ه ــرای برنام 3- اج
ــده  ــزام ش ــان اع ــط مربی ــون، توس ــای کان ه
ــی،  ــه گوی ــی، قص ــای گروه ــازی ه ــد ب مانن
ــی و  ــرک ، پویای ــاد تح ــز و ایج کارگاه جوای

ــق. ــن مناط ــودکان ای ــاط در ک نش
ــرای جمــع آوری  ــگاه ب ــدازی 70 پای 4- راه ان
ــه زدگان  ــه زلزل ــی ب ــای مردم ــک و هدای کم
در سراســر کشــور و ارســال بــه ایــن مناطــق.
5- اجــرای طــرح" کانــون مدرســه" بصــورت 

ــه زده. گســترده در مناطــق زلزل
لــوازم  بســته   32000 ســازی  امــاده   -6
التحریــر بــرای دانــش آمــوزان مناطــق زلزلــه 

زده.
7- ارســال 20 هــزار جلــد کتــاب از مجموعــه 
ــری  ــرورش فک ــون پ ــارات کان ــب انتش کت
ــه  ــودکان زلزل ــرای ک ــان ب ــودکان و نوجوان ک

زده
ــه  ــارا ب ــک دارا و س ــال 5000 عروس 8- ارس

ــه زده ــای زلزل ــتان ه اس
9 - ارســال 1000 عروســک متفرقــه از ســوی 
ــه  ــای زلزل ــتان ه ــودکان اس ــرای ک ــون ب کان

زده.
ــودکان،  ــار ک ــدان در کن ــور هنرمن 10- حض
بــرای مثــال حضــور گــروه فتیلــه بــا 

همــکاری کانــون در مناطــق مذکــور.
ــت وام 50  ــریع در پرداخ ــایر اقدامات:-تس س
میلیونــي براســاس تفاهــم نامــه بانــک ملــي 

بــه فرهنگیــان خســارت دیــده کرمانشــاه.
-اهــداي 1/5 میلیــارد تومــان کمــک باعوض 

بــه 1100 فرهنگــي مناطق زلزلــه زده .

فقدان مدیریت در چهره زرد شهر هویداست
گزارش: سوسن امیری

ــر  ــراه دو دخت ــه هم ــوان ب ــوی ج بان
نوجوانــش هراســان از شــهر زلزلــه 
روســتای  بــه  ذهــاب  ســرپل  زده 
ــران  ــا از مدی ــده ت ــن آم ــک حس کوئی
ــد. ــس کن ــب کانک ــپاه، طل ــد س ارش
ایــن مــادر مــی گویــد:» مــا مســتأجریم 
ــی  ــد م ــی دهن ــس نم ــا کانک ــه م و ب
ــی  ــت م ــینی درس ــیه نش ــد حاش گوین
ــم.  ــت نداری ــم امنی ــادر ه ــد. در چ کنی
ــا  ــب ه ــند و ش ــی ترس ــم م دختران
ــرد  ــال،  س ــل یخچ ــادر مث ــوای چ ه
ــم  ــه کاس ده ــم ک ــت. دختربزرگ اس
ــه  اســت دیگــر مدرســه نمــی رود. زلزل
ــی از  ــرده حت ــف ک ــه اش را ضعی روحی
زیــر ســقف رفتــن هــم وحشــت دارد.«
ــه  ــه خان ــرت ب ــا حس ــوان ب ــوی ج بان
ــی  ــر ب ــرای دوخواه ــپاه ب ــه  س ای ک
ــگاه  ــاخته   ن ــتا س ــت در روس سرپرس
ــرای  ــه ای ب ــرش نام ــد و دخت ــی کن م
ــاید  ــا  ش ــد ت ــی نویس ــپاه م ــردار س س
ســپاه بــه آن هــا کانکــس بدهد.اکنــون 
ــه  ــم از زلزل ــاه و نی ــه 3 م ــب ب ــه قری ک
ــهر  ــتری ش ــم ریش ــه ده ــت و س هف
ســرپل ذهــاب  و یــک هــزار و 950 
روســتای آن در اســتان کرمانشــاه مــی 
ــری،   ــه امی ــه فاطم ــه گفت ــا  ب ــذرد ام گ
یکــی از خیریــن نیکــوکار؛  کمــک 
رســانی بــه زلزلــه زدگان ضعیــف اســت  
و تنهــا حــدود 20درصــد از مــردم 
ــای  ــک ه ــه کم ــده از کلی ــه دی حادث
ــه  ــده و بقی ــد ش ــره من ــاز به ــورد نی م
ــا بیــم و امیــد در  ــه زدگان هنــوز ب زلزل
ــی  ــی و دولت ــای مردم ــک ه ــار کم انتظ
در وضعیــت اســف بــار بهداشــتی و 
ــی،  روزهــای  ــد روحــی و روان اوضــاع ب
ــی  ــن در حال ــی گذرانند.ای ــختی را م س
ــفرهای  ــوس س ــش و ق ــه در ک ــت ک اس
ــهر  ــن ش ــه ای ــت ب ــت دول ــرر هیئ مک
زلزلــه زده و نشســت هــای پــی در 
ــوب  ــته!  مص ــای بس ــت دره ــی،  پش پ
ــه زده  ــواده زلزل ــر خان ــه ه ــه ب ــد ک ش
ــون  ــغ 7میلی ــس، مبل ــر کانک ــاوه ب ع
ــان  ــون توم ــهر و 5میلی ــان در ش توم
نیــز در روســتا از محــل اعتبــارات 
زلزلــه داده شــود.اما! تحقیقــات میدانــی 
ــه  ــل مصوب ــرای کام ــدم اج ــان از ع نش
ــه  ــک ب ــوص کم ــت در خص ــت دول هیئ
ــه  ــاب  دارد. ب ــرپل ذه ــه زدگان س زلزل
ــی  ــه کس ــت؟ چ ــر کیس ــتی مقص راس
ــده  ــای رنجدی ــواده ه ــخگوی خان پاس
زلزلــه زده اســت!بانوی ســرپلذهابی کــه 
ــووالن دارد  ــادی از مس ــای زی ــه ه گای
مــی گویــد:»از وقتــی کــه ازدواج کــردم 
ــاره ای را  ــه اج ــه خان ــتأجرم. زلزل مس
ــه  ــم صاحبخان ــاال ه ــرد و ح ــراب ک خ
ــا  ــد  ت ــی ده ــه را نم ــه خان ــول ودیع پ
شــاید بتوانــم بــه شــهر دیگــری بــروم 
و خانــه کرایــه کنــم. تــوی شــهر ســرپل 
ــتیم.  ــادر هس ــر چ ــوز زی ــاب،  هن ذه
ــا  ــرای م ــردم ب ــه م ــی ک ــس های کانک
ــخاصی  ــه اش ــا ب ــتند اینج ــی فرس م
مــی رســد  کــه از مــا وضعیــت بهتــری 
ــا  ــات ی ــزد مقام ــون در ن ــا چ ــد ام دارن
نزدیــکان آشــنا دارنــد صاحــب کانکــس 
ــا  ــی سرپرســتند ی شــده و بقیــه کــه ب
مریــض دارنــد یــا کــم دســت هســتند 
ــد.« ــادر بمانن ــی در چ ــا بدبخت ــد ب بای

ــوب  ــت مص ــد:» دول ــی ده ــه م وی ادام
ــم  ــد ه ــس بدهن ــم کانک ــه ه ــرد ک ک

ــی  ــوض! حت ــون وام باع ــغ 7میلی مبل
ــه  ــه هم ــه ب ــت ک ــم گف ــتاندار ه اس
ــم وام  ــس و ه ــم کانک ــا ه ــواده ه خان
ــا در  ــرد. ام ــی گی ــق م ــوض تعل باع
عنــوان  بافاصلــه   نابــاوری  کمــال 
وام  یــا  کانکــس  یــا  کــه  کردنــد 
باعــوض. بــه مســتأجرها هــم کانکــس 
نمــی دهیــم چــون در آن مانــدگار 
شــده و حاشــیه نشــینی در شــهر 
ــون  ــط 5 میلی ــود و فق ــی ش ــت م درس
ــون آن  ــه تاکن ــرد ک ــی گی ــق م وام تعل
ــه  ــد ک ــرده ام. هرچن ــت نک ــم دریاف ه
ــه دنبــال وعــده هــای پوشــالی  بعــدا ب
ــه مســتأجر  ــه کســانی ک ــه ب ــد ک گفتن
ــا، وام  ــه ه ــد صاحبخان ــتند همانن هس
ــاز  ــاخت و س ــی س ــون تومان 35 میلی
ــم در  ــی ه ــرد و زمین ــی گی ــق م تعل
اختیارشــان مــی گذاریــم کــه دریــغ از 

ــا!« ــده ه ــن وع ــدن ای ــی ش عمل
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــف  م ــع الوص م
ــا  ــد ام ــی کن ــر نم ــی خب ــه طبیع حادث
ــت  ــد. مدیری ــی ده ــدار م ــدام هش م
بحــران در کجــای حادثــه قــرار دارد! اگر 
ــی  ــه طبیع ــور را حادث ــاره کش ــه یکب ب
ــری  ــه تدبی ــووالن چ ــرد مس ــرا بگی ف
اندیشــیده انــد؟ حادثــه ای کــه در 
ــرپل رخ داد  ــل س ــی مث ــهر کوچک ش
هنــوز بــا هــزاران مشــکل حــل نشــده 
دســت و پنچــه نــرم مــی کنــد.و هنــوز 
ــردم  ــاه  م ــدود 4 م ــت ح ــس از گذش پ
درســرمای صفــر درجــه در بــاد و بــاران 
ــا  ــقت را  ب ــر مش ــادر روزگار پ ــر چ زی
غــم و انــدوه از دســت دادن عزیزانشــان 
ــه ناشــی از  ــا زجرقطــع نخاعــی حادث ی

ــد؟  ــی کنن ــپری م ــه س زلزل
ــات  ــفرهای مقام ــه س ــی آن هم خروج
ــری  ــم گی ــزه زده و تصمی ــهر زل ــه ش ب
ــان  ــه هایش ــرد کان و مصوب ــای خ ه
ــته  ــای بس ــت دره ــا پش ــت؟ آی چیس
ــب واژه و  ــا در قال ــا تنه ــده  ی ــا مان ج
الفــاظ  بــر روی تــن زخمــی ایــن شــهر 

ــد! ــته ان ــادگار نوش ــه ی ــه زده  ب زلزل
آن چــه کــه در بــدو امــر مشــهود اســت 
رضایــت مــردم از کمــک هــای مردمــی 
ــان  ــیل خروش ــون س ــه همچ ــت ک اس
ــن مناطــق گســیل  ــه ای ــه ب ــل زلزل اوای
ــن  ــاده تری ــه از دورافت ــد.مردمی ک ش
ــوع  ــدردی و ن ــس هم ــور ح ــه کش نقط
دوســتی را بــه کمــال رســاندند و قلــب 
ــام  ــردم را التی ــن م ــته ای ــای شکس ه
دادندبــه راســتی! بــا ایــن مهربانــی هــا 
بــود کــه  دولــت ســرش را بــاال گرفــت و 
گفــت اســتقرار زلزلــه زدگان در ســه روز 
اول زلزلــه در چــادر اســت. حــاال مــردم 
ــا در  ــه زده ه ــا زلزل ــد ت ــک کنی کم
ــوند. ــس ش ــب کانک ــتقرار دوم صاح اس

وقتــی از مــادر دو دختــر نوجــوان پــس 
از گذشــت 3 مــاه در خصــوص دریافــت 
کانکــس از ســپاه ســووال کــردم چنیــن 
ــه  ــد ک ــه ان ــا گفت ــه م ــخم داد:»ب پاس
ســپاه وظیفــه ســاخت کانکــس و خانــه 
را در روســتاها بــه عهــده گرفتــه و اگــر 
کمــک هــای مردمــی برســد بــرای  تمام 
ــتاییان خانــه خواهیــم ســاخت   روس
ــه  ــه زلزل ــانی ب ــک رس ــه کم و وظیف
زدگان در  شــهر هــم مســتقیم زیــر نظر 
اســتانداری اســت از اســتانداری کمــک 
بخواهیــد. اســتانداری هــم کــه دریــغ از 
ذره ای کمک!«امــا آنچه کــه در بدو ورود 
به شــهر مشــهود اســت هــرج و مــرج و 

فقــدان مدیریــت در نحــوه تقســیم 
ــوع  ــا اول  وق ــد روزه ــا همانن ــک ه کم
زلزلــه اســتمردمی کــه فریادشــان 
از عــدم مدیریــت دولــت در کمــک 
ــه فغــان اســت امــا همچنــان  رســانی ب
قــدردان کمــک هــای مردمــی و چشــم 
انتظــار از مردمــی هســتند کــه آن هــا را 
در ایــن شــرایط تنهــا نگذاشــته و یــاری 
ــتند.دکتر  ــان هس ــای سختش ــر روزه گ
عالیــه شــکربیگی، جامــع شــناس زنــان 
ــران  ــگاه ته ــتاد دانش ــان و  اس و جوان
کــه   فرزنــد ســرپل ذهــاب اســت  
در خصــوص وضعیــت زلزلــه زدگان و 
ــی  ــا م ــه آن ه ــانی ب ــک رس ــوه کم نح
گوید:»هنــگام وقــوع زلزلــه همــواره بــا 
ــرپل  ــهر س ــتان در ش ــان و دوس خویش
ذهــاب در ارتبــاط بــودم و کــم و بیــش 
ــت  ــع نادرس ــت و  توزی ــود مدیری از نب
ــه  ــردم زلزل ــان م ــاز می ــورد نی ــام م اق
زده،  آگاه بــودم و همچنــان خانــواده 
هایــی بودنــد کــه نتوانســتند بــه یــک 
ــد.  ــت یابن ــس( دس ــرپناه گرم)کانک س
ــتی  ــت بایس ــه دول ــن ک ــم ای ــی رغ عل
ــردم  ــه  م ــانی ب ــت رس ــده دار خدم عه
ــک  ــا کم ــا ب ــد! ام ــه باش ــن منطق ای
و همــکاری دوســتان خیــر درصــدد 
انتقــال  و  کانکــس  تعــدادی  تهیــه 
ــرپل  ــه زده س ــهر زلزل ــه ش ــا ب آن ه
ــور در  ــا حض ــه ب ــم ک ــاب برآمدی ذه
ــی الخصــوص  منطقــه غــرب کشــور عل
ــان مســائل و  ــتر در جری زادگاهــم، بیش
مشــکات مــردم آن جــا قــرار گرفتــم.«
ایــن اســتاد دانشــگاه مشــاهدات خــود 
ــاس  ــر اس ــی کند:»ب ــان م ــن بی را چنی
گفتــه اخبــار رســمی 80 درصــد مــردم 
ــا  ــا ب ــد ام ــده ان ــس ش ــب کانک صاح
حضــور در منطقــه اســت کــه  واقعیــت 
خــود را طــور دیگــر نمایــان مــی 
ــه  ــی متوج ــگاه کل ــک ن ــد و در ی کن
ــوی  ــی ش ــی م ــاد چادرهای ــداد زی تع
ــا  ــا ب ــا در درون آن ه ــواده ه ــه خان ک
ــی  ــذران زندگ ــه گ ــرارت ب ــختی و م س
ــال  ــوان مث ــه عن ــغولند ب ــره مش روزم
حمــام کــردن آن هــا در دل ســرما و در 
ــت  و  ــل اس ــک معض ــا ی ــل چادره داخ
ــف  ــی از تل ــر گزارش ــن ت ــداق روش مص
شــدن کودکــی زلزلــه زده در رســانه هــا 
ــد  ــر ش ــش منتش ــه پی ــد هفت ــه چن ک
ــت  ــه را ناراح ــی جامع ــدان جمع و وج
و مغمــوم کرد.«دکتــر شــکربیگی، در 
ــه  ــس ب ــن کانک ــق نگرفت ــی تعل چرای
شــمار زیــادی از زلــزه زدگان مــی 
ــد  ــوص نیازمن ــن خص ــد:» در ای افزای
ــووالن  ــت و مس ــن دول ــح روش توضی
ــات  ــورد اطاع ــن م ــه در ای ــتیم ک هس
ــدی در  ــا ناکارآم ــاط ب ــی در ارتب دقیق
ــه  ــس ب ــع کانک ــانی توزی ــداد درس ام
ــانه  ــق رس ــه زده از طری ــق زلزل مناط
ــزارش  ــه گ ــا ب ــد و بن ــر کنن ــا منتش ه
ــهر  ــن ش ــه زده ای ــردم زلزل ــای م ه
ــردم  ــوی م ــا از س ــک ه ــترین کم بیش
ــوارد  ــی در م ــوده و حت ــران ب ــوب ای خ
ــای  ــک ه ــر کم ــان ام ــادی متولی زی
مردمــی را بــه نــام خــود بــه مــردم مــی 
رســاندند!«این جامعــه شــناس در امــور 
ــی  ــان م ــه بی ــان  در ادام ــان و زن جوان
ــده از کمبــود  کنــد:» مــردم آســیب دی
امکانات بهداشــتی و دسترســی نداشــتن 
بــه داروهــای درمانــی شــکایت دارنــد و 
ــاهده  ــک مش ــورد را از نزدی ــن م چندی

ــزاف  ــت گ ــل قیم ــه دلی ــه ب ــردم ک ک
ــد  دارو امــا از درمــان منصــرف شــده ان
ــردم  ــان از م ــد همچن ــردم دردمن و م
درخواســت لبــاس گــرم و وســایل 
گرمایشــی در ســرمای زمســتان دارنــد. 
بســیاری از خانــواده هــا در معــرض 
ناراحتــی های اجتماعی)آســیب هــا و در 
مواردی خودکشــی( و روانی)افســردگی( 
ــال عــده ای در  ــوان مث ــه عن هســتند ب
غــم از دســت رفتــن عزیــزان گریــان و 
ــت  ــم از وضعی ــده ای ه ــم زده؛ و ع مات
ناراحــت  آن  پیامدهــای  و  موجــود 
هســتند و نمــود فــراوان رفتارهــای 
خشــن و واکنــش هــای عصبــی در 
ــورد  ــی خ ــم م ــه چش ــهر ب ــان ش می
ــت،   ــن وضعی ــه  ای ــورت ادام ــه در ص ک
قطعــا در آینــده بیشــترو مشــکل حادتر 
ــگاه،  ــتاد دانش ــد.«این اس ــد ش خواه
ــی و  ــت آب و هوای ــه وضعی ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــوان م ــه عن ــی منطق ــت محیط زیس
ــر  ــق درگی ــاب و مناط ــرپل ذه کند:»س
زلزلــه در اطرافــش،  بیشــتر گرمســیری 
ــتان،  ــذران زمس ــد از گ ــتند و بع هس
ــد  ــی رس ــرعت از راه م ــه س ــا ب گرم
و بــدون تردیــد خطــرات ناشــی از 
بیمــاری هــای عفونــی و   ســایر امــراض 
در کمیــن خواهــد بود و شایســته اســت 
مســووالن بــرای مســائلی کــه در آینــده 
گریبــان مــردم محــروم مــرزی ناشــی از 
جنــگ و زلزلــه را درگیــر خواهــد کــرد؛  
ــا  ــه ب ــرای مقابل ســاز و کاری مناســب ب
ــر  ــم کنند.«دکت ــرارو   فراه ــت ف وضعی
ــن ســووال  ــه ای شــکربیگی در پاســخ ب
از مــردم آن منطقــه  کــه چــرا تاکنــون 
ــن  ــرده اید؟چنی ــت نک ــس دریاف کانک
ــا  ــات از م ــنود:»  مقام ــی ش ــخ م پاس
ــا  ــد ی ــس بگیری ــا کانک ــتند ی خواس
ــرا  ــه ظاه ــول. ک ــان پ ــون توم 5 میلی
ــن  ــه در ای ــد ک ــح دادن ــیاری ترجی بس
ســرمای طاقــت فرســا از خیــر  کانکــس 
ــاخت  ــرای س ــول ب ــه پ ــا ب ــد ت بگذرن
ــووال  ــال س ــند. ح ــان برس ــه هایش خان
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــووالن ای ــن از مس م
ــاس  ــیاری از اخت ــوی بس ــا جل ــر م اگ
ــتیم  ــی توانس ــتادیم! نم ــی ایس ــا م ه
ــه ایــن مــردم محــروم و ســتم دیــده  ب
ــی  ــس م ــم کانک ــت ه ــر طبیع از قه
رســاندیم و هــم 5 میلیــون تومــان 

ــان؟!«  ــه هایش ــازی خان ــرای بازس ب
ــه  ــیاری از زلزل ــاف بس ــن اوص ــا ای ب
ــرده  ــت نک ــس دریاف ــه کانک ــی ک زدگان
ــما  ــک ش ــان کم ــان خواه ــد همچن ان
ــر  ــتند و دکت ــران هس ــوب ای ــردم خ م
ــوز و  ــردم دلس ــکربیگی ازم ــه ش عالی
ــرای رســاندن  ــوع دوســت خواســت ب ن
ــج  ــردم رن ــه م ــود ب ــای خ ــک ه کم
آی  طریــق  از  مناطــق  ایــن  دیــده 
در  وی   بــا  تلگرامــی،   کانــال  دی 
ــد  ــن فرزن ــند.همچنین ای ــاط باش ارتب
ــی،  ــای ورزش ــره ه ــرپلذهابی از چه س
دانشــگاهی و هنــری کــه پیشــقدم 
ــی  ــای مردم ــک ه ــن کم ــرای گرفت ب
ــاب در  ــماره حس ــام ش ــق اع از طری
ــه زده  ــق زلزل ــه مناط ــانی ب ــداد رس ام
ــر  ــت تنوی ــت  جه ــد، خواس ــده بودن ش
افــکار عمومــی،  از کلیــه اقداماتــی کــه 
تاکنــون بــرای مــردم مناطــق زلزلــه زده 
ــه  ــع  ارائ ــزارش جام ــد گ ــام داده ان انج

ــد. نماین

از طرف مدیر و کارکنان دبیرستان و پیش دانشگاهی فردوسی
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ــغلي  ــارت ش ــن دوره مســابقات مه  اولی
ــرق  ــروي ب ــع نی ــاي توزی ــرکت ه ش
ــي  ــمال غرب ــي و ش ــاي غرب ــتان ه اس
ــع  ــرکت توزی ــي ش ــه میزبان ــور ب کش
ــي  ــاه ط ــتان کرمانش ــرق اس ــروي ب نی
اســفندماه ســال   6 و   5 ،4 روزهــاي 
ــه  ــود.در جلس ــي ش ــزار م ــاري برگ ج
برگــزاري  مقدمــات  اندیشــي  هــم 
ــغلي  ــارت ش ــابقات مه ــن دوره مس اولی
در شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان 
کرمانشــاه، مهنــدس هاشــمي دبیــر 
انجمــن صنفــي کارفرمایــي شــرکت هاي 
ــایت  ــد از س ــس از بازدی ــرق پ ــع ب توزی
ــرکت  ــغلي در ش ــارت ش ــابقات مه مس
توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه، 
ــي 39  ــي کارفرمای ــن صنف ــت: انجم گف
ــرکت  ــه ش ــامل هم ــه ش ــو دارد ک عض
هــاي توزیــع بــرق در کشــور مــي 
ــاالنه  ــز س ــن نی ــد انجم ــود و درآم ش
از همیــن شــرکت هــا تامیــن مــي 
ــي  ــي کارفرمای ــن صنف ــود.دبیر انجم ش
ــا اشــاره  ــرق، ب ــع ب شــرکت هــاي توزی
ــه  ــرق ک ــع ب ــاي توزی ــس ه ــه کنفران ب
ــزار  ــوري برگ ــورت تئ ــه ص ــتر ب بیش
شــده انــد هــدف از برگــزاري مســابقات 
مهــارت شــغلي را واردشــدن بــه عرصــه 
دانســتند.مهندس  عمــل  و  اقــدام 
هاشــمي انجمــن صنفــي کافرمایــي 
شــرکت هــاي توزیــع بــرق را پــل 
ــوان  ــتاد عن ــف و س ــن ص ــي بی ارتباط
ــي  ــت های ــي از فعالی ــت: یک ــرد و گف ک
ــود  ــي ش ــام م ــه انج ــن زمین ــه در ای ک
ــغلي در  ــارت ش ــابقات مه ــزاري مس برگ
ــي  ــه تمام ــت ک ــور اس ــه از کش 5 منطق
ــن  ــرق در ای ــع ب ــاي توزی ــرکت ه ش
ــي  ــت م ــه رقاب ــر ب ــه بایکدیگ 5 منطق
پردازنــد.وي ایجــاد بســتر مناســب 
ــان  ــاي کارکن ــارت ه ــاي مه ــراي ارتق ب
ــور  ــرق کش ــع ب ــاي توزی ــرکت ه و ش
ــي و  ــاي جهان ــارت ه ــطح مه ــا س ت
شناســایي کمبــود هــا در امــر آمــوزش 
ــا را از  ــع آنه ــراي رف ــزي ب ــه ری و برنام
ــام  ــابقات اع ــن دوره از مس ــداف ای اه

ــزه کاري و  ــش انگی ــت: افزای ــرد و گف ک
ارتقــاء ســطح علمــي بــا ایجــاد رقابتــي 
شــرکت  و  انجمــن  مدنظــر  ســالم 
ــه  ــت.در ادام ــرق اس ــع ب ــاي توزی ه
ــد  ــرادي مج ــدس م ــه، مهن ــن جلس ای
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروي بــرق 
ــورد  ــي در م ــاه، گزارش ــتان کرمانش اس
وضعیــت شــبکه هــا، تعــداد مشــترکین 
ــرکت  ــه در ش ــورت گرفت ــات ص و اقدام
توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه 
ارائــه داد و گفــت: ایــن شــرکت وظیفــه 
ــه  ــن ب ــدار و مطمئ ــرق پای ــع ب توزی
ــرق در  ــترک ب ــزار مش ــش از 730 ه بی
ــرانه  ــا س ــاه، ب ــتان کرمانش ــطح اس س
3650 کیلــووات ســاعت در ســال را 
ــد  ــرادي مج ــدس م ــده دارد. مهن برعه
ــاالي 7  ــتاي ب ــه روس ــان اینک ــا بی ب
ــم  ــرق در اســتان نداری ــدون ب ــوار ب خان
و مشــغول تامیــن بــرق روســتاهاي 
زیــر 7 خانــوار هســتیم، اظهــار داشــت: 
ــط  ــار متوس ــاي فش ــبکه ه ــول ش ط
ضعیــف  فشــار  کیلومتــر،  هــزار   11
ــنایي 380  ــبکه روش ــر، ش 6700 کیلومت
ــرق دار  ــداد روســتاهاي ب ــر و تع کیلومت
ــن  ــت.وي همچنی ــتا اس ــا 2520 روس م
بــا ارائــه آمارهــاي مختلــف درخصــوص 
شــبکه توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه، 
آمارهــاي  میانگیــن  مقایســه  بــه 
ــرد: 9/3  ــان ک ــت و بی ــوري پرداخ کش
ــا  ــترکین م ــداد مش ــد تع ــد رش درص
نســبت بــه ســال 95 در ســطح اســتان 
ــرق  ــور ب ــان ام ــن می ــه در ای ــت ک اس
مرکــز کرمانشــاه و شهرســتان جوانــرود 
داراي باالتریــن رشــد تعــداد مشــترکین 
بــوده اند.رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت 
توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه 
بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از برگــزاري 
ایــن مســابقات ایجــاد فرصتــي مناســب 
بــراي تبــادل اطاعــات فنــي و تجــارب 
حرفــه اي و نهادینــه نمــودن ایــن مهــم 
اســت، تصریــح کــرد: کشــف اســتعداد 
هــاي کارکنــان و فراهــم نمــودن بســتر 
شــکوفایي آنهــا و همچنیــن ایجــاد 

فرصــت بازبینــي فرآینــد هــا و فعالیــت 
ــرکت از  ــف ش ــاي مختل ــد ه ــاي واح ه
طریــق شــبیه ســازي آنهــا مــي توانــد 
کمــک موثــري بــه شــرکت هــاي 
ــرکت  ــل ش ــرق کند.مدیرعام ــع ب توزی
توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه 
ــن  ــودن ای ــي ب ــه آموزش ــاره ب ــا اش ب
ــارت  ــاي مه ــر ارتق ــابقات ب دوره از مس
ــع  ــاي توزی ــرکت ه ــي ش ــاي فن نیروه
بــرق تاکیــد کــرد و گفــت: بــا اطمینــان 
ــاي  ــوزه ه ــکار ح ــاي پیمان ــرکت ه ش
ــز  ــرق نی ــع ب ــاي توزی ــرکت ه ــي ش فن
ــاي  ــدي نیروه ــه توانمن ــد ک ــل ان مای
ــدس  ــه، مهن ــنجند.در ادام ــود را بس خ
ممدوحــي مســئول برگــزاري مســابقات 
ــع  ــاي توزی ــرکت ه ــغلي ش ــارت ش مه
درخصــوص  کشــور  سراســر  بــرق 
گفــت:  مســابقات  ایــن  برگــزاري 
ــور  ــه منظ ــغلي ب ــارت ش ــابقات مه مس
ارتقــاي ســطح اســتانداردهاي آمــوزش 
مهــارت، تبــادل تجربیــات بیــن شــرکت 
هــا و همچنیــن ارتقــا مهــارت کارکنــان، 
ــره وري از  ــغلي، به ــزه ش ــش انگی افزای
طریــق ایجــاد رقابــت ســالم انجــام مــي 
شــود.معاون انجمــن صنفــي کارفرمایــي 
شــرکت هــاي توزیــع بــرق بــا اشــاره به 
الگــو قــرار دادن شــعار اقتصــاد مقاومتي 
ــد  ــرق تاکی ــع ب ــاي توزی ــرکت ه در ش
ــز  ــابقات نی ــن مس ــزاري ای ــرد: برگ ک
ــود  ــره وري، بهب ــش به ــت افزای درجه
کیفیــت انجــام کار و کاهــش زمــان 
ــرد.  ــي پذی ــورت م ــا ص ــام کاره انج
ــابقات  ــتا مس ــن راس ــزود: درهمی وي اف
ــع  ــاي توزی ــرکت ه ــغلي ش ــارت ش مه
ــه  ــورت 4 مرحل ــش و بص ــرق در 2 بخ ب
انجــام مــي گیرد.ایــن مســابقات در 
بخــش هــاي احــداث کابــل خودنگهدار، 
ــه روش  ــدار ب ــل خودنگه ــداث کاب اح
جایگزیــن بــه روش ســیمي، نصــب 
ــعاب  ــب انش ــاز و نص ــه ف ــعاب س انش
تکفــاز در قالــب دو گــروه از هرشــرکت 

ــردد. ــي گ ــزار م برگ
ــه  ــن جلس ــي در ای ــدس ممدوح مهن

ــه برگزاري مســابقه،  مســتندات مربوط ب
نحــوه داوري و پیــش بینــي هــاي نحــوه 
برگــزاري مســابقات را بــراي حاضرین در 
جلســه تشــریح کــرد و اظهــار داشــت: 
ــاي  ــروه ه ــور گ ــدي حض ــراي زمانبن ب
ــه  ــابقات، قرع ــده در مس ــرکت کنن ش
ــر  ــراي ه ــه و ب ــورت گرفت ــي ص کش
ــک  ــي و ی ــه داور اصل ــز س ــابقه نی مس
داور رزرو عملکــرد شــرکت کننــدگان را 
مــي ســنجند و باتوجــه بــه فرم هــاي از 
پیــش تعییــن شــده امتیــار مــي دهنــد. 
همچنیــن هیئــت داوران امتیازهــا را 
براســاس کیفیــت کار، ســرعت کار و 
ــاي  ــوال ه ــدادي س ــه تع ــخ دادن ب پاس
اســتانداردهاي  بــا  منطبــق  کتبــي 
ــد.در  ــي کنن ــبه م ــرو محاس وزارت نی
پایــان، مهنــدس محمــد مــرادي رئیــس 
کمیتــه اجرایــي مســابقات مهــارت 
شــغلي منطقــه غــرب و شــمالغرب 
ــازي  ــاده س ــد آم ــاره رون ــور درب کش
ــن  ــزاري اولی ــابقات و برگ ــایت مس س
در  شــغلي  مهــارت  مســابقات  دوره 
ــه داد  ــي ارائ ــاه گزارش ــتان کرمانش اس
و گفــت: 28 مســابقه درطــول دو روز 
ــه  ــور ب ــتان کش ــت اس ــن هف و دربی
ــود  ــي ش ــزار م ــازي برگ ــورت امتی ص
کــه شــرکت هــاي توزیــع بــرق اســتان 
هــاي اردبیــل، آذربایجــان شــرقي، 
تبریــز،  ایــام،  غربــي،  آذربایجــان 
کردســتان و کرمانشــاه بــه رقابــت باهــم 

ــد. ــي پردازن م
مشــاور مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه تصریــح 
ــامل  ــه ش ــر ک ــوع 150 نف ــرد: درمجم ک
در  کننــده  شــرکت  افــراد  و  داوران 
از  دوره  ایــن  در  هســتند  مســابقات 
مســابقات حضــور خواهنــد یافــت.
گفتنــي اســت؛ نماینــدگان شــرکت 
ــده در  ــرکت کنن ــرق ش ــع ب ــاي توزی ه
ــل  ــا مدیرعام ــابقات ب ــن دوره از مس ای
ــتان  ــرق اس ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــل  ــد و از مح ــدار نمودن ــاه دی کرمانش
ــد.  ــد کردن ــابقات بازدی ــزاري مس برگ

شرکت مخابرات ایران اولین رتبه شرکت 
های ارتباطی و مخابراتی را کسب کرد

شــرکت مخابــرات ایــران اولیــن رتبــه 
ــی را در  ــی و مخابرات ــای ارتباط ــرکت ه ش
ــر  ــرکت برت ــد ش ــدی ص ــه بن ــتمین رتب بیس
و در  از آن خــود کــرد   ،)100-IMI( ایــران 
تمامــی شــاخص هــای ارزیابــی، حائــز رتبــه 
هــای برتــر شــد.به گــزارش روابــط عمومــی 
و امــور بیــن الملــل شــرکت مخابــرات ایــران 
ــمی  ــدی رس ــه بن ــتمین رتب ــم بیس ،در مراس
شــرکت هــای برتــر ایــران، کــه صبح امــروز، 
29 بهمــن مــاه 1396، در مرکــز همایــش 
هــای بیــن المللــی صداوســیما برگــزار شــد؛ 
شــرکت مخابــرات ایــران، ضمــن اینکــه در » 
گــروه ارتباطــات و مخابــرات«، رتبــه نخســت 
ــه دســت آورد؛ در دو شــاخص  را در کشــور ب
»بیشــترین  و  افــزوده«  ارزش  »باالتریــن 
ــود  ــه دوم را از آن خ ــز رتب ــودآوری«؛ نی س
ــن  ــای »باالتری ــاخص ه ــن در ش کرد.همچنی
ــی« ؛  ــتغال زای ــن اش ــازار« و» باالتری ارزش ب
شــرکت مخابــرات ایــران ، رتبــه چهــارم و در  
ــه  ــا س ــد«؛ ب ــروش درآم ــزان ف ــاخص »می ش
رتبــه ارتقــاء، رتبــه یازدهــم را کســب کــرد.
ــیار  ــات س ــرکت ارتباط ــاس، ش ــن اس ــر ای  ب
ــر  ــرکت برت ــد ش ــن پانص ــز، در بی ــران نی ای
ــن  ــای »باالتری ــاخص ه ــر ش ــران از نظ ای
»بیشــترین  دوم،  رتبــه  بــازار«  ارزش 
ــن ارزش  ــوم، »باالتری ــه س ــودآوری« رتب س
شــاخص  در  و  هشــتم  رتبــه  افــزوده« 
»بیشــترین فــروش« بــا دو رتبــه ارتقــا 
نســبت بــه ســال گذشــته، رتبــه نوزدهــم را 
ــدی  ــه بن ــتمین رتب ــم بیس ــب کرد.مراس کس
ــا  ــران ، ب ــر ای ــای برت ــرکت ه ــمی ش رس
ــر  ــریعتمداری وزی ــد ش ــر محم ــور دکت حض
صنعــت، معــدن و تجــارت، دکتــر محمدعلــی 
محمــدی مدیرعامــل ســازمان مدیریــت 
ــر  ــش مدی ــد دروی ــدس مجی ــی، مهن صنعت
ــر  ــای برت ــرکت ه ــدی ش ــه بن ــز رتب مرک
ــی  ــور معظم ــر منص ــش، دکت ــر همای و دبی
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــازی  ــترش و نوس ــازمان گس ــل س مدیرعام
مســؤوالن  از  جمعــی  و  ایــران  صنایــع 
ــادی  ــای اقتص ــگاه ه ــران بن ــوری و مدی کش
کشــور در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی 
صداوســیما برگــزار و اســامی یکصــد شــرکت 
ــدادی  ــران تع ــام و از مدی ــران اع ــر ای برت
ــد.در  ــر ش ــده تقدی ــای برگزی ــرکت ه از ش
ــر  ــر ب ــای برت ــرکت ه ــدی؛ ش ــه بن ــن رتب ای
ــترین  ــون »بیش ــاخص همچ ــاس 33 ش اس
فــروش«، »بیشــترین ســودآوری«، »باالتریــن 
ارزش بــازار«، »باالتریــن ارزش افــزوده«، 
ــتغال  ــن اش ــی«، »باالتری ــترین دارای »بیش
 ... و  عوامــل«  کل  وری  »بهــره  زایــی«، 
ــازمان  ــی گیرند.س ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب م
ــا  ــوان تنه ــه عن ــران، ب ــی ای ــت صنعت مدیری
ــع  ــی صنای ــر ارزیاب ــمی و معتب ــی رس متول
کشــور، از ســال 1377 اقــدام بــه رتبــه 
ــرده  ــران ک ــر ای ــای برت ــرکت ه ــدی ش بن
ــه  ــورت گرفت ــدی ص ــه بن ــتمین رتب و بیس
ــرکت  ــال 1395 ش ــرد س ــاس عملک ــر اس ب
ــی  ــت صنعت ــازمان مدیری ــوده است.س ــا ب ه
ــر  ــای برت ــرکت ه ــدی ش ــه بن ــدف از رتب ه
ــران  ــر ای ــرکت های برت ــی ش ــران را »معرف ای
-IMI انتخــاب شــده بــر اســاس رتبــه  بنــدی
ــرکت  ــد ش ــران ارش ــی مدی 100«، »گردهمای
 هــای دولتــی و خصوصــی کشــور بــه منظــور 
افزایــش ســطح همــکاری  هــای فــی  مابیــن«، 
»ایجــاد زمینــه بــرای تعامــل بیشــتر مدیــران 
بــا  کشــور  اقتصــادی  و سیاســت گذاران 
ــترش  ــادی«، »گس ــای اقتص ــران بنگاه ه مدی
رقابــت بیــن بنــگاه  هــای اقتصــادی« و 
»شــفاف ســازی فضــای کســب و کار« عنــوان 

ــت. ــرده اس ک

جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان 
سنقروکلیایی برگزار شد

ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــورای  جلســه  کرمانشــاه  ای  منطقــه 
شهرســتان  آبــی  منابــع  از  حفاظــت 
رحیمــی  حضــور  بــا  ســنقروکلیایی 
ــزار  ــه برگ ــاء جلس ــدار واعض ــاون فرمان مع
ــع آب  ــور مناب ــیری مدیرام ــد.محمود بش ش
شهرســتان ســنقروکلیایی ضمــن اعــام ایــن 
ــت  ــورای حفاظ ــه ش ــت: در جلس ــر گف خب
از منابــع آبهــای زیرزمینــی شهرســتان 
ــر روی  ــمند ب ــای هوش ــب کنتوره ــر نص ب
ــای  ــداد چاهه ــه وانس ــای دارای پروان چاهه
شهرســتان  شــده  شناســایی  غیرمجــاز 
مــی  همچنیــن  گردید.بشــیری  تاکیــد 
ــاد  ــت جه ــه از مدیری ــن جلس ــد : درای افزای
ــا  ــد ت ــت ش ــتان درخواس ــاورزی شهرس کش
ــه  ــب منطق ــت مناس ــوی کش ــه الگ ــا ارائ ب
ــرف  ــت مص ــت مدیری ــاورزان را در جه کش

ــد. ــی نمائی بهینــه راهنمای

کرمانشاه؛
میزبان اولین دوره مسابقات مهارت شغلي شرکت هاي توزیع برق غرب و شمالغرب کشور

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به سمت رئیس دانشگاه 
آزاد اسامی کرمانشاه تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون و 

توفیق خدمتگزاری مستمر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

تبریکــــ
 رئیس دانشگاه آزاد اسامی

 جناب آقای دکتر محمد رضا حبیبی

اکبر میثاقی فعال رسانه ای و علی کرمی

تبریکــــ 

جناب آقای فرهنگیان                      

انتصاب شایسته شما را به عنوان مدیر اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 3 کرمانشاه تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون و توفیق 

خدمتگزاری مستمر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

از طرف مدیر و کارکنان دبیرستان و پیش دانشگاهی فردوسیمدیر و کارکنان دبیرستان و پیش دانشگاهی فردوسی

تبریکــــ 

جناب آقای شهریار باقر آبادی 
  انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان معاونت آموزشی آموزش و پرورش 

ناحیه 3کرمانشاه که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های برجسته 
شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسامی است تبریک عرض 

نموده موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم .  

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین از 
کشف، ضبط و معدوم سازی 155 کیلوگرم گوشت 

کشتار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد

ــتان  ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــت: ط ــار داش ــوماری اظه ــات س ــر حی ــاه،  دکت کرمانش
بهمــن مــاه ســال جــاری و در بازرســی از واحدهــای عرضــه 
ــین  ــتان هرس ــطح شهرس ــی در س ــام دام ــای خ ــرآورده ه ف
ــط  ــف و ضب ــاز کش ــتار غیرمج ــت کش ــرم گوش 155 کیلوگ
ــان  ــتمر کارشناس ــای مس ــه بازدیده ــاره ب ــا اش ــد.وی ب گردی
شــبکه دامپزشــکی شهرســتان هرســین از ســطح واحدهــای 
مذکــور، گفــت: عرضــه  گوشــت کشــتار غیرمجــاز از 
ــکی  ــان دامپزش ــه کارشناس ــت ک ــواردی اس ــن م مهمتری
ــبکه  ــت ش ــد کرد.سرپرس ــورد خواهن ــا آن برخ ــدت ب ــه ش ب
دامپزشــکی شهرســتان هرســین ضمــن تاکیــد بــر مخاطــرات 
بهداشــتی گوشــت کشــتار غیرمجــاز، از آن بــه عنــوان یــک 
تهدیــد جــدی علیــه بهداشــت عمومــی یــاد کــرد و افــزود: 
در زمینــه برخــورد بــا متخلفــان بــا کســی مماشــات نداریــم.
ــای  ــارت ه ــام نظ ــه انج ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــای دام  ــتارگاه ه ــر کش ــکی ب ــرعی دامپزش ــتی و ش بهداش
ــک  ــا ی ــتارگاه ه ــه کش ــرد: در کلی ــان ک ــر نش ــور خاط و طی
دامپزشــک و یــک کارشــناس دامپزشــکی بــر رونــد کشــتار 
نظــارت کامــل دارد بــه همیــن خاطــر محصــوالت اســتحصالی 
ــر  ــه دکت ــود.به گفت ــی ش ــه م ــت و توصی ــد اس ــورد تایی م
ــام  ــای خ ــرآورده ه ــه ف ــد عرض ــدود 30 واح ــوماری، ح س
ــورت  ــه ص ــه ب ــود دارد ک ــین وج ــتان هرس ــی در شهرس دام
مســتمر توســط کارشناســان دامپزشــکی بازرســی می شــوند.
وی از شــهروندان نیــز خواســت کــه از خریــد گوشــت کشــتار 
غیرمجــاز جــدا خــودداری کــرده و گوشــت و فــرآورده هــای 
ــاز  ــر و مج ــز معتب ــود را از مراک ــاز خ ــورد نی ــی م ــام دام خ

ــد. ــه کنن ــکی تهی ــر دامپزش ــت نظ تح
ــن مقــام مســئول همچنیــن اعــام کــرد کــه شــهروندان  ای
ــق  ــد از طری ــی توانن ــه را م ــن زمین ــف در ای ــه تخل هرگون
پیامکــی  ســامانه  و   1512 چهاررقمــی  تمــاس  شــماره 
ــتان  ــکی اس ــان اداره کل دامپزش ــا کارشناس 100010001512 ب

ــد. ــان بگذارن ــاه در می کرمانش
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مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه:
 پویش »خانه تکانی و مدیریت مصرف آب« با شعار »جان آب در خطر است« اجرا می شود

نگارخانه شهرکرمانشاه؛

 رنگ ها را در قاب دوربین عکاسان به معرض نمایش 
گذاشته است

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه:

نماینده مرکز اسقاط خودروهاي فرسوده منطقه غرب کشور تعیین شد

 حضور حجت االسام والمسلمین رحیم جعفری، در نشست مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با 
معاونین و دبیران مناطق هشت گانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

غربال گری های روانشناسی 
در مناطق زلزله زده تا 6 ماه 

آینده ادامه دارد

بهزیســتی اســتان کرمانشــاه،  مدیــرکل 
ــراد  ــی اف ــری روانشناس ــال گ ــت: غرب گف
ــب طــرح  توســط نیروهــای متخصــص در قال
ــا  ــرح ت ــن ط ــرد و ای ــی گی ــام م ــب انج مح
خردادمــاه ســال آینــده اجرایــی مــی شــود.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
اســتان  بهزیســتی  کل  اداره  عمومــی 
ــرکل  ــادری مدی ــد ق ــر امی ــاه، دکت کرمانش
غربــال  از  کرمانشــاه  اســتان  بهزیســتی 
ــن از  ــزار و 342 ت ــی 75 ه ــری روانشناس گ
ــال  ــت: غرب ــر داد و  گف ــه زده خب ــراد زلزل اف
ــای  ــور نیروه ــا حض ــان ب ــا همچن ــری ه گ
ــه دارد. متخصــص بهزیســتی در منطقــه ادام
ــی  ــری روانشناس ــال گ ــرد: غرب ــراز ک وی اب
ــب  ــراد توســط نیروهــای متخصــص در قال اف
طــرح محــب انجــام مــی گیــرد و ایــن طــرح 
ــی  ــی م ــده اجرای ــال آین ــاه س ــا خردادم ت
شــود.مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه، 
ــران  ــه در بح ــطوح مداخل ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــوارد  ــت: م ــان داش ــا، بی ــس از بای ــای پ ه
حــاد از طریــق تیــم هــای روانشناســی بــرای 
ــس  ــه اورژان ــتر ب ــات بیش ــری و مداخ پیگی
ــت  ــوند و در نهای ــی ش ــاع م ــی ارج اجتماع
ــی  ــرار م ــی ق ــای تخصص ــت ه ــورد حمای م
ــال  ــرد: غرب ــه ک ــادری، اضاف ــر ق گیرند.دکت
گــری هــای روانشناســی در ســه ســطح انجام 
ــر  ــورد نظ ــرد م ــدا از ف ــه ابت ــرد ک ــی گی م
ــی  ــیده م ــی پرس ــوال تخصص ــن س چندی
ــام و  ــای الزم انج ــه ه ــپس مصاحب ــود، س ش
در انتهــا در صــورت لــزوم بــه دیگــر مراکــز 
ــه وی، از  ــد.به گفت ــد ش ــاع داده خواه ارج
تعــداد افــراد غربــال گــری شــده در مناطــق 
ــر  ــزار نف ــه 5 ه ــب ب ــتان قری ــه زده اس زلزل

ــد. ــوری بودن ــه ف ــد مداخل نیازمن

رئیس سازمان اوقاف : 
صندوق موقوفات علم و فناوری تاسیس شود 

 دستیابی به فناوری و تولید 
علم راه مقابله با دشمن است

ــر  ــه ب ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــس س رئی
ــم و  ــات عل ــدوق موقوف ــیس صن ــزوم تاس ل
فنــاوری تاکیــد کــرد و گفــت: راه مقابلــه بــا 
دشــمن دســتیابی بــه فنــاوری و تولیــد علــم 
بــا تکیــه بــر نقــش مــردم وموقوفــات اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان اوقــاف 
ــلمین  ــام والمس ــه حجت االس ــور خیری و ام
ــس  ــه و رئی ــی فقی ــده ول ــدی؛ نماین محم
ــش از  ــه پی ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق س
ظهــر امــروز در همایــش ملــی وقــف و علــم 
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــاوری در دانش و فن
اظهــار کــرد: اگــر یــک موقوفــه ســود منافــع 
و عوایــد داشــته باشــد در کنــار آن می تــوان 
اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی انجــام داد، در 
غیــر ایــن صــورت اصــل ســرمایه بــه تدریــج 
ــس  ــن می رود.رئی ــود و از بی ــتهلک می ش مس
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه افــزود: بایــد 
ارزش یــک ســاختمان وقفــی بیــش از پیــش 
شــود؛ ایــن امــور نشــان می دهــد در موضــوع 
ــم. ــازی نکرده ای ــی فرهنگ س ــه خوب ــف ب وق
ــد  ــدی تاکی ــلمین محم ــام والمس حجت االس
ــم و  ــه عل ــف در عرص ــه وق ــد ب ــرد: بای ک
ــد  ــم؛ موضــوع تولی ــز توجــه کنی ــاوری نی فن
ــگاه ها  ــرای دانش ــط ب ــاوری فق ــم و فن عل
علمیــه  حوزه هــای  در  ؛بلکــه  نیســت 
ــه  ــت: ب ــرورت دارد.وی گف ــن کار ض ــم ای ه
برکــت واقفــان در طــول تاریــخ کشــور همــه 
ــروز  ــم و ام ــره برده ای ــف به ــد وق ــا از عوای م
هــم صنــدوق موقوفــات علــم و فنــاوری الزم 
ــم  ــیر عل ــا در مس ــود ت ــیس ش ــت، تاس اس
ــس  ــت یابیم.رئی ــتری دس ــات بیش ــه توفیق ب
ــه خاطرنشــان  ــاف و امــور خیری ســازمان اوق
ــش  ــم و دان ــه عل ــی ک ــر موضوع ــرد: در ه ک
الزم را نداریــم تــا یــک مشــکل را حــل 
کنیــم دشــمن فشــار مــی آورد لــذا راه 
ــاوری و  ــه فن ــتیابی ب ــمن دس ــا دش ــه ب مقابل

ــت. ــم اس ــد عل تولی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خبر داد:

کاشت اولین نهال در باغ گیاه شناسی کرمانشاه

ــاه  ــتان کرمانش ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــاه  ــی کرمانش ــاه شناس ــاغ گی ــال در ب ــن نه ــت:  اولی گف
ــوت  ــدری از اســاتید پیشکس ــین حی ــت رضــا حس ــه دس ب
دانشــگاه رازی کاشــته شــد.مراد شــیخ ویســی در گفتگــو 
ــاه  ــاغ گی ــال در ب ــن نه ــت: اولی ــار داش ــر، اظه ــا مه ب
شناســی کرمانشــاه بــه دســت دکتــر رضــا حســین حیــدری 
ــد.وی  ــته ش ــگاه رازی کاش ــوت دانش ــاتید پیشکس از اس
ــم  ــه فــال نیــک گرفتــه و امیدواری افــزود: ایــن اقــدام را ب
نــه تنهــا شــاهد تامیــن نهــال و تجهیــز ایــن بــاغ باشــیم 
بلکــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه در اســتان هســت 
ــاغ هــای گیــاه  ــه چنــدان دور جــزو بهتریــن ب در آینــده ن

ــد ــور باش ــی کش شناس
ــاه  ــتان کرمانش ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــع طبیعــی  ــه مناب ــه مناســبت هفت ــان کــرد: ب ــه بی در ادام
ــس  ــر و رئی ــرورش روانس ــوزش و پ ــاون آم ــور مع ــا حض ب
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــج اداره مناب ــناس تروی و کارش
ــد. ــزار گردی ــی برگ ــابقه نقاش ــک دوره مس ــتان، ی شهرس
ــرای حفاظــت از  ــی ب شــیخ ویســی خواســتار همــت همگان
عرصه هــای منابــع طبیعــی اســتان کرمانشــاه شــد و 
ــن آب و  ــمند ای ــرمایه ارزش ــع س ــا و مرات ــزود: جنگل ه اف

ــم. ــرمایه ها را بدانی ــن س ــدر ای ــد ق ــت و بای ــاک اس خ

برنامه های سازمان جهادکشاورزی برای تنظیم 
بازار میوه شب عید مناسب است

ــه  ــاه ک ــتان کرمانش ــازار اس ــم ب ــه تنظی ــمین جلس در شش
ــر  ــاه، دکت ــتاندار کرمانش ــد اس ــدس بازون ــور مهن ــا حض ب
شــهبازی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، روســا و 
مدیــران اجرایــی اســتان در محــل ســالن تدبیــر اســتانداری  
ــای در  ــه ه ــت: برنام ــاه گف ــتاندار کرمانش ــد   اس ــزار ش برگ
ــد  ــب عی ــوه ش ــازار می ــم ب ــرای تنظی ــده ب ــه ش ــر گرفت نظ
مــردم اســتان توســط جهــاد کشــاورزی و تعــاون روســتایی 
از نظــر کارشناســی برنامــه مناســبی اســت و بخــش نظــارت 
ــوری  ــی مح ــازار نقش ــش ب ــه و  آرام ــن برنام ــرای ای در اج
دارد .بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه، اســتاندار کرمانشــاه در ایــن جلســه ضمــن 
ــم  ــرای تنظی ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش ــه جه ــکر از برنام تش
ــه  ــت: برنام ــام گف ــن اق ــدارک ای ــی و ت ــام اساس ــازار اق ب
ــل  ــورت کام ــه ص ــد ب ــه بای ــده ک ــده ش ــدارک دی ــی ت خوب
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــود .بازون ــرا ش ــال اج ــی س ــام پایان در ای
اینکــه بــا اجرایــی شــدن برنامــه تنظیــم بــازار نبایــد شــاهد 
ــالهای  ــارب س ــق تج ــرد: طب ــان ک ــیم خاطرنش ــی باش گران
ــده  ــتان وارد ش ــاز اس ــدازه نی ــه ان ــی ب ــام اساس ــته اق گذش
ــتری را وارد  ــام بیش ــری اق ــا پیگی ــد ب ــکلی باش ــر مش و اگ
ــازار،  ــا تنظیــم ب ــد همچنیــن تصریــح کــرد: ب میکنیــم .بازون
ــام  ــوند و اق ــرل ش ــد کنت ــردم  بای ــی م ــام اساس ــت اق قیم
ــد و کام  ــردم برس ــت م ــه دس ــب ب ــت مناس ــا قیم ــی ب اساس
ــزود:  ــود .وی اف ــخ نش ــام تل ــی اق ــا گران ــوروز ب ــردم در ن م
ــال  ــان س ــن پای ــن پروتئی ــش تامی ــاورزی در بخ ــاد کش جه
اســتان دقــت نظــر الزم را بــه فرهنــگ مصــرف مــردم داشــته 
باشــد کــه اختالــی در بــازار پروتئیــن پیــش نیایــد .بازونــد 
تصریــح کــرد: کشــتار غیرمجــاز در مرکــز اســتان کرمانشــاه، 
ــری  ــه بقیــه مراکــز اســتانهای کشــور نســبت باالت نســبت ب
دارد کــه نگــران کننــده اســت. ایــن موضــوع پذیرفته نیســت 
و کارگــروه ســامت بایــد بــرای قانونمنــدی و ضابطــه منــدی 
ــه خطــر  ــا ســامت مــردم ب آن تدابیــر اساســی بیندیشــد ت
ــاد  ــازمان جه ــس س ــهبازی رئی ــر ش ــه دکت ــد .در ادام نیفت
ــه اینکــه یکهــزار  ــا اشــاره ب کشــاورزی اســتان کرمانشــاه ب
ــتایی  ــی روس ــط تعاون ــازار توس ــم ب ــرای تنظی ــوه ب ــن می ت
ــن  ــامل 700ت ــوه ش ــن می ــت: ای ــده گف ــتان وارد ش ــه اس ب
پرتقــال و 300تــن ســیب مــی باشــد .شــهبازی افــزود: بــرای 
خریــداری میــوه ایــام پایانــی ســال کارشناســان باغبانــی بــر 
کیفیــت میــوه هــا نظــارت داشــته انــد .شــهبازی ســایر اقام 
تنظیــم بــازار را شــامل  برنــج هنــدی و تایلندی،گوشــت مــرغ 
ــه در  ــر داد ک ــرغ و... خب ــم م ــز، تخ ــت قرم ــد، گوش منجم
ــج  ــد .شــهبازی ســهمیه برن اســتان ذخیــره ســازی شــده ان
ــج،   ــن برن ــامل 676 ت ــتان را ش ــه اس ــده ب ــام ش ــدی اع هن
630هــزار تــن گوشــت مــرغ منجمــد، 40تــن گوشــت قرمــز، 
55تــن تخــم مــرغ و ... برشــمرد .وی در پایــان افــزود: مــردم 
ــت  ــه دول ــند ک ــته باش ــر داش ــان خاط ــتان اطمین ــز اس عزی
ــازار  ــم ب ــا و تنظی ــرل قیمته ــرای کنت ــود را ب ــوان خ ــام ت تم

ــت . ــد گرف ــه کار خواه ــد ب عی

ــل از   ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب 
ــا  ــدس علیرض ــاه، مهن ــتان کرمانش اس
ــار  ــی اظه ــی گفتگوی ــاهی ط تخت ش
ــای  ــیدن روزه ــرا رس ــا ف ــت: ب داش
ــاس  ــهروندان براس ــال، ش ــی س پایان
یــک ســّنت دیرینــه مبــادرت بــه 
خانــه تکانــی و نظافــت درمحیــط 
ــان  ــن زم ــه درای ــد ک ــه می کنن خان
ــتر  ــیار بیش ــرف آب بس ــش مص افزای
ــارف در  ــن مص ــا ای ــه بس ــت و چ اس
ــتر  ــم بیش ــا ه ــل گرم ــا فص ــه ب مقایس

ــه  ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــی کن خودنمای
مصــرف بی رویــه آب در ایــن ایــام 
گفــت: متاســفانه روزهــای پایــان ســال 
ــع  ــال در توزی ــهرها اخت ــتر ش در بیش
ــهروندان  ــذا ش ــد و ل ــروز می نمای آب ب
مصــرف آب را مدیریــت کننــد تــا 
ــود  ــا کمب ــال ب ــی س ــای پایان در روزه
ــه  ــاره ب ــا اش ــویم.وی ب ــه نش آب مواج
ــک و  ــا کم ــور ب ــش مذک ــه پوی اینک
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــی س همراه
ــه و  ــه جامع ــب توج ــدف جل ــا ه و ب
ــه موضــوع آب انجــام  ــگاه همگانــی ب ن
ــم در  ــن مه ــت: ای ــد، گف ــد ش خواه
راســتای جلوگیــری از هــدر رفــت 
آب در ایــن ایــام انجــام می شــود.
مهنــدس تخــت شــاهی همچنیــن 
ــه  ــه و صرف ــرف بهین ــرد: مص ــان ک بی
ــام  ــد در تم ــرف آب بای ــی در مص جوی
ــرار  ــورد توجــه جــدی ق ــام ســال م ای
ــم  ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد و ب بگی
ــود  ــا کمب ــا ب ــه بارش ه ــون در زمین اکن

آب مواجــه هســتیم بایــد دغدغــه 
ــه  ــه ب ــئولین توج ــردم و مس ــه م هم
موضــوع آب باشــد تــا بتوانیــم در 
فصــول ســال، مدیریــت الزم را داشــته 
باشــیم.مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
ــانی و  ــاع رس ــاه اط ــتان کرمانش اس
حســاس ســازی مردم در مصــرف آب را 
ــزود:  ــت و اف ــم دانس ــیار مه ــری بس ام
ــرای  ــی ب ــیج همگان ــد بس ــا نیازمن م
ــری از  ــت جلوگی ــازی جه ــگ س فرهن
هدررفــت آب هســتیم و از اقدامــات 
ناصحیــح در مصــرف آب پرهیــز شــود.
مهنــدس تخــت شــاهی گفــت: متولــی 
مدیریــت مصــرف آب تنهــا شــرکت آب 
و فاضــاب نیســت، بلکــه آحــاد جامعــه 
و ســازمان های اداری و نهادهــای دیگــر 
ــن نعمــت  ــد مراقــب باشــند کــه ای بای

ــرود. ــدر ن ــوده ه ــی بیه اله
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
ــه  ــا برنام ــزود: ب ــاه اف ــتان کرمانش اس
زیــری هــای در صــورت همــکاری 

شــهروندان امیدواریــم در پایــان ســال 
ــی مواجــه نشــویم. ــا مشــکل کــم آب ب
وفاضــاب  آب  شــرکت  گفــت:  وی 
ــات  ــام تعطی ــاه در ای ــتان کرمانش اس
پایــان ســال در طــول شــبانه روز آماده 
خدمــات رســانی بــه شــهروندان اســت 
و تمــام شــهرهای اســتان کشــیک 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــبانه دارن ش
ــان  ــات رس ــرکت خدم ــک ش ــا ی آبف
اســت لــذا در روزهــای تعطیــل و غیــر 
ــاط  ــه ارتب ــی را ک ــل، حوزه های تعطی
ــه  ــام وظیف ــد انج ــی دارن کاری و فوریت
ــز  ــدت نی ــام م ــود و در تم ــد نم خواهن

ــتند. ــردم هس ــه م ــت ب ــاده خدم آم
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد: عاوه 
ــز  ــات؛ مرک ــوادث و اتفاق ــز ح ــر مراک ب
ــورت  ــه ص ــی 122 ب ــات مردم ارتباط
پاســخگویی  آمــاده  روزی  شــبانه 
ــه  ــی ب ــه راهنمای ــواالت و ارائ ــه س ب

می باشــد. همشــهریان 

صنــدوق  مدیرعامــل  نشســت  در 
ــران  ــن و دبی ــا معاونی ــر ب ــاری هن اعتب
ــگ  ــه وزارت فرهن ــت گان ــق هش مناط
ــکات  ــائل و مش ــامی مس ــاد اس و ارش
ــاری  ــدوق اعتب ــو صن ــدان عض هنرمن

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــر م هن
ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرهنــگ وارشــاد اســامی اســتان 
ســیدزاده  حســین  کرمانشاه؛ســید 
ــر  ــاری هن ــدوق اعتب ــل صن مدیرعام
ــل  ــروز در مح ــه ام ــت ک ــن نشس درای
صنــدوق بــه منظــور اجــرای  مصوبــات 
ــکیل  ــر تش ــی ب ــی مبن ــات قبل جلس
ــای  ــت ه ــا معاون ــترک ب ــه مش جلس
وزارتخانــه فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
ــود  موسســات وابســته برگــزار شــده ب
ــای   ــت ه ــی از فعالی ــه گزارش ــه ارائ ب
ــت  ــدوق پرداخ ــر صن ــال اخی ــک س ی
و تصریــح کــرد: در ســال جــاری هیــچ 
ــهیات  ــت  تس ــرای دریاف ــی ب تقاضای
ــاری  ــدوق اعتب ــای صن ــوی اعض از س
ــوی  ــه نح ــده ب ــواب نمان ــی ج ــر  ب هن
می تــوان  مذکــور  مــدت  در  کــه  
گفــت تســهیات پرداختــی از مجمــوع 
ســال  ســه  هــای  وام  پرداختــی 
ــیدزاده  ــوده است.س ــتر ب ــته بیش گذش
ــول  ــن تح ــر ای ــد ب ــا تاکی ــن ب همچنی
تســهیات  پرداخــت  سیســتم  در 
در  می شــود  بینــی  پیــش  افــزود: 
ســال 97 ســه برابــر امســال تســهیات 
وام بــه اعضــای صنــدوق پرداخــت 
ــد و  ــان وی، رون ــد.به اذع ــد ش خواه
ــای  ــهیات و وامه ــص تس ــوه تخصی نح
ــی  ــرات کل ــا تغیی ــه اعض ــی ب پرداخت
ــه  ــد ب ــه ج ــده ب ــعی ش ــته و س داش
مطالبــات اعضــای صنــدوق در اســتانها 
ــه  ــود ب ــه ش ــل پرداخت ــتر از قب بیش
ــر  ــاری هن ــدوق اعتب ــه صن ــوی ک نح
ــه  ــد را ب ــن رون ــا ای ــت ت ــاش اس در ت
ــواع  ــه دور از ان ــزه و ب ــورت مکانی ص
کاغــذ بــازی هــای معمــول پیــش ببرد.

صنــدوق  مدیرعامــل  ســیدزاده 
ــت  ــریح فعالی ــر در تش ــاری هن اعتب
هــای صنــدوق در زمینــه بیمــه درمــان 
ــه  ــر اینک ــاره ب ــا اش ــراد ب ــی اف تکمیل
ــان  ــرانه درم ــال 94 س ــش از س ــا پی ت
اعضــای  اجتماعــی  تامیــن  بیمــه 
اعتبــاری هنــر  از ســوی صنــدوق 
ــا  ــان ب ــه از آنزم ــد ک ــت می ش پرداخ
قطــع ایــن ســرانه و تزریــق ایــن رقــم 
ــر  ــعی ب ــی س ــه تکمیل ــش بیم ــه بخ ب
ــه  ــتر ب ــی بیش ــهیات درمان ــه تس ارائ
هنرمنــدان داشــته ایــم، متذکــر شــد: 
در حــال حاضــر حــدود 22 هــزار نفــر از 
اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر تحــت 
پوشــش بیمــه درمــان هســتند.مدیرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
کرمانشــاه نیــز در ایــن نشســت بیــان 
ــتمری  ــدان، مس ــه هنرمن ــت: بیم داش
ــه  ــودن پروس ــی ب ــدان، طوالن هنرمن

ســهمیه  ارتقــا  هنرمنــدان،  بیمــه 
نبــودن  مشــخص  هنرمنــدان،  وام 
وضعیــت کارت هــای عضویــت صنــدوق 
هنرمنــدان و مــوارد خاصــی مثــل 
ــدان و ...از  ــی هنرمن ــای خاص بیماریه
ــه  ــد ک ــی باش ــده ای م ــکات عدی مش
ــا آن  ــاه ب ــتان کرمانش ــدان اس هنرمن

ــتند. ــرو هس روب
رحیــم جعفــری ادامــه داد: اســتان 
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــاه ظرفی کرمانش
و هنــری قابــل توجهــی در تمامــی 
ــهر  ــن ش ــای ای ــا دارد و غن ــه ه زمین
عرصــه  همــه  در  آن  هنرمنــدان  را 
ــالیان  ــاش س ــت و ت ــی زحم ــا،  ط ه
طوالنــی، پربــار کــرده و گرامــی داشــته 
ــد و مــا بایــد جوابگــوی مشــکات و  ان
ــا  ــیم ت ــدان باش ــن هنرمن ــای ای نیازه
ــد. ــظ کنن ــراث را حف ــن می ــد ای بتوانن
حجــت االســام و المســلمین جعفــری 

ــز  ــد ج ــر هنرمن ــت: قش ــار داش اظه
ــه  ــد جامع ــم درآم ــیار ک ــار بس اقش
ــتی  ــت معیش ــوال وضعی ــتند و معم هس
گریبانگیــر  و  ندارنــد  مناســبی 
مشــکات عدیــده ای بــه خصــوص 
ــی و  ــد مکف ــتن درآم ــکاری و نداش بی
ــم  ــد بتوانی ــا بای ــتند و م ــخص هس مش
ــرپا  ــه را س ــای جامع ــتون ه ــن س ای
ــوام  ــت اق ــام هوی ــه تم ــم ک ــه داری نگ
ــد. وی  ــود دارن ــر خ ــوای هن ــا را در ل م
ــتان  ــدان اس ــت: هنرمن ــان گف در پای
و  فرهیختــه   انســان های  کرمانشــاه 
ــه  ــه در عرص ــتند ک ــمندی هس ارزش
ــد  هنــری کشــور خــوش درخشــیده ان
ــدر و  ــعه ص ــا س ــرایط، ب ــه ش و  در هم
مناعــت طبــع بــاالی خــود همیشــه در 
ــد و مــا بایــد  ــوده ان کنــار مســئوالن ب
قــدردان ایــن عزیــزان باشــیم و حــق و 

ــم. ــان را ادا کنی ــوق آن حق

ــاه  ــهر کرمانش ــه ش ــای نگارخان دیواره
ــدن  ــه دی ــهروندان را ب ــر ش ــار دیگ ب
عکاســان  از  دیگــری  هنــری  آثــار 
کشــوری و اســتانی دعــوت کــرده اســت.
از   نقــل  پراوبــه  آوای  گــزارش  بــه 
ــاه،  ــهرداری کرمانش ــی ش ــط عموم رواب
نمایشــگاه گروهــی عکــس »رنــگ«، بــه 
ــی و  ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــت س هم
ــا نمایــش 78 اثــر  ورزشــی شــهرداری ب
از بیــن یکهــزار و 278 اثــر ارســالی 
بــه دبیرخانــه ایــن نمایشــگاه کــه 
ــدند،  ــاب ش ــت داوران انتخ ــط هیئ توس
نگارخانــه  و   فرهنگســرا  محــل  در 
مطهــری  چهــارراه  در  واقــع  شــهر 
برپاشــد. جوانشــیر(  غربی)چهــارراه 
سرپرســت ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه بــا 
ــه  ــالی ب ــار ارس ــه آث ــه اینک ــاره ب اش
ــا داوری  ــگ« ب ــس »رن ــگاه عک نمایش
ــی  ــته عکاس ــاتید رش ــدان و اس هنرمن
ــان  از جملــه عبــاس کوثــری، صمــد قرب
زاده و جــال شــمس آذران انتخــاب 
ــد،  ــه ان ــگاه راه یافت ــه نمایش ــده و ب ش

گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا حمایــت 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری کرمانشــاه و موسســه خیریــه 
ــام  ــده و تم ــزار ش ــر برگ ــان مه مهرآئین
ایــن  توســط  آن  از  حاصــل  عوایــد 
ــه زدگان اســتان  ــه زلزل ــه ب ــاد خیری بنی
ــت. ــد یاف ــاص خواه ــاه اختص کرمانش
گفتنــی اســت، پــس از افتتــاح نگارخانــه 
کرمانشــاه،  شــهر  فرهنگســرای  در 
دومیــن  رنــگ،  عکــس  نمایشــگاه 
نمایشــگاه فرهنگــی و هنــری در رشــته 
ــت  ــا هــدف حمای عکاســی اســت کــه ب
از زلزلــه زدگان برگــزار و مــورد اســتقبال 
هنرمنــدان اســتانی و کشــوری و بازدیــد 
ــه اســت. ــرار گرفت عمــوم شــهروندان ق

نقــل  حمــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
ــن  ــاه از تعیی ــتان کرمانش ــاده ای اس ج
نماینــده مرکــز اســقاط خودروهــاي 
ــر  ــور خب ــرب کش ــه غ ــوده منطق فرس
ــي اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ داد.ب
کل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده 
ــن  ــدس بهم ــاه، مهن ــتان کرمانش اي اس
ــن   ــور تعیی ــه منظ ــت: ب ــرواني گف خس
نماینــده مرکــز اســقاط خودروهــاي 
فرســوده منطقــه غــرب کشــور ، جلســه 
ــا حضــور مهنــدس مهــدي نیکــدار  اي ب
ــل  ــل و نق ــت حم ــتاد مدیری ــس س رئی
اســقاط  مراکــز  ســوخت،مدیران  و 
همــدان،  کرمانشــاه،  شهرســتانهاي 
ــاد، کردســتان و ایــام، جمعــي  خــرم آب
کل  اداره  مســئولین  و  خبرنــگاران  از 
ــاده اي در  ــل ج ــل و نق ــداري و حم راه
ــن اداره کل  ــس ای ــالن کنفران ــل س مح
ــتاي  ــزود:در راس ــد.وي اف ــزار گردی برگ
کاهــش آلودگــي هــوا و کمــک بــه حفــظ 
محیــط زیســت،طي آییــن نامــه اي 
ــوده و  ــاي فرس ــودن خودروه ــارج نم خ
خــارج از رده در دســتور کار دولــت قــرار 
ــروه  ــور کارگ ــن منظ ــه همی ــت و ب گرف
هایــي در سراســر کشــور تشــکیل 

شد.خســرواني اظهــار داشــت: ایــن 
ــده  ــزار ش ــه برگ ــن جلس ــت اولی نشس
ــود  ــي ش ــوب م ــور محس ــطح کش در س
و جلســات تشــکیل شــده قبلــي اغلــب 
متوجــه معرفــي و تبعییــن موضــوع 
ــد  ــرر ش ــد کرد:مق ــوده اســت.وي تاکی ب
از ایــن پــس جلســاتي بــا هــدف خــارج 
نمــودن خودروهــاي فرســوده از چرخــه 
کار در قالــب کارگــروه ، بــر اســاس مــاده 
ــي از  ــزار و نمایندگان ــتان برگ 18 در اس
ســوي ســازمان حفاطــت محیط زیســت، 
گمــرک، پلیــس، وزارت صنعــت و معدن و 
نماینــدگان خودروســاز در ســطح اســتان 
ــکات  ــکیل و مش ــه تش ــورت ماهان بص
ــروه  ــه کارگ ــي ب ــس از بررس ــود پ موج
ــداري  ــرکل راه ــال یابد.مدی ــور انتق کش
و حمــل و نقــل جــاده اي در خاتمــه 
ــر  ــر، ب ــادل نظ ــث و تب ــس از بح گفت:پ
ــه  اســال قوانیــن و مقــررات و آئیــن نام
ــذ آراء  ــاس اخ ــر اس ــه و ب ــاي مربوط ه
آقــاي علــي میرزایــي پارســا مدیرعامــل 
مرکــز اســقاط پارســا ماشــین حکمتــان 
از اســتان همــدان بعنــوان نماینــده 
ــراي  ــر ب ــور حداکث ــرب کش ــه غ منطق

ــد. ــن ش ــال، تعیی ــدت 2 س م
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ازاین پــس  آوای پــراو  هفته نامــه 
خواهدداشــت. کتــاب  معرفــی  ســتون 
شــاعرانی کــه تمایــل دارنــد کتابشــان 
حتمــًا  دوجلدازکتــاب  شــود  معرفــی 
کنندایــن  ارســال  شــعرخودرابه دفترمجله 
معرفی مجموعــه شــعرکوردی  بــه  هفتــه 
می پردازیم.زبــان  فرزادصفــره  ازآقــای 
ــه  ــترده ای درزمین ــای گس ــت ه ــردی قابلی ک
ــاعربا  ــت که ش ــم آن اس ــعروخیال داردمه ش
وبهــره  فــردی  برتوانایی هــای  تکیــه 
گیــری ازامکانــات ایــن زبــان بتواندبــه 
ــرم بپردازدیکــی  ــان خیــال وف ــوآوری درزب ن
کرمانشــاهی  شــعرکردی  ازضعف هــای 
ــوان  ــت امامی ت ــی اس تقلیدازتصاویرشعرفارس
ــاخت  ــتقال درس ــمت اس ــه س ــوآوری ب بان
زبــان کــردی پیــش رفــت برپایــه ی امکانــات 
خوداین زبــان دســت بــه نــوآوری زدمجموعــه 
شــعرآقای صفــره بــا مجموعــه هــای کــوردی 
ــت  ــاوت اس ــده متف ــاپ ش ــون چ ــه تاکن ک
ــه  ــاک ب ــه خ ــعر«خاک ب ــه ش ــن مجموع ای
ــه  ــن مجموع ــوان اولی ــاوه ده روم« عن ده م ب
شــعرکردی فرزادصفره شــاعرجوان شــهرمان 
ــزار  ــخه وبهای10ه ــه باتیراژ500نس ــت ک اس
تومان،بــه دو«زاراوه«ی ســورانی وکلهــری 

منتشرشــده  نشرداســتان  اخیراازســوی   ،
ــر،  ــن دفت ــه ای ــت ب ــگاه نخس ــت. درن اس
باشــاعری جــدی وپیگیرمواجــه مــی شــویم 
کــه گذشــته ازتوجــه بــه مفاهیــم ومضامیــن 
ــی  ــای تاریخ ــی و رویداده فرهنگی،اجتماع
ــت  ــود،از اهمی ــرزمین ودیارخ ــی س وسیاس
فــرم وزبــان غافــل نیســت و اعجــاز و ایجــاز 
زبانــی را بامضمــون ومعنابــه گونــه ای فرمــال 
ــن راه، تاحــد دزیــادی،  در آمیختــه ودرای
موفــق از عهــده کاربرآمــده اســت. مضمــون 
هــا اغلــب همچنــان حــول محورهــا ی کان 
زندگــی ومرگ،عشــق وناکامــی و رنج،تنهایــی 
ــردی  ــت ف ــران هوی ــتگی وبح وغربت،سرگش
واجتماعی،وجســت وجووکنــکاش در جایــگاه 
وموقعیــت انســان درواحدزمانــی اکنــون 
رااثــری  مجموعــه  گردد.اماآنچــه  مــی 
نمایاند،شــیوه  مــی  منفردوواجدتشــخص 
فردومتمایــزو  منحصربــه  بیانــی  هــای 
ــت.   ــی اس ــش زبان ــق وآفرین ــارت درخل جس
راصرفاهمچــون  عبارتی،شــاعرزبان  بــه 
ابزاربیــان وبازنمایی،فــدای مضامیــن و معانــی 
ــه  ــه ب ــد؛ بلک ــی کن ــیده نم ــش اندیش ازپی
آن شــخصیت وهویتــی خودایســتا  مــی 
ــه  ــدو»زبانیت«خودرا)نه لزوماب بخشدتابدرخش

معنــای براهنیایــی آن(بــه رخ بکشــد، چیــزی 
کــه درشعرکردی-دســت کــم تاآنجاکــه 
خوانــده ایم-کمترســراغ داریــم. صفــره 
شــاعری ســت کم گــوی وگزیــده گــوی؛ارزش 
ــدان  ــردن آن چن ــرج ک ــی داندودرخ واژه رام
ــینی  ــت.محورهای همنش ــت ودلبازنیس دس
خــوب  شــعر  زیــان  رادر  وجانشــینی 
هاوتناســب  واژه  شناســدودرگزینش  مــی 
هاوروابــط آوایــی ومعنایــی میــان آنها،دقــت 
ــی  ــرج م ــه خ ــاملوگونه ب ــی گاه ش ووسواس
راپیــش  ترتیب،خواننــده  ایــن  دهد.بــه 
ــان  ــای دم دستی،آس ــیر معناه ــه اس ازآنک
یــاب وقطعــی شود،درگیرفضاسازی،موســیقی 
کام، تمهیدهــای زبانــی وظرافــت هــای 
ــکلی  ــن خودش ــی کند؛وای ــان م ــان زب پنه
معناســت،ومعنایی  تعلیــق  ازتاخیــرو 
تردیدهســت،تنیده  بــی  اگرهســت،که 
وفــرم  اســت  وزبــان  ســبک  درهمیــن 
ــی غالبــاازراه  یعنــی همیــن. تمهیدهــای زبان
صناعاتــی چــون تلمیح،ایهــام وجنــاس هــای 
نمایاند.سمبولیســم  متعددلفظــی رخ مــی 
ــاب  ــق وحس ــای دقی ــی ه ــی وواج آرای آوای
شــده کــه گاه ازظرفیــت هــای طبیعــی زبــان 
ــر مــی آید،ازویژگــی هــای ســبکی  کــردی ب

ــراف  ــی ازاش ــت وحاک ــه اس ــن مجموع ای
وتســلط کــم نظیرشــاعربرزبان.همین ویژگــی 
راتاحدزیــادی  مجموعــه  ســبکی  هــای 
ــی دارد. ــگاه م ــوظ ن ــه محف ــد ترجم ازگزن
راهــواری  منظر،مجموعــه خنــگ  ازایــن 
ــه آســانی بــه شهســوارترجمه  نیســت کــه ب
پشــت دهد؛بلکــه توســن چمــوش وسرکشــی 
اســت کــه مــی تواندبارهاســوارش رابرزمیــن 
دســتش  وپــاو  بساسروســینه  زندوچــه 
راخونیــن کند.نکتــه مهمــی کــه پیــش تربــه 
ــن  ــودن ای ــد، دو«زاراوه«ای ب ــاره ش آن اش
خــاص  ای  برســرگونه  صفــره  اثراســت. 
درحــوزه زبــان کــردی تعصــب نابجابــه 
ــای  ــت ه ــودرااز رقاب ــی دهدوخ ــرج نم خ
ــه ای ودعواهــای مبتــذل  ناســالم قومی-قبیل
ــی  ــی داردوب ــگاه م ــی دور ن صفدری-نعمت
سردرکارخودداردوشــایدازجمله  ســروصدا 
عوامــل موفقیــت او ترجیــح دادن متــن 

ــت. ــیه اس برحاش
نقدمفصــل ایــن دفترمجــال وملجــای فراختــر 

مــی طلبدونظــرات اهــل فــن.

ــه را  ــعاراین مجموع ــه ای  ازاش ــر نمون درزی
نیــم ا می خو

نه  له  هه ور
نه  له  هاوار

نه  له  دار
نه  له  نه دار

نه  له  داڵگ بۊم

وه رجه  هه ر ته نانه تێگ
              خوه م له  جامه که گانا شوورم

چه وم له  رۊێ خوه م قۊچنم و
               لــه  بێخودیه یــل خوه مــا 

ــه م ــووچ ک ک

هه ور،
    ئێ ئاوه یل کووچه ره 

          ســه ر نانه ســه  ســه رگه ردانیێ 
ــگێگا چه رم

ــه ر  ــه  س ــه ی خاک ــگ ل ــا بزه ی           ت
ڵــێ ا هه ڵ

من پام فره  په تیتر له وه سه 
                       ئێ ڕێیه  بگرمه  وه ر

هاوار،
   بێزاریی زه نجیر بڕیایێگه  و

   شه که تیی شه و ها بان شانێ

من له شم ئازه وتر له وه سه  
               ئێ باره  وه  کووڵ بکیشم

م دی چشتێگم له  شه و نه مایه 
نه  له  شه و

نه  له  ئاسن
نه  له  خاک

له  ناکه سکاریا خاکم به  سه ر چوو
خاکم له  ده س چوو

وه  ئاسان
ئاسن،      

    ئێ سه نگینیێ نه نوومه ته 
    قورس له  ئاگر تاوێده و

    سیه  له  شه و وسێده و
    سیه تر له  ماندال

سیه  ساڵانێگه  
       مه جنوون ئاسا لە  مینه د که م

نه  له یا
نه  له وال

نه هاتید و 
نه هاتند

نه هاتم هاورد
سیه  ساڵانێگه  هانه  ژیامه 

تا.......

ــین  ــدن وا ش ــگا بای ــه ر الی ــه  ه تۆ ل
که یــد

هه وا فره  زه رده 
ڕه نگه یلم، گشت له  پاییزا ڕزیانه  و

زه نگم له  گشت وڵاتا زڕیایە
ک هه رچێ وشکاییه 

    به ره ، به ره 
             وه ره و سه رم ڕشنه  خوار

له  خواریش نه یشتنەم
نه  له  ژێر
نه  له  بان،

ژێر و بان کردن هه ناسه یلم
ده س بڕی کردن

ده س  هــه رچێ  واگوزاردانــه   ئــه ک 
بڕیایــه ،

له  هه رچێ الوه 
                   خویــن زایه ســه  نــاو 

ســه ما هه نا
من له  هه رچێ په ته،  بڕیامه 

له  هه رچێ مردنه،  مردمه 
له  هه رچێ وسانه، نه وسیامه 

نه  له  ساته یل بێ ده ره تان
نه  له  ڕووژه یل پڕتاوان

نه  له  دژه نه  ساڵه یل دوگیان
گیانه  زه ردی گرتمه 

ــه ن دوون بڕ  ــا چ ــه  ت ــه  ئێ گیان    مه گ
کــه ی

ــه نێ  ــه وه یل چ ــم ش ــووڕه  باوگ      ) بن
پیره وبــوو( 

یه  چه ن دوونه  
له  ئاسن بۊمه 
له  خاک بۊمه 
له  ئاگر بۊمه 

له  هه ور
له  هاوار 

له  مه له وه ر
 به ڵام هه ر له  داڵگ نه بۊم

نه  له  باڵنده گانا وێڵ بۊم
نه  له  په له وه ره یا فڕیمه 
نه  له  هاواره گانا هه ڵاتمه 

نه  له  هه ورا هه وریامه 
هه رلێوا لێویامه 

    نه  مردمه  و
    نه  ژیامه 

معرفی کتاب

من دی چشتێگم لە شەو نەمایە

خانــم  نرگــس دوست،شاعر،نویســنده وفارغ التحصیــل رشــته کارگردانــی ســینما 
ــخص  ــیرخودرا مش ــه زودمس ــت ک ــاعری اس ــت ش ــت.خانم دوس متولد1366اس
ــان  ــی درزب ــوغ وپختگ ــی بل ــبک یعن ــه س ــیدن ب ــودرا داردرس ــبک خ کردوس
ومضمــون وخیال کــه باتفــاوت همــراه اســت ازایــن شــاعر چندمجموعــه چــاپ 

شــده اســت ازجملــه:
 1-من چهره گوناگون زنان هستم.نشرنصیرا

2-بادگرگ می آید نشر نصیرا
3-مرگ من دندان لقی می شود

4-همه چیزازدهان این زن شروع شد
5-سودابه که تن نبود

و گزیده اشعار در حال چاپ
سه مجموعه پژوهشی برای گروه سنی نوجوانان

تحصیات کارگردانی سینما.
دراین شماره دو نمونه ازاشعارایشان راآورده ایم

»شعر اول«

ازکارخانه های چوب بری  
صدای اندوهیگن پرندگانی می آید 

که آواز هایشان را 
درسینه ی درختانی 

جا گذاشته اند 
که عاقبت شان بریدن است 

 بریده ام 
همچون شاخه ی نازکی 

ازدرختی تنومند 
می خواهم 

این بارتابوتی شوم  
که فقط مرگ را جابجا می کند 

  ببین   
چگونه درخت ها این همه تنهایی را  

میز می شوند 
صندلی 

تختخوابی تک نفره
و آوازهایی که این زمستان درشومینه می سوزد  

صدای بی بال پرندگانی است 
که به درخت های سوخته فکر می کنند!

»شعر دوم«

آه 
پوست غمگینم 

زخم هایت دهان باز کرده اند
شاید خیابانی شلوغ از من بیرون بزند 

یا عابرانی
که تازه از تیمارستان برگشته اند!

می توانستی
از گلوی من

آواز گنجشک اندوهگینی را بیرون بیاوری
یا تابوتی

از درختی تنومند
اما چه وحشت غم انگیزی ست!

انسانی هستم
در قالب یک زن

که شباهت زیادی به وارونه ی مردی دارد
که درتنش 

وطنش 
جای ترکش هایی ست 

که به طرز عجیبی به خودکشی فکر میکند
من اما درگلویم خودکشی کرده ام

می شنوی صدای پوست مرا؟
فقط جای یک گلوله

فقط جای یک گلوله در شقیقه ام  
خالی است

تا چهره ی عبوس مرگ را لو بدهد
من دهان دسته جمعی زنانی هستم

که آوازهایشان را
باد می برد

و پوست غمگین شان را
مرگ، برگ برگ می ریزد

از شاخه ی درختانی که در پیاده روها کمر درد گرفته اند
و حوصله ی ایستادن ندارند

در پیاده روها 
منتظر مرگ نشسته ام 

حوصله ی هیچ عابری را ندارم!
و گنجشک های اندوهگینم

در النه هایشان
آوازه های احمقانه می خوانند 

غزلی ازبابک دولتی

خاتون خودم كتيبه اي از آهم، ديگر ز تو مالل نمي خواهم

حرفي بزن سكوت تو پيرم كرد، من واژه هاي الل نمي خواهم

ترديدي آنچنان كه تو مي داني، مثل خوره به جان من افتاده ست

چيزي بگو كه دلخوشي ام باشد، تقدير و احتمال نمي خواهم

با اينچنين تبسم كمرنگي برگشتنت قشنگ نخواهد بود

سيب آنزمان كه سرخ شود سيب است، من هديه هاي كال نمي خواهم

روزي دلت گرفت و گمان كردي وقتش رسيده است كه برگردي

پاي همان درخت اساطيري، تقويم ماه و سال نمي خواهم

من دلخوشم به اينكه كنار تو يك عمر آشناي قفس باشم

پرواز را ز ياد نخواهم برد اما دوباره بال نمي خواهم

آري! اگر به خويش قبوالندم تو رفته اي و باز نخواهي گشت

دل ميدهم به هرچه كه باداباد! از مرگ هم مجال نمي خواهم

شعری ازاستادپرتوکرمانشاهی

شينم بكرين شيونم خيلی

ترمم بوه سين وه پرچ ليلی

ديه شو ديمه خاو قبله ی ورينم

كژاوه ی ليلی هاته سه رينم

ديه شو ديمه خاو كوكی مه گاران

تو مه ز ليلی بی مه جنون مه الوان

شينم بكه رين شينم يك ده مه ن

 دوس وه دوس بريان فره  سته مه ن
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ــی  ــن روایت ــن تری که
زایــش«  از  کــه 
زرتشــت« در دســت 
داســتانی  اســت، 
اســاطیری از نوشــته 
ای دینــی بــه زبــان 
اســت)کتاب  پهلــوی 
گــی  ند ز . ) د ینکر د
قهرمانــان اســاطیری 
ــه ای  ــواره در هال ــی، هم ــر ایران ــت ،پیامب و زرتش
ــا  ــتان زادن آن ه ــرار دارد و داس ــا ق ــانه ه از افس
ــود  ــه خ ــادت ب ــارق ع ــمانی و گاه خ ــی آس رنگ
ــر  ــه در ه ــت ک ــن اس ــه ای ــا ن ــت ، آی ــه اس گرفت
ــتان  ــت ؟! داس ــه اس ــی نهفت ــانه ای حقیقت افس
ــاه  ــد آب و گی ــتان پیون ــت ،داس ــش زرتش زای
ــا  ــود ت ــه الزم ب ــی را ک ــت. اجزای ــی اس ــا آدم ب
ــول  ــه حص ــت را ب ــی ، زرتش ــر ایران ــد پیامب تول
ــزدی،روان و  ــره ای ــد از؛ ف ــارت بودن ــاند عب رس
ــره  ــمانی دارند.ف ــاء آس ــه منش ــر س ــن ه ــن. ای ت
ــه گاه  ــرو ک ــا نی ــور ی ــاره ای ن ــون پ ــزدی چ ای
نیــز بــه صــورت کبوتــر یــا شــاهین در مــی آمــد 
ــده  ــردان برگزی ــم م ــد در جس ــوی خداون و از س
ــرفت  ــت و پیش ــات موفقی ــد و موجب ــی ش وارد م
ــر  ــوهٔ ف ــن جل ــی کرد.بارزتری ــم م ــان را فراه ش
ــاری  ــره، رخس ــت.صاحب ف ــندگی آن اس درخش
ــد  ــراد فرهمن ــانی اف ــه درخش ــان دارد. ب درخش
ــه در  ــت. از جمل ــده اس ــاره گردی ــاطیر اش در اس
ــید و  ــتان  جمش ــه داس ــی، ب ــاهنامه فردوس ش
ــاره  ــی وی، اش ــانی وتابندگ ــزدی و درخش ــره ای ف
ــید  ــام وی ش ــزء دوم ن ــه ج ــت، چنانک ــده اس ش
ــی وی  ــام اصل ــت و ن ــان اس ــی درخش ــه معن ب
ــا  ــراد ی ــتن از اف ــگام گسس ــت.فّر هن ــم اس ج
ــه  ــرای نمون ــه افــراد نمودهــای دارد. ب پیوســتن ب
فــّره از جمشــید در هیئــت مرغــی )مــرغ وارغنه( 
گسســت.می  تــوان در یــک عبــارت گفــت  : فــّر 
یــک فروغــی ایــزدی  اســت کــه بــه دل هــر کس 
ــد و از  ــری  مــی یاب ــد،  از همگنــان خــود برت بتاب
پرتــو  ایــن فــروغ  اســت کــه شــخص  بــه نیــروی 
فــوق العــاده و بیــش  از حــد انتظــار مــی رســد.
در شــاهنامه مثــال هــای بســیاری وجــود دارد کــه 

ــد؛   ــی دان ــزد  م ــت ای ــانه عنای ــّر را نش ف
ــه  ــور  /  ک ــرام گ ــت به ــن گف ــد چنی ــه موب - ب

ــم و زور ــر و دیهی ــد ف ــزدان ده ی
- تهمتــن چنیــن گفــت  کایــن زور و  فــّر / یکــی 

خلعتــی باشــد از دادگــر
- نخســتین بــر آن آفریــن گســترید /کــه چــرخ و 

زمیــن و زمــان آفریــد

 نگارنــده ی  هــور و کیــان و مــاه /فروزنــده ی فــر 
و دیهیــم و گاه      

ــده ای  ــا برگزی ــرد ت ــون اراده ک ــزدا چ ــورا م اه
ــه اندیشــه  ــرای راهنمایــی مردمــان برانگیــزد ب ب
ــز  ــه مرک ــمین ک ــپهر شش ــد. در س ــره وی ش ف
روشــنایی بــی کرانــه بــود فــره نخســتین وجــود 
ــه خورشــید  داشــت. فــره را از آنجــا برگرفــت وب
منتقــل ســاخت. بــه  از مــاه بــه ســتارگان منتقــل 
شــد تــا پــرورده گشــت.آنگاه آن فــره ایــزدی از 
ــدان »فراهیم«منتقــل  ــه آتشــگاه خان ســتارگان ب
ــگاه  ــمانی آتش ــر آس ــن عنص ــت.با ورود ای گش
ســوختنی  مــواد  افــزودن  بــدون  فراهیــم 
ــوخت .در آن  ــی س ــیله ای م ــی وس ــان ب همچن
هنــگام همســر فراهیــم بــاردار بــودو فــره بــه وی 
منتقــل شــد و چــون وضــع حمــل کــرد ،دختــری 
ــد. از همــان  ــام نهادن آورد کــه وی را » دغــدوا« ن
ــار او  ــودن در رفت ــاوت ب ــای متف ــانه ه ــاز نش آغ
ــالگی  ــزده س ــه پان ــد.چون ب ــی ش ــاهده م مش
ــان  ــزدی درخش ــره ای ــل ف ــر حم ــر اث ــید ب رس
بــود و چــون چراغــی پــر فــروغ مــی درخشــید.
ــد زرتشــت آگاهــی داشــتند و  ــوان کــه از تول دی
ــه  ــان ب ــتی ش ــش او هس ــا زای ــتند ب ــی دانس م
خطرمــی افتــد، فراهیــم را وسوســه کردنــد 
ــه  ــران رابط ــا جادوگ ــدوا ب ــرش ، دغ ــه دخت ک
ــی اش  ــب تباه ــرده و موج ــرار ک ــدی برق و پیون
ــر  ــندگی دخت ــون درخش ــم چ ــود. فراهی ــی ش م
را دیــد ،در دام دیــوان گرفتارشــد و دختــر را بــه 
ــه  ــه وقبیل ــران از خان ــا جادوگ ــد ب ــام  پیون اته
بیــرون رانــد. دغــدوا پــس از مدتــی سرگشــتگی 
ــس  ــد . رئی ــده ش ــپیتمان« پناهن ــه »س ــه قبیل ب
آن قبیلــه کــه آثــار بزرگــی را در ســیمای 
ــش  ــواده خوی ــد وی را در خان ــوان دی ــر ج دخت
ــا  ــه ب ــس قبیل ــر رئی ــپ« پس پذیرفت.«پوروشس
دغــدوا عقــد زناشــوئی بســت و بدیــن گونــه فــره 
ایــزدی بــه خانــواده ســپیتمان منتقــل شــد.جزء 
دوم » روان« زرتشــت اســت. در مبانــی اســاطیری 
ــن و در  ــول در ت ــش از حل ــه ارواح پی ــده ک آم
ــد  ــأوا دارن ــا م ــم در آســمان ه ــا جس ــن ب آمیخت
ــان  ــه جه ــه ب ــش از آن ک ــز پی ــت نی وروان زرتش
خاکــی بیایــد، در جهــان بــاال مــی زیســت. چــون 
ــن و اردی  ــید ،بهم ــرا رس ــت ف ــان زادن زرتش زم
بهشــت ،دو تــن از ایــزدان واالمقــام، ســاقه ای از 
گیــاه مقــدس » هــه او مــه« یــا » هــوم« را تهیــه 
کــرده و روان زرتشــت را در آن قــرار دادنــد.
ریشهشناســی ایــن واژه)هــوم( حاکی از آن اســت 
ــه آن را  ــت ک ــوده اس ــای ب ــاه ماده ــن گی ــه ای ک
ــوم  ــتی ه ــد. چیس ــا میکوبیدهان ــردهاند ی میفش

ــا  ــن موضوعه ــث انگیزتری ــی از بح ــه[ یک ]هئوم
در پژوهشــهای ایــران شناســی بــه شــمار میــرود. 
ــت،  ــده اس ــنهاد ش ــاه پیش ــد گی ــش از یکص بی
ــاهدانه،  ــن ش ــور، .ای ــواع انگ ــدرا، ان ــه اِِف از جمل
ریــواس، هارمالیــن و جنســینگ .دو ایــزد آن 
ســاقه را از آســمان بــه زمیــن آورده وروی درختی 
ــرار  ــتند ،ق ــیانه داش ــا آش ــرغ در آنج ــه دو م ک
دادنــد.روزی مــاری بــه آشــیانه مرغــان راه یافــت 
و آن دو پرنــده را بلعیــد امــا ســاقه گیــاه مقــدس 
هــوم بــه مــار حملــه کــرده و پــس از کشــتن مــار 
ــود  ــی ب ــن زمان ــید.و ای ــی بخش ــرغ را رهائ دو م
ــا دغــدوا ازدواج کــرده و  کــه پوروشســپ تــازه ب
شــبانی پیشــه داشــت . روزی کــه بــه دنبــال گلــه 
ــت  ــن و اردی بهش ــی پیمود،بهم ــرا راه م در صح
او را بــه ســوی آن درخــت هدایــت کردنــد. 
ــته در  ــوم را برداش ــاه ه ــاقه گی ــپ« س »پوروشس
ــپرد  ــرش س ــه همس ــه، آن را ب ــه خان ــت ب بازگش
تــا نگــه داری کنــد  وبدیــن گونــه روان زرتشــت 
ــوم  ــد.جزء س ــل ش ــن منتق ــه زمی ــمان ب ،از آس
ــه  ــر ب ــم آوردن پیک ــود.  فراه ــت،تن او ب زرتش
ــرداد و  ــای ام ــام ه ــه ن ــر ب ــزد دیگ ــده دو ای عه
خــرداد بود.خــرداد ایــزد آب و امــرداد ایــزد گیــاه 
ــگاه  ــد و آن ــام دادن ــود را انج ــمان کار خ در آس
بــه ابرهــا فرمــان دادنــد تــا مایــه اصلــی تــن را 
ــه  ــاران آن را ب ــارش ب ــا ب در خــود جــای داده و ب
زمیــن منتقــل کنــد. ابرهــا چنــان کردنــد و مایــه 
ــای  ــاه ج ــب در دل گی ــن ترتی ــت بدی ــن زرتش ت
گرفت.گیاهــان روی زمیــن روئیدنــد و چــون چنین 
شــد، پوروشســپ بــا راهنمایــی خــرداد و امــرداد 
ــرد.  ــرا ب ــه صح ــرا ب ــرای چ ــود را ب ــش گاو خ ،ش
ــت  ــن زرتش ــه ت ــل مای ــه حام ــی ک گاوان از گیاه
بــوده خوردنــد و پســتان هاشــان پــر شــیر شــد.
 « و  دوشــیده  را  گاوان  شــیر  دغــدوا«   «
پوروشســپ« ســاقه مقــدس هــوم را کــه خشــک 
شــده بــود ســائید و داخــل شــیر کــرد و هــر دو از 
آن خوردند.بدیــن گونــه دغــدوا کــه فــره ایــزدی 
زرتشــت را در خــود داشــت روان ومایــه تــن او را 
در وجــود خــود گــرد آورد واندکــی نگذشــت کــه 
زرتشــت متولــد شــد.این داســتان زادن زرتشــت 
ــا  ــروف موالن ــعر مع ــاد آور ش ــاه ،ی از آب و گی

ــت؛ ــوی اس ــد در مثن ــن محم ــال الدی ج
ــردم  ــا م ــدم/ وزنم ــی ش ــردم و نام ــادی م از جم

ــرزدم ــوان س زحی
مــردم از حیوانــی وآدم شــدم/ پــس چــه ترســم؟ 

کــی زمــردن کــم شــدم
حملــه دیگــر بمیــرم از بشــر/ تــا بــرآرم از 

ــر ــال وپ ــک ب مائ

ــدر  ــه ان ــوم/ آنچ ــران ش ــک پ ــر از مل ــار دیگ ب
ــوم. ــد آن ش ــم نای وه

ــت  ــرداد روز( اس ــه )خ ــن ک ــم فروردی روز شش
ــت  ــرداد اس ــدس خ ــته مق ــه فرش ــق ب و متعل
ــرا  ــود زی ــتان ب ــان باس ــن ایرانی ــن جش بزرگتری
دوران  روزی،در  چنیــن  در  زرتشــت  گوینــد 
ــز در  ــد و نی ــد ش ــب ، متول ــوري لهراس امپراط
ــي, از  ــتاب کیان ــاه گش ــان ش ــن روزی،در زم چنی
ــد.  ــده ش ــري برگزی ــه پیامب ــزدا ب ــب اهورام جان
زردتشــتیان ایــران ایــن عیــد را جشــن )هفــدرو( 
ــتان  ــتان و پاکس ــیان هندوس ــد. پارس ــی گوین م
ــی  ــن م ــال جش ــرداد س ــام خ ــه ن ــن روز را ب ای
گیرنــد. در ســروده هــای  زرتشــت ) گاتهــا ( آمده 
اســت کــه نامــش زرتشــتر و از خانــواده ســپتام یا 
ســپتم مــی باشــد . گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه 
ــی زرد -  ــه معن ــت را از دو واژه زرث ب ــام زرتش ن
زال و پیــر و اشــتر بــه معنــی شــتر بدســت آورده 
انــد و در مجموعــه شــتر زرد یــا پیــر معنــی مــی 
ــته وی  ــام را شایس ــن ن ــری ای ــده دیگ ــد . ع ده
ــه زرث  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــد و ب ــی دانن نم
بــه معنــی روشــنایی معنــی میدهــد و اشــتر را از 
ــه در  ــد . ک ــی دانن ــیدن م ــا درخش ــه اش ی ریش
مجوعــه »زریــن روشــنایی« ترجمــه مــی شــود . 
آنــان بــر ایــن باورنــد کــه نــام اصلــی وی ســپتم 
ــوده  ــپیدترین ب ــا س ــپید ی ــی س ــه معن ــت ک اس
ــام  ــه پی ــدن ب ــه ش ــس از برانگیخت ــه پ ــت ک اس
ــی  ــه معن ــد ب ــاب ش ــتر خط ــان زرتش آوری جه

ــوی .  ــنایی مین روش
 فردوسی گوید؛

 
ــن           ــر ای ــد ب ــر آم ــي ب ــد گاه ــک چن ــو ی     چ

ــن ــدر زمی ــد ان ــد آم ــي پدی درخت
    از ایــوان گشتاســب تــا پیــش کاخ            درختي 

کشــن بیخ و بســیار شــاخ
    همــه بــرک او پنــد و بــارش خــرد               کســي 

کاو چنــان برخوردکــي مرد
ــه  ــت                ک ــام او زرتش ــي ن ــته پئ      خجس

ــد کنــش را بکشــت        اهریمــن ب

............................
منابع مورد استفاده در این نوشته:

گاتها، تالیف پورداود
ایران باستان،پیرنیا مشیرالدوله

یشت ها،جلد اول ودوم تالیف پور داود
ویکی پدیا،دانشنامه آزاد

ــی  ــاهنامه ی فردوس ــات از ش ــام ابی ــع تم منب
ــد  ــی باش ــران 1345 م ــم ته ــاپ بروخی چ

عبدالرضا قنبری

اسطوره ی زایش زرتشت
عبداهلل سلیمانی

»دلم کپک زده...«

بــه بیــان شــاعرملی  مــا )شــاملو(نه  این کــه دیــری 
مجموعــه  مدتی ســت  نســروده ام،بلکه   شــعری   ســت 
 شــعری که کیفــورم کنــد نخوانده ام.به گمانــم زمــان آن 
منصفانــه  را  پساشــاملو  شــعر  کــه  رسیده اســت 
ــاد  ــعردهه ی هفت ــه برش ــدی ک ــن نق ــم. مهم تری نقدکنی
بحــران  یــا  خواننــدگان  بعدوارداســت،عدم اقبال  بــه 
ــی  ــعردهه ی هفتاد،پایان ــت  که ش ــب است.درست اس مخاط
سیاســی  بافضای خــاص  بودبــا  برشعرنیماوشــاگردانش 
ــه  ــر پرتاپ کردک ــی  دیگ ــه فضای ــا را ب ــی اش  و م واجتماع
ارزشمنداســت.اما فرامــوش  نکنیــم که تغییــر و تحــول  
تابــه  شــعرامری طبیعــی  اســت که ازآغازشعرفارســی 
امروزشــاهدآن بوده ایــم به ایــن صــورت : آغازانحــراف 
ــان  ــه جری ــدن ب ــتقراروتبدیل ش ازشعرمسلط هردوره>اس
ــه  ــاملویی س ــال ازشعرپساش ــنت(<پایاِن دوره.ح مسلط)س
ــلط دوره ی  ــی  ومس ــیوه جمع ــه ش ــته وامروزب ــه گذش ده
خــود تبدیل گردیــده وبــه اســتقراریافته وبــه ســنت 
تبدیل شــده  امــا هنوزشــعراین دوره مخاطــب جــدی نــدارد 
ــه  ــک راب ــل آکادمی ــردم ومحاف ــته اســت توجــه م ونتوانس
خودجلــب کند.آنهایــی که  موضــوع  مخاطــب را بــا اشــاره بــه 
ــه  ــد ک ــه می کنند بدانن ــی توجی ــول ازبزرگان ــل ق چندنق
اشــتباه می کننــد وحتــی راه حــل درسخنی نیســت که 
ــب  ــن مخاط ــاعرمی گویند مثلن بایدذه ــتان ش ــن دوس ای
ــش  ــت کردوازخوانندگان ــعرما تربی ــتی باش ــرای آش امروزراب
راعوض کنندومخاطــب  وسلیقه شــان  ذوق  می خواهدکــه 
امروزبایدباتربیــت وتغییردرســلیقه ی خــود تــاش کنــد بــه 
الگوهــایِ  زیباشــناختِی چنیــن شــعرهایی نزدیــک شــود.به 
ــه ای  ــه ای حرف ــی دیگراســت وبایدبه گون نظرمن مشــکل جای
ــه  ــی که ب ــه ی آوای پراوازمطالب ــه آن پرداخت.حال هفته نام ب
ایــن  مســاله بپردازداســتقبال می کندوما منتظردریافــت 

مطالــب دوســتان  منتقدهستیم.با ســپاس.

شعر
اسماعیل شهاب احمدی

زنان زرد مظلوم

دختران خسته ی كم خون

و دارهای خطرناک آدمخوار

به رديف كوچه های شكسته ی خاكی .

ريشه های اين فرش

از خون تو رنگ می گيرد 

در باغ گل های گوشتخوار !

و من می ترسم از ترنج

از كارد

و از نقش هايی كه در حاشيه هايش

امانت بريده می شود .

شب ها

از كدام خيابان می گذری

كه درد و روماتيسم

در مفاصلت درگير می شود ؟

ديگر چه می شود گفت

وقتی برای ويرانی تو

قالی ها 

هر روز نقشه ی تازه ای در سر دارند ؟

فروغ بختیاران ازکرمانشاه

وقتی كه مانع مقصدت باشد ولی در راه يك اجبار باشی

بادست پارو می سپارندت به طوفان قايقی ناچار باشی

هرصخره ای آغوش شد ويرانترت می كرد درهم می شكستی

باموج هايی سخت سركش هم نشينی غرق در تكرار باشی

تنها مسيرت انتخابت نيست چون در اختيارت جبر باشد

 

آنگونه می مانی كه عمری پشت يك ترديد گم بر دار باشی

آن سايه هايی كه تورا آسان رها كردند در شب های غمگين

يك روز دنبالت كه می آيند ديگر كينه ای كشدار باشی

حتی تقاليی نداری تا رهايی را كه گم شد پس بگيری

اين راه ها برگشتنی ديگر ندارد درتبی بيمار باشی

از شهر تنها خاطراتت را كه پنهان كرده ای گم كرده ذهنت

وقتی خبر از آشنايی نيست تا دلگرم يك ديدار باشی

رد می شود اين سال ها از بودنت ،در ماندنی ممتد اسيری

در خواب با كابوس خود هرشب وهرشب عابری بيدار باشی

دراوج طوفان گاه آرامی و باران می زند برشيشه يكسر

گاهی فقط با يك تلنگر می شود دراوج هر رگبار باشی

شعری از روان شاد  یداهلل بهزاد

مهمان شبی به خلوت آغوش كن مرا

كام ودهان به بوسه پر از نوش كن مرا

چون پيرهن زدوش و بر خود كشی به ناز

لطفی كن وحجاب بر و دوش كن مرا

ای جام خاطرم همه لبريز ياد تو

 آخر كه گفته است فراموش كن مرا

وحشت فزاست خانه ی هوش وسرای عقل

هان ای نگاه می زده،مدهوش كن مرا

من گوهر محبتم ای گل زچشم خلق

شبنم صفت نهفته درآغوش كن مرا

پا تا به سر شراره ام از سوز آرزو

كام دلم برآور و خاموش كن مرا

با بوسه ای ببند زبان شكايتم

زان چشمه سار نوش،قدح نوش كن مرا

و ز قصه ها كه شرح وفای تو می كنند

افسانه يی دگر گهر گوش كن مرا

محمد آشور

ابری اگر كه بود كبود نبود

زيرا برای زاری بر اين مزار ابری نيست

و ابری اگر بود

و ابری اگر می زاريد

اين چشم های ساكت از صدای چشمه پر می شد

بگذاريد ميان زاريدن ُو باريدن 

مرا بگذاريد اين ميان ُو سكوت!

زيرا زير اين »ابری اگر بود« هيچ نيست!

كه زيرا كه چون كه به باران فكر می كنی كفر است

زير اين آسمان كو چشمی؟

مرا نشاِن آن بدهيد!

مرا نشان بدهيد 

كه بر مزاری كه نيست می گريم 

با چشمی كه كو؟

و جوشِش چشمه ای در يَشم غزلی ازنصرت رحمانی

مگذار كه فرزانه ی فرزانه بميرم

بگذار كه ديوانه ی ديوانه بميرم

می خانه دگر جای مِن بی سروپا نيست

بگذار كه پشِت دِر می خانه بميرم

من بوِم هوس بودم و ويرانه ی من، دل

بگذار كه در گوشه ی ويرانه بميرم

از خويش گسستم چو تو با غير نشستی

بگذار كه در پای تو بيگانه بميرم

 افسانه نما نام مرا خنده به لب ريز

بگذار كه ای شمع چو پروانه بميرم

دانه مفشان، مرِغ گرفتارم و دانی

بگذار كه در داِم تو بی دانه بميرم

پروانه ی می خانه ی بيگانه شدی تو

بگذار كه ديوانه ی ديوانه بميرم

غزلی زیبا  ازفاضل نظری

از باغ می برند چراغانيت كنند

تا كاج جشن های زمستانيت كنند 

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار 

تنها به اين بهانه كه بارانی ات كنند 

يوسف به اين رها شدن از چاه دل مبند

 اين بار می برند كه زندانی ات كنند

 ای گل گمان مبر به شب جشن می روی

 شايد به خاک مرده ای ارزانيت كنند

 يك نقطه بيش فرق رجيم و رحيم نيست

 از نقطه ای بترس كه شيطانی ات كنند

 آب طلب نكرده هميشه مراد نيست

 گاهی بهانه ای ست كه قربانی ات كنند



شــعر دهــه ی هفتــاد و نقــدی کــه بــه تبــع 
ــرای  ــیاری ب ــای بس ــت، درآمده آن رواج یاف
ــت  ــا داش ــده ی م ــعر آین ــروز و ش ــعر ام ش
ــه ام،  ــه آن پرداخت ــر ب ــای دیگ ــه در ج ک
ــی از  ــه یک ــا ب ــتار، تنه ــن نوش ــا در ای ام
ــاد  ــه ی هفت ــی در ده ــای نقدنویس ــیوه ه ش
مــی پــردازم کــه آن را زیرعنــوان نقــد 
شــگردمحور صــورت بنــدی مــی کنــم.
شــعر دهــه ی هفتــاد، پیــش و بیــش از هــر 
چیــزی، اعــام پایــان یــک دوره رکــود 
ــعرهای  ــاب ش ــم کت ــود. حج ــتایی ب و ایس
ــات  ــی و صفح ــریات ادب ــده، نش ــر ش منتش
ــب  ــان ش ــوه مخاطب ــا، انب ــه ه ــی روزنام ادب
هــای شــعر و ســخنرانی شــاعران مطــرح و... 
بازتــاب دهنــده ی دوران پــر شــکوهی اســت 
کــه شــعر مــا مــدت هــا از آن محــروم بــود.

شــعر تــازه راه، بــه لحــاظ گسســت و فاصلــه 
ی زیبایــی شــناختی بــا ســنت شــعر فارســی 
ــد در  ــی توان ــه م ــر- ک ــعر معاص ــت ش و کلی
حــوزه ی مخاطــب یابــی یــک آســیب تلقــی 
شــود-، در میــان جریــان هــای شــعر معاصر، 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــت. فاصل ــی اس ــال زدن مث
ــف  ــعبات مختل ــده ای آن را از ش ــو فزاین نح
ــطه ی  ــه واس ــرده و ب ــدا ک ــر ج ــعر معاص ش
ــر  ــون ه ــه اش، همچ ــان افکنان ــه ی بنی صبغ
ــازه  ــی ت ــری - ادب ــت هن ــا حرک ــش ی جنب
ــه شــرح و توضیــح و تبییــن دارد. ای نیــاز ب
شــاعران تــازه راه بــا التفــات بــه ایــن نیــاز، 
ســعی انکارناپذیــری در طــرح و تبییــن وجوه 
تــازه ی شــعر خویــش نشــان دادنــد. عــاوه 
ــاالت و  ــعر ، مق ــعر و ش ــاب ش ــاپ کت ــر چ ب
ــل  ــریات و محاف ــی در نش ــات مفصل مکالم
ادبــی جــدی ترتیــب مــی یافــت کــه موضوع 
آنهــا، واکاوی جنبــه هــا و جلــوه هــای تــازه 
ــوان  ــاعران ج ــب ش ــروز بودغال ــعر ام ی ش
ــح و  ــه توضی ــد،  ب ــاعر- منتق ــام ش در مق
تبییــن تازگــی هــای شــعر خــود و دوســتان 
ــد و  ــگارش نق ــد ن ــد و رون ــان پرداختن ش
ــز  ــعر نی ــاب ش ــر کت ــی مختص ــی معرف حت
دســتخوش تغییراتــی بنیــادی شــد.این 
ــازه ای از  ــل ت ــت نس ــرای تربی ــا ب ــاش ه ت

ــود. ــر نب ــی ثم ــعر ب ــان ش مخاطب
ــعر  ــد ش ــاعران، نق ــل ش ــر نس ــا تغیی )2(ب
ــازه  ــن ت ــد، عناوی ــازه ای ش ــاز ت ــز وارد ف نی
ــایی  ــی، رمزگش ــش، بازخوان ــل خوان ای مث
و ... وارد نقــد شــعر فارســی شــد کــه 
ــا،  ــرش ه ــود.  نگ ــوان نب ــر عن ــًا تغیی صرف
ارجاعــات و نــوع نــگارش بــه کلــی بــا دهــه 
ــد  ــاف نق ــت. برخ ــرق داش ــین ف ــای پیش ه

از ســر اتفــاق شــما مخاطب ایــد ُو مــن 
مؤلــف ام

نوشته: ادوارد هرش
ترجمه: مجتبی ویسی

ــت  ــکلی از مادیّ ــی ش ــی و تغزل ــعر غنای ش
ــه در  ــی، ک ــر زبان ــی هن ــت، نوع ــی اس کام
عین حــال بســی کارســازتر از »بهتریــن 
نظامشــان«  و  نظــم  بهتریــن  در  کلمــات 
ــال  ــود را کم ــه خ ــت ک ــی اس ــت. زبان اس
ــا اوج  ــرورده ت ــز و پ ــی موج ــد، زبان می بخش
ــان،  ــر زم ــگر در براب ــی کنش ــش. زبان قدرت
ــن  ــه م ــت ک ــواردی هس ــرگ. م ــر م در براب
ــن  ــان گرفت ــه ی ج ــورم از طریق ــه می خ یک
روح- روح هــا- در شــعر و بــه لــرزه در آوردن 
ــول  ــر از ط ــوارد دیگ ــود. در م ــالوده ی وج ش
بســیار کوتــاه یــک شــعر، از معناهــای 
ــرا  ــم. چ ــرت می افت ــه حی ــری، ب ــدک دیگ ان
ــد  ــا چن ــًا ب ــد صرف ــف می خواه ــک مؤل ی
ــی  ــفید جهان ــه ای س ــر برگ ــیاه ب ــت س عام
را بــه تصــور آورد؟ ایــن ســطرها را از شــاعر 
ــی،  ــدو کاوالکانت ــی، گوئی ــکوِه فلورانس بِش

ــد: ببینی
ما قلم پرهایی حقیر و سردرگم ایم

مقراضی کوچک و قلم تراشی غمبار.
کاوالکانتــی احساســات غمبــارش را دربــاره ی 
تخیــل نارســایش بــه ابــزار کار تألیــف 
نســبت می دهــد )قلم پرهــا و قلم تراشــی 
بــرای تیــز کردنشــان(، یعنــی همــان وســایل 

ــف.   ــک کار مؤل کوچ
ــی، در  ــنده ی ایتالیای ــو، نویس ــو کالوین ایتال
ــزاره ی  ــرای ه ــت ب ــش یادداش ــش ش کتاب
مطــرح  را  روشــن بینانه  نظــری  بعــدی 
بــه  وســیع تر  ابعــادی  کــه  می کنــد 
می بخشــد  کاوالکانتــی  ســطرهای شــعر 
و تجربــه ی خــود ادبیــات را بــه شــرح 

درمــی آورد:
ــد  ــی می توانن ــی و خیال ــور واقع ــی ام تمام
ــد،  ــود بگیرن ــه خ ــرم ب ــتن ف ــا نوش ــًا ب صرف

ــی دهــه ی شــصت  ــخ ادبیات تحقیقــی و تاری
ــعر  ــر ش ــه ی برت ــج قل ــه پن ــتر ب ــه بیش ک
فارســی مــی پرداخــت، عمــوم نقــد نوشــته 
ــعر روز  ــاره ی ش ــاد، درب ــه ی هفت ــای ده ه
ــًا  ــه مث ــدی ک ــِل نق ــد. در مقاب ــی ش قلم
ــتند،  ــی نوش ــی م ــا حقوق ــب ی ــت غی دس
ــل  ــارغ از عوام ــوان، ف ــدان ج ــاعر منتق ش
ــن را در  ــود مت ــه خ ــه ب ــی، توج ــرون متن بی
ــز  ــات نی ــم ارجاع ــم ک ــد. ک ــش گرفتن پی
ــدا و  ــو، دری ــارت، فوک ــد و ب ــا ش ــه ج ــا ب ج
ــا  ــی و نیم ــفیعی کدکن ــای ش ــه ج ــار ب لیوت
ــاره ای  ــه پ ــان ک ــتند. همچن ــاملو نشس و ش
ــوه  ــنگری وج ــا و ... در روش ــا، گفتگوه نقده
ــه ای از  ــعی پیمبران ــروز، س ــعر ام ــازه ی ش ت
ــای  ــته ه ــد، نقدنوش ــی دادن ــان م ــود نش خ
ــی  ــول و مبان ــه اص ــه ب ــدون توج ــری، ب دیگ
نقــد ادبــی، گاه بــا تکیــه بــر نوعــی آشــغال 
ــش  ــون پی ــره، از مت ــر نگ ــی ب ــی مبتن آرای
ــاختند.  ــاده س ــارق الع ــری خ ــاده، اث ــا افت پ
عــاوه بــر ایــن، نــوع نثــر و شــیوه ی 
ــز  ــم حای ــا ه ــته ه ــن نقدنوش ــتاری ای نوش
ــود  ــای خ ــا واژه ه ــت و گاه ب ــت اس اهمی
ســاخته، بــه زبــان مشــخصی بــدل می شــود 
کــه تنهــا افــراد معــدودی از آن ســردر مــی 
ــای  ــازی ه ــد، واژه س ــات بلن ــد. »جم آورن
ــتی  ــدم یکدس ــدآوا، ع ــب و ب ــب و غری عجی
در انتخــاب واژه هــا، تکــه تکــه نویســی و پــا 
در هــوا گذاشــتن موضوعــات مــورد اشــاره ی 
ــی  ــای کاف ــتدالل ه ــود اس ــنده و کمب نویس
بــرای رســیدن بــه نتایــج دلخــواه)؟( باعــث 
ــت  ــه، قابلی ــدرج در مقال ــب من ــده، مطال ش
ــدم  ــی ع ــم و حت ــوء تفاه ــرای س ــیاری ب بس
تفاهم بیابد)افشــین دشــتی، کارنامــه، ش18( 
بیشــتر نوشــته هــای مــورد اشــاره، در 
مقدمــه ای گاه طوالنــی تــر از متــن، بــه نقــل 
ــاص دارد  ــر اختص ــفه ی متاخ ــول از  فاس ق
کــه در حقیقــت زمینــه چینــی بــرای اتصــال 
ــا  ــود، ب ــی ش ــوب م ــه محس ــه نظری ــعر ب ش
ــه  ــی ک ــام های ــی از  ن ــت بلندباالی فهرس
ــرای مرعــوب  ــه نظــر مــی رســد بیشــتر ب ب
کــردن خواننــده ی ناآشــنا احضــار می شــود 
و بــی آن کــه کاری بــه ســاز وکارهــای شــعر 
ــای  ــه ه ــی از نظری ــد، ویترین ــته باش داش
ــب  ــِش روی مخاط ــتی را پی ــت مدرنیس پس
ــای  ــر ه ــد و نظ ــه نق ــی ب ــی گذارد.نگاه م
ــدان  ــاعر - منتق ــذ ش ــی ماخ ــذ و ب ــا ماخ ب
ــره  ــه نگ ــد ک ــی ده ــان م ــاره نش ــورد اش م
هــای فلســفی- ادبــی، جــای مبانــی و اصــول 
ــن  ــیاری از ای ــته و در بس ــی نشس ــد ادب نق

نوشــته ای کــه در آن درون و بیــرون، جهــان و 
مــن، تجربــه و خیــال، بــه صــورت چکیــده ای 
درمی آیــد.  کامــی  مــاده ی  همــان  از 
چشــم های  چندگونــه ی  دیدن هــای 
ــطرهای  ــرف س ــی در ظ ــرون و درون آدم ب
یکپارچــه بــا حرف هــای بــزرگ یــا کوچــک، 
نقطه هــا، ویرگول هــا و پرانتزهــا ریختــه 
می شــود، صفحه هایــی از عامت هایــی در 
کنــار هــم، تنگاتنــگ چــون دانه هــای شــن، 
ــان در  ــه ی جه ــوه چندگان ــر وج ــه نمایانگ ک
قالــب ســطحی هســتند کــه همیشــه همــان 
و همیشــه متفــاوت اســت، همچــون تلــی از 
ــد.  ــش کن ــان جابه جای ــاد در بیاب ــه ب ــن ک ش
ایــن توصیــف کالوینــو از حــدود لفظــِی هنــر 
ادبیــات مــرا بــه ایــن پنــدار می رســاند کــه 
ــد  ــی بای ــن ادب ــا و محاس ــی انگیزش ه تمام
ــته  ــری نگاش ــم تصوی ــی از عائ در چیدمان
ــه ی  ــه منص ــذ، ب ــه ی کاغ ــر صفح ــده ب ش
ظهــور برســد.  رالــف والــدو امرســون، شــاعر 
ــوان  ــا عن ــی ب ــی، در مطلب ــر آمریکای و متفک
کــه  اظهارنظــری  در  امریکایــی«  »عالِــم 
ــده ی  ــرای خوانن ــی ب ــنگ محک ــد س می توان
باشــد، چنیــن می گویــد: »پــس  شــعر 
ــام  ــه ن ــزی ب ــاق چی ــتار خ ــر نوش ــاوه ب ع
ــعر  ــود دارد.« ش ــم وج ــاق ه ــش خ خوان
درونمــان  الیه هــای  ژرف تریــن  از  را  مــا 
ــن  ــوی دام ــی معن ــه تمایل ــازد؛ ب آگاه می س
ــرت بخش  ــال مس ــن ح ــه در عی ــد ک می زن
اســت. بــه هــر آن چــه ابــراز می کنــد 
ــه  ــت ک ــد دانس ــا بای ــازد. ام ــت می ی دس
این هــا را فقــط بــا مســاعدت، و حتــی 
در مــواردی همدســتِی، تخیــل خواننــده 
ــی  ــات جهان ــا کلم ــف ب ــد. مؤل ــام می ده انج
محســوس را می آفرینــد کــه تنهــا خواننــده 
عینیــت  خــود  درون  در  را  آن  می توانــد 
ــت  ــیدن اس ــم بخش ــتن تجس ــد. نوش ببخش
و خوانــدن ارتبــاط گرفتــن. خورخــه لوئیــس 
)اثــر   Obra poetica مقدمــه ی  در  بورخــس 

نوشــته هــا، اثــری از نقــد بــه معنــای دقیــق 
ــخص  ــود. مش ــی ش ــده نم ــی آن دی و علم
نیســت روش تحلیــل و الگــوی تحلیلــی 
ــل  ــه و تحلی ــورد اســتفاده چیســت؟ تجزی م
داده هــا چگونــه و بــا چــه رویکــردی صــورت 
ــا،  ــته ه ــن نوش ــب ای ــرد؟ در غال ــی پذی م
ــه ی شــعر  ــرم، ســاختار و درون مای ــان، ف زب
بــا ابــزار و شــیوه ی شــناخته شــده در نقــد 
ــی  ــه وجوه ــود، بلک ــی ش ــی واکاوی نم ادب
چــون چندصدایــی، گسســت روایــی- کــه در 
بیشــتر مــوارد بــا ســوء تفاهــم هــای جــدی 
همــراه اســت، مثــا چندصدایــی گاه در حــد 
ــا  ــد- ب تعــدد لحــن و ریتــم تقلیــل مــی یاب
تکیــه بــر نظریــه هــای ایــن حــوزه بازنمایــی 
مــی شــود، در حالــی کــه الگوهــای متعــددی 
ــه  ــا تکی ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــد ادب در نق
ــا  ــی ی ــاختار روای ــوان س ــی ت ــا م ــر آنه ب
ــه شــیوه ای نظــام منــد  ــر را ب تعــددآوای اث
ــای  ــد و نظره ــی نق ــرد. بازخوان ــل ک تحلی
مــورد اشــاره نشــان مــی دهــد کــه ، فــارغ 
ــزار  ــیوه و اب ــی و ش ــد ادب ــای نق از معیاره
ــا تکیــه بــر قصارگویــه هــای  نقــد علمــی، ب
فاســفه ی متاخــر بــه بازخوانــی شــعر مــی 
ــی،  ــیوه ی ایجاب ــه ش ــا ب ــی ی ــد. یعن پردازن
ــد  ــا چن ــک ی ــر اســاس ی ــا واکاوی شــعر ب ب
ــگردها و  ــن ش ــف ای ــاص، و کش ــگرد خ ش
ــعر  ــه ش ــا، رای ب ــه ه ــا نظری ــال آن ب اتص
ــردی  ــا رویک ــا ب ــد و ی ــی دهن ــر م ــودن اث ب
ــن  ــعر و نیافت ــدو کاو در ش ــا کن ــلبی، ب س
ــی  ــر را نف ــعریت اث ــگردهایی، ش ــن ش چنی
مــی کننــد. در هــر دو صــورت، شــارح کاری 
ــی  ــا معیارهای ــدارد و ب ــر ن ــبات اث ــه مناس ب
ــی رود. در  ــر م ــراغ اث ــه س ــاخته ب ــش س پی
ایــن گونــه مطالــب، مناســبات و اجــزای اثــر 
واکاوی نمــی شــود، بلکــه بــا نوعــی تطبیــق 
ــرو  ــه روب ــد نظری ــا چن ــک ی ــا ی ــعر ب ش
ــی  ــد نویس ــیوه ی نق ــن ش ــتیم.تاثیر ای هس
ــل  ــم قاب ــروز ه ــاعران ام ــعر و ش ــر ش ب
ــام  ــاعر تم ــه ش ــی ک ــت؛ جای ــی اس ردیاب
توانــش را بــه کار مــی گیــرد تــا فرضــا یکــی 
از ایــن شــگردها را در شــکل اجرایــی تبییــن 
ــت  ــه جس ــا ب ــگردمحور صرف ــد ش ــد. نق کن
ــی  ــعر برم ــازه در ش ــگردهای ت ــوی ش و ج
ــگردها را  ــن ش ــد ای ــی کن ــاش م ــد و ت آی
در ســاحت نظریــه هــای فلســفی-هنری 
ــه  ــدی ک ــی نق ــد. گوی ــن کن ــه و تبیی توجی
ــتخراج  ــز اس ــم، ج ــی گویی ــخن م از آن س
شــگردی تــازه، هــدف و غایتــی نــدارد؛ لــذا 
ــاع  ــدم ارج ــزی، ع ــی، مرکزگری چندصدای

می نویســد: شــاعرانه( 
ــاس  ــد( از تم ــی می گوی ــیب )برکل ــزه ی س م
ــود،  ــل می ش ــان حاص ــقف ده ــا س ــوه ب می
ــی  ــم در حالت ــعر ه ــوه؛ ش ــود می ــه از خ ن
ــده  ــاف خوانن ــم( از مص ــن می گوی ــابه )م مش
و آن حاصــل می شــود، نــه آن ســطرهای 
ــاپ  ــذ چ ــه ی کاغ ــر صفح ــه ب ــن ک نمادی
اینجــا  در  اساســی  نکتــه ی  شــده اند. 
ــان  ــت، آن غلی ــانه اس ــش زیبایی شناس کن
ــش  ــر خوان ــا ه ــه ب ــی ک ــان فیزیک و هیج
ــرف  ــه ح ــود.بورخس در ادام ــاد می ش ایج
ــه  ــن گفت ــه ای ــا ب ــرد ت ــی می گی ــود را پ خ
ــن  ــد معجزه آفری ــعر می توان ــه ش ــد ک برس
باشــد اگــر نیــاز عمیــق مــا را بــه »بازیافتــن 
گذشــته یــا ترســیم آینــده« بــرآورده کنــد.
مؤلــف  دوجانبــه ی  رابطــه ی  بــه  شــعر 
و خواننــده وابســته اســت. عائــم روی 
کاغــذ بــه تنهایــی کفایــت نمی کننــد. 
ــگفتار  ــود و در پیش ــانه پرداز ب ــس افس بورخ
نخســتین کتــاب شــعرش پــا را از حــد 
ــد شــعر از  ــا بگوی ــر گذاشــت ت معمــول فرات
ــم  ــداری، ه ــه، از همذات پن ــه ی دوجانب رابط

ــد: ــود برس ــه ذات خ ــا ب ــذرد ت برمی گ
ــه  ــاب چنان چ ــن کت ــدی ای ــات بع در صفح
ــخیص داد  ــق تش ــعری را موف ــده ش خوانن
ــر  ــش را ب ــه کردن ــتن و عرض ــارت نوش جس
ــتیم؛  ــی هس ــی یک ــا همگ ــاید. م ــن ببخش م
ــیار  ــم بس ــه ه ــا ب ــان م ــای پریش ذهن ه
شــبیه اســت، و چنــدان در چنبــره ی شــرایط 
پیرامــون گرفتــار آمده ایــم کــه فقــط از ســر 
ــف ایــن  ــد و مــن مؤل اتفــاق شــما مخاطب ای
شــعرهایم؛ آن هــم مؤلفــی چنیــن پرتردیــد 
ــه  ــزه و معرک ــری بام ــب و تاب.اظهارنظ و پرت
اســت، شــاید هــم قــدری فریبکارانــه، ولــی 
بــه هرحــال حقیقتــی در آن نهفتــه اســت که 
بــا حــس مشــترک خوانــدن نســبت دارد: آن 
ــه  ــر آن چ ــتن از ه ــارف نوش ــاس نامتع احس
کــه بــه آن واکنــش نشــان می دهیــم. 

ــدل  ــه فضیلتــی ب ــی و... ب ــه واقعیــت بیرون ب
ــر  ــعریت اث ــات ش ــرای اثب ــه ب ــود ک ــی ش م
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی کن ــت م کفای
صــرف حضــور ایــن شــگردها، ارزش ادبــی و 
هنــری تلقــی مــی شــود. در چنیــن ســاحتی، 
شــگردمحوری بــه الگــوی رســمی نقــد شــعر 
دهــه ی هفتــاد بــدل مــی شــود و کارکردهــا، 
ــن شــعر  ــه هــای دیگــر ای ــوه هــا و جنب جل
ــت  ــه ای اس ــن بلی ــد. ای ــی مان ــده م ناخوان
ــه  کــه نقــد شــعر مــا در دو دهــه ی اخیــر ب
آن دچــار شــده اســت و ایــن رونــد همچنــان 
بــا شــدت و ضعــف ادامــه دارد.  در پژوهــش 
جامعــه شناســی شــعر دهــه ی هفتــاد، ســی 
و هفــت مقالــه در نقــد شــعر دهــه ی هفتــاد 
بازخوانــی شــده کــه در فاصلــه ی ســال های 
هفتــاد و شــش تــا هشــتاد و یــک در مجات 
ــه،  ــا، کارنام ــار، بای ــنبه، معی ــج ش ــر پن عص
پیــام شــمال منتشــر شــده اســت و عمومــا 
ــت.  ــاد اس ــه ی هفت ــاعران ده ــته ی  ش نوش
ــگردمحوری،  ــا، ش ــن نقده ــی ای ــون اصل کان
ــن  ــرح و تبیی ــه و ط ــا نظری ــعر ب ــق ش تطبی
ــا در  ــت. تنه ــگرد اس ــد ش ــا چن ــک ی ی
ــی  ــبات معنای ــاختار، مناس ــه، س ــش مقال ش
ــک  ــاس ی ــر اس ــعر، ب ــه ش ــا درون مای ی
ــده  ــی ش ــخص بررس ــی مش ــوی تحلیل الگ
اســت کــه ســه مــورد از آن بــه معناگریــزی 
ــت  ــک فضیل ــه ی ی ــه مثاب ــی ب ــی معنای و ب
اختصــاص یافتــه اســت و در باقــی نقدنوشــته 
زبانــی،  بــازی  هــا، شــگردهایی چــون 
چندصدایــی، گسســت روایــی، عــدم ارجــاع 
ــان  ــی، پای ــی، سپیدنویس ــت بیرون ــه واقعی ب
ــه نظریــه هــا و جمــات  ــا اتــکا ب ــاز، و ... ب ب
قصــار فلســفی-ادبی تعریــف و تبییــن شــده 
ــرای  ــاعران ب ــت ش ــای موفقی ــًا در الق و غالب
اجــرای ایــن شــگردها نوشــته شــده اســت. 
ــو  ــه نح ــعر ب ــد ش ــاحتی، نق ــن س در چنی
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــنهادمحور م ــارزی پیش ب
ــه ی  ــاعر-منتقدان ده ــی ش ــه ی اصل دغدغ
هفتــاد؛ یعنــی متفــاوت بــودن برمــی گــردد.
از همیــن جاســت کــه همــه ی شــاعران، بــه 
شــاعِر شــاعران بــدل مــی شــوند و شــارحان 
ــگردها  ــوی ش ــت و ج ــه جس ــا ب ــز، صرف نی
ــعر  ــد و ش ــی آین ــازه برم ــنهادهای ت و پیش
و شــاعری برجســته مــی شــود کــه شــگرد 
ــازه از شــگردی  ــی ت ــا اجرای ــازه ای دارد، ی ت
ــر  ــت س ــش پش ــی دهد.چین ــه م ــه ارائ کهن
ــاح  ــه اصط ــا ب ــات و ی ــی محفوظ ــم برخ ه
»کپی-پیســت« گــزاره هــای متــون ترجمــه 
ــه  ــم ب ــی ه ــه ی عموم ــک جاذب ــده، ی ش

در  ایرلنــدی،  شــاعر  هینــی،  شــیموس 
آن  از  شــعر«  »چاره اندیشــی  نوشــته اش 
چنیــن یــاد می کنــد: »لحظــه ای ســیال 
و روح بخــش کــه در بطــن هــر خوانــش 
ــادکننده  ــعفی دلش ــت، ش ــه اس ــعر نهفت ش
ــا  ــز ب ــه چی ــی هم ــتیبانی و همخوان از پش
آن میــل بیــدار شــونده.« شــعر جهــان 
خودگــردان خــاص خــود را می آفرینــد و 
ــد  ــا بپرس ــان از م ــن جه ــه ای ــه را ک ــر چ ه
پاســخ اش را نیــز در محــدوده ی خــاص خــود 
بــه مــا می دهد.گاســتون باشــار، فیلســوف و 
ــای  ــاب بوطیق ــوی، در کت ــرداز فرانس نظریه پ
ــت  ــان را در وضعی ــعر زب ــد: »ش ــا می گوی فض
اضطــرار قــرار می دهــد.« زبــان در فاصلــه ای 
ــان می شــود. باشــار  ــا نمای ــر م ــر ب نزدیک ت
ــل  ــر ژان ژو را نق ــه ای از پی ی ــن گفت همچنی
می کنــد: »شــعر روحــی اســت کــه کالبــدی 
ــوع تشــخص  را تشــخص می بخشــد.« ایــن ن
بخشــیدن همــان مفهومــی اســت که باشــار 
ــت  ــوق« و »عظم ــدرت ماف ــن »ق ــا عناوی ب
ایــن  مــن  می کنــد.  یــاد  آن  از  بشــر« 
عظمــت را بــا شناســایی کالبــدی کــه آن روح 
ــیوه ی  ــخیص ش ــا تش ــرد، ب ــود می گی ــه خ ب
توصیــف اش، ارج خواهــم گذاشــت. هــر اثــر 
هنــری بــرای تکمیــل خــود نیازمنــد واکنــش 
ــز  ــش تخیل برانگی ــن واکن ــدون ای ــت و ب اس
ــود. ژان  درک و دریافــت اش ناقــص خواهــد ب
ــر  ــت ب ــات چیس ــاب ادبی ــارتر در کت ــل س پ

ــت: ــده اس ــد ورزی ــه تأکی ــن نکت ای
ــص  ــی ناق ــًا مقطع ــری صرف ــق هن ــل خل عم
و انتزاعــی در رونــد تولیــد اثــر اســت. 
ــرد  ــی می ک ــا زندگ ــک و تنه ــف ت ــر مؤل اگ
می توانســت تــا هــر وقــت کــه دلــش 
بخواهــد بنویســد؛ اثــرش ابــژه ای بــود فــارغ 
ــم  ــودش ه ــنایی روز، و خ ــه ی روش از دغدغ
ــا  ــت ی ــن می گذاش ــم را زمی ــد قل ــا بای ی
ــد. حــال  ــن می مالی ــه ت ــه ی نومیــدی را ب پی
ــز،  ــدن نی ــر خوان ــتن ب ــل نوش ــه فع آن ک

محمد لوطیج

نقد شگردمحور)در غیاب الگویی تحلیلی(

همــراه دارد کــه همــان تظاهــر بــه باســوادی 
اســت کــه شــاعر، شــارح و مخاطــب را 

ــدازد. ــی ان ــان در دام م همزم
ایــن کــه شــعر شــگردمحور زمینــه ی 
ــم آورده  ــگردمحور را فراه ــد ش ــی نق پیدای
یــا برعکــس، مــی توانــد در پژوهشــی دقیــق 
ــزی  ــا چی ــرد، ام ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
ــت،  ــی اس ــل ارزیاب ــه قاب ــن فاصل ــه از ای ک
ــن  ــه ای ــت ک ــعرهایی اس ــه ای از ش مجموع
ــرار  ــود ق ــت خ ــه ی عزیم ــگردها را نقط ش
ــت کارشــان اجــرای یــک شــگرد  داده و غای
ــل رواج آن را،  ــی از دالی ــت و یک ــاص اس خ
مــی تــوان فقــدان نقــد روشــمند و مبتنــی بر 
الگویــی تحلیلــی دانســت.طرح گــزاره هــای 
کلــی در ایــن نوشــتار، بــه معنــای تعمیــم آن 
بــه کلیــت نقــد بیســت ســال اخیــر نیســت، 

یعنــی همــان مــازم جدلــی آن، داللــت دارد. 
ــر ضــرورت  ــا هــم ب ایــن دو عمــل مرتبــط ب
ــد.  ــه می گذارن ــز صح ــل متمای وجــود دو عام
بــه واســطه ی تــاش مشــترک مؤلــف و 
ــه  ــه مواج ــا آن صحن ــه ب ــت ک ــب اس مخاط
ــی  ــوس و خیال ــده ی محس ــویم، آن پدی می ش
کــه ســاخته و پرداختــه ی ذهــن اســت. 
ــه  ــد ک ــری برنمی خوری ــه هن ــن، ب ــوای ای س
ــب در  ــد. مخاط ــری نباش ــا، دیگ ــرای، و ب ب
افــق شــعر حضــور دارد. شــاید چنیــن بنماید 
کــه پیــام درون آن بطــری -کــه بــه اقیانــوس 
افکنــده شــده- روی ســخن اش بــا شــاعر، یــا 
ــا  ــت ام ــس اس ــًا هیچ ک ــا اص ــد، و ی خداون
بایــد دانســت تنهــا خواننــده اســت کــه آن را 

بلکــه معطــوف بــه نقــد نوشــته هایــی اســت 
ــتفاده  ــدون اس ــه و ب ــه نظری ــکا ب ــا ات ــه ب ک
ــه واکاوی  ــی، ب ــای نحلیل ــیوه ه ــزار و ش از اب

ــد. ــی پردازن ــعر م ش
ــش دارد  ــای پرس ــن ج ــرای م ــان ب  همچن
ــره وری  ــدون به ــوان ب ــی ت ــه م ــه چگون ک
ــناختی  ــان ش ــی زب ــرد تحلیل ــک رویک از ی
ــی یــک اثر)نحــو،  ــه هــای زبان و بررســی الی
واژگان و زیرمجموعــه هــای آن( بــا نقــل 
ــار،  ــو و لیوت ــارت و فوک ــه از ب ــد جمل چن
ــای  ــت ه ــا و ظراف ــت ه ــی ظرفی ــه ارزیاب ب
ــک  ــا مجموعــه شــعر ی ــی یــک شــعر ی زبان
شــاعر پرداخــت و دربــاره ی برجســتگی هــا 
ــی  و نارســایی هــای آن ســخن گفــت؟ الگوی
ــای  ــته ه ــای آن در نقدنوش ــه ه ــه نمون ک

ــت.  ــراوان اس ــر ف ــال اخی ــت س بیس

ــه  ــت ک ــا اوس ــنود؛ تنه ــد و بازمی ش می یاب
ــال  ــان مج ــه زب ــاید و ب ــری را می گش در بط
ــده  ــت، خوانن ــن حال ــد. در ای ــور می ده ظه
شــنونده می شــود، مجــال می دهــد بــه 
ــش  ــا خواندن ــد و ب ــدا درآی ــه ص ــا ب ــعر ت ش

ــود. ــف ش ــاره کش دوب
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