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گزارش بیتی از شاهنامه
طبقه بندی ارزش ها 

کدام ارزش ،ارزشی تر 
است 

مهمترين اقدامات 
وزارت آموزش و 
پرورش در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه

عبدالرضا رادفر
 ) آرام کرمانشاهی (

هراس سايه
 

سايه دارد ، در خودم ، خود را 
تماشا می کند

جاِی خود را  ، در غیابم ، زود 
پیدا می کند

  زایش اندیشه در نگاه زالل پراو
کوه سه کل، عکس از حسین امیری
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زایش اندیشه درنگاه زالل پراو                                                  

ــگ  ــوی کلن ــی هیاه ــتون، اماب ــون بیس پراو؛همچ
ــکوت  ــاد وس ــارازنفس ب ــه وفرهادوشیرين.سرش وتیش
روزگار.روی بــه دشــت وســری ســايیده بــه نیلگــون 
ونامــوران  بريــان  گذرزمــان  تماشــاگه  ســپهر. 
وســرداران بــی همــال کوهســاران. زمانــی آگنــده 
ــاکش  ــب هاوکش ــیهه اس ــیرها وش ــک شمش ازچکاچ
و  افکنــان  هــراس  رانــدن  بــرای  هــا،  لــگام 
ــردی واســتواری و  ــای م ــد وگاه پ ــگان آزمن فروماي
ــون  ــا .اکن ــتی ه ــتی ها وزش ــراروی پلش ــی ف فرزانگ
پراووکرمانشــاه پهندشــت انديشــه ها، بــاال و واال.

گفتــار، دراوج آن جــا کــه عقــاب آشــیانه دارد، 
ــمیم روح  ــیم در ش ــراه نس ــخن ،هم ــدان س خداون
ــرای  ــدن مهردرس ــی، بالی ــای وحش ــه ه ــزای پون ف
ــاب عشــق. چرخــش  ــدن آفت ــرورزان. راه تابرآم مه

ــوروغرور. ــز ش ــا لبري ــه ه پیمان
واژه نمــی پايدازايــن غوغــای پــای کوفتــن وبربــال 
ســرورپريدن شــان ! ايــن برازيدنــن ازفــرازش 

ــدا! ــاره تاخ ــان هم شعرش
ــان  ــای نگاهش ــای و مان ــای و ن ــوی وه ــوی و پ ه

،ژرف،ســیمین،برپاوپوياوپايا.
مــی  چــه  آن  ايــزدی  مهــر  اخگرســوزان 
نگارندوهرچــه مــی پويندومــی جويندرادرزمــان 
ــی  ــی ونافهم ــت سالوس ــته ازدهش ــان فروبس ــی زب ب
روشــن  دارد.  مــی  ونمايــان  فــروزان  تاريــخ 
ــی  ــه ب ــان ک ــه ش ــت انديش ــده وبرفرازبادراي وزن
غرورقلــم  وکاســتی  کمــی  هیــچ  ترديدوبــی 
وهماوايــی  وپیوســتگی  مانــدگاری  رابرصفحــه 
ــادگار  ــه ي ــوغ ب می  کشــدوازخود،دانش وزايــش وبل

. د ر ا می گــذ

 ۷۵۰ میلیاردريال تسهیات 
اشتغال زايی به مددجويان بهزيستی 

کرمانشاه پرداخت می شود

مدير مخابرات منطقه کرمانشاه از 
سرمايه گذاری بیش از 2۵۰ میلیارد 

ريال در بخش شبکه تلفن ثابت استان 
در سال 96 خبر داد

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه:

طي طريق 86 هزار کیلومتر از شبکه راههاي 
استان کرمانشاه توسط گشت هاي راهداري

گفتگو با
 اردشیرپژوهشی

عبداهلل سلیمانی
»نقِد يک نظربراهنی وپرسشی 

درمقابل شعرپساشاملويی«

 همت شهبازی
پست مدرنیسم: نیچه

حشمت اهلل سلطانی

یادداشت هفته

صفحه6

صفحه5

صفحه7

صفحه2

صفحه3

صفحه8

صفحه2 صفحه4

صفحه4

صفحه5

نشریه ی آواِی پراو درنظردارد درمحدوده ی مخاطبان خودش مسابقه ای را 
درجهت ارتقا وتشویق شاعران جوان برگزارکند، لذا انتظارداریم دوستان و 

مخاطبان اگر پیشنهاد و نظری دراین خصوص دارندباما درمیان بگذارند. طرح 
اولیه ما برای این امر به شکل زیراست:

۱-شاعرانجوانچندنمونهازاشعارخودرابهدفترنشریهارسالمیکنند.
2-درمرحلهاولدهنفرازمیانشرکتکنندگانانتخابشوند.

3-درمرحلهنهاییدویاسهنفربهعنواننفراتبرگزیدهانتخابومعرفیشوند.
4-بهنفراتبرگزیدهجوایزیاهداشود.

ــدو ــیمیکن ــهخوانندگانمعرف ــهب ــهنام ــدهرادرهفت ــراتبرگزی ــراونف ــریهآوایپ 5-نش
ــد. ــاپمیکن ــریهچ ــفنش ــایمختل ــمارهه ــارادرش آثارآنه

ــایر ــوبس ــعارخ ــرمیکنداش ــریهمنتش ــراولرادرنش ــعاردهنف ــاماش ــهتم ــداازاینک 6-ج
ــد. ــاپمیکن ــمچ ــدگانراه ــرکتکنن ش

7-داورانشعرازهیاتتحریریهومخاطباناصلیخودهفتهنامهخواهندبود.

ایــننوشــتهبــهعنــوانپیــشفراخــوانچــاپشــدهاســتتــابتوانیــمازپیشــنهاداتوراهکارهایــی
کــهمخاطبــانهفتــهنامــهبــهمــاارائــهمیدهنــددرفراخــواننهایــیبهــرهببریــم.

باسپاس.

مسابقهمدیرمسوول وهیات تحریریه هفته نامه ی ادبی -اجتماعی آوای پراو

برگزاری نمایشگاه بازار کار در کرمانشاه
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دبير شوراي اطالع رساني استان: 

رسانه ها نقشي محوري در توسعه استان دارند 

ــور  ــي و ام ــط عموم ــل ازرواب ــه نق ــزارش آوای پراوب ــه گ ب
ــر در  ــي مه ــر عظيم ــاه؛ اصغ ــتانداري كرمانش ــل اس ــن المل بي
نخســتين نشســت شــورای اطــاع رســانی اســتان در ســال ۹۷ 
اظهــار داشــت: شــوراي اطــاع رســاني اســتان يــك ظرفيــت 
و بســتر بســيار مناســب بــرای ســاماندهي ايــن حــوزه و توليــد 

محتــوا اســت. 
دبيــر شــوراي اطــاع رســاني اســتان افــزود: ضــرورت 
ــد  ــي ش ــاس م ــل احس ــا قب ــدت ه ــورا از م ــن ش ــكيل اي تش
ــژه  ــام وي ــدي و اهتم ــه من ــه عاق ــا توج ــبختانه ب ــه خوش ك
اســتاندار محتــرم مهنــدس بازونــد و معاونيــن ايشــان بــه امــر 
ــال ۹۷ رخ داد.  ــداي س ــاق در ابت ــن اتف ــاني اي ــاع رس اط
دبيــر شــوراي اطــاع رســاني اســتان عنــوان كــرد: در 
صــورت يــك سياســتگذاری درســت مجموعــه هــاي اطــاع 
رســاني و بــه ويــژه رســانه هــا در زمينــه توســعه اســتان مــی 

ــند.  ــذار باش ــيار اثرگ ــد بس توانن

 ۷۵۰ میلیاردریال تسهیالت اشتغال زایی به 
مددجویان بهزیستی کرمانشاه پرداخت می شود

ــت: امســال  ــاه گف ــتی اســتان كرمانش ــاون اداره كل بهزيس مع
ــرانه  ــا س ــتغال زايی ب ــهيات اش ــال تس ــارد ري ــغ ۷۵۰ ميلي مبل

ــان پرداخــت شــود. ــه مددجوي ــال ب ۳۰۰ ميليــون ري
ــتان  ــتی اس ــی اداره كل بهزيس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــای مردم ــاركت ه ــاون مش ــر مع ــا مالمي ــاه ماندان كرمانش
ســال  گفــت:  كرمانشــاه  اســتان  بهزيســتی  كل  اداره 
ــش  ــت پوش ــان تح ــر از مددجوي ــزار نف ــداد 2 ه ــته تع گذش
ــغ   ــا مبل ــی ب ــگيری و اجتماع ــی، پيش ــای توانبخش ــوزه ه ح
ــتغالی  ــهيات خوداش ــت تس ــت درياف ــال جه ــارد ري 4۰۰ميلي

ــدند. ــی ش ــل معرف ــای عام ــه بانكه ب
وی افــزود: در هميــن راســتا همچنيــن  2۳نفــر از كارفرمايــان 
ــت  ــرای درياف ــان ب ــر از مددجوي ــری    ۵1 نف ــه كارگي ــا ب ب
تســهيات كارفرمايــی بــه مبلــغ 11 ميليــارد ريــال بــه بانــك 

هــای عامــل معرفــی شــدند.
معــاون مشــاركت هــای مردمــی اداره كل بهزيســتی اســتان 
كرمانشــاه، تســهيات خوداشــتغالی بــه مددجويــان را در زمينه 
هــای مختلــف از قبيــل پوشــاک فروشــی، دامپــروری، درب 
ــی و  ــی، خواروبارفروش ــگری، خياط ــازی، آرايش ــره س و پنج

خريــد ادوات كشــاورزی عنــوان كــرد.
مالميــر بــا اشــاره بــه برنامــه هــای اداره كل بهزيســتی اســتان 
در ســال جــاری، اضافــه كــرد: امســال آمــاده ســازی شــغلی 
مددجويــان و ارجــاع آنهــا بــرای آمــوزش بــر اســاس تفاهــم 
ــازمان  ــه س ــا از جمل ــاير ارگانه ــا س ــی ب ــای آموزش ــه ه نام
ــرار  ــتور كار  ق ــی در دس ــراث فرهنگ ــه ای و مي ــی حرف فن

گرفتــه شــده اســت.
ايــن مســئول پيــش بينــی كــرد كــه امســال مبلــغ ۷۵۰ ميليارد 
ريــال تســهيات اشــتغال زايــی بــا ســرانه ۳۰۰ ميليــون ريــال 

بــه مددجويــان پرداخــت شــود.
ــاری را  ــال ج ــی س ــازمان ط ــه س ــر از برنام ــی ديگ وی يك
ــای  ــه ه ــه بيم ــی از جمل ــای حمايت ــوق ه ــتفاده از مش اس
كارايــی  عــدم  جبــران  كارفرمايــی،  فرمايــی  خويــش 
معلــوالن و همچنيــن افزايــش تســهيات كارفرمايــی در 
ــان  ــری مددجوي ــه كارگي ــان در ب راســتای جــذب كارفرماي

ــرد. ــام ك ــتی اع بهزيس

تبریکــــ 

جناب آقای مهندس محمود رضاروانشاد
انتصــاب شايســته حضــرت عالــی را بــه ســمت 
ــی  ــات بازرگان ــه و خدم ــركت غل ــت ش معاون
اســتان كرمانشــاه تبريــك عــرض مــی نماييــم. 
درگاه  از  را  شــما  ســربلندی  و  موفقيــت 

ــم. ــالت داري ــان مس خداوندمن

    از طرف :الهه بهاری فعال رسانه ای 

مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش 
در مناطق زلزله زده

ارزيابي كلي
وزيــر  ســوي  از  ويــژه  تيــم  اعــزام   -1
ــعه  ــاون توس ــامل مع ــرورش ش ــوزش و پ آم
مديريــت، بــازرس ويــژه وزيــر و رئيــس 

ســازمان نوســازي
2 - اعــزام اكيــپ 12 گــروه فنــي و عمرانــي 
ــوي اداره كل  ــه زده از س ــق زلزل ــه مناط ب
ســازمان  و  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 

ــور ــدارس كش ــز م ــازي و تجهي نوس
۳- حضــور وزيــر آمــوزش و پــرورش در 
منطقــه و اختصــاص اعتبــار ويــژه بــراي 

بازســازي و احــداث مــدارس جديــد
ــاز  ــه س ــن مدرس ــاركت خيري ــب مش 4- جل
ــن  ــع خيري ــوي  مجم ــژه از س ــي وي و فعاليت

ــي ــدارس تخريب ــازي م ــل بازس ــراي تقب ب
ــب 41۵ كاس درس  ــه در قال ۵- ۷8  مدرس
تخريــب شــده كــه نيــاز بــه بازســازی دارد.

6-  اعــام آمادگــي بيمارســتان شــهيد دكتــر 
ــت  ــكان و اقام ــز اس ــران و مراك ــر ته باهن
آمــوزش و پــرورش در شــهر تهــران و اســتان 

ــه زده هــاي همجــوار مناطــق زلزل
ــه 12۰ ميليــارد تومــان  ــرای بازســازی ب ۷- ب
ــه  ــب ك ــن ترتي ــه اي ــت. ب ــاز اس ــار ني اعتب
تومــان  ميليــارد  بــرای 41۵ مدرســه، ۷۵ 
اعتبــار و بــرای بازســازی ۷8 مدرســه 4۰ 
ميليــارد اعتبــار نيــاز داريــم. تعــداد 16 
مدرســه داريــم كــه نيــاز بــه بازســازی 
اعتبــاری حــدود ۳  جزئــی دارنــد كــه 
ميليــارد تومــان نيــاز دارد. تعــداد ۵ مدرســه 
نيــاز بــه مقــاوم ســازی دارد كــه 2.۷ ميليــارد 
تومــان اســت. در مجمــوع اعتبــاری حــدود 

ــم. ــاز داري ــان ني ــارد توم 12۰ ميلي
ــا  ــوز )ت ــش آم ــم و دان ــگان معل 8- جانباخت

ــزارش(: ــم گ ــه تنظي لحظ
2 فرهنگي شاغل و بازنشسته.

6۹ دانش آموز.
الف - اقدامات انجام شده عمراني :

1 -42 كاس در حال آماده شدن است .
2- تحويــل و نصــب 1۰6 درس  كانكســي 
ــاه  ــه زده كرمانش ــاي  زلزل ــتان ه ــهر س در ش

ــامل : ش
۷1 كاس در سر پل ذهاب

2۵ كاس در ثاث باجاني و ازگله
1۰ كاس در داالهو

تخريــب  كامــا  41۵كاس  مــورد  در   -۳
شــده،1۳۰كانكس ارســال شــده كــه عمــده 
ــق  ــه مناط ــده ب ــال ش ــای ارس ــس ه كانك

ــت. ــوده اس ــتايی ب روس
ــال  ــش از ۳۰ س ــده بي ــب ش ــدارس تخري )م
نوســاز  مــدارس  بــه  و  داشــتند  قدمــت 

ــت( ــيده اس ــی رس ــی كم ــيب خيل آس
4- تعهــد ۳۵ فضــای آموزشــی بــا 1۳۰ كاس 

درس توســط خيريــن انجــام شــده  اســت.
۵-  تنظيــم تفاهــم نامــه ای بــا ســتاد اجرايــی 
ــتر در  ــی بيش ــات عمران ــراي اقدام ــان ب فرم

روســتاها داشــته باشــيم.
ب - اقدامــات انجــام شــده فرهنگــي و 

آموزشــي:
ــودكان  ــه ك ــی ب ــانی فرهنگ ــداد رس 1- ام
كرمانشــاهی بــرای تقويــت روحيه كــودكان  

ــه پــس از زلزل
2- اعــزام مربيــان كانــون بــه مناطــق زلزلــه 
زده و اســتقرار 4 كمــپ فرهنگــي در منطقــه

ــپ  ــری در كم ــای هن ــه ه ــرای برنام ۳- اج
ــان اعــزام شــده  ــون، توســط مربي هــای كان
ــی،  ــازی هــای گروهــی، قصــه گوي ــد ب مانن
كارگاه جوايــز و ايجــاد تحــرک ، پويايــی و 

ــن مناطــق. نشــاط در كــودكان اي
4- راه انــدازی ۷۰ پايــگاه بــرای جمــع 
آوری كمــك و هدايــای مردمــی بــه زلزلــه 
زدگان در سراســر كشــور و ارســال بــه ايــن 

ــق. مناط
۵- اجــرای طــرح" كانــون مدرســه" بصــورت 

گســترده در مناطــق زلزلــه زده.
لــوازم  بســته   ۳2۰۰۰ ســازی  امــاده   -6
التحريــر بــرای دانــش آمــوزان مناطــق 

زده. زلزلــه 
۷- ارســال 2۰ هــزار جلــد كتــاب از مجموعه 
ــری  ــرورش فك ــون پ ــارات كان ــب انتش كت
بــرای كــودكان  نوجوانــان  و  كــودكان 

ــه زده زلزل
ــه  ــارا ب ــك دارا و س ــال ۵۰۰۰ عروس 8- ارس

ــه زده ــای زلزل ــتان ه اس
۹ - ارســال 1۰۰۰ عروســك متفرقــه از ســوی 
كانــون بــرای كــودكان اســتان هــای زلزلــه 

زده.
ــار كــودكان،  1۰- حضــور هنرمنــدان در كن
بــا  فتيلــه  گــروه  حضــور  مثــال  بــرای 

همــكاری كانــون در مناطــق مذكــور.
ساير اقدامات:

ميليونــي   ۵۰ وام  پرداخــت  در  -تســريع 
بــه  بانــك ملــي  نامــه  تفاهــم  براســاس 

كرمانشــاه. ديــده  خســارت  فرهنگيــان 
كمــك  تومــان  ميليــارد   1/۵ -اهــداي 
ــه  ــه 11۰۰ فرهنگــي مناطــق زلزل باعــوض ب

. زده 

اطالع رسانی پیرامون خدمات صورت گرفته به آرامش و امنیت جامعه کمک می کند

اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کارگر در سال 9۷ استان کرمانشاه با محوریت 
حمایت از کاالی ایرانی برگزارشد

ــتانداري  ــی اس ــی و امنيت ــاون سياس مع
پيرامــون  رســانی  اطــاع  گفــت: 
خدمــات صــورت گرفتــه بــه آرامــش و 

ــد. ــی كن ــك م ــه كم ــت جامع امني
روابــط  خبــر  واحــد  گــزارش  بــه 
الملــل  بيــن  امــور  و  عمومــي 
ــم  ــد ابراهي ــدس محم ــتانداري؛ مهن اس
الهــی تبــار صبــح امــروز در اوليــن 
رســانی  اطــاع  شــورای   نشســت 
اســتان اظهــار داشــت: امــر اطــاع 
ــه  ــل ب ــروز تبدي ــای ام ــانی در دني رس
ــده و در  ــر ش ــرورت انكارناپذي ــك ض ي
ــيار  ــی بس ــن الملل ــی و بي ــادالت مل مع

اســت. اثرگــذار 
وي افــزود: امــروزه ســرعت انتقــال 
اطاعــات بســيار بــاال رفتــه و اخبــار بــه 
ــردم  ــار م ــه ای در اختي ــورت لحظ ص

ــرد. ــی گي ــرار م ق
شــرايط  ايــن  داشــت:در  بيــان  وي 
مجموعــه ای كــه بتوانــد از ايــن پديده 
ــه  ــانی ب ــاع رس ــه اط ــد در عرص جدي
ــد،  ــری كن ــره گي ــبی به ــورت مناس ص
مــی توانــد اثرگــذار و مانــدگار باشــد.

ــتانداري  ــي اس ــي و امنيت ــاون سياس مع
خاطرنشــان ســاخت: در عرصــه اطــاع 
رســانی نيــاز بــه مجموعــه هايــی اســت 

كــه در ايــن زمينــه سياســت هــا و 
ــب  ــد و متناس ــن كن ــا را تعيي راهبرده
بــا شــرايط موجــود، طــرح هــا و پــروژه 
ــه ای  ــد. مجموع ــن كن ــی را تدوي هاي
ــتان  ــانی اس ــاع رس ــورای اط ــد ش مانن
ــا  ــويه و پوي ــی دوس ــد ارتباط ــه بتوان ك
ميــان مــردم و ادارات و ســازمان هــای 

ــد. ــرار كن ــان را برق ــات رس خدم
وي افــزود: بخــش عظيمــی از خدمــات 
نظــام توســط دولــت انجــام مــی شــود. 
ــا و  ــاش ه ــان ت ــت بي ــن وضعي در اي
خدماتــی كــه توســط دولــت و دســتگاه 
ــی  ــورت م ــان ص ــات رس ــای خدم ه
ــتر در  ــت بيش ــش و امني ــه آرام ــرد ب گي

ــد. ــه كمــك مــی كن جامع
بســيار  هــای  ظرفيــت  گفــت:  وي 
اســتان  رســانه  حــوزه  در  مناســبی 
ــش  ــد نق ــی توانن ــه م ــد ك ــود دارن وج
ــعه  ــد توس ــذاری در رون ــر گ ــيار اث بس
ــته  ــانی داش ــاع رس ــر اط ــتان و ام اس

ــند. باش
ــر  ــي مه ــت عظيم ــن نشس ــه اي در دنبال
ــتان  ــاني اس ــاع رس ــوراي اط ــر ش دبي
اظهــار داشــت: شــوراي اطــاع رســاني 
ــيار  ــتر بس ــت و بس ــك ظرفي ــتان ي اس
مناســب بــرای ســاماندهي حــوزه اطاع 

ــت. ــوا اس ــد محت ــاني و تولي رس
وي افــزود: ضــرورت تشــكيل ايــن 
شــورا از مــدت هــا قبــل احســاس 
ــه  ــا توج ــبختانه ب ــه خوش ــد ك ــي ش م
عاقــه منــدي و اهتمــام ويــژه اســتاندار 
محتــرم مهنــدس بازونــد و معاونيــن 
ــه توســعه امــر اطــاع رســاني  ايشــان ب

ــال ۹۷ رخ  ــداي س ــاق در ابت ــن اتف اي
رســاني  اطــاع  شــوراي  داد.دبيــر 
اســتان عنــوان كــرد: در صــورت يــك 
ــاي  ــه ه ــت مجموع ــتگذاری درس سياس
ــا  ــانه ه ــژه رس ــه وي ــاني و ب ــاع رس اط
ــد  ــی توانن ــتان م ــعه اس ــه توس در زمين

ــند. ــذار باش ــيار اثرگ بس

تعــاون كار  يــاوری مديــر كل  داود 
ورفــاه اجتماعــی در اوليــن جلســه 
ــه  ــر ك ــه كارگ ــت هفت ــتاد بزرگداش س
بــا حضــور اعضــای شــورای هماهنگــی 
متبــوع،  وزارت  تابعــه  دســتگاههای 
ــروز در  ــر ام ــی ظه ــركای اجتماع و ش
محــل اداره كل تشــكيل گرديــد ضمــن 
گراميداشــت ايــن هفتــه گفت:يكــی از 
مولفــه هــای اصلــی حمايــت از كاالی 
ــت  ــی اس ــت از كارگران ــی، حماي ايران
ــادی را  ــعه اقتص ــای توس ــرخ ه ــه چ ك
ــك  ــك ت ــد ت ــد و باي ــت دارن در دس
مــا بــه ايــن بــاور برســيم كــه اســتفاده 
ســر  و  اميــد  روح  ايرانــی  كاالی  از 
ــا  ــری ارتق ــه كارگ ــی را در جامع زندگ
خواهــد داد جامعــه ای كــه سرشــار از 
ــد باشــد در همــه عرصــه هــا رشــد  امي
ــه  ــن زمين ــع يقي ــرد و قط ــد ك خواه
را هــم  ايرانــی  ارتقــا كاالی  هــای 
ــود  ــه بهب ــج ب ــی آورد و منت ــم م فراه

ــود ــی ش ــز م ــتی ني ــت معيش وضعي
يــاوری ادامــه داد: قطعــًا جمــع حاضــر 
تجليــل از عزيــزان كارگــر را معطــوف 
كارگــر  هفتــه  و  كارگــر  روز  بــه 
ــام  ــان مق ــتوانه فرم ــه پش ــد  و ب نميدانن
ــی  ــد كاالی ايران ــری خري ــم رهب معظ
را بــرای خــود تكليــف شــرعی دانســته 
ــران  ــل از كارگ ــه آن تجلي ــل ب و باعم
ــتند را  ــد هس ــط تولي ــن خ ــه مدافعي ك
ــال ۹۷  ــود در س ــات خ ــرلوحه اقدام س

ــد داد. ــرار خواهن ق
مديــر كل تعــاون كار و رفــاه اجتماعــی 
در  گفــت:  جلســه  ايــن  ادامــه  در 
هفتــه بزرگداشــت مقــام كا گــران 
هــای  برنامــه  اجــرای  عزيز،ضمــن 
اباغــی و تدويــن شــده ،  بــا همــكاری 
ــی،ان  ــركای اجتماع ــتاد و ش ــا س اعض

كاالی  از  حمايــت  كميتــه  شــااهلل 
ــازو كاری  ــا س ــتان را ب ــی در اس ايران
مناســب تشــكيل ميدهيــم و اعضــای 
ســتاد و شــركای اجتماعــی نيــز بــا 
ســطح  در  نمــاز جمعــه  در  حضــور 
اســتان بــا بيــان اهــداف و برنامــه هــای 
ــای  ــت ه ــم ، ماموري ــت دوازده دول
ــم  ــه هــای تنظي ــوع در زمين وزارت متب
كارفرمايــی،  و  كارگــری  مناســبات 
ايجــاد اشــتغال و بســتر ســازی مناســب 
ــتغال  ــزش اش ــری از ري ــت جلوگي جه
ــتاييان و  ــتغال روس ــا اش ــود، ارتق موج
توجــه  تعــاون،  و  عشــاير،كارگروهی 
بــه رفــاه اجتماعــی ،فقــر زدايــی و 
اهــرم هــای حمايتــی بــرای كارگــران 
ــای  ــيوه ه ــن ش ــان و همچني وكارفرماي
ــب  ــب و كار و كس ــای كس ــود فض بهب
ــرای  ــازار كار را ب ــای الزم ب ــارت ه مه
جامعــه هــدف تشــريح خواهنــد كــرد.

رييــس كانــون  بيگــی  علــی  اوليــا 
شــوراهای اســامی كار كشــور و استان، 
ــی   ــن اجتماع ــای تامي ــات امن ــو هي عض
ــتان  ــر اس ــه كارگ ــی خان ــر اجراي و دبي
ســتاد  جلســه  اوليــن  در  كرمانشــاه 
ــاش  ــا ت ــر: ب ــه كارگ ــت هفت بزرگداش
كارگــران  نماينــدگان  آگاهانــه 
كارجنــاب  وزيرمحتــرم  وحمايــت 
دكتــر ربيعــی درشــورای عالــی كار 
خوشــبختانه بــرای اوليــن بــار حداقــل 
مــزد تعييــن شــده رشــد خوبــی نســبت 
ــت و  ــته اس ــته داش ــنوات گذش ــه س ب
ــت  ــاء معيش ــم ارتق ــن مه ــدوارم اي امي
را بــرای كارگــران فراهــم نمايــد و 
ــم ازاعضــاء  ــی دان ــه خودم ــه وظيف البت
بويــژه  كار  عالــی  شــورای  محتــرم 
آقــای دكتــر ربيعــی قدردانــی نمايــم.

اميــن الــه ســليمانی معــاون اجتماعــی و 

فرهنگــی اداره كل تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان كرمانشــاه پــی گيــری 
مطالبــات و بررســی مشــكات كارگــران 
ــر  ــه كارگ ــای هفت ــم برنامه ه را از اه
ــبتی  ــای مناس ــه ه ــاير برنام ــام و س اع
ــل تشــريح  ــه شــرح ذي ــه را ب ــن هفت اي
از  حمايــت  كميتــه  تشــكيل  نمــود: 
ــار  ــر، غب ــه كارگ ــی در هفت كاالی ايران
ــهداء،  ــزار ش ــانی م ــر افش ــی و عط روب
نماينــدگان  و  كارگــران  ديــدار 
ــا  ــی ب ــری و كارفرماي ــكات كارگ تش
ــام  ــه و ام ــی فقي ــده ول ــتاندار، نماين اس
ســپاه  فرمانــده   ، كرمانشــاه،  جمعــه 

ــزاری  ــرم)ص(، برگ ــی اك ــرت نب حض
فرهنگــی،  و  ورزشــی  مســابقات 
ــنواره  ــن جش ــت و نهمي ــزاری بيس برگ
امتنــان از كارگــران و گــروه هــای كار 

ــه، نمون
گفتنــی اســت: هركــدام از اعضــای 
جلســه ضمــن بيــان ديــدگاه هــا و 
برنامــه هــای خــود خواســتارهرچه 
باشــكوه تــر انجــام شــدن برنامــه هــای 
ــته  ــنوات گذش ــد س ــتاد مانن ــوب س مص
بــرای  را  آمادگــی خــود  و  شــدند 
ــتاد  ــا س ــوب ب ــا مص ــه ه ــرای برنام اج

ــد. ــام نمودن اع

رئيس پليس راه استان كرمانشاه: 

علت ۴2 درصد تصادفات در استان کرمانشاه
 واژگونی خودرو است

دیدار رئیس هنرستان هنرهای زیبای کرمانشاه با 
مسئولین آموزش و پرورش استان  

مهــر: رئيــس پليس راه اســتان كرمانشــاه 
گفــت: در ايــام تعطيــات نــوروزی، 42 
درصــد تصادفــات اســتان كرمانشــاه بــر 
ــی از  ــا و ناش ــی خودروه ــر واژگون اث
ــی رخ داده  ــواب آلودگ ــتگی و خ خس
در  حيــدری  محمــد  است.ســرهنگ 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، بــا اشــاره بــه 
ــس راه از  ــوروزی پلي ــرح ن ــرای ط اج
24 اســفندماه1۳۹6 لغايــت 1۵فرورديــن 
ــن  ــفرهای اي ــت: س ــار داش ــاه، اظه م
ايــام در اســتان كرمانشــاه رشــد 1۵ 
ــس  ــت.رئيس پلي ــته اس ــدی داش درص
كاهــش  از  كرمانشــاه  اســتان  راه 
ــدت  ــه م ــبت ب ــات نس ــوع تصادف مجم
مشــابه در اســتان خبــر داد و افــزود: در 
ــی  ــات جرح ــور در تصادف ــدت مذك م
ــزان  ــا مي ۷ درصــد افزايــش داشــتيم ام

ــه ســال گذشــته تغييــر  تلفــات نســبت ب
نداشت.ســرهنگ حيــدری بــا بيــان 
اســتان  در  تصــادف  عمــده  اينكــه 
ــوط  ــور مرب ــام مذك ــی اي ــاه ط كرمانش
بــه خودروهــای ســواری بــوده اســت، 
بــر  تصادفــات  درصــد   42 افــزود: 
ــتگی و  ــی از خس ــی و ناش ــر واژگون اث
ــت.وی در  ــوده اس ــی ب ــواب آلودگ خ
ــات در  ــان كــرد: عمــده تصاف ــه بي ادام
ــدت  ــن م ــز در اي ــاه ني ــتان كرمانش اس
در محورهــای دو طرفــه بــه علــت 
ــا رخ  ــواری ه ــپ س ــه چ ــراف ب انح
داده است.ســرهنگ حيــدری همچنيــن 
بيــان كــرد: ۳ درصــد از تصادفــات 
ــا  ــه ب ــر برخــورد وســايل نقلي ــز در اث ني
ــتان  ــی اس ــای فرع ــران در محوره عاب

رخ داده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  كل 
ــنبه )28  ــه ش ــاه؛  روز س ــتان كرمانش اس
ــاری )رئيــس هنرســتان  ــن( الهي فروردي
هنرهــای زيبــای )واحــد دختــران( 
ــوش  ــيد داري ــراه س ــه هم ــاه( ب كرمانش
شــادرام )رئيس انجمــن اوليــاء و مربيان 
هنرســتان( بــا  دكتــر يــزدان پنــاه )مدير 
كل آمــوزش پــرورش اســتان( و دكتــر 
ــی  ــوزش و پژوهش ــاون آم ــامی )مع بس
ســازمان آمــوزش و پــرورش كرمانشــاه( 
ايــن  كردنــد.در  گفتگــو  و  ديــدار 
ديــدار،  الهيــاری گزارشــی از عملكــرد 

6 ماهــه هنرســتان، موفقيــت هنرجويــان 
ــتانی در  ــام اول و دوم اس ــب مق و كس
رشــته هــای مختلــف را ارائــه نمودنــد .

دكتر يــزدان پنــاه ضمن تقديــر از كادر 
ــمردن  ــم ش ــر مه ــد ب ــتان و تاكي هنرس
نســل  آمــوزش  و  تربيــت  موضــوع 
جــوان ، بــا توجــه بــه گرايــش جوانــان 
بــه رشــته هــای هنــری، خواهــان تاش 
ــذب  ــی در ج ــئولين  آموزش ــتر مس بيش
ــتان  ــز هنرس ــعه و تجهي ــو و توس هنرج
ــرای  ــود را ب ــی خ ــدند و آمادگ ــا ش ه
ــه  ــن زمين ــكاری در اي ــه هم ــر گون ه

ــد. ــام نمودن اع
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اعزام ۱۸۰ کرمانشاهی به مشهد مقدس

اعزام بیش از ۱۶۰۰ نفر تا رمضان 
ــه اســتان  ــاف و امــور خیری معــاون فرهنگــی- اجتماعــی اوق
کرمانشــاه، از اعــزام ۱۸۰ کرمانشــاهی بــه مشــهد مقــدس خبــر 
داد و گفــت: بیــش از ۱۶۰۰ نفــر نیــز تــا پایــان مــاه رمضــان 

اعــزام مــی شــوند.

حجــت االســام مهــدی توســلی در گفتگــو بــا روابــط عمومی 
اداره کل اوقــاف کرمانشــاه ، از اعــزام ۱۸۰ نفــر کرمانشــاهی 
بــه مشــهد مقــدس در قالــب زائــران حــرم رضــوی خبــر داد 
ــراد طــی روز گذشــته در قالــب ۴ کاروان  و افــزود: ایــن اف

جهــت زیــارت بــه مشــهد مقــدس مشــرف شــدند.
وی خاطــر نشــان کــرد: هــدف از ایــن طــرح اعــزام افــرادی 
ــرم  ــارت ح ــرف و زی ــه تش ــق ب ــون موف ــا کن ــه ت ــت ک اس

ــد. رضــوی نشــده ان
ــه اســتان  ــاف و امــور خیری معــاون فرهنگــی- اجتماعــی اوق
کرمانشــاه، اظهــار داشــت: حــدود ۲ هفتــه گذشــته از طریــق 
رســانه هــا و فضــای مجــازی ســایت ثبــت نــام معرفــی شــد 
کــه در مجمــوع بیــش از ۴ هــزار نفــر موفــق بــه ثبــت نــام 

شــدند.
بــه گفتــه ایــن مســئول، پــس از قرعــه کشــی حــدود ۱ هــزار 
و ۶۲۸ نفــر جهــت اعــزام مشــخص شــدند کــه تــا قبــل از مــاه 
مبــارک رمضــان مقدمــات اعــزام همــه ایــن عزیــزان فراهــم 

خواهــد شــد.
حجــت االســام توســلی یــادآور شــد: کلیــه امکانــات ائــم از 
اســکان، روحانــی کاروان، خدمــات امــداد و درمــان و ... در 

طــول ســفر بــرای زائــران مهیاســت.
وی بــا انتقــاد از عــدم همــکاری ارگانهــا و نهادهــا بــه 
خصــوص آســتان قــدس رضــوی در اســتان کرمانشــاه 
ــت  ــا هم ــرح ب ــن ط ــت: ای ــرح، گف ــن ط ــرای ای ــت اج جه
ــای آن از  ــه ه ــه هزین ــتان و کلی ــه اس ــاف و امورخیری اوق
محــل موقوفــات حــاج محمــد تقــی اصفهانــی و کوثــر اهــل 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــت)ع( راه ان بی
ــه اســتان  ــاف و امــور خیری معــاون فرهنگــی- اجتماعــی اوق
ــران ۱۰۰  ــرای زائ ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــاه، ب کرمانش
ــراز داشــت: اشــک شــوق وصــف  ــگان اســت، اب درصــد رای
ــفر  ــن س ــه ای ــرف ب ــت تش ــران، جه ــم زائ ــدنی در چش نش

ــرد.  ــرون ک ــا بی ــن م ــا را از ت ــتگی نامهربانیه ــوی خس معن

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه از سرمایه 
گذاری بیش از 25۰ میلیارد ریال در بخش 
شبکه تلفن ثابت استان در سال 9۶ خبر داد

  

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات کرمانشــاه , مهنــدس 
ــذاری  ــرمایه گ ــن س ــده ای ــه عم ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب قبادی
ــر  ــراژ ۴۰۰ کیلومت ــه مت ــوری ب در بخــش هــای توســعه فیبرن
، نصــب و راه انــدازی ۴۰ دســتگاه کافونــوری و مینــی 
کافــو در ســطح اســتان ،توســعه پورتهــای روســتایی، توســعه 
ــف  ــای مختل ــت ه ــک در ظرفی ــال 9۲ لین ــتمهای انتق سیس
ــب و راه  ــاه ، نص ــنتر کرمانش ــا س ــدازی دیت ــب و راه ان ،  نص
ــه شــده  ــای  و مــوارد دیگــر هزین ــدازی 3۰ لینــک وای ف ان

ــرد  : ــام ک ــت اع اس
تمامــی تــاش مجموعــه مخابــرات کرمانشــاه ایــن اســت کــه 
ــی  ــدی تمام ــره من ــورد به ــتان  م ــی اس ــای ارتباط ــبکه ه ش
مــردم شــریف اســتان قــرار گرفتــه و  هــم اســتانیهای محتــرم 
در زمینــه ارتباطــات مخابراتــی بــا مشــکلی  مواجــه نباشــند .

ــا مشــکل  وی افــزود : مــا در بخــش تلفــن ثابــت همچنــان ب
بــزرگ الوصولــی روبــرو هســتیم بطوریکــه بالــغ بــر9 میلیــارد  
تومــان مبلــغ الوصولــی ماســت کــه همشــهریان محتــرم مــی 
تواننــد بــا پرداخــت بموقــع  قبــوض تلفــن ، مخابــرات را در 

ارائــه خدمــات بهتــر یــاری رســانند.

دیدار مسئول شهرداری های استان دیاله
 عراق با شهردار کرمانشاه

ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــهرداری  ــدی مســئول ش ــر احم ــدس عبدالناص ــاه مهن کرمانش
ــئولین  ــی از مس ــراه هیات ــه هم ــراق ب ــه ع ــتان دیال ــای اس ه
ــا  ــاه ب ــور در کرمانش ــا حض ــتان ب ــن اس ــای ای ــهرداری ه ش

ــد. ــو نمودن ــدار و گفتگ ــهردار دی ــی ش ــدس رضای مهن
ــه گزارشــی از  ــی ضمــن ارائ ــدس رضای ــدار مهن ــن دی در ای
توانمندیهــا و فعالیــت هــای شــهرداری کرمانشــاه در خصــوص 
مباحــث و مطالــب مربــوط بــه مدیریــت شــهری بــه بحــث و 

تبــادل نظــر پرداختنــد.

اولین جلسه توسعه مدیریت شرکت 
آب منطقه ای کرمانشاه درسال جدید 

برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــورای  ــه ش ــاه جلس ــه ای کرمانش آب منطق
مدیرعامــل  حضــور  بــا  اداری  تحــول 
،اعضــاء هیئــت مدیــره ،معاونیــن ومدیــران 

ــد.   ــزار ش برگ
در دســتور کار ایــن جلســه ، بازبینــی ســند 
وبرنامــه  اهــداف  ،تدویــن  اســتراتژیک 
برنامــه  وپیگیــری   97 عملیاتــی  هــای 
توســعه مدیریــت و همچنیــن ارزیابــی 
عملکــرد ســال 9۶ تشــریح ومــورد بررســی 

ــت. ــرار گرف ــی ق کارشناس

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه:
 تاکسیرانان می توانند از برخی شعب 

بانک ملی پول خرد و اسکناس ریز 
دریافت کنند

ــر  مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت ب
ــر  ــرد: دفت ــام ک ــاه اع ــیرانی کرمانش تاکس
ــا همــکاری  نظــارت پولــی بانــک مرکــزی ب
ــه  ــدام ب ــی، اق ــک مل ــعب بان ــدادی از ش تع
ــکل و  ــکوک نی ــه مس ــترده و ارائ ــع گس توزی
ــد. ــوده ان ــیرانان نم ــه تاکس ــز ب ــکناس ری اس

ــیرانی،  ــی تاکس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــیرانان  ــرد: تاکس ــد ک ــلیمانی تأکی ــجاد س س
ــه  ــد ب ــی توانن ــاه م ــهر کرمانش ــرم ش محت
انجــام  بیشــتر  هرچــه  تســهیل  منظــور 
ــای  ــه تقاض ــخگویی ب ــرد و پاس ــادالت خ مب
ــعب  ــه ش ــهروندان، ب ــاز ش ــکوک موردنی مس
مشــخص شــده بانــک ملــی مراجعــه و پــول 
ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــاز خ ــرد موردنی خ

بــرای  ملــی  بانــک  مرجــع  شــعب  وی 
دریافــت پــول خــرد و ســکه را شــامل 
فردوســی(،  فردوســی)میدان  شــعب؛ 
کاشــانی(،  اهلل  آیــت  کاشــانی)میدان 
کرمانشــاه)روبروی  جهــاد(،  جهاد)میــدان 
آزادی(،  آزادی)میــدان  جامــع(،  مســجد 
بهشــتی)بلوار شهیدبهشــتی(، گلســتان)چهارراه 
مرکزی)میــدان  میــدان  گلســتان(، 
ــیرودی(،  ــیرودی)بلوار شهیدش ــزی(، ش مرک
اعــام  مســکن(  بلــوار  طاقبســتان)ابتدای 

کــرد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه:
آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با آب 

گرفتگی معابر و خیابان های سطح شهر

امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بین الملــل شــهرداری کرمانشــاه مهنــدس 
رحیمــی معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
بــرای  شــهرداری  کامــل  آمادگــی  از 
خدمــت رســانی بــه شــهروندان در بارندگــی 

ــر داد. ــر خب ــای اخی ه
ــزارش  ــاس گ ــی گفت:براس ــدس رحیم مهن
و اخطاریــه هــای ســازمان هواشناســی و 
ــی  ــتان مبن ــهرداری اس ــران ش ــت بح مدیری
بــر بــارش بــاران و آبگرفتگــی معابــر شــهری 
ــق  ــهری مناط ــی ش ــای خدمات ــه نیروه ،کلی
هشــت گانــه ، بازرســین حــوزه معاونــت 
خدمــات شــهری و ... بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
ــوری  ــات موت ــازمان خدم ــکاری س ــا هم ب
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت و س
ــی  ــر و حت ــی معاب ــع آبگرفتگ ــه رف ــبت ب نس
برگشــت فاضــاب بــه منــازل مســکونی 

ــد. ــدام نمودن اق
وی افــزود:در ایــن راســتا بیــش از ۱۵۰ نفــر 
ــل  ــی از قبی ــا تجهیزات ــی ب ــنل خدمات از پرس
موتــور توربیــن و کــف کــش در دو شــیفت و 
بــه صــورت شــبانه روزی بــه شــهروندان ارائه 
خدمــات نمودنــد. وی ادامــه داد:همشــهریان 
ــودن  ــع نم ــت مرتف ــد جه ــرم میتوانن محت
مشــکل آبگرفتگــی محلــه و یــا منطقــه مــورد 
ــاه  ــهرداری کرمانش ــامانه ۱37 ش ــا س ــر ب نظ

ارتبــاط حاصــل نماینــد.

مهندس محسن رستمی؛ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه شد 

 زوج های زلزله  زده با جهیزیه سپاه به خانه بخت رفتند

طــی حکمــی از ســوی وزارت صنعــت 
صنعــت، معــدن و تجــارت

رییــس  رســتمی؛  محســن  مهنــدس 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

اســتان کرمانشــاه شــد
روابــط  پــراو  آوای  گــزارش  بــه   
معــدن  صنعــت،  ســازمان  عمومــی 
ــح روز  ــاه؛ صب ــتان کرمانش ــارت اس وتج
چهارشــنبه، بیســت و نهــم فروردیــن ماه 
ــش  ــا روز ارت ــان ب ــال ۱397، همزم س
جمهــوری اســامی ایــران؛ مراســم 
ــید  ــر س ــان دکت ــه آقای ــع و معارف تودی
ــازمان  ــس س ــی؛ ریی ــه حقیق ــت ال نعم
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، و 
ــام  ــم مق ــتمی؛ قائ ــن رس ــدس محس مهن
ــن  ــع ای ــور صنای ــاون ام ــت و مع ریاس
ســازمان، راس ســاعت ۱۰ صبــح در 
بازرگانــی  اتــاق  اجتماعــات  ســالن 

ــد. ــزار ش برگ
نخســتین ســخنران ایــن مراســم، کیوان 
بازرگانــی،  اتــاق  رییــس  کاشــفی؛ 
ــتان  ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع صنای
کوتاهــی  ســخنان  طــی  وی  بــود. 
ــی  ــه ویژگ ــی را دارای س ــر حقیق دکت
اخاقــی و رفتــاری دانســت و در همیــن 
ــی  ــر حقیق ــای دکت ــزود: آق ــه اف زمین
فــرد توســعه یافتــه ای هســتند و از نظــر 
فکــری، فرهنگــی و اجتماعــی در یــک 
ــراد  ــی اف ــر از برخ ــر و جلوت کام فرات
ــودن ایشــان در  ــد و پیشــرو ب ــه ان جامع
ــه  ــت را ب ــن حقیق ــایل روز، ای ــم مس فه
ــه در  ــن ک ــاند، دوم ای ــی رس ــات م اثب
حــوزه کاری و مدیریتــی خوشــان، فرد 
ــی  ــتند و در مدت ــی هس ــا متخصص واقع
کــه بــه عنــوان رییــس ســازمان صنعــت، 
حضــور  اســتان  وتجــارت  معــدن 
ــته و  ــات شایس ــا و اقدام ــتند، کاره داش
ــوم  ــی س ــد، ویژگ ــام دادن ــی انج خوب
ایشــان ایــن اســت کــه بــا بخــش 
خصوصــی ارتباطــات و تعامــات بســیار 
خوبــی داشــتند، ایــن در حالــی اســت 
کــه متاســفانه بعضــی از مدیــران، بخــش 
ــمار  ــه ش ــود ب ــب خ ــی را رقی خصوص

ــد. ــی آورن م
وی همچنیــن در مــورد آقــای مهنــدس 
رســتمی تاکیــد کرد کــه ایشــان نیرویی 
اســت کــه بــا صنعــت آشناســت و ســال 
هاســت کــه در ایــن حــوزه کار وتاش 
توانمنــد  و  خالــص  انســانی  کــرده، 
اســت. همــه بــا ایشــان کار کــرده ایــم 
ــئولیتی  ــه در کار و مس ــم ک و امیدواری

ــق باشــند.. ــد، موف ــه ان کــه پذیرفت
بــه  شــکری؛  جهانبخــش  مهنــدس 
ــدن  ــت و مع ــه صنع ــس خان ــوان ریی عن
اســتان ســخنران بعــدی مراســم در 
بیانــات کوتاهــی ضمــن عــرض تبریــک 
ــروزی  ــتمی و آرزوی پی ــای رس ــه آق ب
ــرش  ــان در پذی ــرای ایش ــت ب و موفقی
ــن  ــرای م ــت: ب ــد، گف ــئولیت جدی مس
بســیار ســخت اســت کــه دوســتی گران 

ــی را  ــر حقیق ــای دکت ــد آق ــدر مانن ق
ــتان،  ــه و در اس ــن مجموع ــر در ای دیگ
نداشــته باشــم، مدیــری کــه بــه صنعــت 
و توســعه ی آن واقعــا اهمیــت مــی داد 
و در همــه نشســت هــا از صنعــت گــران 
ــاع  ــد، دف ــه تولی ــران عرص ــاش گ و ت
ــدوار  ــن امی ــرد و م ــی ک ــت م و حمای
هســتم کــه آقــای مهنــدس رســتمی نیــز 
کار ایشــان را در توســعه صنعتــی اســتان 

ــد. ــال کنن ــت دنب ــا جدی ب
ــتان  ــدن اس ــت و مع ــه صنع ــس خان ریی
در پایــان ســخنان خــود اظهــار داشــت: 
ــان  ــم انس ــتمی ه ــدس رس ــای مهن آق
ــتند و  ــتان هس ــده ای در اس ــناخته ش ش
از نظــر پاکــی و صداقــت مــورد تاییــد 

هــم هســتند.
و  نظارتــی  امــور  خصــوص  در  وی 
ــادی  ــور اقتص ــد ام ــر رون ــر آن ب تاثی
ــی  ــواب م ــی ج ــارت هنگام ــت: نظ گف
ــد  ــه فرآین ــت ک ــاز اس ــد و کارس ده
ــود،  ــل بش ــه و خل ــار خدش ــور دچ ام
ــت  ــتم درس ــک سیس ــه ی ــی ک ــا وقت ام
کار مــی کنــد، نظــارت بیشــتر مانــع کار 

ــرفت. ــا پیش ــود ت ــی ش م
حقیقــی؛  الــه  نعمــت  ســید  دکتــر 
ســخن ران بعــدی ایــن مراســم، در 
ــراد  ــه اف ــود از هم ــخنان خ ــاز س آغ
انحــا  بــه  کــه  هایــی  شــخصیت  و 
مختلــف وی را مــورد تقدیــر قــرار 
داده بودنــد، تشــکر نمــود و تاکیــد 
ــه کار  ــد ب ــرار ش ــه ق ــی ک ــرد هنگام ک
در ایــن مســئولیت خــود ادامــه ندهــم، 
ــم و از  ــکر گفت ــزرگ را ش ــد ب خداون
ــن  ــریعتمداری ای ــای ش ــه آق ــن ک ای
وظیفــه خطیــر و ســنگین را از دوش 
مــن برداشــتند، واقعــا شــکرگزارخداوند 

ــدم. ش
آقــای رضــا رحیمــی؛ معــاون هماهنگی 
منابــع  توســعه  و  اقتصــادی  امــور 
ــن  ــه ای ــاه در ادام ــتانداری کرمانش اس
ــش  ــدا روز ارت ــخنانی ابت ــم، در س مراس
ــه  ــش؛ ب ــت و آرام ــان امنی ــر حامی را ب
ارتشــیان، پاســداران، نیروهــای نظامی و 
همــه کســانی کــه در کســوت مرزبانــی 
و پاســداری از امنیــت و آســایش مردم، 
ــد،  ــی کنن ــت م ــاش و حراس کار و ت
قدردانــی کــرد و ایــن روز را بــه آنــان 
ــت:  ــه گف ــت. وی در ادام ــک گف تبری
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــال ۶۶ در ح از س
ــار  ــن ب ــی، کار کــرده ام و چندی اجرای
اســت کــه در چنیــن مراســمی شــرکت 
ــی و کار  ــه مدیریت ــم و چرخ ــی کن م
مدیریــت را هــم از نزدیــک دیــده 
ام و هــم تجربــه کــرده ام، در کار و 
ــت  ــی، مدیری ــدی و صنعت ــت تولی فعالی
واقعــا دشــوار اســت.آقای مهنــدس 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــتمی؛ ب ــن رس محس
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  جدیــد 
اســتان کرمانشــاه آخریــن  تجــارت 
ســخنران ایــن مراســم بود.مهنــدس 

رســتمی ابتــدا بــه آقــای دکتــر مــودب 
شــعار تحــت عنــوان مهمــان ویــژه ایــن 
مراسم،روســای ســازمان هــا، مدیــران و 
ــا  ــانه ه ــگاران رس ــی، خبرن ــر دولت دوای
ــت  ــدم گف ــر مق ــن خی ــایر مدعوی و س
ــعبان  ــارک ش ــاه مب ــک م ــن تبری و ضم
ــاش  ــه ت ــان، ب ــه آن ــعبانیه ب ــاد ش و اعی
هــای آقــای دکتــر حقیقــی اشــاره 
ــی  ــر حقیق ــای دکت ــت: آق ــرد و گف ک
ــن  ــه در ای ــالی ک ــدود دوس ــی ح ط
بودنــد،  خدمــت  مشــغول  ســازمان 
اندوختــه  تمامــی ســعی و تــاش و 
ــعه  ــرای توس ــتند ب ــه داش ــی را ک های
ــا  ــد و ب ــه کار گرفتن ــتان ب ــت اس صنع
خاقیــت و نوآفرینــی کارهــا را بــه 

ــد. ــش بردن پی
ــق آن  ــال و تحق ــعار س وی موضــوع ش
را در شــرایط کنونــی مملکــت و در 
فشــارهای بیــن المللــی قابــل دسترســی 
ــه  ــا ب ــه بن ــرد ک ــد ک ــت و تاکی دانس
ــال-  ــری، امس ــم رهب ــام معظ ــه مق گفت
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی اســت و 
تحقــق ایــن شــعار، قطعــا ســبب ایجــاد 
اشــتغال و رونــق و شــکوفایی اقتصــادی 
ــرای  ــتمی؛ ب ــد.مهندس رس ــد ش خواه
ــورد  ــه را م ــعار، دو وج ــن ش ــق ای تحق
ــه  ــزود: در مرحل ــرار داد و اف بررســی ق
نخســت بایــد فضــای کســب و کار و 
ــم  ــد فراه ــرای تولی ــب ب ــط مناس محی
شــود کــه ایــن مرحلــه بــر عهــده 
بخــش حاکمیتــی اســت و ایــن بخــش 
وظیفــه دارد زیــر ســاخت هــا و شــرایط 
مطلــوب کار و تــاش و تولیــد را بــرای 
ــوی  ــه نح ــذاران ب ــرمایه گ ــردم و س م
ــذاران  ــرمایه گ ــه س ــد ک ــن نمای تامی
ــورد  ــدون برخ ــت و ب ــال راح ــا خی ب
بــا موانــع و مشــکات بروکراتیــک و 
بــا احســاس امنیــت، در اســتان ســرمایه 
گــذاری کننــد و تولیــد کننــدگان هــم 
بــرای تولیــد بهتــر و کیفــی تــر از خــود 
تــاش مضاعــف نشــان دهنــد، و در 

ــم وقتــی کــه  ــا مــی بینی ایــن بخــش م
۱۶۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات در نظــر 
گرفتــه شــده، متوجــه مــی شــویم کــه 
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــت توج ــا حاکمی واقع
ــذاری  ــرمایه گ ــا و س ــاخت ه ــر س زی
ــه ایــن  ــد دارد و البت ــق تولی ــرای رون ب
ــی  ــای فن ــک ه ــر از کم ــه غی ــغ ب مبل
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــت ک ــاری اس و اعتب
اشــتغال در اســتان، در نظــر گرفتــه 
شــده اســت و امیدواریــم بــا توجــه بــه 
منابــع تامیــن شــده و ســرمایه گــذاری 
ــی  ــه، برخ ــورت پذیرفت ــه ص ــی ک های
ــد. ــد بازگردن ــه تولی ــه چرخ ــع ب صنای

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ســخنان  ادامــه  در  اســتان  تجــارت 
خــود، اســتعدادها و ظرفیــت هــای 
اســتان را قابــل توجــه و مهــم ارزیابــی 
کــرد و گفــت: بــا وجــود بازارچــه 
هــای مــرزی و شــهرک هــای صنعتــی 
ــد،  ــود دارن ــتان وج ــر شهرس ــه در ه ک
بایــد ســرمایه گــذاری هــای جدیــدی 
بســتر و فضــای  ایجــاد  بــه منظــور 
ــود و  ــام ش ــب و کار انج ــب کس مناس
ــا را  ــر م ــن ام ــا در ای ــتگاه ه ــام دس تم
یــاری دهنــد، بانــک هــا تعامــل خــوب 
ــدی  ــز تولی ــع و مراک ــا صنای و الزم را ب
ــم در  ــااله بتوانی ــا ان ش ــند ت ــته باش داش
آینــده نــه چنــدان دور شــاهد رشــد و 
ــش  ــتان و کاه ــادی اس ــکوفایی اقتص ش
ــتمی  ــیم.مهندس رس ــکاری باش ــرخ بی ن
شــخصیت اســتاندار اســتان را شــخصیتی 
جــدی، پویــا، دلســوز، پــر انــرژی و پــر 
ــان داد  ــرد و اطمین ــی ک ــوان ارزیاب ت
ــتانداری و  ــن اس ــود چنی ــا وج ــه ب ک
ــد،  ــای کار و متعه ــران پ ــن مدی همچنی
خواهیــم توانســت برنامــه هــا و هــدف 
گــذاری هــای توســعه ای را بــرای 
پیشــرفت اســتان، بــه خوبــی پیــش 
ــا در  ــاخص ه ــد ش ــاهد رش ــم و ش ببری
عرصــه هــای گوناگــون اقتصــادی، 

ــیم. ــی باش ــی و اجتماع فرهنگ

ــاث  ــتان ث ــه زده شهرس  ۱۸۰ زوج زلزل
ــاه  ــتان کرمانش ــرب اس ــی در غ و باباجان
ــا  ــود را ب ــترک خ ــی مش ــاز زندگ آغ
پاســداران  ســپاه  اهدایــی  جهیزیــه 

ــد. ــن گرفتن جش
ــپاه  ــی س ــه اهدای ــک  جهیزی ــغ کم مبل
پاســداران بــه هــر زوج ۴۰ میلیــون 

ــت. ــم کاال اس ــامل ۱۴ قل ــال و ش ری
ســردار ســید ضیــاء الدیــن حزنــی، 
دبیــر قــرارگاه محرومیــت زدایــی ســپاه 
ــن  ــامی در آیی ــاب اس ــداران انق پاس
ازدواج زوج هــای زلزله زده شهرســتان 
ــرم  ــی اک ــپاه نب ــی از س ــاث و باباجان ث
ــای  ــه ه ــه جهیزی ــاه ک ــتان کرمانش اس
ــن  ــر از ۱۰ روز تامی ــی را در کمت اهدای
ــت:  ــرد و گف ــکر ک ــت، تش ــرده اس ک
قــرارگاه محرومیــت زدایــی ســپاه نبــی 
اکــرم پیــش از وقــوع زلزلــه کرمانشــاه 
هــم فعــال بــوده و تاکنــون ۱۰ هــزار و 
ــارد و  ــار 9۴۵ میلی ــا اعتب ۸۵۵ طــرح را ب
۸۰۰ میلیــون ریــال اجــرا کــرده اســت.

ــان  ــی گفــت: ســپاه همچن ســردار حزن
اســتان  زلزلــه زده  مــردم  کنــار  در 
کرمانشــاه خواهــد بــود و تــاش هــای 
ــی در  ــت  زدای ــرای محرومی ــتری ب بیش
ــه زده  ــق زلزل ــژه مناط ــه وی ــتان ب اس

ــد داد. ــام خواه ــاه انج کرمانش
زدایــی  محرومیــت  قــرارگاه  دبیــر 
ــپاه  ــرد: س ــوان ک ــداران عن ــپاه پاس س
پاســداران از پنــج ســال پیــش تســهیل 
ــود  ــتور کار خ ــان را در دس ازدواج آس

ــت. ــرار داده اس ق
ــه گفتــه ســردار حزنــی، ســپاه تــاش  ب
کــرده کــه جهیزیــه زوج های جــوان را 
از کاالهــای ایرانــی تهیــه کنــد و بــا این 
اقــدام باعــث ایجــاد رونــق در بســیاری 

از کارخانجــات داخلــی شــده اســت.
اهــدای  مراســم  کــرد:  اظهــار  او 
جهیزیــه بــه زوج هــای جــوان هــر 
هفتــه در یکــی از شــهرهای کشــور 

می شــود. برگــزار 
زدایــی  محرومیــت  قــرارگاه  دبیــر 
ســپاه پاســداران تاکیــد کــرد کــه ســپاه 

ــا  ــل ی ــن کام ــی تامی ــداران آمادگ پاس
بخشــی از جهیزیــه بــرای اقشــار نیازمنــد 

ــاه را دارد. ــتان کرمانش اس
ســردار بهمــن ریحانــی، فرمانــده ســپاه 
ــز در  ــاه نی ــتان کرمانش ــرم اس ــی اک نب
ــت  ــه حمای ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ای
ــا  ــران ب ــت ای ــی مل ــترده و همدل گس
گفــت:  اســتان  ایــن  زدگان  زلزلــه 
ــور را  ــتان و کش ــرفت اس ــعه و پیش توس
در ســایه اتحــاد و همدلــی بیــن اقــوام 

ــت. ــف دانس ــب مختل و مذاه
جمعــه  امــام  شــیخی،  احمــد  مــا 
شهرســتان ثــاث باباجانــی نیــز با اشــاره 
بــه خدمــات و ایثارگری هــای ســپاه 
پاســداران گفــت: ایــن تشــکل انقابــی 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــول هش در ط
ــت  ــت خدم ــه مل ــی ب ــه نظام در جبه

کــرد و پــس از آن هــم در عرصه هــای 
محرومیــت  و  ســازندگی  مختلــف 
ــت  ــت و خدم ــال فعالی ــی در ح زدای

ــت. ــانی اس رس

** کمک ۱.5 و یک میلیونی به زوج ها

ــه  ــرکل کمیت ــی، مدی ــین خدرویس حس
ــن  ــز در ای ــاه نی ــتان کرمانش ــداد اس ام
جشــن اعــام کــرد کــه بــه هــر یــک از 
۱۸۰ زوجــی کــه تحــت پوشــش کمیتــه 
ــون  ــم میلی ــک و نی ــتند، ی ــداد هس ام
ــی  ــدا م ــوض اه ــک باع ــان کم توم

ــود. ش
ــتان  ــاد شهرس ــازه آب ــش ت ــهردار بخ ش
ــک  ــدای ی ــز از اه ــی نی ــاث باباجان ث
ــه زوج  ــه نقــدی ب میلیــون تومــان هدی

ــد ایثارگــر و  هایــی خبــر داد کــه فرزن
ــتند. ــدس هس ــاع مق ــاز دف جانب

زمیــن لــرزه 7,3 ریشــتری ۲۱ آبــان 
در ۱۱ کیلومتــری بخــش ازگلــه، 3۲ 
کیلومتــری شهرســتان ســرپل ذهــاب در 
غــرب کرمانشــاه ۶۲۰ کشــته و ۱۲ هــزار 

ــت. ــته اس ــدوم داش و 3۸۶ مص
ــک  ــتان و ی ــه ۱۰ شهرس ــه ب ــن زلزل ای
هــزار و 93۰ روســتای اســتان کرمانشــاه 
خســارت وارد کــرد و براســاس ارزیابــی 
ــد  ــدود یکص ــه ح ــورت گرفت ــای ص ه
و  شــهری  مســکونی  واحــد  هــزار 
ــی  ــی و جزئ ــیب کل ــز آس ــتایی نی روس

ــت. ــده اس دی
شهرســتان ثــاث و باباجانــی بــا 3۸ 
هــزار نفــر جمعیــت در ۱3۶ کیلومتــری 

ــت. ــده اس ــع ش ــاه واق ــرب کرمانش غ
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طنزشیرین از حشمت اهلل سلطانی

ــاه  ــا کرمانش ــم ت ــه بکنی ــم چ ــا ماندی ــا م ام
خودشــه  ،دولــت  بکنــه  پیــدا  توســعه 
ــه  ــت میگ ــرده، حاکمی ــت جدانک ازحاکمی
ــن  ــتم، داش حس ــت نیس ــه نوکردول ــه ک م
ماهــم کــه ئــی همــه حســن حســن کردیــم 
ــوزرد از آو  ــین، ت ــین حس ــای حس ــه ج ب
ــارات  ــده اختی ــتانی ش ــه اس ــد بودج درآم
ــه  ــا ک ــران یه ــا ته ــده ب ــاد ش ــتاندار زی اس
حــرف میزنیــم در خونــه شــونو مــی بنــدن   
کمــی بشــمان مــی خنــدن ،بــری ئــی کــه 
میگــن بــه مــا چــه، مــا همــه چیــزه دادیــم 
دس اســتان خودتــان . میگیــم مــا کــه 
ــاس  ــان احس ــوی دس خودم ــزی را ت چی
ــا ورشــان نمیشــه حوالــه  نمــی کنیــم امــا ب
ــی  ــه. یعن ــه وبودج ــه برنام ــدن ب ــان می م
مــه مانــدم ئــی سیاســتی کــه اینابــری ئــی 

مملکــت ریختــن خداوکیلــی هیــچ مغــزی 
ــم  ــه ه ــه را ب ــا هم ــزه  االن این ــه بری نمیتان
ــم  ــن ماه ــمان گل میزن ــدن بش ــاس می پ
ــاوا گل  ــه ب ــم ن ــد میبینی ــیم بع ــورا میکش ه
ــز  ــه چی ــه هم ــاال ک ــم .ح ــودی زدی ــه خ ب
ــه  ــری چ ــه ب ــدم ک ــه مان ــده ،م ــتانی ش اس
ــتان  ــی اس ــتیم یعن ــتانی نیس ــان اس خودم
خودمــان دس خودمــان نیــس؟. تــورم 
ــده  ــه ع ــن و ی ــاد پایی ــی داره می ــه ه ک
ــاالو  ــا البتــه ب ــاال .دنی همیــن طــور میــرن ب
پاییــن داره ،مهــم نیــس، امــا هــم بــاز 
مــه مانــدم بــری چــه نمیتانیــم ئــی ضــرب 
المتلکــه درســت وحســابی وبــی غلــط 
ــه  ــن ب ــی زی ــم :گه ــه میگ ــم همیش بخوان
پشــت وگهــی زیــن بــه پشــت. یــه رفیقــی 
ــای  ــه ج ــابی ب ــوب مردحس ــه خ دارم میگ
ــت  ــه راح ــه" وخودت ــو "همیش ــی "  بگ "گه

بکــن یعنــی همیشــه زیــن بــه پشــت حتــی 

ــاال  ــکند. ح ــم بش ــت ه ــت وگردن ــر پش اگ
کــه بودجــه اســتانی شــده بهتــره بگردیــم تا 
ــر  ــه تادی ــم وخودمان ــتانی پیداکنی روش اس
ــیم  ــووه س ــه ب ــازیم وباروبندیلمان ــده بس نش

ــان . ــی کارم ــم پ بری
ــال  ــه ق ــی تابچ ــادی حرف ــاوادادی فری ب
ــه  ــش هم ــذارن دهن ــیر نمی ــه ش ــه ک نکن
ــه  ــم نمیش ــز نداری ــچ چی ــم وهی ــز داری چی
خــو تاحــاال رقــص وهرپلگــه کردیــم حــاال 
ــا  ــاز این ــالی بس ــن س ــری چ ــش ل میزنیم
ــاه  ــه وکرمانش ــه میش ــم چ ــم ببینی میرقصی

ــه ؟. ــوس یان ــوس انجل ــن ل ــان مکن برام
عــن قریبــه کــه کرمانشــان جــای اصفهانــه 
بگیــره ،اصفهــان کــه ســهله، جــای آســمان 
رابگیــره یــه ســری بــه ســرپل ذهــاب 
بزنیــن میفهمیــن چــه میگــم اگــه نفهمیدین 
مشــگل ازگیرنــده س دس بــه چیــزی نزنین 
ــو  ــه ت ــل، قطاررفت ــو منوری ــه ت !   مترورفت

ــگاه  ــده ورزش ــب آو ش ــگاه ل ــرو، ورزش مت
ــده  ــل ش ــان کام ــاق وس ــرح ت ــارات، ط ام
ــیتی  ــده ، س ــی ش ــر عال ــراب قنب ــرح س ،ط
ــارک  ــاد، قندپ ــل درمی ــر منوری ــنتر اززی س
ــای ســراب  ــه جــای باغ ــه باالب شــیرین رفت
ــه  ــن. هم ــد درس مکن ــای جدی دارن باغ
ی اســتان ازکنــگاور گرفتــه تاخســروی 
شــده منطقــه آزاد! مــردم کرمانشــانم دارن 
ازشــدت ئ ی همــه پیشــرفت ونظــم ذوق 
زده میشــن خالصــه اســتانی داریــم کــه بــه 
ــتادونخبه  ــی ازش اس ــه میزن ــا ش ک هرج
ــمانه  ــاوا بس ــزه  ب ــر میری ــم ومدی وچیزفه
ــس  ــید ؛ بای ــه پرکش ــه دی ــم ک ــه تلگرام دی
ــده  ــه می ــات کاربرای ــم .اطالع ورش داری
بــه کاربــرا مشــگل امنیتــی برامــان درســت 
مکنــه، مــا کــه دیــه نــه شــرقی هســتیم ونــه 
ــن  ــه چی ــتقل وآزاد کاری ام ب ــی ومس غرب

ــم. ــن نداری وماچی

گزارش بیتی از شاهنامه/طبقه بندی ارزش ها /

کدام ارزش ،ارزشی تر است 

نبیند  مرا   زنده    با  بند   کس                           که روشن روانم بر این است و بس
 )همان:303(

علی کرمی 
اســفندیار در ایــن داســتان در گفتگــو بــا کتایــون، پشــوتن، رســتم در مقابــل منطــق خــرد مندانــه 
ــی  ــر زده م ــه از او س ــی ک ــی فعل ــخ چرای ــت «در پاس ــاه اس ــان ش ــد: » فرم ــی گوی ــا م ی آن ه
گویــد: چــون شــاه گفتــه. امــا رســتم مــی گویــد: دســت بــه بنــد نمــی دهــم. چــرا ؟ای  رســتم 
چــرا دســت بــه بنــد نمــی دهی؟آنچــه مــرا شــیفته ی شــاهنامه کــرده همیــن پاســخ رســتم اســت. 
رســتم نمــی گویــد دســت بــه بنــد نمــی دهــم چــون پیــر مــن یــا شــیخ مــن چنیــن گفتــه اســت  
ــد نمــی دهــم چــون روشــن  ــه بن ــد دســت ب ــد دهــم. رســتم مــی گوی ــه بن ــد دســت ب کــه نبای
روانــم بــر ایــن اســت و بــس. چــون انســانیت انســانی مــن بــه مــن اجــازه نمــی دهــد ایــن دلیــل 
انســانی ذهــن مــارا بــه گفتــه هــای انســان گرایــی نزدیــک مــی کنــد. شــاید پاســخ فردوســی از 

چرایــی ســرودن شــاهنامه همیــن باشــد  کــه در بیــان دلیــل ســرودن شــاهنامه مــی گویــد:
که گیتی به آغاز چون داشتند                         که ایدون به ما خار بگذاشتند 
چگونه سرآمد به نیک اختری                           برایشان بر آن روز گندآوری

 )همان :10(
ــم مگــر اینکــه همیــن منطــق  ــر ایــن پرســش نیافت هرچــه در شــاهنامه بررســی کــردم پاســخی ب
اســفندیار مآبانــه نیــک اختــری را ازمــا گرفــت و فکــر رســتمانه کــه بــر پایــه ی »روشــن روانــم « 

اســتوار اســت درچــاه    شــغاد هــا دفــن شــد .
بیانیه ی سیاسی

ــران وارد  ــتان ای ــه ی باس ــاهنامه و جامع ــوری در ش ــاه مح ــر ش ــه تفک ــره ای ب ــت تبص ــن بی در ای
مــی شــود.  مــی گویــد شــاه نمــاد وحــدت ملــی اســت. در مقابــل بیگانــگان و درســت اســت کــه 
»چــه فرمــان یــزدان چــه فرمــان شــا ه «امــا همیــن شــاه اگــر حــرف نــا بخردانــه ای بزنــد نــه تنهــا 
بــه فرمــان او عمــل نمــی کننــد بلکــه  پســرش را بــا یکــی نغــز تابــوت آهنیــن  همــراه بــا مشــک 
وعبیــر  بــه درگاهــش مــی فرســتند  وایــن بــاور کــه پیشــینه ی فکــری مــا اســتبداد پذیــر بــوده از 

بیــن مــی بــرد .
آزادگی 

ــی  ــتم م ــه رس ــفندیار ب ــی اس ــا فرمانده ــب ب ــاه گشتاس ــپاهیان ش ــده ای از س ــتان ع ــن داس در ای
گوینــد یــا دســت بــه بنــد بــده، بیــا دربــار و بیعــت کــن یــا تــو را مــی کشــیم .رســتم مــی گویــد: 
نبینــد مــرا زنــده بــا بنــد کــس. و بــه خاطــر نــام وآزادگــی کشــته مــی شــود و خاندانــش هــم بــر 
بــاد مــی رود. آری رســتم کشــته مــی شــود ایــن ویژگــی حماســه اســت کــه قهرمــان داســتان بــه 
ظاهــر پیــروز مــی شــود امــا واقعیــت چیــز دیگریســت بــه او مــی گوینــد کــه کشــنده ی اســفندیار 

شــور بخــت اســت و خــودش هــم مــی میــرد . 
    »ســیمرغ بــه رســتم گفتــه بــود  کــه هــر کــه خــون اســفندیار را بریــزد شــکار زمانــه خواهــد شــد 

در ایــن جهــان شــور بخــت ودر آن جهــان گرفتــار رنــج وســختی خواهــد بود « 
                                                                                      )  پرهام،1377:  153  ( 

              که هر کس که او خون اسفندیار                              بریزد ورا بشکرد  روزگار 
               همان نیز زنده باشد   ز  رنج                              رهایی نیابد نماندش  گنج 

               بدین گیتیش شور بختی  بود                             وگر بگذرد رنج و سختی بود 
                                                                           » شاهنامه فردوسی،1382 : 311«

همچنین زال به رستم، همین معنی را از زبان دانای چین می گوید:
               که ایدون شنیدم ز دانای چین                     زاختر شناسان ایران  زمین 
               که هر کس که او خون اسفندیار                  بریزد سر آید برو  روزگار 

               بدین گیتیش  شور بختی بــود                   وگر بگذرد رنج و سختی بود
 )همان :313(

ــه  ــاراج داد «و ب ــتان بت ــه زابلس ــن »هم ــد . بهم ــی کن ــی م ــدای آزادگ ــا را ف ــر دو دنی آری ه
ــزی  ــوش چی ــگ و ج ــتن وجن ــارت وکش ــرد« واز غ ــر دار ک ــده ب ــرز را زن ــدرش »فرام ــام پ انتق
کــم نگذاشــت.آزاده تریــن نمــاد آزادگــی وآزادی در ایــران گرانتریــن بهــا را بــرای آزادی مــی 

ــردازد . پ
طبقه بندی ارزشی

فرمــان شــاه ،وحــدت ملــی، وطــن ،دیــن و آزادگــی همــه ی ایــن هــا ارزش هســتند امــا اگــر 
انســان در شــرایطی باشــد کــه ارزش هــا در مقابــل هــم قــرار گیرنــد.  چــه مــی کنــد؟  شــاهنامه 
ــت؟.   ــر اس ــا ارزش ت ــدام ارزش  ب ــد ک ــا بگوی ــد ت ــی ده ــان م ــرایط نش ــن ش ــش  را در ای قهرمان

ــت؟  ــدام اس ــن ارزش ک ــی تری ارزش
رســتم مــی گویــد: در ســت اســت کــه فرمــان شــاه اســت  وتــو شــاهزاده هســتی  امــا مــن تــن بــه 
ذلــت نمــی دهــم . درســت اســت ایــن کار وحــدت ملــی را بــه خطــر مــی انــدازد  وایرانــی بــا 
ایرانــی مــی جنگــد  ولــی مــن دســت بــه بنــد نمــی دهــم . درســت اســت کــه تــو نماینــده دیــن 
زرتشــتی هســتی  ولــی مــن یــک ارزشــی دارم کــه از همــه ی اینهــا باالتــر اســت و آن آزادگــی 

مــن اســت.    
از نظر هنری 

ــزرگان و  ــی از ب ــود برخ ــی ش ــده م ــی دی ــت. گاه ــگاوری هاس ــا و جن ــان دالوری ه ــه بی حماس
ــل عطــار و  ــی مث ــا شــعر غنای ــان ی ــا عرف ــی را ب ــه ی ادب ــن گون ــد ای ســخن ســاالران توانســته ان
مولــوی در هــم بیامیزنــد امــا هــر گــز شــعر حماســی بــا طنــز کــه از نظــر محتــوا کامــاًل در نقطــه ی 
مقابــل هــم قــرار دارنــد آمیختــه نشــده اســت. احساســی کــه حماســه در انســان ایجــاد مــی کنــد 
بــا طنــز ســازگار نیســت و عمــاًل ترکیــب ایــن دو بــا هــم غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســد و فقــط 

فردوســی در ایــن بیــت و بیــت دیگــری از پــس ایــن کار برآمــده اســت .
         نبیند مرا زنده  با بند  کس                         که روشن روانم براین است و بس 

                                                                                       )همان:303(
        که  گوید برو دست رستم ببند                      نبندد مرا    دست   چرخ  بلند 

                                                                                         )همان:305(
آوردن فعــل) نبینــد( در ابتــدای جملــه و وزن و موســیقی کالم و قاطعیــت آن احســاس حماســی 
را منتقــل  مــی کنــد و غیــر ممکــن بــودن آن، اینکــه بیهــوده وقــت خــودت را تلــف نکــن چنیــن 
کاری امــکان پذیــر نیســت .طنــز و تحقیــر و تمســخر را نیــز در بــر مــی گیــرد . بــدون برتــری هیــچ 
کــدام، هــردوی آن احســاس همزمــان بــه خواننــده منتقــل مــی شــود، ایــن اوج خالقیــت ابتــکار 

همــراه بــا احســاس اســت یعنــی هنــر .

پیشرفت زیادی کار میده دسمان دس گیر بدین ؛

مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمانشاه خبرداد:

 کنترل مخازن آب شرب شهرکرمانشاه با نصب شیرهای برقی
مهندس چهل امیرانی در دیدار استاندار ایالم: 

برق منطقه ای غرب برنامه های مهمی جهت رفع مشکالت انرژی برق 
در استان ایالم دارد

باحضور مدیرعامل:

افتتاح دفتر ثبت دانش در اداره برق شهرستان 
جوانرود

انجام ۱۳۰۰ مورد بازرسی در طرح تشدید نظارت بهداشتی 
نوروز توسط دامپزشکی کرمانشاه

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: 

تالش می کنیم نمایشگاه »بازار کار« امسال در کرمانشاه 
برگزار شود

 مدیــر آب و فاضــالب شهرســتان کرمانشــاه 
ــی در  ــیرهای برق ــب ش ــه نص ــاره ب ــا اش ب
مخــازن آب شــرب ایــن شــهر گفــت: 
ــس، در  ــن پ ــیرها از ای ــن ش ــب ای ــا نص ب
بــه  بهبــود کیفیــت خدمــات  راســتای 
مشــترکین، کنتــرل مخــازن آب شــرب 
شــهر کرمانشــاه بــه صــورت تلــه متــری و از 

راه دور صــورت میگیــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و 
فاضــالب شــهری اســتان کرمانشــاه مهنــدس 
رشــیدپور افــزود: بــا هــدف کنتــرل و 
ــازن آب،  ــد و مخ ــع تولی ــگ مناب مانیتورین
انــدازه گیــری دبــی لحظــه ای و تجمعــی 
ــطح  ــدار س ــری مق ــدازه گی ــت ان و مدیری
مخــازن، جلوگیــری از ســر ریــز و یــا 
خالــی شــدن مخــازن و نهایتــًا کنتــرل 
دســتگاه   12 تولیــد  منابــع  دور  راه  از 

ــه  ــر روی لول ــور( ب ــی ) اکچوویت ــیر برق ش
ــب  ــاه نص ــهر کرمانش ــازن ش ــی مخ خروج

ــد. ش
زیباشــهر،  شــامل؛  را  مخــازن  ایــن  وی 
کوثــر، فردوســی، الفتــی نیــا، زینبیــه، 
ــوان  ــر عن ــراب قنب ــه س ــس و دریاچ پردی
ــت  ــدام قابلی ــن اق ــا ای ــزود: ب ــرد و اف ک
کنتــرل از راه دور 70 درصــد مخــازن شــهر 

ــت. ــده اس ــم ش فراه
 بــه گفتــه مدیــر آب و فاضــالب شهرســتان 
عملیــات  و  ریــزی  برنامــه  کرمانشــاه، 
ــز  ــده نی ــازن باقیمان ــت مخ ــی جه اجرای

ــد. ــد ش ــام خواه ــزودی انج ب
مهنــدس رشــیدپور تصریــح کــرد: بــا ایــن 
اقــدام در فاصلــه زمانــی چنــد دقیقــه 
کلیــه مخــازن از طریــق مرکــز تلــه متــری 

ــد.  ــد ش ــت خواه ــت و مدیری هدای

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق 
ــل  ــی چه ــدس عل ــرب، مهن ــه ای غ منطق
بــا  امیرانــی مدیرعامــل ایــن شــرکت 
مهنــدس قاســم ســلیمانی دشــتکی اســتاندار 
ایــالم درجهــت رفــع مشــکالت پــروژه 
هــای بــرق در اســتان ایــالم دیــدار کــرد.

ــدس  ــدار مهن ــن دی ــت در ای ــی اس گفتن
ــده  ــام ش ــات انج ــی، از اقدام ــل امیران چه
در خصــوص پــروژه هــای بــرق و مشــکالت 
ــروژه  ــن پ ــر راه ای ــر س ــه ب ــی ک و موانع
هــا در اســتان ایــالم قــرار دارد، گزارشــی 

ــه داد. ارائ
ایــن  پایــان  در  اســت  ذکــر  شــایان 
دیــدار، اســتاندار ایــالم دســتورات الزم در 
خصــوص رفــع موانــع موجــود در اجــرای 

پــروژه هــای بــرق در ایــن اســتان را صــادر 
ــرد. ک

ــدار،  ــادآوری اســت در ایــن دی ــه ی الزم ب
ایــن  مدیــران  و  معاونیــن  از  جمعــی 
را  امیرانــی  چهــل  مهنــدس  شــرکت، 

کردنــد. همراهــی 

بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه، بــراي 
ــا هــدف  ــار دفتــر ثبــت دانــش ، ب اولیــن ب
ثبــت تجربیــات و ایــده هــا توســط پرســنل 
ــاح  ــرود افتت ــتان جوان ــرق شهرس اداراه ب

ــد. گردی
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت 
ــاه،  ــتان کرمانش ــرق اس ــروي ب ــع نی توزی
بــرق  مدیــر  بهرامــي  مــادح  مهنــدس 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرود گف ــتان جوان شهرس
ــازمان و  ــک س ــش در ی ــت دان ــت ثب اهمی
ــه  ــب تجرب ــراي کس ــش ب ــن دان ــال ای انتق
بــرق  اداراه  بیشــتر,  پیشــرفت هرچــه  و 
ــرود پیشــنهاد ثبــت دانــش  شهرســتان جوان
را بــه اجــرا گذاشــته و در ســال جدیــد بــا 
تفکــري نــو در صــدد ثبــت دانــش برآمــده 

ــت. اس
ــتباهات  ــت اش ــواره باب ــه داد: هم وي ادام
ــه هــا تکــرار خواهــد  مکــرر پرســنل، هزین
ــي  ــار م ــه انتظ ــان ک ــرکت آنچن ــد و ش ش
رود ارتقــا نخواهــد یافــت. درنتیجــه بــراي 
ــري از  ــنل و جلوگی ــه پرس ــت تجرب انباش

ــت  ــر ثب ــا ایجــاد دفت اشــتباهات مکــرر آنه
ــه  دانــش در هرســازماني الزم و ضــروري ب

نظــر مــي رســد.
گفتنــي اســت، کارگاه آموزشــي ثبــت 
ــرق  ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــش در ش دان
ــتاد  ــان س ــراي کارکن ــاه ب ــتان کرمانش اس

ــت. ــده اس ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ای

سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
ــی  ــورد بازرس ــام 1300 م ــاه از انج کرمانش
تهیــه  مراکــز  از  دامپزشــکی  بهداشــتی 
و عرضــه فــرآورده خــام دامــی در آن 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــر داد.ب ــتان خب شهرس
دکتــر  کرمانشــاه،  دامپزشــکی  عمومــی 
صیــاد غالمــی گفــت: بــا توجــه بــه افزایش 
ــوروز  ــی ور ن ــام دام ــرآورده خ ــرف ف مص
و ورود مســافران نــوروزی بــه اســتان، 
تشــدید نظــارت هــای بهداشــتی را در 
قالــب گشــت هــای مشــترک بــا همــکاری 
قاضــی تعزیــرات، شــبکه بهداشــت، اماکــن، 
اجرائیــات  و  زیســت  محیــط  اصنــاف، 
ــب  ــه داد: در قال ــم.وی ادام ــام داری انج
ایــن گشــت هــا بــر رســتوران هــا و مراکــز 
ــه  ــی  ب ــای دام ــراورده ه ــه ف ــه عرض ارائ
مســافران نــوروزی خصوصــا رســتوران 
هــای طاقبســتان نظــارت ویــژه داریــم.وی 
ــر  ــه نوبت ب ــون س ــا کن ــه ت ــان اینک ــا بی ب
رســتوران هــای طاقبســتان نظــارت شــده، 
ــش  ــن نظــارت هــا بی ــح کــرد: در ای تصری
ــی  ــای خام ــرآورده ه ــواع ف ــن ان از ۹ ت

ــد. ــط ش ــف و ضب ــالم کش ناس
ــام  ــتور مق ــه دس ــئول ب ــن مس ــه ای ــه گفت ب
رســتوران   1۶ تعــداد  قضایــی  محتــرم 
ــد،  کــه گوشــت ناســالم عرضــه مــی کردن
تعطیــل شدند.سرپرســت شــبکه دامپزشــکی 
شهرســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: 
پرونــده ایــن واحدهــا نیــز بــرای بررســی 

بــه مراجــع قضایــی  نوبــت  از  خــارج 
ــد. ــاع ش ارج

ــیت  ــه حساس ــاره ب ــا اش ــی ب ــر غالم دکت
ــردم  ــالمت م ــه س ــبت ب ــه نس ــژه ای ک وی
وجــود دارد،  یــادآوری کــرد: نظــارت 
ــم داد و در  ــه خواهی ــان ادام ــا را همچن ه
برخــورد بــا واحدهــای متخلــف هیــچ 

ــم. ــی نداری ــم پوش چش
ــتان  ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــت ش  سرپرس
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه پلمــپ یــک 
تخلــف  دلیــل  بــه  مــرغ  کشــتارگاه 
بهداشــتی تصریــح کــرد:  تــا 15 فروردیــن 
ــز از  ــورد نی ــیصد م ــزارو س ــک ه ــداد ی تع
مراکــز تهیــه و عرضــه فــرآورده خــام دامی 
نظــارت بــه عمــل آمــده اســت.دکتر صیــاد 
غالمــی اعــالم داشــت: تمــام گــروه هــای 
ــدای  ــاه از ابت ــکی کرمانش ــی دامپزش نظارت
ــوروزی  ــارت ن ــدید نظ ــرح تش ــرای ط اج
در حــال آمــاده بــاش بــوده و ضمــن 
ــاده  ــره، آم ــای روزم ــی ه ــدید بررس تش
ــتند. ــی هس ــات مردم ــری گزارش ــی گی پ
وی از همــکاری دســتگاه قضــا و دادســتانی 
ــژه  ــز تشــکر وی ــات نی ــا تخلف در برخــورد ب
هرگونــه  خواســت  مــردم  از  و  کــرد 
ــا  ــن 1512 ی ــا تلف ــتی را ب ــف بهداش تخل
ــان  ــک 100010001512 در می ــامانه پیام س

ــد. بگذارن

دامپزشکی تعطیل نیست

ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
گفــت: عمــان از جملــه کشــورهایی اســت 
کــه می توانــد وضعیــت تجــاری خوبــی بــا 
مــا داشــته باشــد و بایــد تجــار و بازرگانــان 

را بــه ســمت ایــن کشــور ســوق دهیــم.
کاشــفی یــادآوری کــرد: اعــزام یــک 
ــا  ــراق و ی ــه ع ــا ب ــز ی ــاری را نی ــات تج هی

ــم. ــه داری ــر در برنام قط
نمایشــگاه های  برگــزاری  دربــاره  وی 
خارجــی در ســال جــاری نیــز خاطرنشــان 
نمایشــگاه  برگــزاری  پیگیــر  کــرد: 
در  اســالمی  جمهــوری  توانمندیهــای 
ســلیمانیه یــا بابــل عــراق هســتیم کــه برنامــه 
ــه  ــد مصوب ــرده و نیازمن ــه ک ــز تهی آن را نی
ســازمان توســعه تجــارت و همچنیــن تامیــن 
ــن  ــی ای ــرای برپای ــاز ب ــورد نی ــه م یاران

ــتیم. ــگاه هس نمایش
عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران 
بــا اشــاره بــه نمایشــگاهی کــه آبــان مــاه در 
شــانگهای چیــن برگــزار می شــود، تصریــح 
کــرد: چیــن ایــن نمایشــگاه را بــرای اولیــن 
بــار بــا هــدف شناســایی کاالهــای وارداتــی 
می کنیــم  تــالش  کــه  کــرده  برگــزار 
در  کرمانشــاه  شــرکت های  از  تعــدادی 
ایــن  و  یابنــد  حضــور  نمایشــگاه  ایــن 
ــم  ــه ای را ه ــه یاران ــم ک ــی را داری آمادگ
ــم. ــر بگیری ــرکت ها در نظ ــن ش ــرای ای ب

ســفرا  از  دعــوت  داد:  ادامــه  کاشــفی 
ســایر  بازرگانــی  اتاق هــای  روســای  و 
ــول  ــای معم ــزو برنامه ه ــز ج ــورها نی کش

مــا قــرار دارد.
وی از پیــش بینــی برگــزاری 12 جلســه 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ش
خصوصــی در ســال جــاری هــم خبــر 
ــه  ــائلی ک ــده مس ــرد: عم ــوان ک داد و عن
می کنیــم  پیگیــری  جلســات  ایــن  در 
شــامل راه هــای توســعه اســتان و همچنیــن 

ــت. ــی اس ــش خصوص ــکالت بخ مش
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی

و  مطالعــات  حــوزه  در  کــرد:  تاکیــد 
پژوهش هــا نیــز امســال چهــار همایــش 
را  آموزشــی  ســرفصل   2۶ و  فصلــی 
برنامه ریــزی کردیــم و در ســال جــاری بــه 
ــم. ــا ورود می کنی ــتارت آپ ه ــت اس فعالی

وی اظهــار کــرد: امســال یــک برنامــه 
پژوهشــی ویــژه دربــاره حــوزه معــدن هــم 

ــت. ــم داش ــتان خواهی در اس
ــرای برپایــی  کاشــفی از پیگیــری جــدی ب
نمایشــگاه »بــازار کار« در ســال جــاری 
ــاهد  ــال ش ــد از دو س ــا بع ــر داد ت ــم خب ه

ــیم. ــال ۹7 باش ــزاری آن در س برگ
رئیــس اتــاق بازرگانــی بــا اشــاره بــه 
برگــزاری  بــرای  کــه  برنامه ریــزی 
ــه،  ــورت گرفت ــتان ص ــد« در اس ــم »ت مراس
خاطرنشــان کــرد: »تــد« یــک ســمینار 
تکنولــوژی، ســرگرمی و دیزایــن مهندســی 
ــور  ــک کش ــانس ی ــت لیس ــه تح ــت ک اس
ــی  ــخنرانان بین الملل ــور س ــا حض ــر و ب دیگ

می شــود. برگــزار 
کاشــفی یــادآور شــد: پیشــنهاد دادیــم 
ــا  ــه و ی ــوع زلزل ــا موض ــا ب ــمینار ی ــن س ای
ــی  ــر بین الملل ــان برت ــا موضــوع کارآفرین ب

ــود. ــزار ش برگ
دو  راه انــدازی  امســال  گفــت:  وی 
ــوان  ــن« و » بان ــان کارآفری انجمــن »جوان
برنامــه داریــم. نیــز در  کارآفریــن« را 

ــال  ــرد، در س ــدواری ک ــراز امی ــفی اب کاش
جــاری مشــکالت پیــش روی ســاختمان 
ــز حــل شــود و  ــی نی ــاق بازرگان ــد ات جدی
عملیــات اجرایــی ایــن پــروزه آغــاز شــود. 
بــه عــالوه ســاختمان فعلــی نیــز بــه عنــوان 
یــک دانشــگاه علمــی کاربــردری و یــا 
ــد  ــه خواه ــه کار گرفت ــی ب ــز آموزش مرک

شــد.
ــه در  ــش از 120 برنام ــرد: بی ــار ک وی اظه
ــی،  ــاری، بین الملل حــوزه اقتصــادی، تج
ــرای  ــی و ... ب ــوزش، عمران ــش، آم پژوه
ســال جــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت
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﴿ رتنم ﴾

محمد لوطیج

مرده اش زیباتر بود

 خسته شدم از بس كه به تعارف مي گویم  شاعر نيستم
پس خرم؟ 

كه این همه از زني كه با روپوش سفيد
و پنج شنبه هاي فرضي

چه فرض هایي... 
به فرض كه این باران بند نياید

چيزي از نيامدنت كه كم نمي شود
تو فقط در چند سطر  )البّته به انتخاب خودت(

دوستت دارمي ته حلقت قرقره مي كني
كه زني با روپوش سفيد

تمام چشم هایش را در سرنگي ریخته در دستش
و هر چه زِن زیبا كه مي دانستم

با روپوش سفيد.
و زن  مرده اش زیباتر بود.

نام تمام خيابان هاي در خواب را مي دانست.
 من به جاي لنِز چشم هایش

لنِز چشم هایش را قورت داده
هی شعر عاشقانه باال می آورم

چند عقربه ي كاغذي چسبانده به صورتم
كه شریك زن بودنش باشم.

 با جماعتي كه درحاشيه ي همين شعر شمالي مي رقصند/باال رفتم
طبل بزرگ زیر پاي چپ!

 در این قسمت باید چراغي/چيزي
ها!  این المپ هاي رنگي را ندیده بودم.

حاال احساس مي كنم به شكل عجيبي شبيه شما شدم
و بوي بازار بابلسر مستم مي كند.
به تاریكي موهایت عادت مي كنم

و كيف دستي ات
كه مثِل سگ كيف مي كند.

واقعًا كه آدم بزرگا جور دیگري عاشق مي شوند
بعد به زور  هم كه شده

عكست را روي صفحه ي ترحيم كيهان.
نه! لطفًا گریه تان را براي ادامه ی همين شعر نگه دارید.
حتمًا باید این خانه آتش بگيرد كه باور كني من بودم؟

اخته اي كور در اندروني شاه عباسي من بودم.
شرطي شده ي تلفن هاي راه دور من بودم.

مصرف كننده ي لب هاي دسِت دوم من بودم.
و بعد چند دانه انار:

دو كيلو انار بهشهر، با نخ قرمز مي بندم به این درخت
كه درست در ميانه هاي دنياي من ایستاده.

)برادر زاده هایم ریسه مي رفتند(
و صبح كه پا شدم          

زنی در بسترم مرده بود
الغرتر از پلنگ صورتي

انگار از بوستان سعدي بيرون پریده باشد
به عّزت و شرف الاله االاهلل

چقدر باید با مهتاب حرف مي زدم
و خواب پري دریایي مي دیدم

الي گوش ماهي هایي كه شكل كوچك شده ي زنم بودند
این همه مهرباني از فرشته ها هم بعيد بود.
همسایه ها هم البد نه ماه را مي شناسند

 نه كوچه اي كه درخت نارنج داشت.

عبدالرضا رادفر ) آرام کرمانشاهی (

هراس سایه 

سایه دارد ، در خودم ، خود را تماشا می كند
جاِی خود را  ، در غيابم ، زود پيدا می كند

سایه ، مثِل عصِر گورستان ، به روی شانه هام 
با درازای َقَدش ، این پا و آن پا می كند 

قارقاِر لحظه هایی ، از كالِغ پير را 
سایه ، در ایواِن ذهنم بی صدا ، جا می كند 

بعد ، خود را ، در شب و باران و ميدان ، می وزد 
سایه ، چترش را به روِی خانه ها وا ، می كند

تازه ، انگار از تماِم كوچه های بی پالک
رِد پاِی روِح خود را ، نيز حاشا می كند

***
پِرت ، پِرِت وحشِت لرزاِن شمعيم از ، هراس
هر زمانی ، سایه چشمش را به ما وا می كند

روح ، تا با خود ، كلنجارش ، ز دسِت سایه هاست
راه را از چاه و خود را ْگم ز دریا می كند

شیروان یاری

زمستان ركوع

بر آستانه
محراب چشم نماز 

ركوع 
به سجده نمی رود كه آذرخش خشم زئوس می غرد 

سجاده را آب می برد
در قوس كيهانی ابروان محرابی

شعر را در رودخانه 
چشمانت

با 
انجيل ناقوس كليسا

تورات كوه طور
اذان مناره مسجد

و لبخند ژكوند در شام آخر به غسل اشك حواریون می شویند
قامت شعر در تابوت تبریزی مرگ می خوابد 

نفس در دهان مكنده سرد گور، مجذورخواب می شود
در جذر برزخ صور اسرافيل صورت به پياله خاک دست می ساید

زمين چرخ، چرخان  به دور ادوار خورشيد، وتر طواف می شود
در این هياهوی جبر، حباب اختيار بغض می تركد

 پلك شمس سرمه فراموشی دیدار را مهمان دو چشم ارغوانی خيس پایيز 
می كند

 كالغ در سياهی آسمان ابری گم می شود
قامت چنار خاطره از قيل و قال زاغان تهی و كاج به تراژدی آن لحظه 

مسدود زمان سبز می خندد
سجده در ركوع زمستان 

زیر آوار بهمن بهار می ميرد

بيست و هفتم فروردین ماه- اتاق تنهایی

معصومه محمدی سیف 

جای تو این جاست
درست در وسط نبض عاشقی

بين موسيقی ناز كالمم
ميان تحریرهای هوای اتاق دلم

بين گلواژه های مخملی خيال شبانه ام

من، خواننده نيستم
اما وقتی تو را می بينم 

جادوی چشمانت، 
 با موسيقی احساس من،

 غوغا می كند
شوق از اسارت دلم آزاد

و من
با گرمای نفس هایت، 

یك شب رویایی را مهتابی می كنم.

این جا، 
فقط جای توست...

شب های بی روزن 
ميان تكرار مكرر ادراک عاشقانه.

دوباره شب شد 
و من خواننده شدم

این جا،
 دیوانگی های یك شاعر كولی، 

فوران كرده...

زبیده حسینی

شرایط، »ادامه« را به تاكيد بر حروفش وادار كرده است
شرایط، جنون را، به مداومت ِ ایزوله  وادار كرده است

نه تو می توانی خواستن را طور دیگر بنویسی 
نه من می توانم، آن گونه با قدم ها بروم 

كه تقسيم ِ روز آسان شود
شرایط ما را به شنيدن وادار كرده است

دچاریم به ناچاری ِ گوش ها
ناچاری ِ چشم ها

به ناچاری ِ این تن كه به رضایت  ِارقام دست می برد در بطن
چهره عوض می كند 

چهره ی چيزها را دچار نخوت دستی می كند كه باید به دهان برسد
به دهان ِ برآمده از جهالت ِ جيب ها

به تعویض سقف ها  
و تعویض ِ بستر دست می برد 

اعتبارات ِ اندک را  
و مراجعه به آنسوی صورت ها را

در خيابانی منتهی به تن می پذیرد 
پذیرفتنی ست آنچه از توّهم ِ لبخند به اشياء خانه منتقل می شود؟!

پذیرشی برابر با تمام شدن در لحظه، مقابلم ایستاده است
كه بگویم: موافقم! 

 این گونه می شود به مرگ لباس دیگری پوشاند
و »به تدریج« را

به گردنبند ِ تازه ات مّتصل كرد 
این گونه است روی دوپا ایستاده ایم

پاکزاد اجرایی

اگر نام تو 
به هر زبانی جاری شود

تا ابد كام اش را تسخير خواهی كرد
چه گاوچرانی در اسپانيا باشد
چه عاشق پيشه ای در پاریس

چه گل فروشی در هلند
چه معلمی در كابل
تا وقتی كه برقع

به چهره كشيده ای و 
آرام از بازار تجریش عبور ميكنی

كسی به راز ما پی نخواهد برد
هنگامی كه دستفروش ها

تو را 
به نام مستعار داد می زنند

داد می زنند

توت هراته  توت هراته

فرناز فرازمند

اي نيز كه ميگذری 
در زیر ترمه تنت 

سرزمين من است  
كه از آن ميروم 

پستی بلندیهاي تنت 
كه از آن ميروی درخاک 

میترسم بخوابم
به خوابم بيایی 

خداحافظی كنی باز 
با چشمهای آبيات 

تمام نكرده باشم كشتی را 

اندوه جفتی ندارد 
كومه میسازد از سرما بر انگشتانم 

آنقدر زیباست كه ديگر پرنده نيست 
بنویسم بيدار میشود 

بنویسم دریا ميخندد به من 
كه چرا در تو شنا ميكردم  

نفس ميكشيدم 
نديدمت حتا 

خوش به حال حتا 
ماهيگيرانی كه دیدهاند 
ساز ميراندی بر توفان 

ای نيز كه ميگذری 
اندوه جفتی ندارد 

رد میشود  
نمیگذرد

ماه 
قایق خالی 

اسب بیسوار  
نيز به من بازرسان

بابک دولتی

غه یریگه هه ر شه و له خه وه یلم دال ديونم
مه رِگ كه لی له ری به ناِن یال ديونم

غه یریگه له بيِن خه وه یِل ِم په ران خه ن
له ئاسمان واراِن خيون و بال ديونم

له یره شوان پيوتركيا  وابرده ی و چی
هه ر كوره ِچم وه باِن زه یو شمشال ديونم

پا نه م له هه ر كوره رِی بی شون و نونی
ِمشتی كوِچگ وه حاِل ناله نال ديونم

وه چه و ِم ئی داره یله ِمشتی چيلِگ ِهشك
ِم شه یو كه الوه له وِر هه ر مال ديونم

ئی خه و په شيوه ده رنيه چودن له چه وه یلم
له یره ئه را هه ر باخه گان وه كال ديونم

نه یری كه سی وه یره جواوی، طاقه تم چی
هه ر كوره ِچم  هه ده مچه وه یِل الل ديونم

»نقِد یک نظربراهنی وپرسشی درمقابل شعرپساشاملویی«

عبداهلل سلیمانی
دکتربراهنــی بیــان تناقض هــا وتضادهــای موجــود درتئــوری 
ــوان  ــه عن ــاملو( ب ــعرنیما وش ــژه درش ــعرمعاصررا )به وی ــِک ش وپراتی
شــعرجدی  روی  بــه  را  راه  می توانــد  کــه  می دانــد  عاملــی 
معاصربازکنــد.وی قصدخــود درنشــان دادن تناقض هــای میــان 
تئــوری وعمــل دموردنیمــا وشــاملورادر راســتای بــرون رفــت 
می دانــد  درشــعرامروز  تــازه  هــای  راه  شعرمعاصروگشــودن 
برســرراه  کــه  ســدهایی  تناقض هــا  ایــن  دادن  بانشــان  کــه  
ــد.براهنی  ــته خواهدش ــود داشته،شکس ــده ووج ــدا ش ــی پی شعرفارس
توانســته  پروانه هــا«  بــه  »خطــاب  کتــاب  نوشــتن  باورداردبــا 
اســت کــه ایــن ســّدها را بشــکند وراه هــای تــازه ای بــرروی 
شــعرجدی معاصرگشــوده اســت.آیا دکتربراهنــی آن گونــه کــه 
خودمی گویدتوانســته این کارانجــام دهد؟تردیــدی نیســت کــه 
اشــعاربراهنی باشعرشــاملویی ازحیــث فــرم وزبــان ندارد.ولــی 
آیانتیجــه ی کار یکی اســت؟ آیــا بــا نشــان دادن تناقــض بیــن 
تئــوری وپراتیک)=عمــل( در شــاملو، توانســت تحــوِل شــگرفی 
درشعرغیرشــاملویی ایجادکنــد؟ و خروجــی کاربراهنی چــه بود؟حال 
ایــن وضعیــت رابــا خــود شــاملو نســبت بــه نیمــا مقایســه کنیــم نتیجــه 
متفــاوت ازکاری اســت کــه براهنــی کــرده اســت.با آن کــه شــاملو 
ــم  ــاورد وحدودنی ــان نی ــه نیمارابرزب ــش ب ــی اعتراض ــول براهن ــه ق ب
قــرن  ،ســر یــک اختــاف تئوریــک بانیما)اســتادمورداحترام شــاملو( 
ســکوت کــرد وبرزبــان نیــاورد تاســال ها پــس ازفــوت نیمــا کــه بــه 
گفتــه براهنــی ســرانجام ایــن ســکوت شــاملورا چنــان بــه درد آورد 
که ۴۶ســال بعدبــه زبــان مــی آورد. اوایرادشــاملوبرنیماراواردمی داند 
ــه  ــرد چ ــاپ می ک ــرادش راچ ــان ای ــاملوهمان زم وباوردارداگرش
ــه نفــع شــعرمعاصرتمام می شــد. اتفاق هــا کــه می افتادکــه همگــی ب

از ایــن  روی براهنــی دیگرجایــز نمی دانددراین جــا نســبت بــه 
ــد  ــه شــاملو را حــق خودمی دان شاملوســکوت کنــد و ایرادگرفتــن ب
ــه ایــن ایرادهــا  ــه هــا ب ــه پروان کــه بخشــی ازموخــره ی خطــاب ب
شــاملومطرح  خودرابــه  ایرادهــای  اســت.براهنی  پرداختــه 
رامــی  تناقض هــا(  براهنــی  بیــان  ایرادها)بــه  می کندبیشــتراین 
ــه  ــتگی اثرب ــزاره برشمرد)وابس ــطرودرقالب چندگ ــوان درچندس ت
بیــرون ازشــعر.دراختیارگرفتن شــعر بــرای چیــزی غیرازشــعر.ارجاع 
بــه بیــرون شــعر.مقدم داشــتن شــئ برکلمــه وکلمــه رادرخدمت شــئ 
ــعرهایی  ــعرهای شاملو،ش ــن ش ــی می گویدزیباتری گرفتن.و...(براهن
ــت  ــرده اس ــل ک ــه ی خودعم ــاف گفت ــاملودرآن ها خ ــتندکه ش هس
یاشــعرهایی هســتند کــه درآنهــا کلمــات انتقــال معنــی نمــی 
ــرده  ــت پ ــت،معانی راپش ــه اس ــن رفت ــی ازبی ــه کل ــت ب کنند،روای
نگــه داشــته ،اشــعاری کــه تنهــا زبانیــت زبــان مطــرح بــوده ودرکل 
آنجــا هاکــه شاملوشــگردهای موردنظربراهنــی رادرشــعرخودرعایت 
ــا جاهایــی  ــد وی ــق کن کــرده اســت توانســته شــعرهای زیبایــی خل
کــه شــاملوخاف نظرخود)ناخــودآگاه( عمــل کــرده است،توانســته 
شــعرهای نابــی بیافریند.نتیجــه آن کــه ایــن موخــره بــه مــا 
ــا  ــام نقص ه ــه تم ــم ب ــاملو هه ــاف ش ــتادبراهنی خ ــه اس می گویدک
ــاملوکاملن آگاه  ــی ش ــعرپیش ازخودیعن ــای ش ــتی ها وچالش ه وکاس
ــه  ــت، ب ــوده اس ــن ب ــرای خودشاعرروش ــئله ب ــورت مس ــت، ص اس
قــول خــودش شــعرغرب رابــه ویــژه شــعرجدیدغرب رابــه صــورت 
آکادمیــک آموخته وبهتــراز نیمــا وحتــی شــاملو می شناختم«،توانســته 
حــال خــود رانســبت بــه گذشــته شــرح دهد،دوگانگــی محتــوا وفرم، 
ســوژه وابــژه ،کلمــه وشــعر را نپذیرفتــه وشــاعری کــه مقاطــع بحران 
ــک  ــن تفکرتئوری ــاف بی ــی ازاخت ــای ناش ــه وتضاده ــا را دریافت ه
وعمــِل خاقــه رادرک کــرده وصــورت قضیــه را بــه صــورت 
ــی معاصرتســلط  ــه هــای ادب ــه تمــام نظری ــک حــل کــرده وب تئوری
وشــناخت کامــل داشــته اســت حــال بایــد گفــت براهنــی شــاعر بــا 
وجودتمــام ایــن آگاهی هــا چــه انــدازه توانســته اســت تئــوری بــه 
نفــع عمــل وخاقیــت شــعر بهــره ببــرد؛ یعنــی توانســته شــعرخوب)به 
تعریــف براهنــی یعنــی شــعری کــه خودبیــان شــاعری را درهرنوبــت 
اجرایی،بــا اجــرای خودبشــکند وتعریــف کندودرخدمــت هیــچ چیــز 
،جزخــودش نباشــدو...( بســراید؟آیا براهنــی توانســته اســت باوجــود 
ــاملو  ــوده وش ــا برخوردارب ــه ازآنه ــی ک ــن امتیازات ــام ای ــتن تم داش
ــعرچاپ  ــه ش ــن مجموع ــب بوده،چندی ــی نصی ــا ب ــران ازآنه ودیگ
ــدام  ــوده ک ــازات ب ــن امتی ــه فاقدای ــاملو ک ــا ش ــاس ب کند؟درقی
یــک توانســته دربعــد عمــل وخاقیــت بیشــترین دســتاوردرا داشــته 
ــه  ــی راتجرب ــه طورطبیعــی شــعرامروز کــه براهن باشــند؟ ازطرفــی ب
کــرده ویــا شــاگردانی کــه مســتقیم درمحضربراهنــی اســتفاده 
کــرده انــد ونیزمباحــث تئوریــک براهنــی وســایرنظریه هــای 
ــا دوره  ــه ب ــت درمقایس ــوددارد می بایس ــر را درکنارخ ــی معاص ادب
ــته  ــد داش ــده ای بای ــره کنن ــکوه خی ــد وش ــای دیگربیشتربدرخش ه
باشــد.قضاوت کــردن درایــن موردخودنیازمنــد دقــت وواکاوی 
دقیــق شــعرچنددهه اخیراســت.یکی ازگرفتــاری هــای وحتــی 
چالــش هــای شــعرامروز کــه افــرادی چــون اســتادبراهنی را پیــش 
ــا نیازهــای عاطفــی وذوقــی  روداشــته ایــن اســت کــه شــعرامروز ب
مــردم وحتــی خودشــاعرانی کــه عملــن درگیــرآن هســتند ســنخیت 
ندارد.بــه زبــان ســاده  مخاطــب امــروز خودرابــا شعرشــاعران دوره 
ــرا  ــاع می کند.زی ــعر،ار واقن ــای دیگرش ــبک ه ــا س ــای دیگروی ه
ــاالت  ــات وح ــت ودرلحظ ــش نیس ــخ گوی تقاضاع های ــن شعرپاس ای
ــعردیگری  ــه ش ــی ب ــات روح ــی وخلجان ــی وعاطف ــف احساس مختل
ــی  ــعربه اولذت ــن ش ــاس می کندای ــده امروزاحس ــاه می برد.خوانن پن
وبیگانــه  غریــب  وروحــی اش  درونــی  عوالــم  وبــا  نمی دهــد 
است،احســاس یگانگــی ونزدیکــی بــا مجموعــه هــای شعرپساشــاملوی 
ــرده و آن هــا را زمزمــه  ــاه ب ــه شــعرهای شــاملو پن ــد وهنوزب نمی کن
می کنــد. شــگفت آنکــه امــروز در فضاهــای مجــازی می بینیــم 
ــتند و  ــاملویی هس ــه دارشعرپساش ــه داعی ــاعرانی ک ــی خودش ــه حت ک
ــه شــعرپیش ازخــود  ــان وزبانیــت دارد ب ویاشــعریی کــه دغدغــه زب
وغیرازخودپنــاه می برنــد درمناســبت هــا وشــرایط مختلــف ســطرها 
ویــا بندهایــی ازآن اشــعار را درصفحــه خــود و یــا درپیشــانی 
شعرپسامدرن،شــعرمتفاوط  شــعرزبان،  می آورنــد.  مطالــب خــود 
ویــا دیگرنام هایــی کــه امثــال آقــای باباچاهــی بــرآن نهــاده 
انــد درصحنــه ی زندگی،احســاس، عواطــف وعوالــم مخاطــب 
ــوان  ــعر باهرعن ــوع ش ــن ن ــرا ای ــت زی ــب اس ــب وغری ــروز غای ام
ونامی)پســامدرن و...( بــا انســان ایرانــی امــروز کــه می شناســیم بیگانــه 
ویادرامتــدادآن  اســت.گویا شــعرامروزادامه ســنت شعرفارســی 
نیســت وازدرون آن ســربرنیاورده است.ســنتی کــه دردل خــود 
دههــا شــاعری را پرورانــده کــه درعیــن حــال هیــچ کــدام 
ــاری  ــن گرفت ــته ودرعی ــی را نداش ــاره براهن ــازات مورداش ازامتی
ــه  ــده اند.ب ــعری آفری ــاهکارهای ش ــوری وعمل،ش ــات درتئ وتناقض
ــعرامروز،خالی  ــی ش ــت وبیگانگ ــن غرب ــیل ای ــنه ی آش ــن پاش نظرم
ــعرامروز  ــت .ش ــانی اس ــی وانس ــه ی ایران ــاس وعاطف ــودن ازاحس ب
شــعری اندیشــیده وحســاب شــده  است.شگردمحوراســت ونتیجــه ی 
آگاهــی وتعمــد وعقانیت.علــت اصلــی وچالــش بــزرگ ایــن اســت 
ــاعرزایمان  ــاملو ،ش ــول ش ــه ق ــه ب ــت ک ــعری نیس ــعر ش ــن ش ــه ای ک
نمی کنــد،دردرون شــاعرنطفه نمــی بنــدد، حاصل«نبوت«نیســت.

ایــن گونــه نیســت کــه شــاعرناگهان دردش بگیرد.کــودکِ  ناخوانده 
نیســت.حاصل آگاهــی اســت وکوشــش شــاعر.ناگهان ازاعمــاق درون 
ــا  ــده ت ــه ازدل برنیام ــان عام ــربرنیاورده.به بی ــودآگاه شاعرس وناخ
بــر دل بنشــیند.امروز بهتریــن شــعرهای خودبراهنــی وشــاعران 
پساشــاملویی آنهایی ســت کــه حاصــل همــان شــرایط وحــس 
ــه زایمــان کــرده  اســت وهمــان  ــه تعبیرب وحالی ســت کــه شــاملو ب
ــاس  ــور واحس ــه ی ش ــی دارندونتیج ــه ای عاطف ــه زمین ــی ک های
مخاطــب  درمجموعــه ی  نمونــه  هســتند.برای  عاطفــه  وغلیــان 
اجبــاری آقــای شــمس آقاجانــی، زیباتریــن شــعرها آن هایــی هســت 
ــا را  ــن ه ــاعرهم همی ــت وخودش ــان اس ــل زایم ــن حاص ــه واقع ک
ــت  ــورت اس ــن ص ــه همی ــم ب ــاعران دیگره ــت دارد ودرشعرش دوس

ــد. ــی می کن ــب را طوالن ــای دیگرمطل ــه ه آوردن نمون

عبداهلل سلیمانی شاعر منتقد نقد براهنی موخره شعر-امرو
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گفتگو با اردشیر پژوهشی
تهیه و تنظیم : گلرخ حاجی رضا

............................................................................
اردشــیر پژوهشــی متولــد1350  کرمانشــاه،  دانــش 
آموختــه ی دانشــگاه هنــر تهــران در رشــته ی 
ــت در  ــر فعالی ــاوه ب ــت. ع ــری اس ــاط تصوی ارتب
ــاالن و  ــازی،از فع ــم س ــک و فیل ــه ی گرافی زمین
پژوهشــگران حــوزه ی هنرکــودک و طــراح و 
مــدرس دوره ی جامــع تربیــت مربــی هنرکــودک 
ــه  ــروز زلزل ــس از ب ــت. وی پ ــر اس ــگاه هن دردانش
ــای  ــه ه ــن خان ــوت کمپی ــه دع ــور ب ــرب کش درغ
فرهنــگ وهنــر کارگاه هــای مهــارت افزایــی 
ــی و  ــران را طراح ــودک در بح ــر ک ــان هن مربی
ــاه و  ــاتید در کرمانش ــی از اس ــی گروه ــا همراه ب

ــد.  ــاب برگزارکردن ــرپل ذه س
...........................................................................

ــر و  ــه هن ــع ب ــد راج ــم اول بای ــی کن ــر م 1-فک
فلســفه ی آن پرســید اینکــه هنــر و کار هنــری چــه 
ــرایط  ــه در ش ــد  ک ــی کن ــان م ــه  انس ــی  ب خدمت

ــود؟ ــی ش ــه م ــکار گرفت ــم ب ــی ه بحران
ــر  ــی بش ــری در زندگ ــر وکارهن ــه هن ــی را ک نقش
ایفــا مــی کنــد نمــی تــوان بــه ســادگی بیــان کــرد 
چراکــه هنــر و کارهنــری در زمــان هــای مختلــف 
وبنــا برشــرایط وموقعیــت بــه صــورت هــای 
ــا کارکــرد و اهــداف بســیار متنوعــی  گوناگــون، ب
ــت. از  ــرده اس ــدا ک ــود پی ــان نم ــی انس در زندگ
ــل در  ــق، و کام ــی مطل ــه ی تعریف ــن رو ارائ همی
ــدون شــک  ــر ممکــن نباشــد ب ــاره اگــر غی ــن ب ای
بســیار دشــوارخواهد بــود. امــا آنچــه کــه روشــن و 
قطعــی اســت ایــن اســت کــه هنــر و فعالیــت هــای 
هنــری بشــر بــا تمــام گوناگونــی و تغییروتحوالتــی 
ــک  ــدون ش ــت ب ــته اس ــخ داش ــی تاری ــه در ط ک
پاســخی اســت بــه نیــاز انســان. نیــازی کــه در هــر 

ــود را دارد.  ــاص خ ــکل خ ــان  ش زم
بــه همیــن دلیــل مــی بینیــم کــه هنــر و کارهنــری 
ــه ی  ــرای تخلی ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــی ب درجای
ــی  ــوان راه ــه عن ــر ب ــای دیگ ــات و درج هیجان
ــب در  ــن ترتی ــه همی ــاط، و ب ــراری ارتب ــرای برق ب
ــری  ــای دیگ ــش ه ــر نق ــای دیگ ــکان ه ــان وم زم
ایفــا مــی کنــد ماننــد بیــان آرزوهــا، بیــان اندیشــه 
یــا احســاس، جــادو، تزییــن، فضایــی بــرای تجلــی 
ــادت و  ــرای عب ــی ب ــی راه وروش ــات و حت تخی
انجــام مناســک آیبینــی همانطــور کــه گفتــه شــد 
در تمــام  ایــن صــورت هــا و اشــکال، آنچــه کــه 
واضــح اســت هنــرو فعالیــت هنــری انســان از نیــاز 

ــرد. ــی گی او نشــات م
در شــرایط بحرانــی هــم بشــر براســاس نیــاز 
ــی  ــیده م ــری کش ــت هن ــر و فعالی ــمت هن ــه س ب
شــود. چراکــه یکــی از کارکردهــای مهــم هنــر و 
فعالیــت هنــری ایجــاد تعــادل در انســان اســت و از 
نشــانه های بحــران در انســان عــدم تعــادل اســت. 
ــر بزرگســال  ــا هن ــی ب ــر کــودک چــه تفاوت ۲. هن
از  را  ایــن دو مقولــه  تــوان  دارد و آیــا مــی 
ــر  ــی هن ــای کل ــی ه ــت؟ ویژگ ــس دانس ــک جن ی

ــت؟                                                                                                                          ــودک چیس ک
ــه  ــو ب ــن گفتگ ــم در ای ــی خواه ــازه م ــن اج م

جــای ترکیــب واژگانــی  »هنِرکــودک« ازعبــارت  
»فعالیــِت هنــری کــودک« اســتفاده کنیــم چــون 
ــر  ــی گ ــودک » تداع ــی »هنِرک ــب واژگان ترکی
معنایــی اســت کــه ارتبــاط درســتی بــا آنچــه کــه 
ــفانه  ــدارد. و متاس ــد ن ــی ده ــام م ــودک انج ک
همیــن ترکیــب وآزگانــی و چنــد ترکیــب  مشــابه 
جریــان فعالیــِت هنــری کــودکان را تــا حــدودی 
از مســیر اصلــی اش خــارج کــرده و بــه بــی 
ــر  ــاله منحص ــن مس ــه ای ــت. البت ــانده اس ــه کش راه
ــام  ــبت در تم ــه نس ــه ب ــت بلک ــا نیس ــور م ــه کش ب
ــا قیــد ایــن اصــاِح  کشــورها دیــده مــی شــود. ب
ــاید  ــت ش ــد گف ــخ بای ــم، در پاس ــا مه ــک ام کوچ
ــت  ــرو فعالی ــودکان باهن ــری ک ــت هن ــابه فعالی تش
هنــری بزرگســاالن درصــورت ظاهــری کاری 
اســت کــه انجــام مــی شــود امــا ازجهــت ماهیــت، 

ــد. ــیارمتفاوت ان ــرد بس ــدف و کارک ه
ــخص  ــور مش ــه ط ــودکان )ب ــری ک ــت هن فعالی
درزمینــه ی ترســیم( بــا هــدف تولیــد اثِرهنــری و 
ــون  ــان پیرام ــای جه ــی پدیده ه ــی بازنمای ــا حت ی
شــروع نمــی شــود؛ بلکــه بــه صــورت کامــا اتفاقی 
ــه مــرور و  و بــی هــدف آغــاز مــی شــود ســپس ب
ــیری  ــی را درمس ــل مختلف ــال مراح ــد س ــی چن ط
معیــن طــی مــی کنــد. فعالیــت ترســیمی کــودکان 
درهــر مرحلــه ازعلــت، انگیــزه ویــا هدفــی 
ــب از  ــن ترتی ــه همی ــود؛ ب ــی ش ــی م ــاص ناش خ
ــه  ــر مرحل ــم در ه ــرم ه ــری و ف ــکِل ظاه ــر ش نظ
امــا  داراســت.  را  ویژگی هــای خــاص خــود 
فعالیــت هنــری در بزرگســاالن ازابتــدا مشــخصا بــا 
هــدف تولیــد اثــر هنــری شــروع مــی شود،شــکل 
مــی گیــرد و پیــش مــی رود.در ایــن مقولــه آنچــه 
بســیاراهمیت دارد و بایــد بــرآن تاکیــد کــرد 
ــیم  ــته باش ــاد داش ــه ی ــه ب ــه همیش ــت ک ــن اس ای
»درفعالیــت هنــری کــودکان فراینــد مهــم اســت 
ــودک  ــه ک ــس کاری ک ــی نف ــول » یعن ــه محص ن
ــی  ــه ای ــه نتیج ــت دارد ن ــد اهمی ــی ده ــام م انج
ــم؛  ــی بینی ــی م ــوان نقاش ــه عن ــذ ب ــه روی کاغ ک
فراینــِد انجــام فعالیــت هنــری مــی توانــد از نظــر 
ذهنــی و شــخصیتی تاثیــرات ســازنده و بســیار 
ــن آن  ــد، وای ــته باش ــودک داش ــر ک ــی ب مطلوب
فعالیت هنری کــودکان  در  کــه  اســت  چیــزی 
اهمیــت دارد در واقــع نتیجــه و ثمــره ی فعالیــت 
ــه در و  ــری؛ بلک ــه در اثرهن ــودکان را ن ــری ک هن
جــود آن هــا بایســتی جســتجو کــرد. امادردنیــای 
ــل  ــه اص ــت بلک ــد نیس ــل برفراین ــاالن اص بزرگس
محصــول  اینجــا  و  اســت  تولیدمحصــول  بــر 
بینیــد   مــی  کــه  همانطــور  اثرهنــری.  یعنــی 
ــت  ــودکان باهنروفعالی ــای ک ــری دردنی فعالیت هن
ــیارمتفاوت اســت  ــای بزرگســاالن بس ــری دردنی هن
کــه پرداختــن بــه تمــام وجــوه آن در حوصلــه ی 

ــت...  ــو نیس ــن گفتگ ای
ــی  ــه یک ــم ک ــول کنی ــر قب ــم.... اگ ــه ممنون 3 . بل
از کارکردهــای هنــر درمــان اســت،  یــک مربــی 
هنــر کــودک چگونــه مــی توانــد آن را بــه 

ــد؟ ــتفاده کن ــرد و از آن اس ــت بگی خدم
ــا  ــه طــور طبیعــی تقریب ــی، ب ــع وجــه درمان درواق
ــت؛  ــه اس ــودک نهفت ــرِی  ک ــت هن ــام فعالی در تم
ــا  ــال ی ــه ذغ ــک قطع ــودک ی ــی ک ــی وقت یعن
گــچ را برمــی دارد و بــدون هیــچ هدایــت و 
ــر روی  ــی ب ــه نقاش ــاعتی ب ــی س ــی خاص راهنمای
ســطح زمیــن یــا دیــوار مشــغول مــی شــود خــواه 
ناخــواه نوعــی تخلیــه ی هیجانــی، رویــا پــردازی 
وبیــان درونیــات روی مــی دهــد کــه قطعــا از نیــاز 
طبیعــی کــودک سرچشــمه گرفتــه اســت. و چــون 
بــه ایــن نیــاز پاســخ مطلــوب داده مــی شــود قطعــا 
ــا  ــری ایف ــش موث ــودک نق ــی ک ــادل درون در تع
مــی کنــد. کافــی اســت مربــی هنــر بــه ایــن وجــه 
ــه ی  ــد و زمین ــری آگاه باش ــت هن ــوه فعالی از وج
ــن  ــت ای ــری و حرک ــکل گب ــرای ش ــب را ب مناس

ــد. ــان فراهــم کن جری
 امــا اینکــه بخواهیــم بــه فعالیــت هنــری کــودک 
ــیم  ــی ببخش ــت درمان ــد جه ــورت هدفمن ــه ص ب
ــش  ــد دان ــت و نیازمن ــری اس ــه ی دیگ ــب قص خ
ــی  ــک مرب ــه ی ــه ک ــر از آن چ ــی فرات و تخصص
هنرکــودک بــه طورمعمــول مــی دانــد. در رونــد 
ــکل و  ــا مش ــاله ی ــتی مس ــدا بایس ــی ابت ــر درمان هن
ــتی  ــاری بایس ــت بیم ــایدبتوان گف ــواردی ش درم
ــپس  ــود، س ــخیص داده ش ــص تش ــط متخص توس
ــرایط و  ــودک ،ش ــای ک ــی ه ــا ویژگ ــب ب متناس
ــی  ــا روش های ــذار روش ی ــر گ ــل اث ــایر عوام س
ــود... ــراء ش ــز و اج ــاب، تجوی ــان انتخ ــرای درم ب
بــه همیــن دلیــل هنــر درمانــی معمــوال تحــت نظــر 
ــی از  ــه یک ــود ک ــی ش ــام م ــن  انج ــم متخصصی تی
ــر  ــی هن ــک مرب ــد ی ــا بای ــن قاعدت ــن متخصصی ای
باشــد؛ البتــه مربــی هنــری کــه از تجربــه و دانــش 
کافــی بــرای حضــور در تیــم تخصصــی برخــوردار 

ــد.  باش
ــرح  ــی  ش ــر درمان ــاره ی هن ــتر درب ــی بیش 4- کم

ــد ...؟ ــی دهی م
بلــه، خواهــش مــی کنــم. از یــک منظــر مــی توان 
گفــت هنردرمانــی، پدیــده ی نوظهــور و تــازه ای 
ــری را  ــت هن ــرو فعالی ــی هن ــه درمان ــت؛ وج نیس
بشــر ازهزاره هــا پیــش تــر کشــف کــرده وبــه کار 
بســته اســت. چنانکــه تــداوم آن را در زمــان فعلــی 
نیزمــی تــوان درآداب و رســوم برخــی ازقبایــل و 
اقــوام دیــد. نمونــه ی بــارز وبســیار شــناخته شــده 
ی آن در فرهنــِگ اقــواِم ایرانــی » مراســِم زار« در 
ــه  ــر ازجمل ــق دیگ ــت. در مناط ــران اس ــوب ای جن
ــز اســتفاده از موســیقی و  ــران نی ــی ای مناطــق غرب
آواز بــرای کاهــش آالم ودردهــای روحــی افــراد 
مصیبــت زده نمونــه هــای توجــه برانگیــزی از 

کارکردهــای درمانــی هنرمــی توانــد باشــد.
درطــول تاریــخ اندیشــمندان و فیلســوفان فراوانــی 
هــم نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه  ویــژه داشــته 
ــا عنــوان کاتارســیس  ــه ارســطو کــه ب ــد  ازجمل ان
ــا  ــد .ام ــی کن ــاد م ــی«از آن ی ــش روان ــا  »پاالی ی
کاربــرد علمــی یــا روان شناســانه ی هنــر بــه 
ــد  ــان هدفمن ــرای درم ــی ب ــا روش ــزار ی ــه اب مثاب
ــار  ــن ب ــاال اولی ــروزی احتم ــکل ام ــه ش ــراد ب اف
ــد   ــد فروی ــه وســیله ی دانشــمند مشــهور  زیگمون ب
ــکاوی در  صــورت گرفتــه و در ادامــه، هنــر و روان
یــک رابطــه ی متقابــل و تکمیــل کننــده زمینــه ی 
پیدایــش  »هنــر درمانــی« را فراهــم کــرده انــد و 
بــه مــرور آن را در شــاخه هــای مختلــف گســترش 
داده انــد. البتــه ســیر رد و گســترش هنــر درمانــی 
ــگران  ــن و پژوهش ــه دارد و محقیقی ــان ادام همچن
ــه  ــتاوردجدیدی را ب ــه  دس ــن زمین ــر روز در ای ه

جهــان عرضــه مــی کننــد.
5- بــا توجــه بــه اهمیــت و کارکــرد هنــر، فعالیــت 
ــه  ــی، چگون ــر درمان ــه ی هن ــری و مقول ــای هن ه
مــی توانیــم از ایــن امــکان بــرای کاهــش آســیب 
هــای وارد شــده بــه  کــودکان بحــران زده 
ــه  ــودکان زلزل ــورد ک ــا در م ــم؟ مث ــتفاده کنی اس

زده؟ 
ــر  ــای هن ــت ه ــر و فعالی ــری از هن ــره گی در به
ــرای کاهــش آســیب هــای ناشــی از بحــران  ی ب
قطعــا اولیــن مســاله ای کــه بایــد حــل شــود مســاله 
ی نــوع نــگاه مدیــران و مــردم بــه ایــن موضــوع 
ــه نظــر مــی رســد بخــش  اســت متاســفانه هنــوز ب
ــا  ــتان ه ــد دراس ــران ارش ــردم ومدی ــادی از م زی
انجــام فعالیــت هنــری درشــرایط بحــران   را یــک 
امــر تشــریفاتی وغیــر ضــروری مــی داننــد. حتــی 
ــم  ــی را ه ــاوره و روانشناس ــات مش ــه ی خدم ارائ
جــدی نمــی گیرند؛امــا درکشــورهای توســعه یافته 
ــازی  ــاز س ــوازات ب ــه م ــران، ب ــروز بح ــس از ب پ
خانــه هــای آســیب دیــده و تامیــن نیازهــای 
مــادی مــردم بــه صــورت جــدی بــه ترمیــم 

آســیب هــای روحــی روانــی وارد شــده بــه افــراد 
پرداختــه مــی شــود. متاســفانه فقــدان و یــا کاســتی 
ــی  در  ــاوره و روانشناس ــی مش ــای تخصص ــم ه تی
منطقــه کامــا محســوس اســت .  مســولین عــاوه بر 
فراهــم کــردن ایــن امکانــات مکلــف اندبــا آگاهی 
ــه مراجعــه و دریافــت مشــاوره  بخشــی  مــردم را ب
کنند.کوتاهــی   ترغیــب  و  تشــویق  الزم  هــای 
مدیــران و متاســفانه عــدم توجــه خــود مــردم  بــه 
ــادی را   ــت زی ــز و درش ــکات ری ــر،  مش ــن ام ای
ســبب شــده اســت. کــه بــه صــورت هــای مختلــف 
در جریــان زندگــی روزمــره ی مــردم شــاهد آن 
هــا هســتیم. افســردگی، پرخاشــگری، برخوردهــای 
لفظــی و حتــی فیزیکــی، رفتارهــای عصبــی ،تــرک 
تحصیــل، عــدم توانیــی کنتــرل خشــم، گرایــش بــه 

ــتند.  ــوارد هس ــن م ــان و... از ای عصی
پــس مــی تــوان گفــت در قــدم اول  بایــد واقعــا 
ــذا،  ــط غ ــردم فق ــاز م ــه نی ــیم ک ــن باوربرس ــه ای ب
پتــو، چــادر وســایر کمــک هایمــادی نیســت بلکــه 
بــه همــان میــزان و بلکــه بیشــتر بــه امــداد رســانی 
ــی  ــای روانشناس ــاوره ه ــت مش ــی و دریاف فرهنگ
ــه وجــود  ــاور ب ــن ب ــی کــه ای ــد. هنگام ــاز دارن نی
آمــد تربیــت و تامیــن نیــروی انســانی متخصــص در 
ــه  ــه برنام ــرد و در ادام ــی گی ــرار م ــتور کار ق دس
ــام  ــرای انج ــه ب ــازمان یافت ــد و س ــزی هدفمن ری
ــردم .... در  ــه م ــات ب ــه ی خدم ــور و ارائ ــن ام ای
غیــر ایــن صــورت متاســفانه اوضــاع بهتــر نخواهــد 

شــد. 
۶.بعــد از زلزلــه ای کــه در کرمانشــاه رخ داد گروه 
ــی و گــروه  هــای مختلــف از ســازمان هــای دولت
هــای داوطلــب مردمــی و حتــی برخــی افــراد بــه 
ــر  ــه زده حاض ــق زلزل ــخصی در مناط ــورت ش ص
شــدند و بــه ارائــه ی خدمــات گوناگــون فرهنگــی 
ــه  ــا را چگون ــت ه ــن فعالی ــد ای ــری پرداختن و هن

ارزیابــی مــی کنیــد.
بلــه درســت اســت بســیاری از گــروه هــا و افــراد 
بــه شــکل هــای مختلــف تــاش کردنــد خدماتــی 
ــن  ــک ای ــک ت ــد از ت ــدا بای ــد، ابت ــه کنن را ارائ
عزیــزان قدردانــی کــرد و بردســتان پــر مهرشــان 
ــم  ــه علیرغ ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــه زد ام بوس
ــه  ــا نهفت ــت ه ــن فعالی ــس ای ــی در پ ــن نیت حس
ــی  ــی کاف ــدم آگاه ــد گفتع ــفانه بای ــت متاس اس
ــز  ــی نی ــیب های ــی آس ــت حت ــن اس ــی ممک گاه
بــه افــراد وارد کنــد. اولیــن ایــرادی کــه بــه ایــن 
ــت  ــه تح ــت ک ــن اس ــت ای ــا وارد اس ــت ه فعالی
ــه  ــدون وب ــده ی م ــی ش ــه ی کارشناس ــک برنام ی
ــد. در  ــی آین ــراء درنم ــه اج ــگ ب ــورت هماهن ص
واقــع هــر گروهــی آن چــه را کــه فکــر مــی کنــد 
صحیــح اســت انجــام مــی دهــد و کاری بــا دیگــر 
ــاه  ــت هــای کوت ــیاری فعالی ــدارد بس ــا ن گــروه ه
مــدت و حتــی گاه یــک روزه ای ارائــه کــرده انــد 
کــه بــدون توجــه بــه زمینــه هــای قبلــی وبــدون 
عنایــت بــه اثــرات بعــدی انجامشــده ومــی شــوند. 
درحالیکــه در چنیــن شــرایطی فقــط برنامــه هــای 
ــا   ــی وب ــم تخصص ــور تی ــا حض ــده ب ــی ش طراح
ــن، و  ــش معی ــت پوش ــروه تح ــا گ ــدد ب کاِرهدفمن
در درازمــدت ممکــن اســت نتیجــه بخــش باشــد. 
ــا اثــری از چنیــن فعالیتــی دیــده نمــی  کــه تقریب

شــود.
7- و کام پایانی شما...

بروززلزلــه ، طوفــان و ســیل را نمــی تــوان متوقــف 
کــرد، امــا مــی تــوان بــرای مواجهــه بــا آن  خــود 
را آمــاده کــرد... از مدیــران و مــردم مــی خواهــم 
مثــل گذشــته بعــداز مدتــی دوبــاره همــه چیــز را 

فرامــوش نکننــد ... تــا دوبــاره غافلگیــر نشــویم ..
8- سپاسگزارم....

من هم ازشما  ممنونم.... خسته نباشید.

                                                                                                                       پایان

نقش واهمیت هنر و فعالیت هنری کودکان درشرایط بحران ﴿احساس شاعر﴾
عبدالرضا قنبری

خانم الینور فارجون ،شاعر امریکایی می گوید:
»شــعر چیســت یــا کــه مــی دانــد؟ شــعر گل ســرخ نیســت،عطر گل ســرخ اســت. 
ــت.من  ــت،آوای دریاس ــا نیس ــت. دری ــمان اس ــنایی آس ــت، روش ــمان نیس آس
نیســت،چیز هایــی اســت کــه مــرا مــی ســازد. دیدن،شــنیدن و احســاس کــردن 
اســت کــه نثــر نمــی توانــد آن را عرضــه کند،واگــر بپرســیم کــه چیست،پاســخ 

ایــن اســت،که مــی دانــد؟«
ــوم  ــف مفه ــرای تعری ــا ب ــاش ه ــا ت ــه اند،ام ــعر پرداخت ــف ش ــه تعری ــیاری ب بس
انتزاعــی و حتــا مبهــم شــعر،با همــه ی هنرمنــدی و زیبایــی هــا در بیان،نتیجــه در 

خــور و جامــع و کاملــی در پــی نداشــته اســت.
شــاعر در گــردش مــداوم و آزادانــه ی خیــال و در مســیر پــر پیــچ و خم احســاس 
ــه  ــی ب ــردم عــادی دســت یاب ــرای بســیاری از م ــد کــه ب ــه چــه دســت مــی یاب ب
آن امــکان پذیــر نیســت؟ شــاعر بــا همــان اشــیایی زندگــی مــی کنــد کــه مــردم 
عــادی بــا آن ســرو کار دارنــد. امــا شــاعر بــا احســاس و شــور و شــوق بیشــتری 
از هســتی بهــره ور مــی شــود و جهانــی را مــی آفرینــد کــه همــه آرزومنــد آننــد. 
اشــیا نــام دیگــری مــی گیرنــد و احساســات عمیــق ترخــود را نشــان مــی دهنــد. 
مایــا کوفســکی شــاعر روســی مــی گوید:«شــعر یعنــی ســفر بــه کشــوری سراســر 
ــو در  ــی ن ــت کلمات ــفر هاس ــن س ــان ای ــه ارمغ ــه ک ــتی آنچ ــناس.« و براس ــا ش ن

جماتــی دلنشــین و ورای عــادت ماســت.
ژان پــل ســارتر برایــن بــاور بــوده اســت که؛«فقــط بــا احساســات مــی تــوان زیبــا 
آفریــد.« هرچــه احساســات انســان تیــز تــر و ســمباده خــورده تــر باشــد، آینــه ای 

شــفاف تــر و غمازتــر خواهــد بــود.
آینه ات دانی چرا غماز نیست    زان که زنگار از رخش ممتاز نیست

)مولوی(
ــه  ــون آین ــا را چ ــعر ه ــن ش ــد:« جوانمردا!/ای ــی گوی ــی م ــات همدان ــن القض عی
دان!/ آخر،دانــی کــه آینــه را صورتــی نیســت،در خــود. امــا هرکــه نگــه 

کند،صــورت خــود را توانــد دیــدن....«
ــاس و ادراک  ــا را احس ــه آن ه ــی پردازد،بلک ــیا نم ــاهده اش ــه مش ــا ب ــاعر تنه ش
مــی کنــد و بــا زبانــی عاطفــی در قالــب زبــان معرفــی مــی کند.هرچــه احســاس 
اش قــوی تــر باشــد ،بیانــش زیباتــر خواهــد بود.بــرای همیــن اســت کــه  مــردم 
ــا  ــی ب ــای زندگ ــفاف زوای ــن وش ــان روش ــد. بی ــی دارن ــعر انتظارات ــاعرو ش از ش
زیباتریــن واژه ها.وایــن مقصــود تنهــا بــا قــوی تــر شــدن احســاس بــرای شــاعر 

ــر نیســت.  امــکان پذی
نصرت رحمانی ، شاعر معاصر، می گوید:

بــا قوافی/چهــار پایــه ای خواهــم ســاخت/وبا اوزان/ ســنگ ســمباده ای/آنــگاه/ 
بــا ســگک تســمه ی کمربنــدی/آن هــا را بــه کــول خواهــم بســت/ودر کوچــه 

هــا فریــاد خواهــم کــرد:/« آی قنــد شکن...چاقو...احســاس تیــز مــی کنیــم.«
ــون آب، و  ــی روان چ ــا احساس ــپهری« ،ب ــهراب س ــه »س ــت ک ــه اس ــن گون و ای

ــا مــی نگــرد: ــه دنی چشــمان شســته ،ب
هیــچ چشــمی عاشــقانه بــه زمیــن خیــره نشــد/ هیــچ کــس زاغچــه ای را ســر یــک 
مزرعــه جــدی نگرفت/مــن کــه از بازتریــن پنجــره بــا مــردم ایــن ناحیــه صحبــت 

کــردم،/ حرفــی از جنــس زمــان نشــنیدم.«
یا در جای دیگر می گوید:

ــر  ــت/ کبوت ــی اس ــوان نجیب ــب حی ــی گویند/اس ــرا م ــه چ ــم ک ــی دان ــن نم م
زیباســت/ وچــرا در قفــس هیــچ کســی کرکــس نیســت/ گل شــبدر چــه کــم از 
اللــه ی قرمــز دارد./ واژه بایــد خــود آب/ واژه بایــد خــود بــاران باشــد/ چشــم 

هــا را بایــد شســت./ جــور دیگــر بایــد دیــد.
ــه ای و  ــزرگ و کلیش ــم ب ــات و مفاهی ــر موضوع ــه ب ــه تکی ــت ک ــدی نیس تردی
کانالیــزه کــردن عواطــف، مانــع گســترش و تنــوع بینــش زیبــا شــناختی انســان 
مــی شــود وســبب مــی گــردد تــا انســان هــا کــم تــر بــه زیبایــی هــای پیرامــون ، 
وبــه ویــژه زیبایــی چیــز هــای ســاده توجــه نکند.وایــن کنــد شــدن و یــا ســنگ 
ــی  ــی م ــای ادراک آدم ــه ه ــدن دریچ ــته ش ــبب بس ــات و س ــدگی احساس ش

گــردد. 
شکسپیر در نمایش نامه » رویا در شب تابستان« می نویسد:

»دیوانه، عاشق و شاعر
را از خمیر مایه خیال سرشته اند

دیدگان شاعر در جذبه ای شور انگیز
از آسمان به سوی زمین و از زمین به آسمان در گردش است.«

ــه  ــز ب ــی ج ــز از اندوه،گریزگاه ــرای گری ــداوم، ب ــفر م ــن س ــا در ای ــاعر ام وش
بــی زمانــی و بــی مکانــی نثــر افســون شــده ،یعنــی شــعر نمــی یابــد ودر لحظــه 
هــای بــال بــال زدن احســاس، لحظــه هــای زالل بــا خــود نبــودن، پرنــده خیــال را 
آزادانــه پــرواز مــی دهــد و بعــد آنچــه مــی گــذرد را مــی ســراید ومــی نــگارد 
ــا کلمــات  .امــا ایــن خــود دردیســت کــه گریــزی از آن نیســت و آن زیســتن ب
ــه ایــن کــه چــه  ــه قــول پروســت، جــواب دادن ب اســت. کلماتــی کــه گویــی ب
جیــزی شــعر نیســت راحــت تــر از آن اســت کــه چــه چیــزی شــعر اســت.همه ی 

ایــن موجــودات عزیــز را پیــش مــان مــی نشــاند .

شعری از عبدالرضا قنبری

با این لنج های چوبی
با باری از خاطرات

با ناخدایش
در بَنِد” بُنداروز”*

چگونه دل به دریا بزنم؟!
حاال جنوب هیچ،

دریا را
چگونه به خانه بیاورم

با این لِنج های نشسته بر طاقچه؟
حتا خّیا ل را

به ساحل راهی نیست.
کجایی دریا ندیده

تا خاطراتم را
با تو

قسمت کنم؟!
* بنداروز: محله ای در برازجان، استان بوشهر

محسن آرام 
متولد 1359 متولد گیالنغرب روستای سرباغ گلین کارشناس حسابداری

از سال 79 کار کاریکاتور را از نشریه دانشگاه آزاد شروع کردم 
ولی متاسفانه بدلیل مشکالت کاری سالیانی زیادی کاریکاتور نکشیدم 

به امید خدا این هفته نامه باعث آغازی دوباره بشود
 این کاریکاتور رو برای زلزله زده های سرپل ذهاب کشید که با هر بارندگی دار و ندارشون رو آبه



کتایون شیدایی

ــه ی  ــد روزی اســت کــه موضــوع ایــن هفت چن
کالس داســتان نویســی فکــرم را مشــغول کــرده 
ــدا کــردم. بعــد  اســت. دیشــب ســوژه اش را پی
از تماســی تلفنــی از طــرف دخترخالــه ام. و 
ــید.  ــم رس ــه ذهن ــی ب ــتان خوب ــح زود داس صب
ــه ی  ــمت خان ــه س ــس ب ــا آژان ــم دارم ب اآلن ه
شــخصیت اصلــی داســتانم مــی روم. برایــش چند 
پاکــت شــیرینی و شــکالت و آجیــل هــم خریــده 
ــر  ــده پس ــم. رانن ــده ای ــک مان ــت ترافی ام. پش
جوانــی اســت. شیشــه را بــاال مــی کشــد و ضبــط 
ــش  ــی پخ ــگ مالیم ــد. آهن ــی کن ــن م را روش
ــرا از  ــگاه م ــه شــکلی ســحرآمیز ن مــی شــود و ب
رفــت و آمدهــای ماشــین هــا و آدم هــای تــوی 
خیابــان بــه درونــم مــی کشــاند. چشــم هایــم را 

ــم: ــی کن ــرور م ــدم و داســتانم را م ــی بن م
   ده روز مانــده بــود بــه عیــد و هیــچ خبــری از 
طلعــت خانــم نبــود کــه زنــگ بزنَــه. هــر ســال 
یــی موقــع خانــه تکانیــَش تمــام کــرده بــودم. و 
تــازه مــی چســبیدم بــه خانــه ی خــوِدم. حوصله 
ــار  ــتم. کن ــَی نداش ــچ کس ــچ کاری و هی ی هی
اجــاق گاز وایســاده بــودم و بــا بــی حالــی پیــاز 
ــی،  ــردم، کوفت ــی ک ــرخ م ــی س ــیب زمین و س
ــوان،  ــوی ای ــم. ت ــدی کن ــرهم بن ــاری س زهرم
پرســتو دســتَش گرفتــه بــود رو لُــپ ورم کــرده 
ــه  ــت و نال ــی رف ــی م ــد و ه ــی آم ــی م ش، ه
مــی کــرد. بــا نالــه ش انــگار قلــب مــن َ چنــگ 
مــی زد. دســتگیره ی نیــم ســوخته ی تــو دســتمَ  

ــردم و داد زدم: ــرت ک ــمتش پ س
ــک  ــا آب نم ــرو ب ــدر، ب ــگ پ ــه س ــه دیگ -بس
بشــورش خــوو تــا یــواش یــواش کیِســش 
بخوابــه بریــم بِکَشــنش. اشــک تــو چشــاش جمــع 
شــده بــود، آمــد لیوانــی برداشــت، کمــی نمــک 
ــار  ــوض، کن ــب ح ــت ل ــوش، رف ــرد ت ــی ک خال
شــیر آب  نشســت. قاشــق چوبــَی مــی چرخانــدم 
ــوِدم  ــا خ ــیتا ب ــث ش ــی و م ــذای کوفت ــو غ ت

ــی زدم: ــرف م ح
ــاره م  ــی، بیچ ــود لعنت ــو ب ــر ت ــه ش تقصی -هم
ــم،  ــر کن ــدان پ ــی ادا درآوردی دن ــردی، ه ک
ــا  ــت از کج ــِن بدبخ ــه م ــم، آخ ــدان پرکن دن
بیــارم هشــتصدهزار تومــن پــول روکــش... 
ــت  ــه بدبخ ــد؟! چ ــِرم آم ــه س ــه ب ــدی چ دی

ــدم؟!  ش
   رومَ  برگردانــدم و ســیِلش کــردم. کنــار حوض 
قــوز کــرده بــود و ُعق مــی زد. آب نمــک حالَش 
بــه هــم مــی زد. دلـِـم  براش آِتــش  گرفــت. داغ 
ــری  ــت تقصی ــس عرق...بدبخ ــودم و خی ــده ب ش
ــازش کنــم  ــرم ن ــم مــی خواســت ب نداشــت. دلِ
و از دلِــش دربیــارم، ولــی حوصلــه نداشــتم. 
ــوا  ــی، دع ــا ی ــوا ب ــود. دع ــر روزم ب ــی کار ه ی
ــی  ــای بزرگ ــتم. خط ــرار نداش ــا او، آرام و ق ب
ــیطان  ــودم، ش ــده ب ــه ش ــودم. وسوس ــرده ب ک
ــی  ــودم و م ــیمان ب ــاال پش ــود. ح ــم زده ب گولِ
خواســتم جبــران کنــم. ولــی انــگار خــدا نمــی 
خواســت راحــت بشــم. هــر روز و هــر شــب دعــا 
ــا  ــا، غلــط کــردم، یــه عمــر ب مــی کــردم؛ خدای
آبــرو زندگــی کــردم، اینــا َر بــا بدبختــی بــزرگ 
ــاد  ــان افت ــودن پدرش ــه ب ــه ذَره بچ ــردم، ی ک
ــا،  ــه، خدای ــا بپوس ــان ج ــی هم ــدان، اله ــو زن ت
ــر  ــه خی ــان ب ــی جری ــن ی ــم ک ــودت کمک خ
ــم و  ــت خان ــش طلع ــروم پی ــا، آب ــذره، خدای بگ
ــه  ــن َم چ ــده باش ــره، نفهمی ــواده ش درخط خان
کار کــردم. ُتــف بــه روم، همیشــه مــی گفــت َم 

ــان دارم... ــو اطمین ــه ت ــتر ب ــام بیش از چش
ــه خــود مــی آورد.     بــوق بلنــد ماشــینی مــرا ب
ــی  ــم را م ــد و بغــض گلوی ــی کن ــم درد م دندان

نوشته: گنچای شایالن 
ترجمه : همت شهبازی

ــیله ای  ــل وس ــو، عق ــن س ــه ای ــطو ب از ارس
ــر  ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــم ب ــن عل ــرای تأمی ب
نیچــه عنصــر تأمیــن کننــده ایــن جریــان یــا 
عنصــر غیــر قابــل انــکار ایــن موضــوع علــم 
نبــوده بلکــه نیــروی زندگــی انســان اســت. 
ــث  ــل باع ــه در اص ــه آنچ ــی ک ــن معن بدی
تحــول بــزرگ شــده جنبــه بیولوژیــک 
نیــروی   ( بیولوژیــک،  ایــن عنصــر  دارد. 
ــک طــرف  زندگــی انســان(، در نظــر او از ی

فشــارد. فکــر مــی کنــم بــه محلــه ی موردنظــرم 
ــر  ــک ســبک ت ــم. اینجــا ترافی ــک شــده ای نزدی
ــوری و  ــت از موت ــر اس ــان پ ــی خیاب ــت، ول اس
وانــت بــار.... دوســت نــدارم از حــال و هــوای 
داســتانم خــارج شــوم. صحنــه ی دوم را در نظــر 

ــی آورم: م
   چهــار روز مانــده بــه عیــد و هنــوز هیــچ کاری 
نکــردم. بنفشــه، ســبزه ی گنــدم درســت کــرَده، 
ــورده و  ــَرک خ ــوِض َت ــه ی ح ــَته رو لب گذاش
رنــگ و رو رفتــه مــان. روی پلــه نشســتم و دارم 
ــرده،  ــه پ ــتم، ن ــه شس ــه مالف ــم؛ ن ــی کن ــر م فک
یــادش بــه خیــر پارســال چــه دل خوشــی 
داشــتیم. طلعــت خانــم او پــرده تــوَر  بــه ام داد، 
ــه ام کمــک  ــا ب ــا چــه شــور و شــوقی بچــه ه ب
ــن،  ــو اتاق ــا ت ــه ه ــم. بچ ــش کردی ــردن وصل ک
ــن،  ــی گ ــن روزه م ــن. چ ــیل ُمکن ــون س تلویزی
ــه  ــم خان ــا ه ــم م ــک کنی ــت کم ــا به ــان، بی مام
ــرتاَن  ــی س ــه تکان ــم خان ــی گ ــم، م ــی کنی تکان
ــا  ــه کار، ب ــم چ ــی مخوای ــه تکان ــوره، خان بخ
یــی اوضــاع احــوال قشــنِگمان. صــدای ماشــین 
میــاد، درســت دِم دروازه ی مــا وای میســه.  
ســینه ََم چنــگ مــی زنــم، نفســم داره بنــد 
میــاد، حتمــًا پلیــس آوردن مــَن بگیــرن، دیــدی 
ــن  ــی زن ــت! در م ــو محــل رف ــروم ت چطــور آب
تنــد و تنــد... قلــب منــم تنــد تنــد مــی زنـَـه، تِنــم 
ــم داره وای میســه،  بــه ســنگینی کــوه میشــه، قلِب
ــن  ــا نریخت ــایه ه ــا همس ــم، ت ــاز کن ــد دَر ب بای
بیــرون. تکلیــف بچــه هــام چــه میشــه؟! ای خــدا 
غلــط کــردم، قــول مــی دم دیگــه هیــچ وقــت 
ــا  ــگار ب ــق تق...ان ــم. ت ــا نکن ــا خط ــت از پ دس
گــرز مــی زنــن تــو ســِرم، یــا قمــر بنــی هاشــم، 
کمِکــم کــن. اونــا نباشــن، پلیــس نباشــه، از جــام 
پــا میشــم، بــا یــی دمپاییــای پــاره و پاهــای بــی 

ــانم دِم در.... ــی رس ــودَم م ــه زور، خ ــم، ب رمِق
صدای راننده مرا به خود می آورد:
-خانم، رسیدیم، برم داخل کوچه؟

    دســت هــا و پاهایــم بــی حســند و ســرم 
ســنگین، نفــس عمیقــی مــی کشــم:

ــه  ــس کوچ ــه پ ــه، کوچ ــا خوب ــن ج ــه، همی -ن
هــای اینجــا خیلــی باریکنــد، اذیــت مــی شــید، 
مــی شــه همیــن جــا منتظــرم باشــید؟ ممکنــه یــه 

خــورده طــول بکشــه.
راننده لبخند می زند: 

ــر  ــا ه ــد، ت ــه نکنی ــداره، عجل ــکالی ن ــچ اش هی
وقــت الزم باشــه وای میســم.

   بســته هــا را برمــی دارم و پیــاده مــی شــوم.... 
هــوا خنــک و بهاریســت. کوچــه هــا آب پاشــی 
ــگ و  ــای رنگارن ــد.  دروازه ه ــده ان ــارو ش و ج
خانــه هــای ســیمانی  کوچــک و چســبیده بــه هم 
از تمیــزی بــرق مــی زننــد. بــوی نــان تــازه مــی 
آیــد. از کنــار نانوایــی رد مــی شــوم. چنــد زن و 
بچــه به صــف ایســتاده انــد. بعــد از نانوایــی وارد 
کوچــه ای بــن بســت مــی شــوم. بــوی ســبزی 
ســرخ شــده در فضــا پیچیــده. دِم ســومین خانــه 
ــم....  ــی زن ــد، در م ــگ ندارن ــتم. زن ــی ایس م
ــم در را  ــتانم، نرگــس خان ــی داس شــخصیت اصل
بــاز مــی کنــد. نســبت بــه آخرین بــاری کــه او را 
دیــده ام خیلــی پیر شــده اســت. روســری اش را 
کــه عقــب رفتــه جلــو مــی آورد و موهــای صاف 
ــم  ــاج و واج نگاه ــاند. ه ــی پوش ــیاهش را م و س
ــگ  ــت و رن ــز اس ــش قرم ــم های ــد. چش ــی کن م
ــودم را  ــم خ ــی کن ــعی م ــده. س ــش پری و روی

خوشــحال نشــان بدهــم:
-سالم نرگس خانم 

ــوش  ــی خ ــان، خیل ــم ج ــک، خان ــالم علی -س
ــب! ــه عج ــدی، چ آم

   انــگار مثــل مــن در گلویــش بغــض دارد. 

منبــع اصلــی روش اخــذ دانــش انســانی و از 
ســوی دیگــر سرچشــمه بــی نظمــی، هــرج و 
ــد.  ــی باش ــز م ــی نی ــع و بیگانگ ــرج و فجای م
نیچــه در بــاره نیــروی زندگــی چنیــن 
ــاظ  ــه لح ــی، ب ــروی زندگ ــری دارد. نی نظ
ضــرورت روشــن کــردن خصلــت بیولوژیکی 
بســته بــه خــود فــرد اســت. یعنــی هر انســانی 
ویژگــی متمایــز کننــده ای بــا انســان دیگــر 
دارد. نیــروی زندگــی بعضــی انســانها خیلــی 
بــاال و برخــی از آنهــا در ســطح پاییــن اســت. 
بــرای همیــن نیــروی زندگــی موجــود 
ابرانســانها و نوابــغ، در نقــش آنهــا در تاریــخ 
ســازی و یــا بــه عبارتــی در سرچشــمه تحول 

ــت. ــانی اس ــراد انس ــزرگ اف ب
 در ایــن تحلیــل ، مدرنیســم بــه منزلــه 
ــش  ــیدن و گرای ــق بخش ــرای تحق ــی ب تحول
ــی  ــروی زندگ ــه نی ــت ک ــی اس برگزیدگان
عــادی،  انســان  خــواه  دارنــد.  واالیــی 
ــأ  ــرف منش ــک ط ــه، از ی ــان نابغ ــواه انس خ
نیــروی زندگــی و ازســوی دیگرهمــراه 
ــد  ــرفت، موج ــش و پیش ــمه آفرین ــا سرچش ب
ــی  ــز م ــع نی ــی و فجای ــرج، بیگانگ ــرج وم ه
باشــند. در میــان ویژگــی هــای نیــروی 
زندگــی، » خودخواهــی » کــه باعــث و 
ــود  ــه خ ــش از هم ــت بی ــش اس ــی توح بان

ــود و اآلن  ــم ب ــش او در درون ــی پی ــا لحظات ت
ــتپاچه،  ــن و دس ــت، غمگی ــتاده اس ــم ایس روبروی
ــدم؛  ــی دی ــن م ــه کــه م ــپ و قیاف ــا همــان تی ب
قدبلنــد و الغــر و ســبزه رو. ولــی حیــاط ســیمانی 
ــا آن چیــزی کــه  کوچکشــان فــرق مــی کنــد ب
ــت.  ــز اس ــده و تمی ــارو ش ــدم. ج ــی دی ــن م م
ســبزه ی گنــدم روی لبــه ی حوضــی کوچــک 
ــالم  ــِگ س ــی رن ــه ی آب ــد. حوضچ ــی درخش م
ــه رخــم مــی کشــد. نرگــس بســته  خــودش را ب

ــرد: ــی گی ــل م ــن تحوی ــا را از م ه
ــه خــدا چــرا زحمــت کشــیدی؟ چــرا  -تــو را ب

ــم کــردی؟ خجالِت
-خواهش می کنم، قابل شما رو نداره. 

   دختــرش کــه فکــر مــی کنــم پرســتو باشــد بــا 
صــورت ورم کــرده، از اتــاق بیــرون مــی آیــد، 
بــه ســتون تکیــه مــی دهــد و بــه مــن خیــره مــی 

شــود. مــادرش بــه او چشــم غــره مــی رود: 
-بی تربیت، سالم بکن. 

دختــرک دســتپاچه مــی شــود، ســرش را تــکان 
مــی دهــد و بــه زور مــی گویــد:

- سالم 
ــاده و  ــال افت ــش چ ــای خیس ــم ه ــر چش    زی
ــرد.  ــم درد مــی گی ــاره دندان ــود اســت. دوب کب
ــه  ــس از پل ــراه نرگ ــوم. هم ــی ش ــال م ــی خی ب
ــپزخانه ی  ــم آش ــم. روبروی ــی روی ــاال م ــا ب ه
کوچــک و مرتبــی مــی بینــم. چنــد ماهــی تابــه 
و صافــی کوچــک و دســتگیره ای آبــی رنــگ و 
تمیــز بــه دیــوار آویــزان اســت. بــوی پیــازداغ 
در هــوای آزاد ایــوان پیچیــده. اجــاق گاز 
ــی  ــب م ــم را جل ــان توجه ــفید و تمیزش فردارس
ــه  ــه ی دخترخال ــاًل خان ــاق را قب ــن اج ــد. ای کن
ــه ی آن  ام، طلعــت، دیــده بــودم. ولــی در خان
هــا ایــن قــدر جلــوه نداشــت کــه اینجــا دارد. 
داخــل تنهــا اتاقشــان مــی شــویم. فــرش و پــرده 
و رویــه پشــتی هــای گلــدوزی شــده از تمیــزی 
بــرق مــی زننــد. همــه را بــه خاطــر مــی ســپارم. 
یــادم باشــد کــه  پــاره بــودن دم پایــی و َتــَرک 
خوردگــی و بــی رنــگ و رویــی حــوض و 

ــم. ــذف کن ــتگیره را ح ــوختگی دس س
   یــک ُقُلــپ از چایــی کمرنــگ بــه زور از گلویم 
پاییــن مــی رود. نرگــس دختــرش را بــه بهانــه ی 
خریــد نــان از خانــه بیــرون فرســتاده، بیچــاره بــا 
ــان بخــرد. بنفشــه،  ــدان درد رفــت کــه ن آن دن
ــر بزرگتــرش، هنــوز از مدرســه برنگشــته.... دخت
ــه ســراغ اصــل مطلــب  نرگــس خیلــی ســریع ب

مــی رود:
-خانــم جــان، خــدا شــما َر رســانَده، از بــس کــه 
دعــا کــردم. بــه خــدا یــه عمــر بــا آبــرو زندگــی 
کــردم. شــیش هفــت ســاله خانــه طلعــت خانــم 
ــا  ــا خط ــت از پ ــاال دس ــا ح ــام، ت ــی رم و می م
نکــردم. خــودت کــه مــی دانــی بــرا کار، خانــه 
ــم  ــی رم. این ــا نم ــر از این ــَه غی ــِس دیگ ــچ ک هی
ــد  ــود. چن ــرِزم ب ــی خدابیام ــفارش دای ــه س دیگ
ــی  ــه خیل ــردم ک ــی ک ــه غلط ــش ی ــت پی وق
پشــیمانم، تــو َر بــه ارواح خــاک پــدِرت َقَســِمت 

ــی،  ــی نگ ــش کس ــی دم پی م
   خنده ام می گیرد:

-نرگس خانم پدر من زنده ست.
عمــر  خــدا  خــوِدم.  بــه  خجالــت  -وااای، 
طوالنــی بهــش بده..تــو را بــه خــدا مــَن ببخــش.
ــاال  ــداره، ح ــرادی ن ــم، ای ــی کن ــش م -خواه

ــده؟ ــی ش ــم چ ــو ببین بگ
ــان  ــن خوِدم ــدا بی ــه خ ــورا ب ــان، ت ــم ج -خان

ــه. بمانَ
ــکان  ــه، ام ــت باش ــت راح ــم، خیال ــس خان -نرگ

ــداره پیــش کســی بگــم. ن
-مــی دانــم، شــما خیلــی مهربانــی. َم یــه غلطــی 

را بــروز مــی دهــد. بــرای همیــن، بــه 
ــا  ــم ی ــنگری عل ــد روش ــه در فراین ــر نیچ نظ
ــتگرمی دارد،  ــش پش ــه دان ــه ب ــی ک اجتماع
صرفنظــر از ایجــاد تحــول ارزشــمند پیشــرو، 
ــه  ــت و فاجع ــرج، وحش ــرج وم ــی، ه بیگانگ
را نیــز حاکــم مــی کنــد. بــرای اینکــه ایــن 
ویژگــی هــا از نیــروی زندگــی نشــأت مــی 

ــد. گیرن
ــنگری،  ــان روش ــران جری ــالف متفک ــر خ ب
نیچــه بــه جامعــه مــدرن و بــه موضــوع 
پیشــرو ایــن جامعــه تردیــد داشــته و بدبیــن 
ــن  ــه ای ــبت ب ــد نس ــل تردی ــت. در اص اس
وضعیــت مخصــوص نیچــه نیســت بلکــه 
ــی از  ــط بعض ــز توس ــتر از او نی ــی پیش خیل
ــه  ــبت ب ــنگری نس ــنفکران دوران روش روش
ــه  ــی صــورت گرفت ــن موضــوع تردیدهای ای
و عقــل و دانــش بــه صــورت جــدی بــه زیــر 
ــد  ــه « هنرمن ــود. » و. گوت ــه ب ــوال رفت س
ــته در  ــای برجس ــه ه ــان از نمون ــزرگ آلم ب
ــت «  ــت. » فاوس ــنفکران اس ــن روش ــن ای بی
ــای  ــه ه ــی  از نمون ــه، یک ــهور گوت ــر مش اث

ــت. ــن تردیدهاس ــی ای عال
ــوان  ــه عن ــت ب ــر فاوس ــر، دکت ــن اث در ای
ــس »  ــه ابلی ــود را ب ــر، روح خ ــان اث قهرم
مفیســتوتئلس« مــی فروشــد و در مقابــل 

ــاج  ــش احتی ــه پول ــوردم، ب ــول خ ــردم، گ ک
داشــتم. ولــی پشــیمانم، بیســت روز بیشــتره 
ــرا  ــه ب ــگ بزن ــم زن ــت خان ــرم طلع ــه منتظ ک
ــه  ــزد. شــما خان ــزد کــه ن ــی. زنــگ ن ــه تکان خان
ــری اونجــا  ــی ب ــی تان ــه راحــت م ــه ت دخترخال

ــدی.  ــام ب ــرا َم انج ــه کاری ب ی
ــا کمــال میــل انجــام مــی دم.  - باشــه، حتمــًا، ب
ــوت  ــه ش ف ــت عم ــاش. طلع ــران نب ــی نگ ول
کــرده بــود. رفتــه بــودن تبریــز. تــازه برگشــتن.
ــودش مــی نشــیند. نرگــس  ــان کب ــر لب ــد ب لبخن
درونــم هــم کمــی آرام مــی شــود و مــی 
گویــد، »خــدا رحمتــش کنــه.« از جایــش بلنــد 

ــد:  ــی گوی ــود و م ــی ش م
- ای، خدا پدر مادرَته بیامرَزه. 

ــار  ــن ب ــی ای ــرد، ول ــی گی ــده ام م ــاره خن  دوب
نشــنیده مــی گیــرم و چیــزی نمــی گویــم. 
ــه  ــد  ک ــی کن ــاز م ــی را ب ــبز رنگ ــی س دِر چوب
ــی مثــل  مــن فکــر مــی کــردم کمــد باشــد، ول
اینکــه صنــدوق خانــه اســت. داخلــش مــی رود  
ــم  ــردد. روبروی ــی گ ــد برم ــه بع ــد لحظ و چن
چهارزانــو مــی نشــیند و بســته ای بــه دســتم مــی 
دهــد. بعــد گــره روســری اش را بــاز مــی کنــد 

ــد: ــی خاران ــش را م و گردن
ــالم  ــح و س ــه، صحی ــت خانَم ــال طلع ــی م -ی
تحویِلــت مــی دم. از او روز تــا حــاال آرام و 
ــم زد.  ــیطان گولِ ــن ش ــاور ک ــدارم.  ب ــرار ن ق
ــودَم  ــی خ ــدم. کل ــیمان ش ــه پش ــدم خان ــا آم ت
نفریــن کــردم. شــما ایــَن ببــر بــذار ســِر جــاش. 
جلــو آینــه اتــاق خوابشــان بــود. قاطــی او الک 
ــه ای،  ــدازش گوش ــا... بن ــر و ادوکلن ــاکا و عط م
ــُک بگــو  ــازی بُ ــه فیلمــی ب ــر تختــی.. بعــد ی زی
پیــداش کــردی... تــو َر بــه حــق علــی َقَســمت 

ــی.  ــی نگ ــش کس ــی دم پی م
   نرگــس درونــم دارد از بغــض خفــه می شــود و 
بــر گلویــم چنــگ مــی زنــد. بــا دهــان بــاز بــه او 
خیــره شــده ام و چیــزی نمــی گویــم. مــی دانم 
چــه چیــزی البــالی روزنامــه ی مچالــه شــده ی 
داخــل  نایلــون اســت. آن گردنبنــد جواهــر را 
ــود، از  مــی شناســم. کادوی ســر عقــد طلعــت ب
ــورت  ــه زور ق ــم را ب ــادرش. آب دهان ــرف م ط

مــی دهــم. کمــی هــم ســرگیجه دارم:
ــی  ــردی. ول ــتباهی ک ــم، کار اش ــس خان -نرگ
عیــب نــداره همیــن کــه بعــدش پشــیمان شــدی 
و اینقــدر صداقــت داری خــدا هــم بــه ات 
ــی  ــودم رو م ــعی خ ــن س ــه. م ــی کن ــک م کم

ــه. ــزی نفهم ــت چی ــم طلع کن
ــتم را  ــد دس ــی خواه ــد. م ــی افت ــه م ــه گری ب

ــم.  ــی کش ــار م ــتم را کن ــد، دس ببوس
ــوده  ــی ب ــه هرچ ــم، دیگ ــس خان ــه نرگ -کافی

ــده. ــام ش تم
پایان داستانم به من نمایانده می شود:

ــه ی  ــده و هم ــده ش ــدش خمی ــد بلن ــس ق نرگ
بدنــش یــخ زده اســت. زانوهایــش سســت شــده 
ــد.  ــد. دســت هایــش هــم مــی لرزن و مــی لرزن
همــه ی توانــش را بــه کار مــی گیــرد و دروازه 
را بــاز مــی کنــد. طلعــت را مقابــل خــودش مــی 
ــیده و  ــیاه پوش ــری س ــاس و روس ــه لب ــد ک بین
چنــد پاکــت شــیرینی و شــکالت برایــش آورده 
ــی  ــذارد و م ــی گ ــن م ــا را زمی ــته ه ــت. بس اس

ــد: گوی
-نرگــس خانــم، خــدا بــد نــده، ایــن چــه حــال 

و روزیــه؟ 
ــد و  ــی زن ــوج م ــت م ــدای طلع ــی در ص مهربان

ــود.  ــی ش ــوق الل م ــدت ش ــس از ش نرگ
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نیــروی بــزرگ جاودانگــی را بــه دســت می 
آورد. فاوســت، بــا ایــن نیــرو بــرای رهایــی 
انســانها از بنــد اســتیالی نفــس و یافتــن 
آزادی روحــی دســت بــه » چــاره اندیشــی« 

ــد. ــی زن م
 ایــن کار او نمونــه کامــل یــک فراینــد 
ــی  ــاره اندیش ــر و چ ــت. تدبی ــنگری اس روش
ــر  ــا اگ ــت. ام ــی انسانهاس ــت تعال در خدم
پــاره ای از انســانها مخالــف ایــن تدبیــر 
باشــند در آن موقــع چــه بایــد کــرد؟ بــرای 
ــرت و  ــام غی ــا تم ــت ب ــر فاوس ــال دکت مث
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــود در راه تحق ــوان خ ت
ــی  ــت برخ ــد مخالف ــر، و در فراین ــن تدبی ای
انســانها بــا ایــن تدبیــر، در وضعیــت نابــودی 
از جانــب  و کهنســال  معصــوم  انســانهای 

ــرد. ــی گی ــرار م ــتوتئلس ق مفیس
ــه  ــنگری ک ــد روش ــه فراین ــی ک ــن معن بدی
ــوان  ــه عن ــت، ب ــی انسانهاس ــه تعال در اندیش
ــه کاری  ــانهایی ک ــرای انس ــت ب ــی اس توهم
بــه کار ضــرورت تعالــی انســانها ندارنــد. 
ــم  ــه علیرغ ــد گوت ــده ش ــه دی ــور ک همانط
ــنگری  ــان دوران روش ــود در هم ــه خ اینک
زندگــی مــی کنــد بــاز دیــد انتقــادی 
و  داشــته  مذکــور  جریــان  بــه  نســبت 
ــوال  ــر س ــه زی ــت آن را ب ــرورت اهمی ض

* خانه تکانی *

ــت«، »  ــم » ماهی ــه مفاهی ــه ب ــرد. نیچ ــی ب م
حقیقــت « و » بنیــان منطقــی« فلســفه ســنتی 
بــا دیــد انتقــادی نــگاه مــی کنــد. در واقــع 
بــه خاطــر ایــن دیــد انتقــادی اوســت کــه او 
ــد.  ــی دانن ــا ســاختارگرایی م ــام ور  پس را پی
بــه نظــر او دنیــا مفهومــی یگانــه نــدارد بلکــه 
دارای مفاهیــم بیشــماری اســت و در چنیــن 
وضعیتــی، نظریــه رهبــری حقیقــت از ناحیــه 
دانــش، نظریــه ای متضــاد و نامنســجم  اســت. 
ــل  ــد قاب ــی بای ــش حقیق ــه، دان ــر نیچ ــه نظ ب
مشــاهده باشــد و نمــی توانــد مظهــر حقیقــت 
باشــد، زیــرا بجــای آن »تأویل« وجــود دارد 
تــا از طریــق فرضیــه طبیعــت انســانی بــه این 
پرســش پاســخ دهــد. فرضیــه، در عیــن حــال 
ــه  ــت ب ــردی اس ــک ف ــتی بیولوژی ــه هس ک
ــوده، و  ــز ب ــانها نی ــای انس ــرورت ه ــه ض منزل
ــا  ــرورت ه ــن ض ــط ای ــز توس ــا نی ــل ه تأوی

آشــکار مــی شــوند. 
ــته  ــل برخاس ــت دارد تأوی ــانی دوس ــر انس ه
ــأ  ــوان منش ــه عن ــود ب ــای خ ــرورت ه از ض
ــران باشــد.نتیجه و  ــه دیگ ــرش از ناحی پذی
ــت. ــدرت اس ــت وق ــی، وحش ــت بیگانگ عل

ــی  ــر ضرورت ــی ه ــه اصل ــراو، برنام ــه نظ ب
تســخیر و بــه ســلطه درآوردن انســانهای 

ــت. ــیا اس ــه اش ــا ب ــل آنه ــر و تبدی دیگ
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کتایــون شــیدایی را دیریســت کــه مــی شناســم. ســال هــای 
تحصیــل در دانشــکده ی ادبیــات دانشــگاه تهــران را هــر هفتــه 
ــا پشــتکار و جدیــت فــراوان درس  از کرمانشــاه مــی آمــد و ب
ــراه  ــه هم ــم ب ــن را ه ــرش، گلش ــی دخت ــد. گاه ــی خوان م
ــوه  ــایه ی ک ــت. در س ــه اس ــی او صحن ــل زندگ ــت. مح داش
شــکوهمند بیســتون خانــه ی اوســت. هــر روز برگــی از 
گذشــته ی پرافتخــار آب و خاکــش را از ســنگ نبشــته ی 
داریــوش هخامنشــی کــه در دل ســخت کــوه جاودانــه شــده 
ــام و نســبتش شــاهنامه  ــون اســت. ن پیــش چشــم دارد. او کتای
ــا یــالن و مهــرورزاِن شــاهنامه خویــش اســت.  از  ای اســت. ب
طفلــی شــیر اســطوره و حماســه نوشــیده اســت. از دیگــر ســو 
او زاده ی صحنــه اســت. شــهرش و دودمانــش ُمهــر عرفــان بــر 
جبیــن دارنــد. آن ســه چهــار ســالی کــه دانشــجوی مــن بــود. 
ــیرینی  ــتانم. ش ــن از دوس ــا دو ت ــدم. ب ــش ش ــار مهمان ــک ب ی

ــوز در کام دارم. ــاد را هن ــوهرش، فره ــی او و ش پذیرای
ــان  ــده ی »رم ــا خوانن ــرای آن آوردم ت ــه را ب ــن مقدم    ای
هشــت شــهر عشــق« بدانــد کــه نویســنده ی  عرفــان و اســطوره 
ــم  ــایر ه ــارِی س ــول و ج ــم معم ــالف رس ــایه و  راز، برخ و  س
قلمــان کــه اغلــب مســائل زنــان را دســتمایه ی خلــق داســتانی 
ــرای  ــته و ب ــر گذاش ــدوده فرات ــن مح ــا از ای ــد، پ ــی کنن م
ــی  ــتاِن زندگ ــرح داس ــن ط ــان ضم ــش در جوان ــاد کش ایج
ــه  ــن ب ــیال ذه ــان س ــق جری ــه طری ــروزی ب ــواده ای ام خان
دیــروِز دیــر مــی رود و راوی داســتان هــای جــذاب و جانــدار 
ــد و  ــی چین ــت م ــوه ی معرف ــود. از آن،  می ــی ش ــاهنامه م ش
صحنــه بــه صحنــه ی پهلوانــی و جنــگ و عشــق و جاودانگــی 
را پیــش چشــم خواننــده مجســم مــی کنــد تــا از شــخصیت هــا 
و رویدادهــای مهــم ایــن حماســه همــگام بــا نــو داســتانی اش 
نمادهایــی را تعییــن و تعریــف کنــد. و پیونــدی میــان اســطوره 

و عرفــان برقــرار کــرده باشــد.              
   در روزگاری کــه حــال آدم هــا خــوش نیســت. دل تنگــی 
هــا و دل شــوره هــا، دل شکســتگی هــا و گمشــده هــا زیادنــد 
ــهر  ــی ش ــر و پایان ــل آخ ــنده در فص ــم، نویس ــا ک ــده ه و یابن
ــرون،  ــفر درون و ب ــه س ــده را ب ــازد. و خوانن ــی س ــتمی م هش
بــه کشــف دانایــی و امیــدواری و شــادی و عاشــقی فــرا مــی 
خوانــد. و چــه نیکوســت کــه هــر کــه تصمیــم بــه  مطالعــه ی  
»هشــت شــهر عشــق« مــی گیــرد از پیــش بدانــد کــه نــه تنهــا 
ــاهنامه ی  ــت ش ــه بناس ــد بلک ــان بخوان ــک رم ــت ی ــرار اس ق
ــت وادی را  ــار هف ــان عط ــا مرغ ــد. ب ــم بشناس ــی را ه فردوس
ــی از  ــود طرح ــای درون خ ــر از آن در دنی ــد و فرات ــی کن ط

ــدازد.  ــت دران ــق و معرف ــا و عش ــی و صف پاک
 توفیــق نویســنده را در خلــق رمــان هــای دوم و ســوم و.... از 

خداونــد مســئلت دارم.
امیربانوکریمی)امیری فیروزکوهی(                                                                                     

هشتم آبان نود وشش

پست مدرنیسم: نیچه
سجاد سعیدنژاد

هم آبم و هم آتِش افروخته ام
بعد از تو دهاِن درد را دوخته ام
 از هر طرفی مرا بغل کرد غمت

من قصه ی یک چوِب دوسر سوخته ام

هرچنــد فقط قصد شنفتن دارم
امروز گپـــی برای گفتن دارم

من غنچه ام و به ریشه ام مدیونم
من میـل زیادی  به شکفتن دارم

ای کاش زمان سمِت خدا برگردد
این قافله از ظلم و جفا برگردد
آزادگی اش زبانزِد شهر شود

دزدی که سِر گردنه ها برگردد
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ســامت  هفتــه  برگــزاری  ســتاد  دبیــر 
ــت:  ــاه گف ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل دانش
همــکاری  بــا  متعــددی  هــای  برنامــه 
ــف در  ــای مختل ــتگاه ه ــا و دس ــازمان ه س
ــا  ــم ت ــه ) یک ــن هفت ــتان در ای ــطح اس س
هفتــم اردی بهشــت( اجــرا مــی شــود.

مهــدی محمــدی روز دوشــنبه در گفــت و 
ــا، ایــن برنامــه هــا را  ــگار ایرن ــا خبرن گــو ب
در راســتای ارتقــای ســطح ســواد ســامت 
و جلــب مشــارکت مــردم و ســازمان هــای 
ــش  ــه نق ــه ب ــاد، توج ــردم نه ــی م غیردولت

بــرای داشــتن  ســامت و پیشــگیری 
جامعــه ای ســالم و جلــب همــکاری 

دســتگاه  بخشــی  بیــن  هــای 
ــامت در  ــا س ــط ب ــای مرتب ه

برنامــه هــای  از  پشــتیبانی 
ــه  نظــام ســامت را از جمل
محورهــای ایــن هفتــه 

ــرد. ــر ک ذک
کــرد:  اظهــار  وی 
هفتــه  هــای  برنامــه 
بــا  امســال  ســامت 
شــعار پوشــش همگانــی 
ــه  ــرای هم ــامت ›ب س
در   ‹ جــا  همــه  در   ،
مــی  برگــزار  اســتان 

شــود. 
برنامــه  تشــریح  ,وی در 

بــه  هفتــه  ایــن  هــای 
ــع  ــش مجم ــزاری همای برگ

ــور  ــا حض ــامت ب ــتانی س اس
ــی  ــای دولت ــازمان ه ــای س روس

یکشــنبه  روز  در  اســتانداری  در 
دوم اردیبهشــت اشــاره کــرد و گفــت: 

هــدف مــا در ایــن مجمــع جلــب حمایــت 
ــامت  ــوزه س ــر در ح ــای موث ــازمان ه س
در  ســامت  فرهنــگ  گســترش  بــرای 

ــت.  ــه اس ــا و جامع ــازمان ه س
وی افتتــاح روســتای ســالم در یکــی از 
شهرســتان هــای اســتان را از دیگــر برنامــه 
ــزود:  ــرد و اف ــر ک ــه ذک ــن هفت ــای ای ه
ــر  ــه از نظ ــتان ک ــتاهای اس ــی از روس یک
امکانــات  و  فاضــاب  هــای  زیرســاخت 
ــن  ــده در ای ــه روز ش ــز و ب ــتی تجهی بهداش

ــود. ــی ش ــاح م ــه افتت هفت
ــم  ــه هفت ــی در روز جمع ــاده روی همگان پی
ــه  ــای هفت ــه ه ــر برنام ــت از دیگ اردیبهش
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــه ب ــت ک ــامت اس س
هــای ذیربــط از بوســتان شــاهد تــا بوســتان 

شــرقی طــاق بســتان برگــزار مــی شــود.

بــه گفتــه دبیــر ســتاد هفتــه ســامت 
ــی در  ــن راهپیمای ــان ای ــاه، در پای کرمانش
بوســتان شــرقی بــه شــرکت کننــدگان 
خدمــات ســامت و مشــاوره رایــگان ارائــه 

ــود. ــی ش م
ــامت  ــه س ــی هفت ــه اصل ــدی، برنام محم
›ســواد  پویــش  انــدازی  راه  را  امســال 
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــر ک ــامت‹ ذک س
پویــش بــه موضوعــات اصلــی خودمراقبتــی 

ماننــد تبعــات مصــرف مــواد قنــدی شــامل 
ــک  ــا، نم ــن ه ــی و روغ ــکر، چرب ــد و ش قن
و ســیگار و نداشــتن تحــرک و فعالیــت 

ــم. ــی پردازی ــمی م جس
وی یکــی از ابتــکارات امســال ســتاد هفتــه 
ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه 
خــود  موضوعــات  رســانی  اطــاع  را 
مراقبتــی بــه گویــش غالــب هــر شهرســتان 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت: ب ــرد و گف ــر ک ذک
هرســین  شهرســتان  در  رســانی  اطــاع 
ــش  ــه گوی ــاوه ب ــی و در پ ــش لک ــه گوی ب

ــود. ــی ش ــام م ــی انج اورام
ــه  ــردم ب ــتر م ــردن بیش ــد ک ــه من وی عاق

پیگیــری موضوعــات مربــوط بــه ســامت را 
از مهمتریــن اهــداف ایــن طــرح ابتــکاری 
دانســت و تصریــح کــرد: طــرح ایــن 
موضوعــات بــه گویــش محلــی جــذاب تــر 

ــت.  ــر اس و تاثیرگذارت
او بــه همــکاری شــهرداری هــا و شــوراهای 
اســامی شــهرها در برگــزاری برنامــه هــای 
ــت: 31  ــرد و گف ــاره ک ــامت اش ــه س هفت
ــهرداری در 9  ــکاری ش ــا هم ــن ب فروردی
ــاده روی  ــه پی منطقــه شــهر کرمانشــاه برنام
خانوادگــی داریــم کــه بــه برنــدگان 

ــود.  ــی ش ــدا م ــزی اه جوای
مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمانشــاه در 
ــران  ــور مدی ــه حض ادام
دانشــگاه  معاونــان  و 
پزشــکی  علــوم 
در  کرمانشــاه 
ســیما  و  صــدا 
تشــریح  بــرای 
هــای  برنامــه 
ــامت  ــه س هفت
موضوعــات  و 
بــه  مربــوط 
حــوزه  ایــن 
برگــزاری  و 
ت  بقا مســا
بــا  مختلــف 
جوایــز متعــدد 
خانــواده  بــرای 
شــبکه  در  هــا 
از دیگــر  را  اســتانی 
برنامــه هــای ایــن هفتــه 
ذکــر کرد.محمــدی بــه 
ــامت  ــمش‹ س ــی ›دابس طراح
توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی نیز 
ــه  ــی ب ــل های ــت: فای ــرد و گف ــاره ک اش
زبــان ُکــردی مرتبــط بــا موضــوع ســامت 
ــد  ــی توانن ــا م ــواده ه ــده و خان ــه ش تهی
ــا ســامت کــه در  در موضوعــات مرتبــط ب
ایــن فایــل هــا آمــده، دابســمش طراحــی 
و تدویــن کننــد و بــه دبیرخانــه ســتاد 
ــه  ــه گفت ــه ســامت اســتان بفرســتند. ب هفت
او بــه برنــدگان ایــن مســابقه نیــز جوایــزی 
اهــدا مــی شــود.او حضــور مدیــران شــبکه 
هــای بهداشــت شهرســتانی در نمــاز جمعــه 
ــه  ــای هفت ــه ه ــریح برنام ــوع تش ــا موض ب
ــامتگاه در  ــدادی س ــی تع ــامت و برپای س
شــهرهای اســتان و ارائــه خدمــات رایــگان 
ــه  ــر برنام ــردم را از دیگ ــه م ــاوره ب و مش

هــای هفتــه ســامت ذکــر کــرد.

برنامه های هفته سالمت استان کرمانشاه اعالم شد

ــوزش  ــران کل آم ــی مدی ــت هماهنگ نشس
فنــی و حرفــه ای و زندانهــای کرمانشــاه بــا 
هــدف آمــوزش حداکثــری مهــارت هــای 

شــغلی بــه زندانیــان برگــزار شــد.
و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  سرپرســت 
ــق  ــام تحق ــن اع ــتان  ضم ــه ای اس حرف
در  آمــوزش  حــوزه  در  درصــدی   120
ندامتگاهــای اســتان گفــت : ایــن امــر جــز 
بــا همــکاری وتعامــل مطلــوب و موثــر هــر 

ــردد . ــی گ ــر نم ــازمان میس دو س
 ایمانــی هرســینی همچنیــن بــر لــزوم 
توســعه آمــوزش در دیگــر زندانهای اســتان 
ــا همــکاری اداره  ــزود: ب ــد نمــود و اف تاکی
کل زندانهــا بــه زودی در زندان ماهیدشــت 
کارگاههــای آموزشــی دایــر خواهــد شــد.
ــا  ــت ه ــازی فعالی ــی س ــه کیف وی در ادام
ــورد  ــوزی را م ــه آم ــای حرف ــه ه وبرنام
ــم  ــت: حج ــان داش ــرار داد و بی ــد ق تاکی
ــه  ــه ای و نتیج ــی و حرف ــوزش فن کار آم
ســال  گرفتــه  صــورت  هــای  فعالیــت 
گذشــته  در اداره کل زنــدان هــای اســتان 

ــت. ــوده اس ــش ب ــت بخ رضای
ــه  ــکر از توج ــن تش ــینی ضم ــی هرس ایمان
ویــژه مدیــرکل زنــدان هــای اســتان 
بــه موضــوع اشــتغال و حرفــه آمــوزی 
زندانیــان خاطرنشــان کــرد: در حــدود ۴3۵ 

هــزار نفــر ســاعت آمــوزش فنــی و حرفــه 
ــه  ــق یافت ــتان تحق ــای اس ــدان ه ای در زن

ــت. اس
مدیــرکل زنــدان هــای کرمانشــاه در ایــن 
دیــدار کــه در محــل اداره کل زنــدان 
ــت:  ــت گف ــورت پذیرف ــتان ص ــای اس ه
توســعه اشــتغال وحرفــه آمــوزی زندانیــان 
معیشــتی  مشــکات  رفــع  بــه  و کمــک 
خانــواده آنــان تکلیــف مهــم مســئوالن 

ــت. ــدان هاس ــان زن وکارکن
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــری ب ــور بیگل منص
در  آمــوزی  وحرفــه  اشــتغال  فرآینــد 
زنــدان هــا یــاد آور شــد: آمــوزش مهــارت 
هــای اساســی زندگــی بــه ویــژه برگــزاری 
ــدان  ــه ای  در زن ــی وحرف ــای فن دوره ه
عامــل  وتربیتــی  تامینــی  ومراکــز  هــا 
موثــری بــر پیشــگیری از آســیب هــای 

ــت. ــان اس ــی زندانی اجتماع
ــه  ــتان در ادام ــی اس ــورای قضای ــو ش عض
تصریــح کــرد؛ رفــع نیازهــای مالــی، انگیزه 
ــاد  ــت وایج ــم اس ــیاری از جرای ــوع بس وق
درآمــد پایــدار بــرای زندانیــان و خانــواده 
ــکاری در  ــار بزه ــش آم ــث کاه ــان باع آن

ــد ــد ش ــه خواه جامع
وی در گزارشــی فعالیــت هــای حــوزه 
اشــتغال و حرفــه آمــوزی زنــدان هــا 

ــه  ــریح و ب ــارت را تش ــت نظ ــز تح ومراک
و حرفــه  تولیــدی  کارگاههــای  ایجــاد 
آمــوزی در زنــدان هــای اســتان و اشــتغال 
ــان  در 2ســال گذشــته اشــاره  ــکار زندانی ب

ــرد. ک
ــتای  ــاش در راس ــرد؛ ت ــد ک ــری تاکی بیگل
ایجــاد فرهنــگ کار و تولیــد  در بیــن 
ــه  ــان  ب ــواده آن ــای خان ــان و اعض زندانی
ــتور  ــم در دس ــیار مه ــردی بس ــوان رویک عن

ــت. کار اس
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد؛  در زنــدان 
ــوزه  ــج آم ــر تروی ــاوه ب ــتان  ع ــای اس ه
ــاوره و روان  ــی ،مش ــی ،فرهنگ ــای دین ه
ــش و  ــطح دان ــاء س ــرای ارتق ــی  ب درمان
توانمنــدی زندانیــان وخانــواده آنــان، 
منظــور  بــه  کافــی  فضــای  و  شــرایط 
هــای  دوره  و  هــا  کاس  برگــزاری 
ــغلی  ــف ش ــای مختل ــته ه ــی در رش آموزش

ــت. ــده اس ــم ش ــم فراه ه
مدیــرکل زنــدان هــای کرمانشــاه بــا بیــان 
مطالــب فــوق تعامــل و همــکاری اداره 
ــتان در   ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن کل آم
راســتای تحقــق اهــداف آموزشــی زنــدان 
ــی  ــوب ارزیاب ــیار مطل ــتان را بس ــای اس ه
ــن  ــدرکاران ای ــت ان ــرکل و دس و از مدی

ــود. ــی نم اداره قدردان

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
ــب  ــه مطل ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــه در  ــده ک ــزی ش ــه ری ــت: برنام ــوق گف ف
ســال جدیــد ۵۵ هکتــار کشــت گلخانــه ای 

ــد. ــعه یاب ــاه توس ــتان کرمانش در اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
کرمانشــاه،  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
  96 ســال  در  افــزود:  زارعــی  مهنــدس 
ــدود ۴2  ــتان ح ــای اس ــه ه ــطح گلخان س
هکتــار بــود کــه بــا پیگیــری هــای ســازمان 
جهــاد کشــاورزیدر ســال گذشــته، در حــال 
حاضــر ســطح گلخانــه هــای اســتان بــه ۵0 
هکتــار رســیده اســت.وی تولیــدات گلخانه 
ــارج از  ــوالت خ ــامل محص ــتان را ش ای اس
ــی  ــوت فرنگ ــده و ت ــاخه بری ــل، گل ش فص
ــن   ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــی ب ــام کرد.زارع اع
ســطح  100درصــدی  افزایــش  برنامــه 
ــد  ــال جدی ــرای س ــه ای ب ــت گلخان کش
تصریــح کــرد: حمایتهــای تســهیاتی ویــژه 
ــه هــا در  ــرای ایجــاد و توســعه گلخان ای ب
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــار متقاضی اختی
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
اســتان کرمانشــاه اضافــه کــرد:  بــرای 
و  گلخانــه  احــداث  جدیــد  متقاضیــان 
ــا  ــهیات ب ــال تس ــر فع ــای غی ــه ه گلخان
ــروم و  ــق مح ــد در مناط ــود 6 و ۴ درص س
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــگ زده در نظ جن
ــرای  ــن ب ــت: همچنی ــی گف ــدس زارع مهن
در  ای  گلخانــه  هــای  شــهرک  توســعه 
ــهرک  ــب 1۵ ش ــار در قال ــطح  ۴16 هکت س

کرمانشــاه،  شهرســتانهای  در  ای  گلخانــه 
ــرب  ــام آبادغ ــر، اس ــاوه، روانس ــه، پ صحن
ــر  ــم در نظ ــه شش ــاب در برنام ــرپل ذه و س
ــد در  ــی توان ــه م ــت  ک ــده اس ــه ش گرفت
ــد و  ــد درآم ــتغال و تولی ــاد اش ــه ایج زمین

ــد. ــا کن ــزایی ایف ــش بس ــادرات نق ص
ــه  ــای گلخان ــت ه ــزود: در کش ــی اف زارع
ــوده  ــم ب ــیار ک ــرف آب بس ــزان مص ای می

بطوریکــه مصــرف آب 6 برابــر کمتــر از 
ــز  ــد نی ــزان تولی ــوده و می ــاز ب ــای ب فض
ــل   ــن دلی ــه همی ــه ب ــد ک ــی باش ــر م 6 براب
باصرفــه  بســیار  درآمدزایــی  لحــاظ  از 

ــد. ــی باش ــادی م اقتص
ــار  ــر هکت ــی ه ــتغال زای ــت  اش ــی اس گفتن
ــی  ــر م ــتقیم 12 نف ــور مس ــه ط ــه  ب گلخان

ــد. باش

نقــل  و  وحمــل  راهــداری  مدیــرکل 
جــاده ای اســتان کرمانشــاه از طــي طریــق 
حــدود 86 هــزار کیلومترمســافت در شــبکه 
راههــاي اســتان توســط گشــت هــاي 

راهــداري خبــر داد.  
اداره  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه   
نقــل جــاده  کل راهــداري و حمــل و 
، مهنــدس بهمــن  اي اســتان کرمانشــاه 
ــرکل راهــداری و حمــل و  خســرواني مدی

نقــل جــاده ای اســتان گفــت: طــي اجــراي 
طــرح نــوروزي 97 اقداماتــي در خصــوص 
خدمــات رســاني شایســته بــه کاربــران 
جــاده اي صــورت گرفــت و شــایان ذکــر 
ــزارو 9۵0  ــي 8۵ ه ــت زن ــه گش ــت ک اس
ــر از شــبکه راههــاي اســتان توســط  کیلومت
ــن اداره کل از  ــپ هــاي راهــداري ای اکی

ــد. ــي باش ــات م ــن اقدام ــه ي ای جمل
ــطح  ــاي س ــت ارتق ــه اهمی ــن ب وي همچنی
ــافرین  ــه مس ــاده اي ب ــي ج ــات ده خدم
 12۴ اســتقرار  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
اکیــپ راهــداري در نقــاط مهــم و حســاس 
ــه هــاي اســتان،  ــا و راهدارخان شــبکه راهه
13۵ مــورد مأموریــت اعــزام نیروهــاي 
ــاني الزم و  ــک رس ــت کم ــداري جه راه
مرتبــط بــه صحنــه تصادفــات طــي اجــراي 
ایــن طــرح در همیــن راســتا صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
خســرواني بــه اقداماتــي نظیــر رفــع انســداد 
از  اعــم  اي  جــاده  ســوانح  و  حــوادث 
ریــزش و ســایر مــوارد مشــابه اشــاره نمــود  

و گفــت: 13۴ مــورد مأموریــت اعــزام 
اکیــپ هــاي راهــداري در ایــن خصــوص 
ــات مهــم بخــش راهــداري  از دیگــر اقدام

ــت. ــوده اس ــن اداره کل ب ای
ــافران  ــر- روز از مس ــکان 660  نف وي از اس
ــاده  ــوادث ج ــار ح ــه دچ ــده ک در راه مان
اي شــده بودنــد خبــر داد  و اظهار داشــت: 
ــي  ــات ده ــژه خدم ــتگاه وی ــداد 11 ایس تع
ــران جــاده اي در طــول اجــراي  ــه کارب ب
کاربــران  بــه  امســال  نــوروزي  طــرح 
،خدمــات رســاني داشــته و در آمــاده بــاش 

ــد. ــرده ان ــل بســر ب کام
نقــل  و  حمــل  و  راهــداري  مدیــرکل 
ــم  ــن مه ــه ضم ــتان در خاتم ــاده اي اس ج
برشــمردن همــکاري ایــن ارگان بــا پلیــس 
راه و تاثیــرات بســزاي ایــن امــر در کاهــش 
تصادفــات و آســیب هــاي جــاده اي گفت: 
32 دســتگاه خــودروي ســواري ایــن اداره 
کل جهــت انجــام گشــت نامحســوس طــي 
اجــراي  ایــن طــرح در اختیــار پلیــس راه 

ــه اســت. ــرار گرفت اســتان ق

توسعه برنامه های آموزشی زندانیان موضوع نشست مدیران کل
 فنی و حرفه ای و زندان های کرمانشاه

برنامه ریزی برای توسعه 55 هكتار کشت گلخانه ای در استان کرمانشاه

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه:

طي طریق 86 هزار کیلومتر از شبكه راههاي استان کرمانشاه توسط 
گشت هاي راهداري
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