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شهردار کرمانشاه: 

عدالت اجتماعی با توزیع منطقی 
و عادالنه امکانات در سطح مناطق 
هشتگانه شهری معنی پیدا می کند

شــهردار کرمانشــاه در حاشــیه بازدیــد از بوســتان ها و 
پــارک هــای ســطح شــهر، بــا اشــاره بــه اینکــه فضای 
ســبز شــهری در ارتقــای ســیمای شــهری تاثیرگــذار 
اســت، گفــت: عدالــت اجتماعــی زمانــی معنــی پیــدا 

مــی کنــد کــه و...

مدیرکل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان 

کرمانشاه منصوب شد
ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــی ب در مراســمی محســن داراب
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
ــتمی  ــن رس ــات محس ــی و از زحم ــاه معرف کرمانش
ــد. ــر ش ــازمان تقدی ــن س ــت ای ــوان سرپرس ــه عن ب

»دغدغه ی کارفرهنگی«
عبداهلل سلیمانی

 

تااین جا ی کار نشریه آوای پراو بیست وسه شماره 
ما  تالش  همراه با  سرگذاشتیم.می دانم  پشت  را 
نشریه  آگاه هستیم چاپ  بسیاردوندگی کرد همه  ،مدیرمسئول هم  وتحریریه 
است.مدیرمسئول  دشوار  کشور،بسی  امروز  درفضای  وفرهنگی  ادبی  آن هم 
یک تنه باوجود نامالیمات وبی مهری ها توانسته نشریه راتا پیشخوان مطبوعات 
همراهی کند.سختی کارآن جاست که نشریه یک نشریه فرهنگی وادبی باشد 
وطن  وادبیات  وشعر  فرهنگ  دغدغه  که  اقتصادی  فعاالن  اندک اند  خیلی 
،قدرت  باتاسف  عرصه هستند  دل سوزاین  هم که  آن هایی  باشند  خودراداشته 
مالی واقتصادی چندانی ندارند که بتوانند حمایت کنند گروه اول اگر خروجی 
کار سودوفایده داشته باشد حاضرمی شوند کارفرهنگی که با این عرصه رابطه ای 
ندارد به ویژه درجامعه ما  که متاسفانه نگاه سودگرایانه حتی به وادی فرهنگ 
وارزش ها هم نفوذ وسرایت کرده است.گروه دوم که گفتیم اهل قلم ونویسندگان 
هستند تنهامی توانند حاصل رنج خودرا که همان آثارونوشته هااست  دراختیار 
مدت  دراین  مادی.  چشم داشِت  کم ترین  بدون  آن هم  بگذارند  ها  نشریه 
دراختیار  خودرا  ونوشته های  مطالب  صادقانه  گروه  این  که  کنم  بایداعتراف 
بودند وبی دریغ  بی دریغ درکنارما  آ ن ها  سردبیر وهمکاران تحریریه گذاشتند 
حمایت کردند تا نشریه بتواند ازحیث کیفیت ومحتوا کاالیی رابه مخاطبان واهل 

ذوق عرضه کنندکه اذهان وذوق های تشنه را اندکی کامیاب کند.
آری دراین وادی که نشانه ها ومختصه هایش ذا ذکرکردم حضورداشتن ،واقعا 
دشوار است ونیازمند صرف وقت وهزینه فکری ومالی است.حال دراین مسیر 
که هدف اعتالی ادبیات وشعر این مرزبوم است یک تنه ماندن وکارکردن ممکن 
متولیان  حمایت  می ماند  درمی آیی.تنها  ،ازپای  راه  درمیانه ی  وحتمن  نیست 
فرهنگ، که اداره ارشاد ووزارت خانه می تواند درحد توان وبضاعت خود حمایت 
کند.امیدوارم حال که برای نخستین بار یک نشریه ادبی درغرب کشور ایجاد 
کارنامه   بتوانیم  ما  تا  بمانند  ما  درکنار  هم  ارشاد  محترم  مدیران  است  شده 
ونشریه ای درخور نام استان منتشرکنیم تا این جا ودرحال حاضر با توجه به 
امکانات موجود به شهادت بسیاری از کنشگران فرهنگی وشاعران ونویسندگان، 
نتیجه کارنشریه آوای پراو رضایت بخش بوده همواره مارا تشویق کرده وموردمهر 
قرارداده اند که مایه دلگرمی ماست وازهمگی صادقانه وصمبمانه تشکرمی کنیم.

حال به مرحله ای رسیده ایم که اداره ارشاد می تواند همت کند مارا در طی کردن 
این مسیر حمایت کند.ما با حمایت متولیان فرهنگی این استعداد را داریم که 
نشریه ای پربار وغنی منتشرکنیم نشریه آوای پراو دغدغه ای جز اعتالی فرهنگ 
نام  وبایسته ی  شایسته  می توانیمکارنامه ای  که  وباورداریم  وکشورندارد  استان 

کرمانشاه ارائه دهیم .

یادداشت سردبیر

ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری وحم ــرکل راه مدی
اســتان  کرمانشــاه از شــروع ایمــن ســازی 
ــتان  ــای اس ــیه راه ه ــدارس حاش ــی م فیزیک

کرمانشــاه خبــر داد .
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از روابــط 
عمومــی اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل 

کرمانشــاه  اســتان  ای  جــاده 
ــار  ــی اظه ــرز کرم ــدس فریب مهن
داشــت :ایمــن ســازی مــدارس 
ــال  ــدای س ــا از ابت ــیه راه ه حاش
تحصیلــی جــاری در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و تعــداد مــدارس 
تحــت آمــوزش در طــی ایــن بــازه 
زمانــی نیــز 50 مدرســه مــی باشــد 

.
وی ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی دانــش 
آموزشــی،  اقــالم  آموزان،توزیــع 
ــای آموزشــی در  ــه ه اجــرای برنام
قالــب نمایش،ســخنرانی،همکاری 

آمــوزگاران در انتقــال مطالــب را از جملــه 
اهــدای  ضمــن  کــه  دانســت  اقداماتــی 
ــاوی  ــر ح ــی و دفت ــاس ورزش ــف، لب جوایز،کی
اشــعار ایمنــی   مــی توانــد در راســتای ترغیــب 
بیشــتر وآشــنایی ایــن قشــر بــا خطــرات 

ــود . ــع ش ــادف مفیدواق تص

کرمــی در ادامــه افــزود :درایــن طــرح 325  نفر 
از دانــش آمــوزان تحــت آمــوزش قرارگرفتــه اند 
و اقدامــات فیزیکــی مــدارس شــامل :     نصــب 
نوارهــای عــرض لرزاننــده ،نصــب خــط نوشــته 
شــامل مثلثــی عبــور اطفال،محدودیت:ســرعت 
ــم  ــب چش ــه - نص ــته - مدرس -احتیاط-آهس
گربــه ای  و تابلــو دو پایــه بــوده 

اســت .  
مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقل 
ــاه در  ــتان کرمانش ــاده ای اس ج
ــن  ــت  ایم ــت: اولوی ــه گف خاتم
ســازی  مــدارس بــر اســاس 
میــزان تــردد وســایل نقلیــه 
ــم  ــزان حج ــه ومی ــور مربوط مح
ــه  ــوزان مدرس ــش آم ــردد دان ت
خیــز  حادثــه  همچنیــن  و 
و  نظــر  مــورد  نقلیــه  بــودن 
ایمنــی                              عالیــم  وجــود  عــدم 

می باشد. 
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جناب آقای مهندس مرآتی
انتصاب شایسته شما را به عنوان 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روز افزون از 

درگاه خداوند خواستاریم.

تبریک

مدیر مسوول و کارکنان نشریه آوای پراو

ایمن سازی مدارس حاشیه راه های استان کرمانشاه
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خبــر

بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از مهــر، مدیرعامــل 
ــا  ــرق اســتان کرمانشــاه ب ــع نیــروی ب شــرکت توزی
ــرق در  ــترک ب ــورد مش ــزار م ــه ۷۶۰ ه ــان اینک بی
ــرق در مناطــق  ــم، گفــت: مصــرف ب کرمانشــاه داری

ــد مدیریــت شــود. ــه زده بای زلزل
علیمــراد مــرادی مجــد اظهــار داشــت: میــزان 
ــدود ۱۵  ــاری ح ــال ج ــرق در س ــرژی ب ــات ان تلف
درصــد اســت کــه ایــن عــدد در پایــان ســال قبــل 

ــت. ــوده اس ــد ب ۱۸.۵درص
را  بــرق  تلفــات  علــل  مهمتریــن  از  یکــی  وی 
انشــعابات غیرمجــاز دانســت و افــزود:  بــا همــکاری 
نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایــی در حــال جمــع 

ــتیم. ــترده هس ــورت گس ــه ص ــا ب آوری آن ه
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
کرمانشــاه افــزود: میــزان مصــرف انــرژی طــی ایــن 
ــر ســاعت اســت  ــووات ب مــدت ۲۸۰۰ میلیــون کیل
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل دو درصــد 

رشــد داشــته اســت.

وی تعــداد انشــعابات جدیــد واگــذار شــده امســال را 
۱۴ هــزار مــورد اعــام و عنــوان کــرد: مجمــوع کل 
انشــعابات بــرق اســتان کرمانشــاه ۷۶۰ هــزار مــورد 

اســت.
ــای  ــی ه ــی از نگران ــد، یک ــرادی مج ــه م ــه گفت ب
موجــود در زمینــه مصــرف بــرق، افزایــش بــی 
رویــه مصــرف در مناطــق زلزلــه زده اســت کــه اگــر 
مدیریــت نشــود مشــکاتی جــدی حــادث خواهــد 

شــد.

ــع  ــی توزی ــاون هماهنگ ــور مع ــا حض ــی و ب در آیین
ــرق کرمانشــاه  ــع ب ــل شــرکت توزی ــر مدیرعام توانی

ــه شــد. معارف
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از مهــر، در آیینــی 
ــر،  ــع توانی ــی توزی ــاون هماهنگ ــا حضــور مع ــه ب ک
ــران  ــی از مدی ــاه و جمع ــتاندار کرمانش ــاون اس مع
اســتانی برگــزار شــد، مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 

ــه شــد. ــرق کرمانشــاه معارف ب
در ایــن آییــن از خدمــات مــراد علــی مــرادی مجــد 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی فش ــی مرآت ــی و امیدعل قدردان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه 

معرفــی شــد.
امیدعلــی مرآتــی فشــی مدیــر عامــل شــرکت 
ــه  ــن ب ــن آیی ــرق اســتان کرمانشــاه، در ای ــع ب توزی
ــن ســمت  ــت هــای کاری خــود در ای تشــریح اولوی
پرداخــت واظهــار داشــت: بــا صداقــت و همدلــی در 
چارچــوب سیاســت هــای کلــی وزلــرت نیــزو تــاش 

ــرد. ــم ک خــود را مضاعــف خواهی
ایجــاد  برنامــه هــا  تریــن  از مهــم  افــزود:  وی 
زیرســاخت های صنعــت بــرق بــرای جــذب ســرمایه 
ــی اســتان اســت. گــذاران جهــت پیشــرفت و آبادان

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه 
گفــت: جلوگیــری از اعمــال خاموشــی در تابســتان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــه هاس ــر برنام ۹۸ از دیگ
برنامــه مهــم از طــرف شــرکت توانیــر بــرای شــرکت 

هــای مهــم در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی همچنیــن اســتفاده از تجهیــزات و شــیوه هــای 
نویــن، اســتفاده از نیــروی جــوان و توانمنــد، اصــاح 

ــه  نوســازی شــبکه هــای فرســوده را از دیگــر برنام
هــا و اهــداف خــود عنــوان کــرد.

ــین  ــل پیش ــر عام ــد مدی ــرادی مج ــی م ــراد عل م
ــم در  ــاه ه ــتان کرمانش ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
ایــن آییــن بــه دســتاوردهای ۴۰ ســاله صنعــت برق 
ــی  ــرق ط ــت ب ــت: صنع ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
ایــن مــدت هرســال ۹ تــا ۱۰ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
ــت  ــتا از نعم ــا ۱۰۲ روس ــال ۵۷ تنه ــزود: س وی اف
ــه  ــون ب ــم اکن ــن رق ــه ای ــد ک ــری برخــوردار بودن ب

ــت. ــیده اس ــتا رس ــزار و ۵۴۳ روس ۲ه
مــرادی مجــد تعــداد مشــترکین در ســال ۵۷ را نیــز 
ــهای  ــا تاش ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــر اع ــزار تف ۶۸ ه
صــورت گرفتــه طــی ایــک ۴۰ ســال ایــن رقــم بــه 

۷۶۰ هــزار مشــترک افزایــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مشــترکین بخــش صنعــت نیــز 
از ۶۴ مــورد بــه ۲۸۰۰ مــورد افزایــش داشــته انــد، 
ــته  ــز در گذش ــاورزی نی ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــر  ــال حاض ــه در ح ــتیم ک ــط ۴۳ مشــترک داش فق

ــه ۷۵۰۰ مشــترک رســیده اســت. ب
مدیــر عامــل پیشــین شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
کرمانشــاه یــادآور شــد: در مــدت چهــل ســال 
 ۳۰۰۰ از  اســتان  بــرق  شــبکه  طــول  انقــاب 
ــیده  ــر رس ــزار کیلومت ــش از ۱۸ ه ــه بی ــر ب کیلومت

ــت. اس
وی گفــت: در جهــت توســعه و پیشــرفت در اســتان 
ســعی کردیــم طــی ایــن مــدت جــزو صنایــع 

ــیم. ــور باش ــرو در کش پیش

روســتایی   GSM شــبکه  برگــردان  جلســه 
بــر روی شــبکه همــراه اول , در مخابــرات 

برگــزار گــر دیــد.  منطقــه کرمانشــاه 
ــط  ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
کرمانشــاه،  منطقــه  مخابــرات  عمومــی 

ویدئوکنفرانــس  درســالن  کــه  ایــن جلســه 
مهنــدس   , شــد  برگــزار  اســتان  مخابــرات 
ــاه،  ــه کرمانش ــرات منطق ــر مخاب ــان مدی قبادی
ــت شــبکه و جمعــی از مســئولین حــوزه  معاون
ــرات  هــای ســیار و ســایر   بخــش هــای مخاب
ــای  ــتان ه ــرات شهرس ــتان و ادارات مخاب اس
ــس  ــق ویدئوکنفران ــز ازطری ــتان نی ــه اس تابع
بــرای  الزم  ریــزی  برنامــه  حضورداشــتند، 
تلفــن  فعلــی  ارتباطــات  کیفیــت  ارتقــاء 
واجــرای  اســتان  روســتاهای  در  همــراه 
روســتایی   GSM شــبکه  برگــردان  عملیــات 
ــت  ــام پذیرف ــراه اول انج ــبکه هم ــر روی ش ب
وســرعت  عملیــات  بهبودایــن  جهــت  و 
ایجادبســترهای  همچنیــن  و  کار  درانجــام 
ــادل  ــث وتب ــه موردبح ــات مربوط فنی،موضوع

رگرفــت. ا قر نظر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه:

۷۶۰ هزار مشترک برق در کرمانشاه داریم

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه معارفه شد

جلسه  برگردان شبکه GSM روستایی برروی شبکه تلفن همراه

ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــی ب ــن داراب ــمی محس در مراس
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه 
ــوان  ــه عن ــتمی ب ــن رس ــات محس ــی و از زحم معرف

ــد. ــر ش ــازمان تقدی ــن س ــت ای سرپرس
ــه نقــل از تســنیم، مدیــرکل  ــه گــزارش آوای پــراو ب ب
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه 
در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــرکل ایــن ســازمان بــا 
ــه اینکــه اســتان کرمانشــاه از نظــر موقعیــت  اشــاره ب
بازارچه هــا دارای ظرفیــت  و  جغرافیایــی و مرزهــا 
بســیاری اســت اظهــار داشــت: مأموریــت اصلــی 
ــت  ــارت و تقوی ــور تج ــهیل در ام ــازمان تس ــن س ای

زیرســاخت ها اســت.
محســن دارابــی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــرای 
تقویــت بازارچه هــای مــرزی ۱۴ میلیــارد تومــان 
ــود  ــا وج ــز ب ــال نی ــرد: امس ــوان ک ــد عن ــه ش هزین
ــان در  ــارد توم ــج میلی ــش از پن ــارات بی ــش اعتب کاه
ایــن زمینــه تخصیــص یافــت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  در حــوزه صنعــت و معــدن ۱۰۰ واحــد دارای پروان
ــن  ــت: در عی ــود دارد گف ــتان وج ــرداری در اس بهره ب
حــال کــه همــگان از ســازمان صمــت انتظــار تنظیــم 

ــت. ــده کاال نیس ــد تأمین کنن ــازار را دارن ب
ــوق  ــت از حق ــازمان حمای ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب داراب
ــت  ــازمان صم ــهیل در س ــتاد تس ــده و س مصرف کنن
از  حمایــت  ســازمان  افــزود:  می کننــد  فعالیــت 

حقــوق مصرف کننــده بــه دنبــال احقــاق حقــوق 
بــه  تســهیل  از طرفــی ســتاد  و  مصرف کننــدگان 
دنبــال احقــاق حقــوق تولیدکننــدگان اســت امــا 

می تــوان بیــن آن هــا تعامــل ایجــاد کــرد.
سرپرســت ســابق ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــاه  ــه در ۹ م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــده  ــادر ش ــی ص ــیس صنعت ــواز تأس ــته ۶۰۰ ج گذش
اســت اظهــار داشــت: ایــن میــزان از نظــر تعــداد ۱۵۲ 
ــر  ــد و از نظ ــرمایه گذاری ۴۷ رص ــر س ــد، از نظ درص

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــتغالزایی ۱۱۳ درص اش
ــداد  ــه تع ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــتمی ب ــن رس محس
ــال  ــه س ــبت ب ــال نس ــرداری امس ــای بهره ب پروانه ه
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــه اســت عن ــش یافت ــته کاه گذش
ــه از نظــر ســرمایه گذاری ۱۴۰ درصــد و از نظــر  زمین

ــد. ــان می ده ــد را نش ــد رش ــتغالزایی ۳۹ درص اش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در امســال ۵۷ مــورد از 
ــت:  ــازی شــده اســت گف ــال فعال س ــای غیرفع واحده
کارگــروه تســهیل در جلوگیــری از تعطیلــی واحدهــای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــتمی ب ــوده است.رس ــر ب ــدی مؤث تولی
ــه صنعــت شــده  ــل ب ۱۶ درصــد جــواز تأســیس تبدی
اســت افــزود: در امســال بــه طــور تقریبــی ۱۷۸ 
ــه  ــی ک ــد در حال ــه کرده ان ــرمایه  گذار مراجع ــورد س م
ــذاری  ــورد واگ ــته ۴۰ م ــال گذش ــدت مشــابه س در م
ــه ســرمایه گذاران انجــام شــده اســت و طــی  زمیــن ب

ــده اســت. ــذار ش ــن واگ ــار زمی ــال ۶۴ هکت امس
سرپرســت ســابق ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه اینکــه طــی امســال  ــا اشــاره ب اســتان کرمانشــاه ب
۶۹ میلیــون دالر واردات ماشــین آالت صنعتــی گــزارش 
شــده اســت گفــت: افزایــش ظرفیــت واحدهــای 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــوده اس ــر ب ــز مدنظ ــدی نی تولی
ــاختمانی در  ــح س ــای مصال ــت واحده ــن ظرفی میانگی
ــوده و امســال ۷۳ درصــد  ســال گذشــته ۴۰ درصــد ب

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــدای ســال  ــرد: در بخــش معــدن در ابت ــوان ک وی عن
از حــدود ۲۲۰ معــدن ۱۰۱ مــورد فعــال و مابقــی 
ــن  ــورد از ای ــدت ۱۷ م ــن م ــه در ای ــود ک ــال ب غیرفع
معــادن فعــال شــده اند و امیــد داریــم ایــن رونــد ادامــه 
ــرداری  ــه بهره ب ــه عرص ــادن ب ــتر مع ــه بیش ــد ک یاب
بازگردند.رســتمی گفــت: در زمینــه تجــارت صــادرات 
طــی ۹ مــاه امســال ۴۷ درصــد افزایــش یافتــه اســت 
ــای  ــون دالر از مرزه ــارد و ۱۰۷ میلی ــت: دو میلی گف

اســتان صــادرات انجــام شــده اســت.
ــورد طــی امســال مجــوز  ــان اینکــه ۴۹۲ م ــا بی وی ب
مشــاغل خانگــی صــادر شــد بیــان کــرد: بــدون تأمیــن 
ــع امــکان ســرمایه  گذاری خیلــی کــم اســت و در  مناب
ــد و  ــزان درآم ــن می ــه پایین تری ــاه ک ــتان کرمانش اس
میــزان ســپرده های بانکــی وجــود دارد تأمیــن منابــع 

ــت. ــم اس ــرمایه گذاری مه ــرای س ب

اســتاندار کرمانشــاه گفــت: مدیــران 
ــا و  ــرح ه ــراي ط ــا در اج ــتگاه ه دس
ــاً  ــا حتم ــتان ه ــا در شهرس ــروژه ه پ
بایــد بــا فرمانــداران هماهنــگ باشــند و 
هماهنگــي بیــن مدیــران و فرمانــداران 
ــم  ــرورت مه ــک ض ــتا ی ــن راس در ای

ــت. اس
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از واحد 
خبــر روابــط عمومــي و امــور بیــن 
الملــل اســتانداري؛ مهنــدس هوشــنگ 
ــداران اســتان  ــد در نشســت فرمان بازون
اجرایــي  مدیــران  از  تعــدادي  کــه 

ــت:  ــار داش ــتند، اظه ــور داش ــز حض نی
ــروژه  ــراي پ ــه در اج ــاظ اینک ــه لح ب
ــخگو  ــران پاس ــه مدی ــل از اینک ــا قب ه
ــخگوي  ــد پاس ــداران بای ــند، فرمان باش

ــوه و  ــا و از نح ــروژه ه ــن پ ــراي ای اج
ــند  ــع باش ــا مطل ــراي آنه ــي اج چگونگ
ــاي  ــتگاه ه ــن دس ــي بی ــذا هماهنگ ل
ــرورت  ــک ض ــداران ی ــي و فرمان اجرای
مهــم اســت و مدیــران در اجــراي ایــن 
ــداران  ــا فرمان ــد ب ــاً بای ــا حتم ــروژه ه پ

ــند. ــگ باش هماهن
وي تصریــح کــرد: زمانــي کــه پــروژه اي 
در یــک شهرســتان اجرایــي مــي شــود 
ــع را  ــن انتظــار و توق ــکار عمومــي ای اف
از فرمانــدار دارد کــه پاســخگوي اجــراي 
آن باشــد لــذا فرمانــدار بایــد در جریــان 

اجــراي هــر پــروژه اي قــرار گیــرد.
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــن ب وي همچنی
پرداخــت حقــوق و مزایــاي کارگــران در 
پایــان ســال تاکیــد کــرد: مدیــران بایــد 
ــاي  ــوق و مزای ــه حق ــد ک ــاش کنن ت
کارگــران در پایــان ســال پرداخــت 
شــود تــا بــراي پایــان ســال هیــچ 
کارگــري بــدون حقــوق و دســتمزد 
باقــي نمانــد زیــرا بــراي مــا قابــل قبــول 
نیســت کــه شــاهد ایــن باشــیم کــه در 
کارگــران  از  تعــدادي  ســال  پایــان 
ــدي خــود  ــوق و عی زحمــت کــش حق

ــد. ــت نکنن را دریاف
کــرد:  تصریــح  کرمانشــاه  اســتاندار 

ــوق  ــدون حق ــري ب ــه کارگ ــراي اینک ب
ــد  ــران بای ــد مدی ــي نمان ــدي باق و عی
ــس  ــه پ ــود را ب ــاي خ ــوق و مزای حق
از دریافــت حقــوق کارگــران منــوط 
ــا اگــر کارگــري حقــوق خــود  ــد ت کنن
را نگرفــت مدیــر هــم حقــوق و مزایــاي 

ــرد. ــود را نگی خ
مهنــدس بازونــد در ادامــه بــا تاکیــد بــر 
تخصصــي بهنیــه و درســت منابــع آبــي 
ــتان  ــردم اس ــام م ــت: تم ــار داش اظه
بایــد بــه صــورت عدالــت از ایــن ثــروت 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــند و ب ــوردار باش برخ
ــروت  ــن ث ــه ای ــم ک ــي کنی ــول نم قب
اســتان بــراي دیگــر اســتان هــا مصــرف 

شــود.
وي گفــت: مــردم مطالبــات خــود را 
ــد تــاش  ــذا بای پیگیــري مــي کننــد ل
ــه  ــتان ب ــي اس ــع آب ــه مناب ــم ک کنی
ــدن  ــد ش ــره من ــت و به ــورت عدال ص
ــص  ــروت تخصی ــن ث ــردم از ای ــام م تم
پیــدا کنــد کــه تاثیــري مثبــت در رونــد 
ــته  ــراه داش ــه هم ــتان ب ــعه اي اس توس

ــد. باش
ــه ســخنان  اســتاندار کرمانشــاه در ادام
ــا در  ــرزه ه ــس ل ــتمرار پ ــه اس ــود ب خ
ــه ســال گذشــته  اســتان ناشــي از زلزل

ــکان  ــت: ام ــان داش ــرد و بی ــاره ک اش
دارد کــه ایــن پــس لــرزه هــا تــا ۷ و ۸ 
مــاه دیگــر نیــز ادامــه داشــته باشــد لــذا 
ــاش  ــد ت ــان بای ــات رس ــران خدم مدی
کننــد کــه ایــن پــس لــرزه هــا در ارائــه 
خدمــات بــه مــردم ماننــد شــبکه هــاي 
انتقــال آب تاثیــري نداشــته باشــد و آب 
بــدون کــدورت در اختیــار مــردم قــرار 

گیــرد.
ــاً  ــر احیان ــزود: اگ ــد اف ــدس بازون مهن
وچنانچــه پــس لــرزه اي در اســتان 
ــا  ــد ب ــط بای ــران ذیرب ــاد مدی اتفــاق افت
ــا اســتفاده  ــري ب ــزي و پیگی ــه ری برنام
ــه  ــاعت ب ــا ۲۴ س ــود ت ــازن موج از مخ
انتقــال آب بــدون کــدورت اقــدام کننــد 
و پــس از ۲۴ ســاعت نیــز بــا قاطعیــت 
ــا در ایــن  ــد ت ــه حــل مشــکل بپردازن ب
ــاد  ــردم ایج ــراي م ــکلي ب ــه مش زمین

نشــود.

براي جلوگیري از اتالف وقت تاکسیرانان 

یک باجه ویژه به ارائه خدمات
 تأمين اجتماعي به تاکسيرانان اختصاص یافت

 
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیراني شــهرداري کرمانشــاه 
اعــام کــرد: بــراي جلوگیــري از اتــاف وقــت تاکســیرانان یــک باجــه ویــژه 
بــه ارائــه خدمــات حــوزه تأمیــن اجتماعــي بــه آنــان اختصــاص یافتــه اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومي ســازمان تاکســیراني کرمانشــاه، ســجاد ســلیماني 
بــا اشــاره بــه عقــد تفاهمنامــه مابیــن ســازمان تاکســیراني شــهر کرمانشــاه 
و کارگــزاري رســمي ۲۵۴ ایــن شــهر افــزود: مطابــق ایــن تفاهمنامــه مقــرر 
ــان  ــیداران، کارکن ــت تاکس ــاف وق ــري از ات ــت جلوگی ــت جه ــده اس ش
ــازمان  ــه س ــاي زیرمجموع ــي باره ــا و تاکس ــس ه ــدگان آژان ــازمان، رانن س
تاکســیراني، میــز خدمــت ویــژه و خــارج از نوبــت جهــت ارائــه خدمــت بــه 

ایــن قشــر اختصــاص یابــد.
بــه گفتــه ســلیماني از ایــن پــس صــدور دفترچــه بیمــه بــا ارســال پیامــک 
ــماره ۰۹۳۶۶۱۱۸۱۳۶  ــامانه ش ــه س ــي ب ــام خانوادگ ــام و ن ــي و ن ــد مل ک
ــن  ــه ای ــا ارســال پیامــک ب ــد ب ــان مــي توانن ــرد و متقاضی صــورت مــي گی
ــراي  ــپس ب ــت و س ــه ثب ــدور دفترچ ــراي ص ــود را ب ــت خ ــامانه درخواس س
ــت  ــاف وق ــدون ات ــا ب ــد ت ــه نماین ــزاري مربوطــه مراجع ــه کارگ ــت ب دریاف

ــد. ــت کنن ــد خــود را دریاف دفترچــه جدی
مدیرعامــل ســازمان تاکســیراني کرمانشــاه همچنیــن صــدور فیــش پرداخــت 
حــق بیمــه، ارائــه مشــاوره رایــگان در امــور بازنشســتگي و از کارافتادگــي را 
از دیگــر بندهــاي ایــن تفاهمنامــه برشــمرد کــه از تاریــخ اول دیمــاه ۱۳۹۷ 
بــه مــدت یکســال بیــن ایــن ســازمان و کارگــزاري رســمي ۲۵۴ بــه آدرس 
: بلــوار شــهید بهشــتي ،پائیــن تــز از ســینما اســتقال انعقــاد یافتــه اســت.  

  سازش 15 درصدی 
پرونده های طالق ارجاعی به 

مرکز جامع مراقبت از خانواده 
بهزیستی کرمانشاه

دکتــر امیــد قــادری مدیــرکل بهزیســتی 
ــی  ــاق ارجاع ــای ط ــدی پرونده ه ــازش ۱۵ درص ــاه از س ــتان کرمانش اس
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــتی ب ــواده بهزیس ــت از خان ــع مراقب ــز جام ــه مرک ب

مــددکاران و مشــاوران متخصــص و مجــرب خبــر داد.
ــم  ــامانه تصمی ــره تقاضــای طــاق در س ــت ۱۷۷۴ فق ــه ثب ــاره ب ــا اش وی ب
مرکــز جامــع مراقبــت از خانــواده، گفــت: ۹۱۱ فقــره تقاضــا زوجیــن بــرای 
طــاق توافقــی و ۸۶۳ مــورد نیــز تقاضــای یــک طرفــه کــه بیشــتر از ســوی 

زوجــه بــه ثبــت رســیده اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه گفــت: از تعــداد تقاضــای طــاق ثبــت 
شــده در ســامانه تصمیــم ۱۱۳۳ فقــره بررســی و ۶۴۱ تقاضــا نیــز در دســت 

اقــدام اســت.
ــا راه انــدازی ســامانه تصمیــم و طــی تفاهــم  ایــن مســئول بیــان داشــت: ب
نامــه بهزیســتی بــا دادگســتری در خواســت هــای زوجیــن متقاضــی طــاق 
ابتــدا در مرکــز جامــع مراقبــت از خانــواده ثبــت و بررســی و پــس از ارجــاع 

بــه مراکــز مشــاوره مــورد تاییــد دو نهــاد پیگیــری خواهــد شــد.
ــتی  ــواده بهزیس ــت از خان ــع مراقب ــز جام ــد: مرک ــادآور ش ــادری ی ــر ق دکت
ــاختمان  ــتی، س ــوار بهزیس ــوار زن، بل ــت، بل ــدان نف ــاه، می ــع در کرمانش واق
شــماره ۲ اداره کل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه بــه منظــور کاهــش طــاق 
ــت خــود را  ــاه امســال فعالی ــی مردادم ــن آســیب اجتماع و پیشــگیری از ای

آغــاز کــرده اســت.

مدیرکل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 

استان کرمانشاه منصوب شد

استاندارکرمانشاه: 

 تمام حقوق و عيدي کارگران باید تا پایان سال پرداخت شود

هماهنگي بین مدیران 
و فرمانداران در 

اجراي پروژه ها یك 
ضرورت مهم است
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بالک چین
فائزه گومه

ــه  ــاد ب ــن زی ــاک چی ــاوری ب ــام فن ــروزه ن ام

ــادی  ــت زی ــت و محبوب ــورده اس ــمان خ گوش
ــه قصــد داریــم  نیــز پیــدا کــرده در ایــن مقال
بــه تعریــف بــاک چیــن ، چگونگــی کارکــرد 
آن و نحــوه اســتفاده از آن بپردازیــم همانطــور
ــه  ــن ب ــاک چی ــت ب ــم آن پیداس ــه از اس ک
ــه  ــه میشــود ک ــا گفت ــوک ه ــره ای از بل زنجی
ــرای  ــاوری ب ــن فن ــی اســت ای ــامل اطاعات ش
اولیــن بــار در ســال 1991 توســط گروهــی از 
محققیــن پیشــنهاد داده شــد و در واقع مشــابه 
ــرای زمانبنــدی اســناد  ــک اســناد رســمی ب ی
ــه منظــور عــدم امــکان تغییــر در  دیجیتــال ب
تاریــخ آنهــا بــه وجــود آمــد ولــی ایــن فنــاوری 
تــا ســال 2009 کــه ساتوشــیما بیــت کویــن را 
روی کار آورد کاربــرد زیــادی نداشــت .امــروزه 
ــده  ــع ش ــر کل توضی ــک دفت ــن ی ــاک چی ب
اســت کــه بــرای عمــوم قابــل دســترس اســت.
ــرده  ــه ک ــل توج ــن را قاب ــاک چی ــه ب آنچ
ویژگــی خــاص آن یعنــی عــدم امــکان تغییــر 
داده هاییســت کــه در آن ذخیــره شــده اســت 
. هــر بــاک شــامل یکســری داده ،هــش 
بــاک و هــش بــاک قبلــی اســت داده هــای 
ذخیــره شــده بــه نــوع بــاک بســتگی دارنــد 
بــرای مثــال بــاک بیــت کویــن اطاعاتــی در 
مــورد تراکنــش شــامل مشــخصات فرســتنده و 
گیرنــده بــه عــاوه میــزان ســکه هــای مبادلــه 
شــده را ذخیــره میکنــد. همچیــن هــر بــاک 
ــر  ــد اث ــش مانن ــن ه ــه ای ــش دارد ک ــک ه ی
ــت  ــش هوی ــت ه ــان اس ــرای انس ــت ب انگش
ــد  ــن میکن ــات آن را تعیی ــاک و کل محتوی ب
و ماننــد اثــر انگشــت همــواره منحصــر بــه فرد 
ــود  ــه وج ــد ب ــاک جدی ــک ب ــی ی ــت وقت اس
ــاک محاســبه میشــود  ــد هــش آن ب ــی آی م
ــر در  ــه تغیی ــه هرگون ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــر  ــه آن را تغیی ــوط ب ــش مرب ــاک ه ــک ب ی
میدهــد . هــش ابــزار کاربــردی و مهمــی 
بــرای تشــخیص تغییــر در یــک بــاک اســت 
ــد  ــر کن ــاک تغیی ــک ب ــت ی ــر انگش ــر اث اگ
ــابق  ــاک س ــر آن ب ــاک دیگ ــع آن ب در واق
نیســت. عنصــر ســومی کــه در بــاک ذخیــره 
میشــود هــش بــاک قبلــی در زنجیــره اســت 
کــه در ایجــاد زنجیــره ای از بــاک هــا موثــر 
ــن  ــاک چی ــک ب میباشــد و باعــث میشــود ی
ــی  ــس وقت ــد. پ ــن باش ــادی ام ــد زی ــا ح ت
ــاک  ــام ب ــود تم ــتکاری بش ــاک دس ــک ب ی
ــی  ــوند .ول ــر میش ــا معتب ــد از آن ن ــای بع ه
ــی  ــره بلوک ــن زنجی ــت ای ــظ امنی ــرای حف ب
فقــط اســتفاده از هــش کافــی نیســت. امــروزه 
کامپیوتــر هــا خیلــی پیشــرفته و ســریع شــده 
انــد و میتواننــد صدهــا هــزار هــش را محاســبه 
ــاک و  ــک ب ــر در ی ــکان تغیی ــس ام ــد پ کنن
دســتکاری هــش تمامــی زنجیــره بــاک 
ــاک  ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــود دارد ب وج
ــات انجــام کار اســتفاده  ــن از سیســتم اثب چی
ــاک  ــتم ب ــن سیس ــود ای ــا وج ــه ب ــد ک میکن
ــد.  ــکل میگیرن ــرعت کمتــری ش ــا بــا س ه
ــبات الزم  ــن محاس ــت کوی ــورد بی ــا در م مث
بــرای اثبــات انجــام کار و افــزودن یــک بلــوک 
ــه  ــه 10 دقیق ــک ب ــره نزدی ــه زنجی ــد ب جدی
ــتکاری را  ــزم دس ــن مکانی ــد ای ــول میکش ط
ــد چــون  ــر ممکــن میکن ــی ســخت و غی خیل
اگــر یــک بــاک دســتکاری بشــود الزم اســت 
ــرای  ــام کار ب ــات انج ــر اثب ــد زمانب ــه فراین ک
تمامــی بــاک هــای بعــد از اون انجــام بشــه.
ــن  ــاک چی ــبکه ب ــر ش ــی دیگ ــه امنیت نکت
توضیــع شــده بــودن ایــن شــبکه اســت بــاک 
چیــن بجــای اســتفاده از یــک نهــاد متمرکــز 
ــا  ــک شــبکه همت ــره از ی ــرل زنجی ــرای کنت ب
ــادر  ــه ق ــه هم ــد ک ــتفاده میکن ــا اس ــه همت ب
هســتند بــه آن ملحــق شــوند وقتــی یــک نفــر 
ــی  ــک کپ ــود ی ــه میش ــبکه اضاف ــن ش ــه ای ب
کامــل از بــاک چیــن در اختیــارش قــرار داده 
میشــود ایــن گــره یــا نــود میتوانــد با اســتفاده 
از ایــن کپــی صحــت اطاعــات دریافــت شــده 
را تاییــد یــا رد کنــد وقتــی یــک بــاک جدیــد 
بــه شــبکه اضافــه میشــود بــاک هــای جدیــد 
ــتاده  ــبکه فرس ــر در ش ــای حاض ــود ه ــه ن ب
ــان از  ــرای اطمین ــود ب ــر ن میشــوند ســپس ه
ــی  ــاک را بررس ــت ب ــتکاری، صح ــدم دس ع
ــر  ــد ه ــد ش ــز تایی ــه چی ــی هم ــد وقت میکن
نــود بــاک بررســی شــده را بــه بــاک چیــن 
ــن  ــای ای ــه نوده ــد هم ــه میکن ــودش اضاف خ
ــه  ــد ک ــکل میدهن ــق را ش ــک تواف ــبکه ی ش
ــا  ــدام ه ــتند و ک ــا معتبرهس ــاک ه ــدام ب ک

ــد . ــاری ندارن اعتب
فنــاوری بــاک چیــن بــه خوبــی توجــه عمــوم 
مــردم را بــه خــودش جلــب کــرده اســت همــه 

ــدنده متوجه ش
ــد کــه از ایــن فنــاوری میتواننــد در زمینــه  ان
هــای مختلفــی مثــل ســوابق پزشــکی، ایجــاد 
ــال و  ــر ثبــت اســناد رســمی دیجیت ــک دفت ی

جمــع آوری مالیــات اســتفاده کننــد.

شــهردار کرمانشــاه در حاشــیه بازدیــد از بوســتان هــا و 
پــارک هــای ســطح شــهر، بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای 
ــذار  ــهری تاثیرگ ــیمای ش ــای س ــبز شــهری در ارتق س
ــدا  ــی پی ــی معن ــی زمان ــت اجتماع ــت: عدال اســت، گف
مــی کنــد کــه بــا توزیــع منطقــی و عادالنــه امکانــات و 
منابــع در میــان مناطــق هشــتگانه شــهری و دســتیابی 
ــه  ــات ب ــع، قســمتی از مطالب ــن مناب ــه ای شــهروندان ب

حــق آنــان تحقــق پیــدا کنــد.
ــی و  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــا  امــور بیــن الملــل شــهرداری، دکتــر ســعیدطلوعی ب
ابــراز تأســف از اینکــه بســیاری از شــهروندان محــات و 
مناطــق از داشــتن دسترســی بــه فضــای ســبز مناســب 
محــروم هســتند، تصریــح کــرد: پایــدار کــردن شــهر در 
حــوزه محیــط زیســت بایــد یکــی از اولویتهــای اصلــی 
مدیریــت شــهری باشــد و نقــش مشــارکت شــهروندان 
در ایــن حــوزه مــی توانــد بســیاری از اهداف شــهرداری 

را تســریع بخشــد.
وی ضمــن تاکیــد بــر شــاداب ســازی و بهســازی پــارک 
هــا و بوســتان هــا از مدیــران اجرایــی مناطــق و نواحــی 
خواســت نســبت بــه رفــع برخــی از نواقــص، مشــکات 
و معضــات موجــود در پــارک هــای محلــه ای ســطح 
ــتفاده  ــرای اس ــود را ب ــای موج ــدام و فضاه ــهر اق ش

شــهروندان، بهســازی و شــاداب ســازی نماینــد.
ــان اینکــه فضــای ســبز شــهری  ــا بی ــر طلوعــی ب دکت
اجتماعــی،  نقــش  شــهرداری  پارکهــای  خصوصــاً 
ــد، تأکیــد کــرد: آمــوزش  اقتصــادی و اکولوژیکــی دارن
همگانــی بــا هــدف توانمندســازی و آگاهــی شــهروندان 
ــا  ــبز ب ــای س ــترش فض ــظ و گس ــاهی در حف کرمانش
مشــارکت نهادهــای فعــال بــه همــت مدیریــت شــهری 
و ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری بایــد 

مدنظــر باشــد .
وی بــا تاکیــد بــر خدمــات رســانی هــر چــه بهتــر بــه 
شــهروندان گفــت: بــا توجــه بــه در پیــش بــودن فصــل 
بهــار و ایــام نــوروز و اســتفاده شــهروندان از پــارک هــا 
و بوســتان هــا ضــروری اســت تــا در اســرع وقــت و در 
شــرایط مناســب آب و هوایــی، نســبت بــه رفــع برخــی 
ــردد  ــدام گ ــود اق ــای موج ــات فض ــکات و نواقص مش
ــافران و  ــرای مس ــرح ب ــاد و مف ــی ش ــم فضای ــا بتوانی ت
ــم  ــرم فراه ــای محت ــواده ه ــژه خان ــه وی ــهروندان، ب ش
ــادی و  ــزی، کارجه ــه ری ــا برنام ــر ب ــن ام ــم و ای آوری
ــای  ــت ه ــرای فعالی ــی در اج ــق و اصول ــارت دقی نظ
ــی، خدماتــی و رفاهــی شــهر توســط تاشــگران  عمران

خــدوم شــهرداری میســر خواهــد شــد.
و  تجهیــزات  کیفیــت  ارتقــای  کرمانشــاه  شــهردار 
ــران  ــای مدی ــه ه ــی از دغدغ ــهری را یک ــان ش مبلم
شــهر دانســت و افــزود: بوســتان هــای شــهر بایــد بــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــز و فضاســازی شــوند ک ــه ای تجهی گون
پاتوقــی امــن و مهیــج مــورد اســتفاده همــه شــهروندان 

ــع  ــت واق ــورد اهمی ــف م ــنی مختل ــای س ــروه ه در گ
شــود.

ــرمایه  ــهری را س ــت ش ــط زیس ــی محی ــر طلوع دکت
ــد  ــت و تأکی ــده دانس ــلهای آین ــرای نس ــمندی ب ارزش
کــرد: باتوجــه بــه تاثیــر فضــای ســبز در زندگــی 
ــر  ــه حداکث ــود ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــهری، بای ش
کارایــی را بــا کمتریــن هزینــه و بــا درنظرگرفتــن 

ــد .  ــته باش ــده، داش ــات آین الزام

بازدید شهردار کرمانشاه از پروژه
 سراب قنبر

 

ــی و  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
امــور بیــن الملــل شــهرداری کرمانشــاه ؛ دکتــر ســعید 
طلوعــی شــهردار بــه همــراه معــاون خدمــات شــهری ، 
ــبز و  ــای س ــر و فض ــیما ، منظ ــازمان س ــل س مدیرعام
ــی ســراب  ــروژه جنگل ــی شــهرداری از پ ــاون عمران مع

قنبر بازدید نمودند .
ــا تاکیــد بــر اهمیــت  دکتــر طلوعــی در ایــن بازدیــد ب
ــروژه  ــت : پ ــاه گف ــهر کرمانش ــرای ش ــروژه ب ــن پ ای
ــی  ــرح های ــا و ط ــروژه ه ــته پ ــر از آن دس ــراب قنب س
اســت کــه نیــاز شــهر کرمانشــاه محســوب مــی گــردد 
ــه  ــر افزایــش ســرانه فضــای ســبز ب چــرا کــه عــاوه ب
ــر شــدن کیفیــت هــوای  حفــظ محیــط زیســت و بهت
شــهر و کــم کــردن بــار ترافیکــی شــمال شــهر کمــک 

ــد . شــایانی مــی کن
وی  افــزود : ایــن پــروژه بــزرگ را مــی تــون بــا جــذب 
ــرانجام  ــه س ــتکار ب ــری و پش ــذار و پیگی ــرمایه گ س
رســاند هــر چنــد در ایــن راه نیــاز بــه حمایــت 

ــم . ــئوالن داری مس
شــهردار کرمانشــاه ادامــه داد : ســراب قنبــر مــی 
ــر رشــد ســرانه فضــای ســبز در شــهر  ــد عــاوه ب توان
بــه اشــتغال و ســرگرمی خانــواده هــا نیــز کمــک کنــد 
ــدازی  ــا راه ان ــکان ب ــن م ــوان در ای ــی ت ــه م ــرا ک چ
ــه  ــگری زمین ــی و گردش ــازی ، فرهنگ ــای ب ــکان ه م

ــود . ــم نم ــز فراه ــادی را نی ــد اقتص رش

برخورد با زباله گردها و جلوگیری از 
شیوع بیماری و اسیب های اجتماعی

ــن  ــاه ای ــهر کرمانش ــی در ش ــات اساس ــی از معض یک
اســت کــه شــهروندان توجــه جــدی بــه موضــوع زمــان 
گذاشــتن زباله هــا نمی کننــد، معــاون خدمــات شــهری 
ــا  ــود ت ــبب می ش ــردی  س ــه گ ــت: زبال ــاه گف کرمانش
ــه  ــور ب ــاره مجب ــهری دوب ــات ش ــت خدم ــوزه معاون ح
ــای  ــر هزینه ه ــن ام ــه ای ــد ک ــا کن ــع آوری زباله ه جم
ــت، از  ــد گذاش ــهرداری خواه ــر دوش ش ــی را ب اضاف
ســوی دیگــر اگــر ایــن معاونــت اقــدام بــه جمــع آوری 
ــه  ــته از زبال ــا انباش ــد کوچه ه ــز نکن ــا نی ــن زباله ه ای

خواهند شد.
امیررحیمــی تاکیــد کــرد: اگــر شــهروندان نســبت بــه 
ــده  ــام ش ــان اع ــوی درب در زم ــه جل ــتن زبال گذاش
توجــه جــدی داشــته باشــند هــم هزینه های شــهرداری 
ــدن  ــش ش ــاهد پخ ــه ش ــم اینک ــد و ه ــش می یاب کاه

ــود. ــم ب ــا نخواهی ــه گرده ــط زبال ــا توس زباله ه
ــا بیــان اینکــه طــرح جمــع آوری ضایعــات  رحیمــی ب
ــاه  ــر در کرمانش ــالهای اخی ــتیک  از س ــون پاس همچ
ــت:  ــه دارد، گف ــز ادام ــون نی ــم اکن ــده و ه ــاز ش آغ
ــه  ــال اســت ک ــع اوری فع ــودرو در جم ــتگاه خ 1۳دس
دوتاســه درصــد ضایعــات بــا ارزش شــهروندان از جلوی 
درب منــازل آن هــا جمــع آوری میشــود،که در راســتای 
ــورد  ــه اهــداف م ــرای رســیدن ب ــن طــرح ب اجــرای ای
ــه کار  ــز ب ــه شــهروندان نی نظــر گروه هــای آموزشــی ب
ــک  ــرای تفکی ــای الزم را ب ــا آموزش ه ــده ت ــه ش گرفت
زباله هــا بــه مــردم ارائــه دهــد. امیدواریــم  باهمــکاری 
ــردی و اســیب  ــه گ ــری از زبال بیشــتر درصــدد جلوگی

ــد. ــه شــهر باشــهرداری همــکاری نماین هــای وارده ب

بودجه شهرداری باید بر مبنای برنامه های 
درست جهت رفع مشکالت شهر تنظیم شود

 
ــا  ــهرداری ب ــده ش ــال آین ــه س ــی بودج ــه بررس جلس
حضــور دکتــر ســعید طلوعــی شــهردار کرمانشــاه 
ــزار  ــهرداری برگ ــران ش ــن و مدی ــدادی از معاونی و تع

ــد. گردی
ــی و  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــعید  ــر س ــاه، دکت ــهرداری کرمانش ــل ش ــور بین المل ام
طلوعــی در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر تدویــن بودجــه 
براســاس سیاســت هــا و نیازهــای توســعه شــهر گفــت: 

بودجــه شــهرداری کرمانشــاه بــر اســاس اولویــت هــای 
اســتراتژیک توســعه شــهر و بــا نــگاه بــه ضرورت هــای 
نظــام اقتصــادی و اجتماعــی و توجــه بــه نیازمندیهــای 

شــهر و شــهروندان بایــد تدویــن گــردد.
وی افــزود: بایــد بیــن اولویــت هــای تخصیــص منابــع، 
ــع و بهبــود  شــفاف ســازی فرایندهــای تخصیــص مناب
شــیوه هــای مدیریتــی بودجــه ارتباطــی منطقــی 
برقــرار کــرده و در ایــن راســتا عملکــرد بودجــه هــم بــه 
منظــور تحقــق اهــداف بایــد کنتــرل و ارزیابــی شــود.

شــهردار کرمانشــاه ادامــه داد: متاســفانه مــردم در 
ــی  ــات ده ــهر و خدم ــورات ش ــه ام ــوط ب مباحــث مرب
بــه آنــان، خیلــی اذیــت مــی شــوند و ایــن موضــوع را 

ــده ام. ــه دی ــه عین ــد روز ب ــن چن ــن طــی ای م
ــد بودجــه شــهرداری  ــرد: بای ــد ک ــی تأکی ــر طلوع دکت
بــر مبنــای برنامــه هــای منظــم و درســت جهــت رفــع 
مشــکات شــهر و شــهروندان تنظیــم و بــه شــورا 

ــردد. ــال گ ارس
ــهر  ــکات ش ــی از مش ــت: خیل ــاه گف ــهردار کرمانش ش
ــران  ــت و مدی ــل اس ــل ح ــک قاب ــک کار کوچ ــا ی ب
شــهرداری بایــد روی ایــن مســائل دقــت نظــر بیشــتری 

داشــته باشــند.

دولتی ها طلب ۱۲۰ میلیاردی به 
شهرداری کرمانشاه را تعیین تکلیف کنند

 شــهردار کرمانشــاه از طلــب 120 میلیــارد تومانــی این 
ــتار  ــر داد و خواس ــی خب ــتگاه های اجرای ــاد از دس نه

تعییــن تکلیــف ایــن طلــب شــد.
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از مهــر، ســعید 
طلوعــی عصــر امــروز در نشســت شــورای برنامــه 
ریــزی و توســعه اســتان کرمانشــاه کــه در اســتانداری 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: شــهرداری کرمانشــاه 
ــال  ــدارد و در ح ــرار ن ــی ق ــرایط مطلوب ــروز در ش ام
ــا و  ــان از نهاده ــارد توم ــهرداری 120 میلی ــر ش حاض

دارد. طلــب  اجرایــی  دســتگاه های 
وی تاکیــد کــرد: ایــن طلــب بایــد یــا بــه صــورت تهاتــر 
و یــا بــه صــورت نقــدی هرچــه زودتــر تعییــن تکلیــف 

. د شو
شــهردار کرمانشــاه یــادآور شــد: مســئولین دســتگاه ها 
ــارات  ــا در اعتب ــا را ی ــن طلب ه ــد پرداخــت ای می توانن
ــه ای از  ــی مکاتب ــا ط ــد و ی ــرار دهن ــده ق ــال آین س
ســازمان مدیریــت درخواســت کننــد کــه از اعتبــارات 

ــد. ــرا پرداخــت کنن ــی آن دولت
طلوعــی بیــان داشــت: بــدون شــک ایــن هزینه هــا در 
ــی  ــران و آبادان ــهری و عم ــات ش ــه خدم ــتای ارائ راس
ــه دســت هــم  ــد دســت ب شــهر هزینــه می شــود و بای

دهیــم تــا شــهر را آبــاد کنیــم.
ــت  ــن نشس ــاه در ای ــتاندار کرمانش ــت، اس ــی اس گفتن
تاکیــد کــرد جهــت تعییــن تکلیــف بدهــی دســتگاه ها 
ــور  ــر ام ــئولیت دفت ــا مس ــه ای ب ــهرداری کمیت ــه ش ب
شــهرداری، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و دارایــی 
ــکار  ــه شــهرداری بده ــه ب تشــکیل شــود و کســانی ک
هســتند احصــاء شــوند تــا بــه ایــن مشــکل رســیدگی 

شــود.

شــهردار جدیــد کرمانشــاه در دیــدار رئیــس 
اقــدام  از  شــهر  ایــن  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
ــهری  ــر ش ــام معاب ــفالت تم ــرای آس ــهرداری ب ش

خبــر داد.
بــه گــزارش آوای پــراو، ســعید طلوعــی در دیــدار 
محمدرضــا حبیبــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی 
کرمانشــاه و هیئت همراه در شــهرداری کرمانشــاه 
ــام  ــفالت تم ــرای آس ــهرداری ب ــن ش ــدام ای از اق

معابــر شــهر کرمانشــاه تــا پایــان ســال در صــورت 
شــرایط مناســب آب و هوایــی خبــر داد.

ــهرداری  ــود در ش ــداف کاری خ ــان اه ــا بی وی ب
ــن  ــهیدپرور ای ــردم ش ــه م ــت ب ــاه، خدم کرمانش
اســتان را افتخــاری بــرای همــه مدیــران دانســت 
ــتگاه ها  ــام دس ــه تم ــتار حضــور همه جانب و خواس
ــر  ــات در ه ــه خدم ــام هرگون ــرای انج ــی ب اجرای

ــه مــردم شــد. شــرایطی ب

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان کرمانشــاه 
نیــز عــاوه بــر اعــام آمادگــی دانشــگاه در 
ــی  ــرای آبادان ــهرداری ب ــه ش ــک ب ــتای کم راس
شــهر کرمانشــاه و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان، 
ــهر را  ــوز در ش ــران دلس ــی و اتحــاد مدی همدل
ــه مــردم  ــرای پیشــبرد اهــداف خدمت رســانی ب ب

ــرد. ــی ک ــروری ارزیاب ض
 ســعید طلوعــی متولــد ســال 1۳۴2 در کرمانشــاه 

از بســیجیان و جانبــازان دوران دفــاع مقــدس 
ــک(  ــری )دندانپزش ــدرک دکت ــا م ــه ب ــت ک اس
ســابقه  همــدان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــت و 10  ــت، هش ــج، هف ــق پن ــهرداری مناط ش
ــه  ــود دارد ک ــی خ ــه مدیریت ــران را در کارنام ته
به عنــوان  از ســوی شــورای شــهر کرمانشــاه 
شــهردار کرمانشــاه انتخــاب و فعالیــت خــود را از 

ــرد. ــاز ک ــته آغ ــه گذش هفت

شهردار کرمانشاه: 

عدالت اجتماعی با توزیع منطقی و عادالنه امکانات 
در سطح مناطق هشتگانه شهری معنی پیدا می کند

یادداشت

در دیدار دانشگاهیان عنوان شد؛

 قول شهردار جدید کرمانشاه برای
 آسفالت معابر شهری

مهنــدس کوالنــی مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش ــزداری اس آبخی
آبخیزبــزرگ  حوضــه   1۸ کرمانشــاه  اســتان 
ــه  ــایش درهم ــب فرس ــد تخری ــت : رون دارد، گف
حوزه هــا بــه دلیــل تخریــب پوشــش گیاهــی 
ــرض  ــری در مع ــر کارب ــی و تغیی ــی، جنگل مرتع

ــت. ــودی اس ناب
بــه  خــاک  فرســایش  میــزان   : گفــت  وی 
یــک  در  و  کرمانشــاه  اســتان  در  طورمتوســط 
ــر اســاس  ــه ب ــار اســت ک ــر هکت ــن ب ــال 12 ت س
ــرض  ــار در مع ــون هکت ــود 2 میلی ــای موج آمار ه

فرســایش شــدید قــرار دارد.
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
کرمانشــاه بیــان کــرد: بیشــترین میــزان هدررفــت 
گیانغــرب  قصرشــیرین،  شهرســتان های  در 
ســایر  در  و  وجــوددارد  باباجانــی  ثــاث  و 
شهرســتان ها ماننــد اســام آبادغــرب، ســرپل 
ــرود هــم فرســایش خــاک  ذهــاب، داالهــو و جوان

وجــود دارد.
ــزان  ــط می ــور متوس ــه ط ــور ب ــت: در کش وی گف
ــه  ــت ک ــار اس ــن در هکت ــاک 1۶ ت ــایش خ فرس
ــه اقتصــادی  ــد جنب ــی و فاق ــا مناطــق بیابان عمدت
ــاک در  ــایش خ ــم از فرس ــن حج ــا ای ــتند، ام هس
ــاورزی  ــب کش ــوان قط ــه عن ــاه ب ــتان کرمانش اس

ــاد اســت. زی
ــر  ــاط از نظ ــی از نق ــرد: برخ ــح ک ــی تصری کوالن
ــایش  ــیت و فرس ــی حساس ــن شناس ــاختار زمی س

بیشــتری دارنــد بــا ایــن حــال عامــل اصلــی 
فرســایش خــاک، تخریــب و تغییــر کاربــری اســت 

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــطح منطق ــه در س ک
وی بــا بیــان اینکــه درمنطقــه کوهدشــت بــه 
کرمانشــاه تخریــب چشــمگیری وجــود دارد، افزود: 
عمــده تخریب هــا درایــن مناطــق بــه دلیــل انجــام 
عملیــات گازرســانی، آب رســانی، ســاخت بزرگــراه 

و فیبرنــوری رخ می دهــد.
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ســازمان  اگرچــه  کــرد:  عنــوان  کرمانشــاه 
جنگل هــا وظیفــه اصلــی حفاظــت از خــاک و 
کنتــرل رســوب و فرســایش را بــه عهــده دارد، امــا 
بایــد همــه دســتگاه ها از جملــه دســتگاه های 
ــاب  ــز در انتخ ــر آب، گاز نی ــان نظی ــات رس خدم

مســیرانجام عملیــات همــکاری کننــد.

۲میلیون هکتار از اراضی کرمانشاه در معرض 
فرسایش شدید قرار دارد
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شعری از »لمیعه عباس عماره« )عراق(

اگر پیشگو
 مرا بگوید

که روزی محبوب من خواهی شد
دیگر هیچ غزلی،

برای هیچ مردی نخواهم سرود
و گنگ و خاموش

نیایش می کنم
تا محبوبم بمانی

اگر پیشگو
 مرا بگوید

که چهره ی ماه بلند را
نوازش خواهم کرد

دیگر با سنگ ریزه های برکه ها
بازی نمی کنم 

مهره های آرزوهایم را،
به رشته نمی کشم

اگر پیشگو
 بگویدم

که محبوبم
شهزاده ای بر اسبی از یاقوت

خواهد بود
که دنیا مرا،

به یال های سرخش می بندد
خواب نخواهم دید

که خواهم ُمرد

اگر پیشگو،
 مرا بگوید

که محبوبم در شبی برفی
خواهد آمد

 با خورشیدی در دستانش
دیگر ریه هایم

منجمد نخواهند شد
و در چشمانم

 غم های دیروز
بزرگ نخواهد شد

.
اگر پیشگو،

 بگویدم
که تو را

در این گم گشتگی می بینم
دیگر

برای هیچ چیز
در این دنیا

گریه نخواهم کرد
و تمام اشک هایم را

جمع می کنم
تمام اشک ها

برای روزی که مرا ترک می کنی!

                                                                                                           
*****

شعری از محمود درويش )فلسطین(

و منتظرش باش
تــا تنفــس کنــد ایــن هــوای بی گانــه بــر قلــب اش 

را
و منتظرش باش

تا دامن اش را،
 چین
 چین،

باال بزند
و منتظرش باش،
و پیش از شراب،

 آب را،
تقدیم اش کن

و به آن دو هم زاد کبک خفته بر سینه اش،
نگاه نکن

و منتظرش باش

و آرام
 آرام،

دستان اش را،
 نوازش کن؛
هنگامی که

جام را بر روی مرمر،
می گذارد
گویی که

 قطرات شبنم را،
از آن می زدایی.

                                                                                             
*****

شعری از »محمد الماغوط« )سوريه(

دمشق!
ای ارابه گل گون کنیزکان

من
در حالی که

 در اتاق خویش خوابیده ام؛
می نویسم و خواب می بینم،

و به ره گذران می نگرم.

از دل آسمان بلند،
 نجوای تن برهنه تو را،

 می شنوم
اینک ما

بیست سال است
که دروازه های سخت تو را

می کوبیم؛
در حالی که باران،

بر لباس و کودکان مان می بارد
و چهره های رنگ پریده

 از سرفه های زخم آگین،
غم ناک می نمایند به سان جدایی؛

زرد به سان سل
و بادهای بیابان های هول ناک

شیون ما را
می برند به سوی

کوچه ها،
 نانوایان و جاسوسان

و ما به سان اسبان وحشی،
 بر بستر تاریخ

 می تازیم
مویه سر می دهیم و می لرزیم
و در پس پاهای خمیده ی ما

بادها و خوشه های نارنجی،
می گذرند

 از هم جدا شدیم
و در چشمان سردت
طوفانی از ستارگان،

هروله کنان،
 می گریستند

ای معشوقه ترنجیده پوست،
با تنی پوشیده از سرفه و جواهر

تو از آن منی.
این دل تنگی،

برای توست ای کینه توز!

لحظاتی پیش از رفتن
با زنی هم بستر شدم

و چامه ای سرودم
برای شب و خزان

و ملت های شکست خورده.
و زیر آفتاب طالیی ظهر،

سر خویش را
به شانه ی پنجره
تکیه داده بودم

و سرشکی
 درخشان،

 به سان صبح،
 به سان زنی عریان،

جاری
 می ساختم.

چه من،
خویشاوندی دیرینه ای دارم

 با اندوه و بردگی.
و نزدیکای ابرهای گنگ دور

صدها سینه برهنه و چرکین،
نمایان می شد،

که در رودی
 از خار

 می تاختند.
و ابری از چشمان آبی غمین،

به من،
به تاریخ برآماسیده بر لبان ام،

خیره بود!

                
                                                                                            

*****

شعری از »فاروق ُجَويَده« )مصر(

بانوی من
غمگین مباش

روزگار خمیده ی شکست خورده
و خفاشان حفره ها
باقی نخواهند ماند

و فردا،
زمین فریاد می کشد

 می بینم که
طوفان می آید و

آتش فشان های در بند،
منفجر می شوند

و صبح
این مهمان تبعیدی از وطنم،

سر خواهد زد
منتشر

و جاری خواهد شد

فردا،
همان گونه که آرزو کرده ام،
تو را دوست خواهم داشت

بی هیچ ترسی
یا زندانی
یا بارانی.

بــه راســتی چگونــه بایــد بــا معنــای نوشــتار، روبــرو شــد؟ آیــا 
متــون داســتانی )بــه طــور اخــص( معصومانــه حامــل معنایــی 
ــا  ــا معن ــود؟ آی ــل ش ــب تحوی ــه مخاط ــد ب ــه بای ــتند ک هس

انحصــاری اســت؟
زمانــی »عینیــت گرایــان« و »مطلــق اندیشــان«، فهــم جهــان 
ــان  ــگاه آن ــت از ن ــپردند. حقیق ــی می س ــوبژۀ دکارت ــه س را ب
قابــل تبییــن و حائــِز تمامیــت بــود. شناســندۀ متعالــی، دانایی 

را در انحصــار داشــت.
ــن«،  ــه »مت ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــوران« ب ــن مح ــا »مت ام
مســتقل از مؤلــِف خــود و در جریــان دیالــوِگ »متــن ـ 
مخاطــب« معنــا می پذیــرد یــا بهتــر بگوئیــم بــه تأویــل تــن 
می دهــد. اســتنلی فیــش تأویــل حاصلــه را بــه انتخــاِب نــوع 

ــد.  ــته می دان ــی وابس ــرِد تأویل راهب
ــه ســوی مقصــد معیــن  ــدن، حرکــت از مبــدأ ب ــۀ خوان تجرب
ــۀ  ــن منظوم ــل بی ــش متقاب ــدن، کن ــِل خوان ــت. در عم نیس
معنایــی متــن و ترکیب بنــدی ذهــن مخاطــب، معنــا را محقق 
می ســازد. ترکیب بنــدی ذهــِن مخاطــب وابســتۀ پایــگان 
اعتقــادی، جایــگاه اجتماعــی، تاریخــی، ... پیــش داشــته های 
ذهنــی، تمایــالِت روانشــناختی، ... و تجــارب زیســتی اوســت. 
ایــن موجــوِد چنــد بعــدی و محــدود بــه اختصاصــاِت زمانــیـ  
مکانــی چگونــه بــه تجزیــه و تحلیــل متــن خواهــد پرداخــت؟ 

آیــا چنیــن تحلیلــی ثابــت اســت و یــا ثابــت خواهــد مانــد؟
تعاویــل، لحظه هایــی از انتســاب معانــی بــه جلوه هــای 
پدیــداری جهــان دانســته شــده اند. از ســویی متــن )بــه مثابــه 
مصداقــی یکــه( در معــرض خوانش هــای مکــرر اســت. تکثــِر 
ــار  ــن اعتب ــه ای ــل. ب ــا و تعاوی ــر ایده ه ــی تکث ــش یعن خوان
می تــوان گفــت کــه معنــای انحصــاری و نهایــی نــزد تأویلگــر 
خاصــی نیســت. حتــی یــک مخاطــب خــاص می توانــد 
ــه ســبب انعطــاف و  ــددی داشــته باشــد ک ــای متع خوانش ه
ــد،  ــی واح ــده از متن ــت آم ــه دس ــِی ب ــج تأویل ــز در نتای تمای
شــوند. بــه ایــن معنــا تأویــِل برتــر و یــا قطعــی وجــود نخواهد 

داشــت.
ــژه ای را در  ــِی وی ــط عاطف ــب، رواب ــتِی مخاط ــارب زیس تج
ــی  ــزد. ط ــزان در آن برمی انگی ــی لغ ــن و معان ــا مت ــاط ب ارتب
ــن  ــتانی، ای ــوِن داس ــدِن مت ــت ش ــه دس ــت ب ــل ها و دس نس
رابطــه، ابعــاد دیگــری نیــز می گیــرد. نشــانه ها و عالئــم 
ــیِر  ــن س ــد. ای ــفر می کنن ــان س ــن، در زم ــود در مت و ... موج
زمانــی بــر معانــی منســوب بــه نشــانگان، اثــر می گــذارد. متــن 
پیکــره ای اســت کــه مــدام از شــکل می افتــد تــا موقتــاً، فــرم 

ــرد. ــازه ای بپذی ت
ــادر  ــز ق ــن، هرگ ــداِد مت ــا رخ ــه ب ــژه( در مواجه مخاطــب )اب
نخواهــد بــود، عالئــم و نشــانه ها را بــه مدلولــی اصیــل پیونــد 
ــی ـ  ــردی ذهن ــن، کارک ــکل گیری مت ــاس ش ــرا اس ــد. زی ده
تخیلــی اســت. یعنی ایــن، تعابیــِر مؤلــف از واقعیــت و حقیقت 
هســتند کــه در متــن می نشــینند تــا توســِط مخاطبــاِن اثــر 
نیــز بــاز تعبیــر شــوند. آیــا می تــوان ایــن تعابیــر را عیــن بــه 

عیــن واقعیــت دانســت؟
ــد  ــن واح ــوان »واژه« را کوچک تری ــامحه، می ت ــی مس ــا کم ب
ــی  ــای اجتماع ــر قرارداده ــت. واژگان ب ــن دانس ــی مت معنای
ـ ادبــی متکی انــد. خــوِد ایــن قراردادهــا برشکســتنی و 
ــاط  ــل ارتب ــر واژگان را عام ــی اگ ــد. حت ــتخوش تغییرن دس
بدانیــم، اســتعاره، کنایــه، مجــاز و دیگــر صناعات ادبــی و حتی 
ترکیبــات نوآورانــه، هــر چــه بیشــتر در عمــل ارتبــاط اخــالل 
می کننــد. حــال بایــد پرســید؛ ایــن معانــِی بــه تأخیــر افتــاده 
ــب  ــر مخاط ــن ه ــه در ذه ــن، چگون ــِی مت ــبکۀ معنای در ش
ــای  ــب، گمانه زنی ه ــن ترتی ــه ای ــت؟ ب ــد داش ــر خواهن تعبی
مخاطــب در حــد معانــِی احتمالــی و قابــل تردیــد می ماننــد.

ــدارد. واژه هــا خــود  ــوِل اصیلــی وجــود ن ــگاه نیچــه، مدل در ن
چیــزی جــز تأویــل نیســتند. 

ــانه  ــه نش ــش از آن ک ــود، پی ــخ خ ــوِل تاری ــا در ط »واژه ه
ــل  ــن دلی ــه ای ــط ب ــت فق ــد و در نهای ــل می کنن باشــند، تأوی
داللت گرنــد کــه چیــزی نیســتند مگــر تأویل هــای بنیادیــن.« 

)احمدی، مهاجر، نبوی ـ 187(
وضعیــت چیزهــا، پــژواک آواهــا، عالئــم نوشــتاری بــه ســبب 
مکــث و تأکیدهایــی کــه ســبب می شــود و شــبکۀ ارجاعــات 
در متــن، راه بــر تأویــل می گشــایند، راهــی کــه خــود از واژه 

ــردد. ــاز می گ آغ
ــاس  ــاً براس ــب صرف ــیاری دارد. مخاط ــای بس ــزاره معناه »گ
و  می کنــد  تعییــن  را  معنــا  متــن،  از  نســبی  دانــش 
پروبلماتیــک اصلــی هرمنوتیــک چگونگــِی ایــن شــکل گیری 

ــت« ــل اس ــای محتم معن
)احمدی، بابک ـ 601(

ــراری  ــبب برق ــه س ــب، ب ــن ـ مخاط ــِل مت ــش متقاب در کن
مناســبات همنشــینی ـ جانشــینی، همکنــاری معنایــی و 
تــوان جایگزینــی در مفاهیــم نیــز مطــرح هســتند و در تعبیــر 

ــد. ــازی می کنن ــش ب ــن نق ــده از مت خوانن
ــتاری،  ــم نوش ــه عالئ ــل دارد ب ــِت تأوی ــن قابلی ــه در مت آنچ
حلقه هــای  و  مجــازی  معانــی  گســل ها،  عبارت بندی هــا، 
نظیــر  دیگــری  عناصــر  نمی گــردد.  محــدود  مفقــوده، 
ــر  ــای داســتان و تغیی ــره و دســت آدم ه لحــن، حــرکات چه
ــه  ــه عناصــر صحن ــه هــم و نســبت ب وضعیت شــان نســبت ب
و فضــا و ... همچــون عالئــم نوشــتاری قابلیــت تأویــل دارنــد.

ــی  ــالش تأویل ــن و ت ــرِد ذه ــه کارک ــل ب ــاره تأوی ــور درب ریک
مخاطــب بــرای از آِن خــود کــردن و آشناســازی متــن توجــه 
ــش  ــه حاصل ــا ک ــِش معن ــه آفرین ــر ب ــد. تالشــی منج می ده
ــن همــان داد  ــر می گــذارد. ای ــر کارکــرِد ذهــِن تأویل گــر اث ب
ــه آن اشــاره  و ســتِد شــناخت و رخــداد اســت کــه گادامــر ب
ــِد تأثیــر و تأثــر، ســبِب فــراروی از متــن و  می کنــد. ایــن رون

ــردد.  ــیرپذیری آن می گ ــۀ تفس ــعِت دامن وس
اگر تأویل را امری شهودی بدانیم، باید گفت:

»شــهود بــه معنــای آن اســت کــه ســوبژه )شناســنده یــا فاعل 
شناســایی( و ابــژه )مــورد شناســایی( در یــک حــد موجودند.«
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ــرار  ــن برق ــب و مت ــان مخاط ــی می ــم رتبگ ــی ه ــی نوع یعن
می گــردد. نوعــی یکــی شــدن طــِی فــرا ُشــِد خوانــش. 
ــن،  ــب و مت ــِر مخاط ــر و فروت ــگاه برت ــه جای ــه ای ک ــه گون ب
می توانــد مــورد تردیــد قــرار گیــرد. متــن و مخاطــب همچــون 
دو ســویۀ ایــن ارتبــاط، آینــه دار در هــم انعــکاس می یابنــد و از 
هــم نقــش می پذیرنــد. پــس بهتــر اســت ایــن شــکِل ارتبــاط 
ــای  ــوع در بحث ه ــن موض ــم. ای ــژه بدانی ــژه ـ اب ــوع اب را از ن
هرمنوتیکــی کــه در پــی خواهــد آمــد بیشــتر روشــن خواهــد 

شــد.
عمــِل »خوانــدن« پروســه ای محــدود بــه زمــان و افــِق دانایــی 
ــیوۀ  ــی  در ش ــش طبیع ــه بین ــی ک ــت. در جای ــب اس مخاط
اســتعالیی پدیدارشناســی، شناســندۀ متعالــی را، واســطۀ 
ــت  ــۀ دریاف ــه نظری ــد ب ــد، بای ــت می دان ــه معرف ــتیابی ب دس
اشــاره کــرد کــه عمــل و معرفــت را وابســته بــه هــم می دانــد. 
یعنــی آن کــه مشــارکِت مــداوم و فعــاِل مخاطــب بــه زنجیــرۀ 
ــویه  ــک س ــی ی ــارکت، عمل ــد. مش ــت می بخش ــم، عینی عالئ
ــاِل  ــن، حضــوِر فع ــک ســو مت ــه نیســت، بلکــه از ی و حاکمان
تأویل گــر را از ســد تأویــِل عاطفــی گــذر می دهــد و از ســوی 
دیگــر خــود بــه ســبِب خوانــِش خــاص، از جایــگاهِ نوشــتۀ یک 

ــد. ــا می یاب ــی ارتق ــری ادب ــه اث نویســا ب
ــوان  ــا می ت ــن، تنه ــا در مت ــوِد معن ــن وج ــرف پذیرفت ــه ص ب
حضــور نســبیت های معنایــی را در نظــر گرفــت. زیــرا گذشــته 
ــاء  ــن منش ــراث، مت ــپردن  و می ــه وا س ــای چندگان از آواه
پژواک هــای ناخــودآگاهِ مؤلــف نیــز هســت؛ حضــوری بالانــکاِر 
و غیرعامدانــه. از ســوی دیگــر ناخــودآگاهِ مخاطــب نیــز روابــط 
درون متنــی را بــه شــیوۀ خــود بــر مــی کاود. همــۀ ایــن در هم 
پیچیدگــِی خــودآگاه و ناخــودآگاهِ مؤلف و مخاطب، در گســترۀ 
زبــان کــه خــود امــکاِن چندگانگــِی معناســت اتفــاق می افتــد. 
ــه  ــاً ب ــه صرف ــک مکاشــفه ک ــه ی ــه ب ــش ن ــی؛ خوان ــن یعن ای
تأویلــی غیرقطعــی می انجامــد. نیچــه حاصــِل تأمــِل تأویلــی را 

درآمــدی بــه معنــا و نــه رســیدن بــه معنــا، می دانــد.
ــه  ــد ک ــِی مجازین ــده از معان ــدرن، آکن ــتانِی م ــوِن داس مت
ــرار  ــب ق ــای مخاط ــِش پ ــل را پی ــازه ای از تأوی ــیرهای ت مس
ــجم  ــاختارِ غیرمنس ــوی س ــه س ــون رو ب ــن مت ــد. ای می دهن
دارنــد. نظریــۀ دریافــت، انســجاِم اثــر ادبــی را مــردود 
می دانــد و بــر آن اســت کــه حلقه هــای مفقــوده  اثــر، 
ــه تفاســیر متفــاوت و گاه متضــاد می رســاند.  خواننــدگان را ب
امــکان »ســفیدخوانی« در آثــار رئالیســت نــو )آثــاری شــبیه 
داســتان های همینگــوی( و در داســتان های مــدرن، بیــش از 
پیــش، نقــِش تأویــل را در عمــل خوانــدن پررنــگ می ســازد.

ــوی  ــوزه ای از س ــاِن آم ــه انب ــدارد ک ــا ن ــن« ادع ــروزه »مت ام
مؤلــِف والــد بــرای طفــِل مخاطــب اســت. پندنامــه ای آمیختــه 
بــه حــالوت هنــری نیســت تــا بــا اشــارات مســتقیم و توضیــح 
اضافــات و تفســیر و توجیــه، مــا را بــه حکمتــی نــاب برســاند. 
اثــر ادبــِی امروزیــن، پنجــره ای گشــوده اســت، هــم بــه ســوی 
مؤلــف و هــم بــه ســوی مخاطــب. پنجــره ای کــه در آن دال هــا 
در رشــدی اســلیمی بــه دال هــای دیگــری پیونــد می خورنــد.

از شــبکۀ روابــط معنــای،  هیدگــر، معنــا را برخواســته 
ــان و  ــِن مخاطب ــش را ذه ــه ارتباطات ــبکه ای ک ــد. ش می دان
ــدۀ  ــر پدی ــد. ه ــن می کن ــان تعیی ــگری ایش ــزان پرسش می
ــی  ــد. یعن ــن می ده ــمار ت ــگری های بی ش ــه پرسش ــی ب زبان
ــگراِن  ــط خوانش ــددی، توس ــی متع ــط معنای ــه، رواب ــن ک ای
ــی  ــِد تأویل ــرا ش ــار، ف ــن اعتب ــه ای ــردد. ب ــرار می گ ــن برق مت
ــِت  ــده از فردی ــرا رون ــارکتی و ف ــده ای مش ــوان پدی ــه عن ب
خوانشــگر، شــناخته می شــود. متــن همــواره در معــرِض 

ــرار دارد. ــی  ق ــِل هرمنوتیک تعاوی
ــت و  ــب از وضعی ــتدالِل مخاط ــوِع اس ــه ن ــم ک ــر بپذیری اگ
مناســبات نشــانه ای، تأویــل را می ســازد، آن گاه بایــد بپذیریــم 
ــه بــروز  کــه ایــن مبنــای غیرقطعــی، ممکــن اســت منجــر ب
تعاویــل غیرمنطبــق بــا یکدیگــر و حتــی متناقــض، از ســوی 
ــرای  ــی ب ــار معین ــچ معی ــری واحــد شــود. هی ــدگان اث خوانن
صحــت تأویــل وجــود نــدارد. فوکــو، نشــانه ها را تأویــِل 
ــا، در  ــانه ها و تأویل ه ــی نش ــد. گوی ــر می دان ــانه های دیگ نش
ــد. تأویلگــر در  ــر پیــش می رون ــی و تمامی ناپذی ــدی انتقال رون
ــام  ــیر ُمق ــن مس ــه ای از ای ــا در نقط ــل، تنه ــر تأوی ــۀ ه تجرب
می کنــد. از دیــدگاه زیبایی شناســیک، مکالمــۀ بی پایــاِن 
ــه اســت کــه  ــی پذیرفت ــا در صورت ــن و مخاطبینــش، تنه مت

ــم. ــار بگذاری ــق را کن تصــورِ وجــوِد ســوبژۀ مطل
ــی  ــه امکان ــا، بلک ــای رمزگش ــه ابزاره ــن، ن ــا در مت »واژه »ه
ــری  ــی فک ــل را فعالیت ــور تأوی ــد. ریک ــوع تأویل ان ــرای تن ب
ایــن  آشکارســازی داللت هــای ضمنــی می دانــد.  بــرای 
آشکارســازی براســاس بافــِت متن و مناســبات خــاص مخاطب 
بــا آن، شــکل می گیــرد و تمــام داللت هــای ضمنــی را شــامل 
نمی شــود. بایــد متذکــر شــد کــه ایــن آشکارســازی، کشــِف 
رمــزی معیــن بــرای گشــودِن بــاب متــن نیســت. زیــرا متــن از 
نوعــی تنیدگــِی رمزگــون برخــوردار اســت کــه تنهــا محــدود 
ــر  ــان هن ــر، زب ــی کلی ت ــردد. در بیان ــر نمی گ ــه واژگان اث ب
همــواره از نقــش ارتباطــی، حــذر می کنــد. در وضعیتــی کــه 
متــون داســتانی هــر چــه بیشــتر بــه ســوی وارســتگی از نظــام 
ــده از  ــای برآم ــد، معن ــش می رون ــا، پی ــدۀ معن ــت دهن جه

ــه نظــر می رســد. ــک توهــم ب ــی، بیشــتر ی ــل متن عوام
»پســا مــدرن حرکتــی اســت بــه ســوی آگنوستی سیســم« یــا 
ایــن بــاور کــه دریافــِت معنــای نهایــِی گــزاره و متــن ناممکــن 

اســت ... ».
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بــر ایــن مبنــا، بســیاری معنــا، نوعــی فقــدان مصــداق تلقــی 
ــبات و  ــول، درِک مناس ــاِن دال ـ مدل ــیر بی پای ــردد. س می گ
ــن  ــه ای ــازد. ب ــن می س ــانه ای را غیرممک ــام نش ــِن نظ تعیی
ــِی متعــارف از متــن ســپری  اعتبــار، زمــان چشمداشــِت معان
ــن  ــه بی ــراری رابط ــی برق ــت را نوع ــت دالل ــت. ژن ــده اس ش
شــکل و معنــا می دانــد و لیوتــار در ایــن بــاره بــه حــد 
می کنــد.  اشــاره  غیریکســان  داللت هــای  و  شناســایی 

ــا. ــوِع معن ــکاِن تن ــی ام ــان، یعن ــای غیریکس داللت ه

میولهــال بــه رابطــۀ دورِی فهــم توجــه می دهــد. زیــرا مفاهمــه 
ــت پذیر  ــویه و بازگش ــش دوس ــۀ خوان ــری در لحظ و تأثیرپذی

اســت: مخاطــب متــن.
فهــم از نظــِر گادامــر، ماهیتــی تأویلــی دارد و تأویــل در زبــان 
ــم  ــِی مه ــه ویژگ ــت ب ــا الزم اس ــردد. در اینج ــن می گ ممک
ــودن« آن اســت، اشــاره کنیــم.  ــان کــه همــان »جمعــی ب زب
اگــر چنیــن نبــود، ارتباطــات بیناذهنــی، معنــی نداشــت. زبان 
متــن، بــر مــداِر بــازِی دال ـ مدلــول می گــردد. وضعیتــی کــه 

ــل را ســبب می شــود. ــودِن شــالودۀ تأوی نســبی ب
»معنــا مبدائــی ثابــت و مقــدم بــر دال یــا هدفــی از فراســوی 
ــاً ناپایــدار و بی ثبــات وابســته  آن نیســت. بلکــه بــه دالــی ذات

اســت«.
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متــن، حضــوری چنــد ســاقی اســت کــه از یگانگــی و تعّیــن 
ــزد. ــا می گری معن

تأویــل در دیــدگاه هرمنوتیــک، بــه واســطۀ زبــان و در موقعیِت 
دازایــن ، تحقــق می پذیــرد. نقــش هرمنوتیکــِی تخیــل ســبب 
ــه  ــا را ب ــازد و آنه ــی بس ــب فرضیه های ــا مخاط ــردد ت می گ
 ، Interpretieruag ــه مفهــوم ــر ب ــون بگــذارد. اشــارۀ هیدگ آزم
ــه  ــردازی و تأمــل اســت. ب ــر نظریه پ ــِن مســیِر پایان ناپذی مبی
طــور کلــی می تــوان تأویــل را تجربــه ای هرمنوتیــک دانســت.

ــن نیســت،  ــا درک ِمت ــاوی ب ــِی مخاطــب مس ــِش تأویل گزین
لیــک ایــدۀ »رجحــان تأویلــی«، دســتیابی بــه معنــا را 

نمی دانــد. غیرممکــن 
ــن  ــری، دازای ــانۀ هیدگ ــتی شناس ــِر هس ــک از منظ هرمنوتی
را بــه جــای ســوژۀ شناســنده، می نشــاند. ایــن نگــرش، 
ــذارد  ــار می گ ــر را کن ــِم برت ــِی فه ــای فراجهان ارزش گذاری ه
ــا آن  ــن ب ــه دازای ــی ک ــن جهان ــل، در بط ــرد، »تأوی ــا بپذی ت
ــۀ  ــه احاط ــی آن ک ــردد. یعن ــق می گ ــد، محق ــوم می یاب مفه
ــل و  ــژه، تأوی ــن ترتیــب؛ اب ــه ای ــر رد می شــود. ب ــر اث تفکــر ب

ــتند. ــی دوار هس ــر حرکت ــناخت درگی ش
»هیدگــر دور را فــرا شــد پویایــی می دانــد کــه بــه ســویه  های 
آن گاه  و  می بخشــد  صراحــت  زمینــه،  پــس  ضمنــی 

می آزمایــد.« را  متعــارف  پیش فرض هــای 
)احمدی، مهاجر، نبوی ـ 371(

هانــری کربــن هرمنوتیــک را علمــی تأویلــی، مبتنــی بــر الهام 
ــِف  ــان کش ــفه را هم ــر مکاش ــت. اگ ــته اس ــفه دانس و مکاش
معنــای از پیــش نهــاده در متــن بدانیــم، ایــن دیــدگاه مــورد 
ــواره  ــت هم ــتن و دریاف ــرا دانس ــرد. زی ــرار می گی ــد ق تردی
معطــوف بــه »لحظــۀ تأویــل« هســتند. بســیار دیده ایــم کــه 
متــن، در برابــر مؤلــف خویــش نیــز، منشــاء مناســبات معنایی 

تــازه ای گشــته اســت.
ــگاهِ کثرت گــرای گادامــری، هرمنوتیــک بیشــتر مرتبــط  در ن
ــرش،  ــن نگ ــی. در ای ــا آگاه ــود ت ــته می ش ــتی دانس ــا هس ب
مفهــوِم آرمان گرایانــۀ خــرد متعالــی، جــای خــود را بــه 

ــد. ــان می ده ــِت زب محوری
ریکــور در برخــورد هرمنوتیکــی بــا متــن بــه نوعــی تخصیــص 
و فاصله گــذاری اشــاره می کنــد. وی مفهــوم »تأمــل« را 
ــِم  ــش از راه فه ــم خوی ــک را فه ــد و هرمنوتی ــش می کش پی
ــر  ــی ب ــد. فهمــی مبتن ــن( می دان ــان نمادی دیگــری )فهــم زب

ــر بودگــی«. »خــود بودگــی« و »دیگ
ــعِت  ــر در وس ــِن تأویلگ ــه دازای ــد ک ــر، برآنن ــور و گادام ریک
ــا را  ــی از پیــش فرض ه ــش، جریان ــِی هســتِی خوی هرمنوتیک
ــا بخشــد.  ــش را معن ــا هســتِن خوی ــذارد ت ــون می گ ــه آزم ب
ــت.  ــل اس ــژه و تأوی ــن اب ــی بی ــناخت، تبادل ــِد ش ــس فراش پ
البتــه بایــد متذکــر شــد کــه هرمنوتیــِک گادامــری از دیــدگاه 
شالوده شــکنانه، در توهــم متافیزیکــِی وحــدِت معنــا می مانــد.

دریــدا و هــگل، در عرصــۀ هرمنوتیــک و نشانه شناســی، 
عالئــم متنــی را منشــأ تأویــل بی پایــان و بینــِش کالم محــوِر 

ــد. ــردود می دانن ــن را م ــِک که هرمنوتی
هرمنوتیــِک ادبــی بــا گرایشــی هرمــس باورانــه، امــکاِن 
ــه ای  ــه و لغت نام ــای یک ــای معن ــه ج ــا را ب ــماری معن بی ش

می پذیــرد.
ــذر  ــدگاه هرمنوتیکــی گ ــت؛ دی ــوان گف ــی می ت ــه طــور کل ب
ــه  ــا نســبی و چندگان ــه ســوی چشــم اندازگرایی اســت. معن ب
دانســته می شــود. هرمنوتیــک؛ تأویل بــاوری و ارج گــذاری بــه 
مخاطــب و شــیوه ای اســت کــه متــن را در برابــر معنــا گشــوده 

می یابــد.
نقد ادبی امروز، مشحون از آثار این رویکرد است.
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آنچــه در شــعرهای مظاهــر، بصورت شــاخصه رفتــار در قالــب تکنیک 
زبانــی پیوســته در حــال اتفــاق می بینــم؛ تکرار اســت. او گاه در شــعر 
یــک مفهــوم را بارهــا در قســمتهای مختلــف شــعر بزرگنمایــی کــرده 
ــد.  ــی زن ــم م ــیرین را رق ــراری ش ــی تک ــن آگراندیســمان روان ، درای
فرکانســی از بــودن و شــدن، از نــوع جهــان پندارهــا و پدیــدار هــا را 
مــدام گوشــزد مــی کنــد . بــا الگوهــای ازلــی گاه چنــد ســطر را مــدام 
در ســویه ای مشــترک بــه هــم پیونــد زده ، مــدام تکــرار مــی کنــد. 
درســت درهمیــن نقــاط گرانیــگاه کــه کارکــرد تعــادل درشــعر او را 
بــازی مــی کننــد؛ مــی تــوان بــه شــاخص »تاکیــد »رســید. بســامدی 
ــا  ــر مســتقیم ب ــد غی ــی خواه ــدام م ــای شــخصی.. م ــت ه از حتمی
ــه توجــه گزینشــی دامــن زده  کمــک نشــانه هایــی خــود ســاخته ب
ــه  ــات را ب ــی ارجاع ــر بینامتن ــرت عناص ــی و کث ــای عاطف ــا رده ، ب
ــز  ــدام  مراک ــا م ــادآوری ه ــن ی ــا همی ــد . ب ــل کن ــعر وص ــز ش مرک
متعــدد در شــعر رقــم مــی زنــد. بجــای مرکــز گریــزی  چنــد مرکــز 
ایجــاد کــرده ، بجــای شکســتن ســاختار و رســیدن بــه شــعر چنــد 
صدایــی؛ ســاختارروایی راحفــظ مــی کنــد. او بــا ایجــاد  چنــد مرکــز 
شــکلی متفــاوت از تکنیــک چنــد کانونــی در شــعر را بــه نمایــش می 
ــا  ــه رســیده ، ب ــه  تاکیــدی دیکتاتوران ــن همــه تکــرار ب گــذارد. ازای
فــرم هــای پیچیــده و متــن هــای تــو درتــو در شــعر خــود حاکمیــت 
مــی کنــد. او حاکــم لحظــه هــای شــعری اســت کــه مــدام در حــال 
گســترش دامنــه خــود اســت و از المانهــای مختلــف بومــی ، تاریخــی 
، فلســفی و نشــانه هــای روانــی بــه ایــن مهــم دســت مــی زنــد . هــم 
آمیختگــی بــا فضاهــا و کشــف نشــانه هــا  از مخاطبــی چــاالک بــر 
مــی آیــد کــه بــه المانهــا  و بــر دســتگاه زبانــی شــاعر محیــط باشــد 
و از مراکــز مختلــف بــه مغــز اصلــی اثــر یــا ژرف ســاخت برســد .هــر 
قــدر او در نوشــتن حاکــم اســت امــا در ســطح شــعر بــه تجزیــه مــی 
ــگ را  ــم رن ــوژی ک ــه آن ایدئول ــانی دارد. اگرچ ــاری انس ــد و رفت رس
ــه راســت خــورده؛  ــگاه چــپ ب در شــعر پخــش مــی کنــد امــا گاه ن
فریــادی رادیکالــی شــده ، وجــه شــعر آخرزمانــی مــی شــود. شــعر 
ــز  ــورت متمرک ــر ص ــیار ب ــت. بس ــب اس ــورت و ش ــعر ص ــر ش مظاه
ــدام در حــال  ــوع شــب ....او م اســت. چشــم ، خــواب و تاریکــی از ن
شــکاف پرســونای شــب اســت و مــا را بــه صبــح روشــن مــی رســاند. 
ــاس  ــهود و احس ــر، درک ، ش ــف تفک ــز مختل ــه از مراک ــنایی ک روش
گــذر مــی کنــد. شــعر اگرچــه روایــت مــی کنــد امــا حالتــی زیگــزاگ 
دارد و در شــعر پنجــره هــای مختلــف بــاز مــی شــود. او بــا ذهنیــت 

ــتانی  ــای داس ــه روایته ــدام ب ــعر م ــه دارد در ش ــی ک ــتان نویس داس
ــز  ــان مراک ــی رســد. درســت هم ــی م ــر متن ــای اب ــوع کارکرده از ن
ــای  ــعر ه ــوند و در ش ــی ش ــعر م ــینه ش ــه س ــذرگاه  ورود ب گاه گ
مخصوصــا بلنــد ، کار مدخــل را بــازی مــی کننــد. نشــانه هــا در شــعر 
ــه چنــگ  ــی ب ــازی هســتند. وقت مظاهــر کامــا در حــال سرســره ب
مــی آینــد شــعر بــه عینیــت مــی رســد و در حالتــی کــه لیــز مــی 
خورنــد انتزاعــی و چنــد بعــدی مــی شــوند. او در داســتان - شــعرهاِی 
ــه  ــد ک ــی زن ــم م ــتار را رق ــاوت از نوش ــی متف ــی، صورت ــد وجه چن
ــز  ــن تمای ــی درعی ــای آشناســت؛ یعن ــرار صورته ــال تک ــدام در ح م
بــا شــعرهای دیگــر در حــال تکــرار مظاهراســت و مــا بیشــتر تکــرار 
اندیشــه شــهامت را مــی بینیــم تــا تنــوع شــعر بــا کلمــات و واژهایــی 
کــه دلشــان بــرای نشســتن در شعِرشــگرف خــواب نمــا مــی شــوند. 
ایــن وجــه آزادگــی در شــعر او از نــوع آزادی هــای ســاختگی اســت 
کــه شــعار نمــی دهــد؛ دســت مخاطــب خــاص را مــی فشــارد و بــه 
ســرزمین بارانهــای خاکســتری مــی رســاند. امــا ایــن مراکــز کار کــرد 
روانــی نیــز دارنــد. گــره گاه هایــی از عقــده هــای فروخفتــه ِی شــاعر 
یــا رانــه هــا... عقــده در حقیقــت تصــور و امیالــی اســت کــه حــول 
ــن تجمــع  آن  یــک موضــوع خــاص تمرکــز پیــدا مــی کنــد و درای
میــل درونــی شــاعر را فریــاد مــی زنــد. تکانــه هایــی کــه لــج شــاعر را 
درمــی آورنــد؛ ولــی از آنجــا کــه در نمــای حاکمیــت تاجــدار اســت؛ 
درد مــی کشــد امــا فریــاد نمــی زنــد. کلمــات در جــای خــود چنــان 
بــه چینــش سیســتمی رســیده انــد کــه مــا شــعر هــا را در انســجامی 
درونــی بــا کمتریــن ضایعــات مــی بینیــم. ایــن چینــش گاه شــکلی از 
مهندســی در شــعر را بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد. امــا هرقــدر هــم 
ــاز  شــاعر در ویرایــش شــعرها وســواس بــه خــرج مــی دهــد ولــی ب
شــاهد آن جریانــی درونــی و ســیال ذهنــی هســتیم کــه ناخــودآگاه 
اســت. مظاهــر شــاعر ضــرورت هــا و دریــغ اســت. تلفیقــی از آنچــه 
ــه ناخــودآگاه  ــی اســت و نشــد و آنچــه از واقعیــت هاســت و ب آرمان
ــده  ــل کلمــات مــی بخشــد. شــاعر معتــرض درشــکاف ای شــاعر می
ــی افراطــی   ــک ســیاه نمای ــن؛ در ی ــر نمادی آل هــای آرمانشــهر و ام
پوشــش تاریکــی مــی گیــرد.  بــرای آشــوب زایــی در بطــن کلمــات 
تــا خلــوت گزینــی درگســل زبــان؛ دوســت داشــتن را درآن دیگــری 
ــره  ــن دای هــوار مــی کشــد. گاه از خــودم مــی پرســم مظاهــر در ای

مینــا در چندمیــن کنــج دایــره ی شــعرش قــرار مــی گیــرد؟
مگر قرارست؛ قرار بگیرد

)آن چــه مطلقــا ترســناک مــی یابــم خصلــت ناپیوســته ســوگواری 
اســت- روالن بــارت( 

ــت  ــج اشــیا( گــزاره ای اســت خبــری کــه یکــی از دو حال   )از رن
را خبــر مــی دهــد: 1- شــاعر از رنــج اشــیا مــی گویــد 2- شــاعر 
از رنــج اشــیا شــکایت یــا اعــام اعتــراض میکنــد. رفتــاری کــه در 
غیــاب فعــل در ایــن گــزاره مســتتر اســت ایــن دو حالــت را ایجــاد 
مــی کنــد. از رنــج اشــیا مــی نویســم یــا از رنــج اشــیا پریشــان یــا 

گایــه منــدم. 
حــاج:) معرفــت عبــارت اســت از دیــدن اشــیا و هــاک همــه در 
معنــا(. حــال بایــد دیــد معرفتــی کــه کتــاب )از رنــج اشــیا( ارایــه 
مــی دهــد چیســت،فرار از شــیءیت و ســویه ی ابژکتیــو آنــان بعلت 
رنجــور بودنشــان کــه ایــن امــر بایــد کام و نــگاه را متخیــل کنــد. 
تخیــل در زمــان و مکانــی کــه واقییــت نامطلــوب اســت، راه نجــات 
ــه  ــع گرایان ــی واق ــه زندگ ــر چ ــتیونس: ه ــس اس ــوده: )وال ــر ب بش
تــر باشــد ، بشــر نیازمنــد انگیــزش هــای تخیــل اســت- در زمانــه 
ــر فشــار واقعییــت مقاومــت مــی کننــد  عســرت ، شــاعران در براب
و بــا قــدرت تخیــل ایــن غــم افزایــی را پــس مــی زننــد و تغیــرات 
ــه  ــد.( در زمان ــه وجــود مــی اورن محسوســی را در ظاهــر چیزهــا ب
عســرت شــاعر)نگین فرهــود( ، در مواجــه بــا اشــیا اســت. اشــیا فــی 
ــد  ــه ســاکن دی ــدا ب ــس ابت ــی حــال و حــس هســتند. پ نفســه ب
شــاعر دارای تخیــل اســت کــه رنــج اشــیا را مــی بینــد. اینکــه چــرا 
شــاعر رنــج را در اشــیا مــی بینــد نشــان دهنــده ی دیــد ســوگوار 
بیننــده اســت. مالیخولیــا یــا همــان خورشــید ســیاه مولــد تمامــی 
دیــدن هــای رنــج آمیــز اســت. حــال بایــد در کتــاب )از رنــج اشــیا( 
بــه دنبــال فقــدان یــا فاصلــه گیــری و غیرییــت قــرار گرفتــه شــدن 
گشــت : ) اســتخوان هایــم را مرتــب کــن/ جــان ام را جــا بــده در 
پوســت/ خونــی معطــر در بیهودگــی رگ هــام بریــز/ شــکلی بــه من 
ببخــش/ رنجــی/ حتــی رنجــی/ کــه بکوبــد خــودش را بــه اعصابــم.( 
ــا از  ــی آنکــه م ــن فضــای ســیاه در تمامــی اشــعار نمــود دارد ب ای
حــذف معنایــی کــه نیســت و اشــاره بــه آن مــی شــود نمــی توانیــم 
، چیــزی از معنــای حــذف شــده بــه دســت آوریــم. تنهــا بیــان رنــج 
اســت در ســاحت هــای مختلــف مکانــی و موقعییتــی. شــاعر آنقــدر 
در اشــعار از مــال مــی گویــد بــی آنکــه از فقــدان خاصــی ســخن 
گفتــه باشــد و ایــن رفتــار یــادآور جملــه هایدگــر اســت : ) در مال 
عمیــق خــود مــال اســت کــه مــرا ملــول مــی کنــد و ، بــه عبــارت 
ــدان  ــود فق ــن نب ــرم. ( ای ــی گی ــو م ــال خ ــه م ــا ب ــر ، کام دیگ
ــل منتشــر شــدن در  ــر و قاب ــل پذی ــارز و تاوی مشــخص از نقــاط ب
مخاطبیــن مختلــف ایــن اشــعار اســت. خــو گرفتــن بــا مــال را در 
ــوان در ســطرهایی درخشــان در جــای جــای  ــی ت ــگاه شــاعر م ن

کتــاب دیــد:  
ــان ام  ــی/ ای زب ــی حرف ) ای مــن در خــراش برداشــته صــدام از ب
تــرک خــورده الی هــر هجــا( یــا : ) چــه گفتــه ام مگــر / کــه درد 
مــی کنــد / جــای حــرف در گلــو ( یــا : ) ای کــه ندانــی / مــرگ در 

معاشــرت بــا کیســت( 
ــا حــرف رد  ــاعر ب ــاب ، ش ــعار کت ــاال از اش ــی ب ــال ابتدای در دو مث

حــرف زدن میکنــد و خــودش را بــه ســکوت دعــوت میکنــد کــه 
ــیا (  ــج اش ــاب  ) از رن ــه کت ــر ب ــدی اگ ــت. نق ــش اس ــن درون ایم
ــر اســت. اشــعار مکــرر  باشــد همیــن حــرف زدن هــای بــی تصوی
از افعــال در هــر ســطر ، اجــازه ی شــکل گیــری یــک تصویــر یــا 
خلــق یــک فضــای اتمســفریک احساســی یــا تشــکیل یــک اپیــزود 
ــان گنــگ و  را نمــی دهــد. ســطرها منقطــع منقطــع هســتند. زب
ــان دادن  ــان و نش ــت پریش ــک حال ــش ی ــر نمای ــده اگ ــده بری بری
مــال اســت ، مــی تــوان بــه نظــر بنــده نقطــه ضعــف اشــعار باشــد 
. کار شــعر اثبــات یــک حالــت و نشــان دادن فلســفه ای از مــال 
ــردی  ــد اگــر مــال همــان غیبــت معنــای ف نیســت. ناگفتــه نمان
باشــد ، پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه چــرا شــاعر از طریــق 
خلــق تصاویــر و یــا اپیزودهــا نمــی توانــد حلقــه ای از یــک معنــای 
واحــد در شــعر و ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد. امــا این تنها شــرحی 

ســت و نــه توجیــه رفتــار شــاعر. 
در ایــن فضــا مــال انگیــز ذهنــی شــاعر و مالخولیایــی ، شــاعر امــا 
در وادی آه هــای ســانتیمانتال زنانــه ایــن روزهــای شــعر نمــی افتد. 
ــاالرانه  ــرد س ــای م ــه اش را در فض ــدای زنان ــی ص ــر جای ــا اگ تنه
جامعــه اش بــاال مــی بــرد ، زیبــا و بــه دور از شــعار مــی نویســد : 
) کــه مــادرم / در طــرز چیــدن ایــن خانــه رنگــی نداشــت. ( یــا : 
) کــه جهــان بــه مویــی بنــد اســت / هــزار مــو / هــر یــک تنهــا / 

ریختــه بــر شــانه هــام. (  
ــا  ــی ی ــا فقــدان کل ــا مشــکل ی ــا مســله ی ــا ب در تمامــی اشــعار م
خاصــی ســر و کار نداریــم. در هــر شــعر یــک مســله جزیــی بیــان 
مــی شــود و روان در ســایه قــرار گرفتــه شــاعر بــه ســمتی میــوزد 
و ایــن وزش نــوری از ســیاهی بــه همــراه خــود دارد : ) مــی میــرم 
/ و علــف مــی رویــد از رگ / هــرز / پیچیــده بــر کتــف بــاد.(. ایــن 
رفتــار را جــان لچــت اینگونــه شــرح مــی دهــد : ) مالیخولیــا گونــه 
ای ســوگواری بــرای فقــدان جزیــی اســت کــه بــه نمادیــن ســازی 
، تــن نمــی دهــد.( . اگــر درد مــکان مشــخصی دارد ، ولــی مــال 

شــیطانی را احضــار مــی کنــد کــه خانــه و پشــتیبان نــدارد. 
ایــن را نگیــن فرهــود بایــد بدانــد کــه جزیی نگــری و اهمیــت دادن 
ــی  ــوم حماس ــت محت ــراژدی )سرنوش ــون ت ــق چ ــری عمی ــه ژان ب
تغزلــی انســان( بــا خلــق فضــای مــال انگیــز انســانی) بیهودگــی 
تــا رســیدن بــه لحظــه مــرگ( از نقــاط مثبــت و متمایــز کننــده ی 
او بــا ســایرین اســت امــا ، ایــن ذهنیــت نبایــد پیــش فرضــی شــود 

جهــت ســرکوب روح شــاعرانه اش در خلــق تصاویــر. 
ــای  ــی ه ــقانه نویس ــر عاش ــر درگی ــعر معاص ــه ش در روزگاری ک
ــج  ــاب ) از رن ــت، کت ــیاه اس ــرخ و س ــعارزدگی س ــا ش ــطحی ی س

ــیا( اش
بازگشــتی موفقییــت آمیــز بــه آرمــان و خواســتگاه شــعر فارســی 

اســت. 
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ــاک  ــرافت خ ــغ ش ــی بال ــیهه ی ورزای ــکل ش ش
را شــیار مــی خوانــد ...خســتگی هــای ام هــوش 

ــد  اســتبداد مســیر را خــط خطــی کردن
هبــوط نــازک هــوا بود و خصلت چند ســه شــنبه 
ــا شــنبه  ــی )رابطــه روزهــای حرامــزاده ب ی خال
ــت  ــه ی برش ــوط گون ــه خط ــی رابط ــای گچ ه
اســت بــا چنــد یســنای بــی گنجشــک (..جیــره 
ــی ،  ــای کمرقم ــماره ه ــی ،ش ــک رقم ــای ت ه
ــور  ــای ســگرقمی ، و همیشــه ای مجب ــده ه وع
کــه چــال هایــش زنخــدان غــز   ا   ل را فرســوده 
کــرد ...اگــر از قامــت میانبالــغ      بگذریــم شــعور 
چامــه چنــگ مــی نــوازد )بیــن غــزل و غزالــه و 
چنــگ و ساســانی و هیــچ یســنایی حــدس نزنید 
سروشــه هــای ســرگردان  تاریــخ قــد مــی کشــد 

اســتوره اصابــت هیــچ اتفاقــی  نمــی شــود (
خــال هــای متراکــم گونــه هــای متبــرک خیابان 
ــم  ــال و تصمی ــردن خ ــد ..ک ــی کنن ــلوغ م را ش
ــچ  ــنگ هی ــای قش ــهوت ه ــار و ش ــارک غ مب
ــچ ســوژه ای برنمــی  ــه پیراهــن هی عروســکی ب

خــورد.
بــه کتــاب کبوتــر گوشــه هــای آبــی بزنیــد کــه 
اوهــای یاغــی فــرار مــن را بــاور دارنــد،....اوی تان 
را بــه ایــن اشــاره هــای تــازه کار بنویســید کــه 

انگشــت آخریــن مفهــوم نشــانه نیســت .
فرزاد میر احمدی

کــه  متونــی  و  اشــعار  روی  بخواهیــم  اگــر 
میراحمــدی از ابتــدا خلــق کــرده تأمــل کنیــم؛ 
بــی شــک اولین هایــش را در مقــام نطفه-اشــکی 
ــی  ــه و جهان های ــل اندیش ــت حام ــم یاف خواهی
شــگفت امــا غریــب؛ نطفــه –اشــکی کــه بمــرور و 
بــا پشــت سرگذاشــتن فراینــد زایش و رشــد بدل 
بــه مخلوقاتــی نــو می شــوند؛ چنانچــه هــر یــک 
ــری  ــی آرش کمانگی ــژه ی خــود گوی در جــای وی
معاصــر اســت کــه بمحــض پرتــاب تیــر، کالبــد 
ــم  ــاز ه ــای ب ــیده و مرزه ــرو پاش ــین را ف پیش
تازه تــری را درآینــده نشــانه گذاری می کنــد. 
بمحــض تمرکــز و تأمــل در ایــن مخلوقــات 
خواهیــم دیــد: نخســتین نقطه-ســطرها از نظامی 
تبعیــت می کننــد کــه زیــر مجموعه-پیشــنهاد و 
یــا کشــف نوینــی بــه نــام فراســپید اجمــاع دارند 
ــویم  ــه دور می ش ــون اولی ــه از مت ــرور ک ــا، بم ام
شــاهد شــگفتی هایی در عرصــه ی زبــان و تولیــد 
فضاهــای غریبــی می شــویم کــه دیگــر نــه تنهــا 
ــه  ــون اولی ــا مت ــاس ب ــل قی ــچ روی قاب ــه هی ب
نیســتند بلکــه بــه نظــر می رســد از شــکاف های 
آن بمثابــه جهانــی کــه از قــاب مرزهایــش، 
بیــرون زده انــد. پرســش آن اســت: ایــن تحــوالت 
و دگردیســی ها مرهــون چیســت؟ آیــا همینکــه 
ــه مقصــد فراســپید  شــاعری میــدان ســپید را ب
تــرک بگویــد کفایــت می کنــد وارد چنیــن 
فراینــد حیاتمنــد و خاقــه ای گــردد؟ مشــاهدات 
بــه مــا می گوینــد: چنیــن نیســت و چنیــن نیــز 
ــوا  ــس همن ــا مارک ــر ب ــر! اگ ــد مگ ــد ش نخواه
ــا  ــی م ــن هســتی اجتماع ــم: ای ــویم و بپذیری ش
اســت کــه آگاهــی مــا را می ســازد دراینصــورت، 
دلیــل چرخــش شــگفت از ســپید بــه فراســپید 
یــا هــر نحلــه و جریــان و پیشــنهاد نوینــی را نیــز 
ــع  ــه شــرایط جوام ــا توجــه ب ــاً ب ــد قاعدت می بای
ــه ی  ــم. اندیش ــتخراج کنی ــی اس ــودی و جهان خ
شــاعر فراســپید از متــن و مناســبات جامعــه ای 
ــی  ــتخوان روحان ــز اس ــا مغ ــه ت ــزد ک برمی خی
ــا وانمــود می کنــد کــه هســت. در ایــن  اســت ی
ــت  ــاده و مادی ــوده؛ م ــتی وانم ــا هس ــت ی نیس
محلــی از اعــراب نداشــته و منطــق مطلق گرایــی 
اقتــدار  زبــان  کــه  می رانــد  حکــم  آن  بــر 
ــد  ــر کالب ــود ب ــر خ ــه ُمه ــد آن را بمثاب می کوش
حیاتمنــد جامعــه حــک کنــد. ولــی آیــا حیــات 
در چنیــن پرتگاهــی میســر اســت؟ البتــه کــه بــه 
ــوژی  ــر در الک تکنول ــای س ــا و اگره ــرط ام ش
ــف  ــی مضاع ــراه و همراه ــا هم ــردن ب ــرو ک ف
جهــان مجــازی و دل دادن بــه تصاویــر ناممکــن 
آواهــا، اشــاره ها، شــکلک ها و لمــوس و معاشــقه 
دهکــده ی  مالیخولیایــی  همخوابگی هــای  و 
بظاهــر جهانــی ســایبری، میســر اســت چــرا کــه، 
می شــود بــه هــر کجــای دیگــر و آینــه پنــاه بــرد 
ــه ای احساســات فروپاشــیده را  ــر آین ــا تصاوی و ب
یکپارچــه و مقتــدر کــرد؛ و در مقابــل رخدادهای 
ــی  ــا فیگورهای ــوان ب ــز می ت ــات نی ــم واقعی عال
ــا  ــم ب ــت کرده ای ــایبری برداش ــان س ــه از جه ک
اقتــداری بظاهــر بــی نقــص راهبــرد و کاربــرد و 
ــی  ــه و مطلق گرای ــر ارائ ــرد دیگ ــک ب ــزار و ی ه
ــع  ــع و قم ــی قل ــه آن ــرا ب ــان مطلق گ ــا زب را ب
ــه  ــاً مجــازی!!! در اینجاســت ک ــا مطلق ــم ام کنی
زبــان مــِن بــه ســتوه آمــده از اســتبداد و اقتــدار 
حاکــم بــر ســاحت نمادیــن و مجــازی، و ایــن بار 
در مقــام یــک باشــنده شــروع بــه خلــق و تولیــد 
ــت  ــد و در معی ــازه می کن ــی ت ــک دیگری-زبان ی
ــر  ــی و معاص ــای تاریخ ــگ دوگانه ه ــه جن او ب
ــذت  ــل ل ــون میراحمــدی حام ــر مت ــی رود. اگ م
از آن  بزرگــی  تازه انــد، بخــش  و سرخوشــی 
مرهــون زبــان شورشــی و نحــوه ی واژگون ســازی 
ــر،  ــن منظ ــت. ازی ــن اس ــه ی نمادی ــان عرص زب
معمــار  می تــوان  حــق  بــه  را  میراحمــدی 

ــه روی ســر  ــع عظیمــی ک واژگون ســازی مجتم
ــی در  ــودن راه ــوان از پیم ــتاده و نات ــود ایس خ
واقعیــات اســت دانســت. بخــش دیگــری از لــذت 
متــون میراحمــدی بــه گمــان مــن بهره کشــی از 
نشــانگان زبانــی بظاهــر مــرده و خاموشــی اســت 
کــه زبــان مردســاالر نه گوشــه چشــمی نشــانش 
ــه رســمیت  ــه حاضــر اســت آن را ب می دهــد و ن
ــژه  ــی بوی بشناســد )رقــص، موســیقی و آوازخوان
ــه  ــت ک ــه  اس ــن حیط ــان در ای ــی زن آوازخوان
ــه  ــرد(. ب ــود می گی ــه بخ ــو و ممنوع ــت تاب منزل
نظــر مــن مهمتریــن کارکــرد اشــعار میراحمــدی 
پرداختــن بــه ایــن فقــدان و احیــای زبــان دنیای 
نیمــی از باشــندگان جامعــه اســت )باشــنده 
ــوژه ای  ــود س ــیت خ ــارغ از جنس ــپید ف در فراس

ــوی شــدن اســت ســخنگو و در تکاپ
ــور  ــه ی ظه ــپید عرص ــر، فراس ــی بهت ــه عبارت ب
ســوژه ای نــو و متفــاوت و بــه تبعیــت از آن نیــز 
ــه نظــر نمی رســد  ــه ب ــاوت اســت ک ــی متف زبان

ــوده باشــد(. ــه ســابقه ب مســبوق ب
آیــا المــان کرویــت نخســتین شــکلی را کــه بــه 
ــا  ــت؟ آی ــص نیس ــازد رق ــادر می س ــن متب ذه
ــا  ــه ی دال ه ــا از بدن ــراش معن ــی و ت مدلول کش
ــازه  ــات ت ــوی مخلوق ــه ن ــو ب ــش ن ــه زای ــاً ب عین
بــا جهان هایــی متفــاوت از مشــیمه ی زنانــه 
شــباهت نــدارد؟ آیــا در عبــارت » شــکل شــیهه 
ــی  ــیار م ــاک را ش ــرافت خ ــغ ش ــی بال ی ورزای
خوانــد ...خســتگی هــای ام هــوش اســتبداد 
ــی  ــاهد زبان ــد«  ش مســیر را خــط خطــی کردن
ــه  ــتیم ک ــدی نیس ــد و بن ــر قی ــده از ه ــا ش ره
بــه مــا پروانــه ی صیــد معنــا از هــر بحــر و برکــه 
را می دهــد؟ آیــا ســاختار ژلــه ای فراســپید و 
امــکان ریزش-لغــزش دال هــا خــود گواهــی 
نمی دهــد بــا متنــی طــرف هســتیم کــه از 
موجودیــت خــود در برابــر جمــود دفــاع می کنــد 
و بــه شــدن بیــش از بــودن ارج مــی نهــد؟ و در 
نهایــت آیــا متــون میراحمــدی وانمــود می کننــد 
کالبــدی زایاینــد یــا حقیقتــاً بدن هایــی صاحــب 
ــن  ــه ذه ــت ک ــاً همینجاس ــیمه اند؟ و دقیق مش
ــی  ــه روب ــه الی ــرم خــود ب ــاز مب ــان نی ــا ایرانی م
از باورهــا و داشــته های گذشــته و فرســوده را 
ــش از  ــا بی ــره ی م ــان روزم آشــکار می ســازد: زب
ــر و زن ســتیز اســت  ــم مذک ــر می کنی آنچــه فک
ــوش  ــای تعمــداً خام ــم دنی ــا زمانیکــه نتوانی و ت
شــده ی زنــان را در زبــان احیــا ســازیم، حکایــت 
مــا همــان حکایــت آب در هــاون کوبیــدن 

ــردم: ــر می گ ــعر ب ــه ش ــاال ب ــود. ح ــد ب خواه
ــن  ــی مت ــکال آوای ــا و اش ــه صداه ــد اول ب بیایی
گــوش دهیــم: »شــکل شــیهه ی ورزایــی بالــغ؛ 
ــدای  ــید، ص ــی کش ــیار م ــاک را ش ــرافت خ ش
ــتبداد مســیر را خــط  ــوش اس ــا، ه خســتگی ه
خطــی کــردن، هبــوط نــازک هــوا، چنــد شــنبه 
ــز   ا  ل را  ــدان غ ــش زنخ ــال های ــی، چ ی خال
فرســوده کــرد، شــعور چامــه چنــگ مــی نــوازد، 
سروشــه هــای ســرگردان تاریــخ قــد مــی 

ــد«... کش
ــنیداری  ــش ش ــود بخ ــه می ش ــه ماحظ چنانچ
ــوال  ــه اص ــت ک ــی اس ــکل از صداهای ــن متش مت
وارد زبــان بویــژه زبــان نمادیــن نمی شــوند 
خفــه  نطفــه  در  آنــی  بــه  بشــوند  اگــر  و 
می شــوند. ایــن آوا-صداهــا ذهــن خواننــده را در 
ناخــودآگاه بــه نقطــه ای از تاریخچــه ی فــردی و 
ــه نخســتین  ــد ک ــت می دهن ــی اش رجع اجتماع
قدمــگاه زمینــی وی اســت. تمامــی ایــن اصــوات 
منطقــه ی  از  و  مادرانــه  الالیــی  از  خامــوش 
ــی  ــس یگانگ ــادآور ح ــد و ی ــاادیپی می آین پیش
ــه  ــن حیط ــتند: در ای ــادر هس ــن م ــا ت ــرد ب ف
»شــکل شــیهه ی ورزایــی بالــغ« نمــادی طبیعی 
و نرینــه و »شــرافت خــاک را شــیار مــی خوانــد« 
نمــادی مادینه-مادرانــه اســت. بــا کمــی دقت در 
چیدمــان واژگان ماهیــت معتــرض و عاشــقانه ی 
ــه  ــزی ک ــود؛ چی ــکار می ش ــان آش ــن توأم مت
در روانــکاوی از آن بــه نــام ژوئی ســانس یــا 
تناقــض  ایــن  مــا  نامبرده انــد.  )مهرآکیــن( 
ــر موجــودی در  ــش از ه ــی را بی ــی و درون بیرون
زمیــن مشــاهده می کنیــم: هــر فصلــی از وصــول 
نطفــه ی برنهــادن و فروپاشــیدن خــود را توأمــان 
در خــود حمــل و دریــن راه هماننــدی خــود بــا 
زبــان و شورشــش علیــه زبــان معیــار را بــه عینــه 
نشــان می دهــد. متــن میراحمــدی در عیــن 
ــارد  ــه کار می گم ــقانه ب ــان را عاش ــه زب ــال ک ح
ــان  ــد زب ــد: کالب ــوش نمی کن ــز فرام ــن را نی ای
ــد  ــه نیازمن ــان و جامع ــد انس ــد کالب ــز بمانن نی
ــود  ــن نب ــر چنی ــه اگ تحــول و انقــاب اســت ک
ــوان دو بطن-نقطــه ی  ــه عن ــر و آذر ب ــاه تی دو م
ــال  ــد س ــتانی کالب ــتانی و زمس ــن تابس انقابی

زمینــی را نشــاندار نمی کــرد.  
ــی  ــاک بازنمای ــرافت خ ــیهه و ش ــکل ش ــا ش آی
ــی  ــه ی تاریخ ــای نرینه-مادین ــه از دو دنی دوگان
نیســت؟ خســتگی منفعــل و خــط خطــی 
ــوا و  ــازک ه ــوط ن ــا در هب ــور؟ آی ــه چط عامان
چنــد شــنبه ی خالــی نمــی شــود خــاء ســکون 
و رکــود زایــش را حــس کــرد؟ در شــعور و چنگ 
ــی  ــذرگاه نقطه-خط های ــا در گ ــگار م چطــور؟ ان

ــارغ از جهــان مــادی و مــاده  کــه  می چرخیــم ف
ــد.  ــا ندارن ــون م ــا و پیرام ــه م ــی ب ــچ دخل هی
متــن ســه بــدن دارد: بــدن اول در مقــام اســتوای 
زمین-انســان فربه تــر و لذیذتــر از دو بــدن دیگــر، 
صــورت نمادینــی از –تهــی- دارنــده ی هزارتخمه 
ــن  ــا ای ــت؛ آی ــری اس ــورم دیگ ــه دان مت و چین
بخــش نمایــی از وجــه پیشــاادیپی زبــان خاموش 
ــا  ــرد ب ــن اســت! ف ــن چنی ــه نظــر م نیســت؟ ب
پــرت شــدن در زبــان نمادیــن بخــش بزرگــی از 
خــود را بــه اجبــار در منطقــه ی پیــش از جــاری 
شــدن زبــان قانــون مردانــه جــا می گــذارد و آن 
ــی  ــد بخش ــت می بخش ــد هوی ــه او منبع ــه ب چ
ــی از همهمــه ی  ــو گوی ــف اســت؛ ت ــازل و نحی ن
ــد  ــز چن ــش اول ج ــای بخ ــدای »من« ه آوا-ص
ــود  ــیدن خ ــت بخش ــه هوی ــق ب ــال موف بذر-خ
ــای  ــه ه ــم گون ــای متراک ــال ه ــوند: »خ نمی ش
ــردن  ــد ..ک ــی کنن ــان را شــلوغ م ــرک خیاب متب
ــای  ــهوت ه ــار و ش ــارک غ ــم مب ــال و تصمی خ
قشــنگ هیــچ عروســکی بــه پیراهــن هیچ ســوژه 

ای برنمــی خــورد«
درنتیجــه اگــر بخــش تحتانــی متــن را بــه 
تبعیــت از بــدن باشــندگان زمیــن، بخــش قــوای 
ــم  ــم خواهی ــش بینگاری ــد و زای ــزی و تولی غری
ــوع ســبابه  ــد جــز انگشــت کــه احتمــاالً از ن دی
ــری از  ــانه ی دیگ ــت نش ــه اس ــت پدران و حکمی
فیلتــر زبانــی عبــور نمی کنــد. بــه عبــارت بهتــر، 
زبــان معیــار و اقتــدار بــرای تــداوم قــدرت خــود 
ناگزیــر از تولیــد نــو بــه نــوی انگشــت ســبابه و 
ارعــاب پدرانــه )نشــان وحشــت و هــراس( اســت؛ 
ــه  ــق وحشــت دادن ب ــا از طری ــدری تنه ــان پ زب
بــروج عــاج  پایین تــر می توانــد در  طبقــات 
ــه از  ــن هم ــا ای ــد! ب ــلطنت کن ــود آســوده س خ
متــن فــوق پیــام دیگــری هــم صــادر می شــود: 
شــما بــا بــدن منفعــل و بــی رمــق زبانــی مواجــه 
ــر  ــت س ــدای حرک ــان ابت ــه در هم ــتید ک هس
ــدرت  ــا ق ــد ت ــل بریده ان ــن نخ ــادش را عی پرب
خاقــه اش را منفعــل و منهــدم ســازند. اگــر 
فکــر می کنیــم ایــن انفعــال و انهــدام تنهــا 
نیمــی از جامعــه را در بــر می گیــرد ســخت 
ــا ســر اندیشــه ی  در اشــتباه هســتیم! دلیلش؟آی
ــد  ــه تولی ــق ب ــدن موف ــرف ب ــدون ظ ــرف ب ص
ــدون ســر  ــدن ب ــن می شــود؟ ب اندیشــه های نوی
چطــور؟ شــاید حــاال بهتــر بــه رازهــای مســتتر 
در ســطور ســفور پیدایــش پــی ببریــم! و درســت 
ــپید در  ــن فراس ــم م ــه زع ــه ب ــت ک همینجاس
ــن  ــت: در ای ــن اس ــی نوی ــفر پیدایش ــدارک س ت
ــا  ــه ب ــا آدم و حــوا و ...ک ــه ب ــش ن ســفر و آفرین
ــاز  ــک باشــنده طــرف هســتیم؛ وجــودی ممت ی
کــه ارزش هــای حیاتــی ســیاره ای را کــه پــا بــر 
ــای  ــه معن ــرا ب ــاده خــوب می شناســد )زی آن نه
حقیقــی او خــود را فرزنــد زمیــن می دانــد(، و بــا 
زبانــی کــه خــود آن را احیــا کــرده و خلــق کــرده 
ــل تخریبگــران  ــی اش مقاب ــوای حیات ــا تمــام ق ب
ــا  ــه زهــدان زای ــا تعبی می ایســتد. میراحمــدی ب
و خاقــه در حــد فاصــل یــا شــکاف دو گانه هــای 
متضــاد نــه تنهــا ایــن زنجیــره ی کهــن را قطــع و 
از مســیر خــود منحــرف می ســازد، بلکــه بــا بــه 
گفــت درآوردن زبــان دنیــای زنانــه هــم موجــب 
ــم  ــی و ه ــه تحتان ــی ب ــای فوقان ــال اندام ه اتص
ــه  ــی انســان ب ــد حیات ــع از فروپاشــیدن کالب مان
ــان در ایــن متــون  عبــارت باشــنده می شــود. زب
دقیقــاً بــا قــرار گرفتــن میــان دو مــرز-دو دنیــای 
زنانــه و مردانــه اســت کــه مخلوقــات نویــن خــود 
می اندیشــد  کــه  آنجایــی  او  می آفرینــد:  را 
ــرد  ــد م ــی ده ــال م ــر و ب ــر پ ــّوه ی تفک ــه ق و ب
ــو تولیــد  ــه ن ــو ب ــی ن اســت و آنجایــی کــه متون
می کنــد زن اســت. متنــی کــه بدینشــکل تولیــد 
می شــود فــارغ از دغدغــه ی والدیــن خــود، 
ــه  ــرا را ب ــق گ ــون مطل ــن و قان ــه ی نمادی عرص

چالــش می کشــد. 
زبــان فراســپید دقیقــاً جایــگاه فقــدان را نشــانه 
گرفتــه و زنگهــای ســرزمینی را بــه صــدا در 
مــی آورد کــه قانــون مذکــر ورود بــدان را اکیــدأ 
ممنــوع کــرده اســت. در نتیجــه، بخــش بزرگــی 
از لــذت متنــی کــه حیــن خوانــش نصیــب 
ــت  ــرد و بازگش ــون تم ــود مره ــده می ش خوانن
ــه سرچشــمه های زاینــده امــا ممنوعــه اســت.  ب
ــره ی  ــدی را از زم ــون میراحم ــن مت ــرو، م ازین
ــدان- ــبیه زه ــه ش ــم ک ــی می دان ــون کمیاب مت

ــی و  ــی وقفــه در حــال باززای ــه ب مشــیمه ی زنان
ــاوت  ــی متف ــو و جهان های ــه ن ــو ب ــی ن تولیدات
هســتند ایــن متــون محــال اســت ســترون 
ــرای ســیاره ی زمیــن نیــز چنیــن  ــرا ب شــوند زی

ــت.  ــده اس ــی نش ــش بین ــی پی وضعیت
در ایــن متــن بیشــتر از آنچــه شــعر مــورد 
ــر  ــم ب ــرد، کوشش ــرار گی ــش ق ــی و خوان بازبین
ــه  ــی ک ــایر ویژگیهای ــه س ــه ب ــا بلک ــود ت آن ب
ــه و  ــت پرداخت ــدی اس ــعار میراحم ــص اش مخت
ــا  ــه ت ــا اینک ــازم. ام ــکار س ــش را آش ممیزه های
ــاز هــم شــخصاً  ــودم ب چــه در ایــن کار موفــق ب
ــک  ــود ش ــای خ ــه یافته ه ــم ب ــح می ده ترجی
روادارم مبــادا رشــته ی هایی کــه بــه چنــگ 

آورده ام از دســتم در برونــد!

مینو نصرت
کوروش جوانروح

بهنود بهادری

نگاهی چند قرائتی به شعری از 
در برزخ تقارنفرزاد میراحمدی

نوشته ای بر شعرهای مظاهر شهامت

نگاهی به مجموعه شعر:

»از رنج اشیا« نگین فرهود
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علی الفتی

گفتم:» اگربمیرم
بهتر از این است که برایت گریه کنم.«

واقعیت  چقدر  ببینم  تا  گشودم  را  ات  یقه 
داری؟!

خون تمام رختخواب را گرفت،
 باعجله دکمه هایت را بستم ،

ورفتم؛
اگر نمی رفتم،

خون ات ازخواب برمی خاست،به پا می شد.
به هنگام رفتن نیز 

 اگر رویم را برنمی گرداندم 
دشت های پشت سر از بین می رفتند

ما  با ابتدایِ خاک تنها می ماندیم،
زمین کم می شد.

واما آن نقطه های پس از »واو« سه نفر بودند
شده  گرفتار  انحنایشان  در  شدند،نور  دایره   

بود.
رفتم

در نهایت بی تفاوتی که من بودم.

بهزاد زرین پور 

برای لورکا
که خیلی ماه بود

هم بند
-این قدر به عقربه هاي ساعت التماس نکن

این سوي دیوار
همان قدر مي چرخد زمین

و ما همان قدر مي توانیم سایه بگیریم از 
آفتاب

کافیست این چهار تا دیوار را پشت و رو کنیم:
آن طرفي ها شمارش روزها را ادامه مي دهند.
-اما آنها به هر طرف که بخواهند ، مي خوابند 

...
-بیشتر از ما که خواب نمی بینند!

- قبل از خواب هم کسي نمي شماردشان...
- همه که ستاره نیستند،پسر !

- ما اینجا از روي دست هم خواب می بینیم
آن قدر به یك سو اشاره کرده ایم

که اثر انگشت هایمان شبیه هم شده اند
دست خودم نیست

دلم براي در زدن
دیر رسیدن

گم شدن
دلم براي از دست دادن تنگ شده است...

-بیرون، دلت براي چیزهاي دیگري سنگ 
خواهد شد

اینجا همین قدر مي داني که زنده اي
آنجا همان قدر زنده اي که مي داني.

-اما آنها
اختیارشان را نمی گویم

دست کم کلید خانه شان را به دست کسي 
نمي دهند

تکلیفشان را نمي دانم
اما چراغهایشان را که دیگر خودشان روشن 

می کنند ...
- یعني هر کس کلیدهاي بیشتري داشته 

باشد و
چراغ هاي بیشتري را روشن کند

نزدیك تر به ماه مي میرد؟
هیچ کس بهتر از ماه

لورکا را  نمی شناسد...

علی باباچاهی

این ما

خطرگری درمن بوده 
ترس و ضعف و مالیمت نیز!

را من تشکیل  توده ی اصلی جامعه ی بشری 
می دهم:

نیچه  مارکس  فروید!
اخالقیات کالفه اش کرد و چشم باز میخواست 

که من داشتم
ربط  متافیزیك  به  که  عشقی  کردم  تجربه 

نداشت !
فیزیك جدیدبه دستکاری کاءنات پرداخت !

نپرداخت ؟
فلزات افسون زدایی کردند خرابه های شیطان 

نشین را
اشك اورنیستند متن های خود-مصداقی

گرم  توللی  های  مریم  با  سرشان  ها  رمانتیك 
تراست!

محض  اشتباه  یك  شاید  جهان  شدن  عقلی 
باشد !

اسمان بارانی تراز همیشه  ست  ولی
در  شده  تنگ  محقری  فروشی  یخ  برای  دلم 

اصطهبانات !
نیوتن دویست سال مرا به کجراهه کشاند
سیب سرخ ظاهرا قشنگتر است از----

گل ناز« هم معرفتی ست کم و بیش ازیاد رفته!
 او به جای هفشت نفرنواوربود

نبود؟ 
وتمامیت خواه ! 

رضانظری ایلخانی

مرگ یا زندگی ... کدامی تو
می کشی زار و زنده می خواهی

آسمان یا قفس ... نمی دانم
هر چه هستی پرنده می خواهی

یأس، اّمید، شور، غم، شادی ...
کوچه ی آشتی اضدادی

از تو چشمم لبالب از گریه
روی لب هام خنده می خواهی

گاه سوی زمین بی سبزه
گّله ات ابر و باد چوپانت

گاه آتش به جان جنگل ها
بادها را دمنده می خواهی

قّصه ی تلخ تیشه ی فرهاد
پیش تو یك بهانه ی شیرین

خسروی و شکوه نامت را
در دل کوه، کنده می خواهی

یك سفر، یك مسیر بی مقصد ...
یك دوئل، یك قمار، یك بازی

نسل ها می رویم و می بازیم
باز اّما رونده می خواهی

توی این قّصه برد و باخت یکی ست
همه بازیچه ی توایم ای عشق

داستان گالدیاتورهاست
بازی بی برنده می خواهی

سودابه زنگنه

»زمستان رفتن«

آن کس که به زانو در نیامد،ایستاده مرد
 قسم به دستهایی که به سویت بال گشوده اند

واین زخم 
که بازمانده ای از رسم روزگاراست

غلت  هایمان  گفته  نا  از  بستری  آغوش  تادر 
بزنیم

 بیا!
هنوز عاشقانه هادر برفابه ها خیس می خورند

 مرگ دنبال  چشمانت می دود
نگذار تمام شود پرواز ما

فرار کن 
گرگ ها گوزن های تنها را دوست دارند

دریا شده ام
مرا غرق میشوی ؟

اگر آسمان شوم آغوشم را پرواز می کنی؟
کجای این دایره ایستاده ای!

 همه ی شعاع ها به تو ختم می شوند
دیگر چیزی برای شکستن نمانده است.

 هرمز علی پور

شما یك روح ندیده اید
شما یك روح به این حوالی

چه کار به رنگ اش دارید
به اندازه اش چه کار

مرا پریشان ترنکنید
یك روح دیگر چقدر می پرسید

نه شکل اش را نمیتوانم بکشم
چیزی شبیه خودش فقط

چند وقتی ست که این طورم
خوابیدن برایم عذابی شده

کسی که برلبه ی تختی سردنشسته
به این وقت وگریه اش رامیخورد
فکر نمی کنم بتواند مثل همیشه

درخانه اش رابزند
یا دنبال کلید بگردد

خدا کندبیرون نرود فقط
که دریا به حال خودش نیست

وانگار دل اش می خواهد
کسی رابا خودببرد به جایی که

تشخیص ابر ودریا مطلقا آسان نیست
وبه فکر خودی ومهمان نیست

علی الخصوص که شاعر هم باشد

محمد لوطیج

محور جانشینی

ترسی ندارد این که
کاسه ای زیر تفاهِم قتل و قابیل باشد

و زن و ضّجه.

نه !
نترس !

حتی این چاقوی دسته برنجی زنجان 
نه!

شلیك نکن!
این چاقو با حروف دوازده مروارید

 دسته اش را هم نمی بّرد.
 

برای گریه هم همیشه یك اتاق
با صندلی خالی

و تعارف نشستن.
لطفا در )درب( را... 

درها بسته باشند/ مهربان ترند
برای غروب هم فکری می کنیم.

 
فعال نتایج را یادداشت کنید:

رسینگ سانتاندرز 1     
ناتینگهام فارست2

اف ث بارسلونا 2 
اتلتیکو بیلبائو1

 
نمی توانستم مهربان نباشم 

وقتی احتماِل هر احتمالی قوت داشت
 باید از همه متشکر باشم

از شما که دیازپام و مونتانا را در دسترس می 
گذارید

از شما که نیم کتی در راهروی دادگاه خانواده 
تعبیه می کنید

از شما که دخیل سبز مرا از »سقانفار پهنه کال« 
باز می کنید 

از اذان موذن زاده ی اردبیلی 
و اتوبوس هایی که تهران را به شمال و بالعکس 

می برند.

آخر همه دارند از فرار بر می گردند 
از ماهی قرمز و عروسك 

از پشته پشته مادر و فداکاری
از هرچه، هرجا، هربا

و چه هرهایی! 

کوروش همه خانی

وسعتی به قدر جای ما دو تن
اگر زمین دهد، زمان نمی دهد

زانو زده ام خمیده!روی شعرم .
در لکنت گلو

 
خواننده ام! اگر تو هم عاشقی

بغض ِ نفس بشکن
نمك دان نم نم الك کن

توی دلم
 

باغچه ی گفتنی ها از چشم
بر ُملِك صدا

بنفش! آبی کنم
 

فانوس ِ به شاخه! درختم گرفت
من و دست هایم کنار هم

به وسعت ِ سرزمین ِنگاهت
نجیب آمده ایم

 
توی راه نقطه ها بهم بافته ایم  

به گیس ات گره شویم
در حیرانی ِ جاّده ها

 
وحشی

دُم ِ اسبی رم کرده با مستی
به کام ِ پیاله های دریا بزنیم

 
من و دیدنی هایم کنار تو

سر بزیر آمده ایم
بریز زیور آالت ِ چشمت را

به چشمم
به ترکیِب یك جفت

تازه نگاه
 

تا تصویر ِتشنه
به یك چشمه
ناخنکی از دل

به کلمه ها بزند
 

مگر چند استخواِن الغر
از این بیت ها

شکسته خواهد شد
تا که بدانی پاره ای پوست

برگ در برگ
برزخم ها پریده
پیکرم شده ای

خمیده
روی شاخه ام

در های و هوی پاییزان
ترک های وا شده از کاغذم

 
فانوِس گرفته ریشه به درختم

در حیرِت چشم ِ تر ِ نقطه ها
عمری دور شعرهایم
این رقاصك ِ آسمان

با تیك تاِک کلمه
باران چرخانده است

 
حاال با حال انار دانه های دلت

فواره ی دلم  پاره تن کن
تا از کِف دهان خشکم

لب بر لب
جرقه ای آتش

به شعله ی صدا
آینه در آینه بگرداند

 
فقط به یك سوز ترم کن

با دو نقطه قطره قطره
تا تاخیر نام ات را

توی گلدان دست ها بکارم
که جمال ترا

عشق رسد به فریاد
ای اول و

ای رای آخرم

محمود مومني

در چرخي  که ابنوسي 
باگلي

که کافوري
فراموش و

در حراج چهره اش:
»نیله اي _ نیلوفر«

اراسته و  به 
پیراهن سینه اش

زمني
از بساط وسام زمردان

جنبانه و
دو دو ، زن؛

به حواس عصبهاي بي حواس
مانده در رفات

افاقي شده
فراموش و

در هراس چهره اش
»نیله اي_نیلوفر«

با نقابي نیلي
در چرخي که ابنوسي

با گلي همه کافوري
دنیا

گاویست...



داسـتان 7
شنبه 22 دی12January 2019 -  1397- شماره 23

نمی توانســت چهــار ِ صبــح باشــد. تاریکــی کــم و زیــاد 
ــا  ــرود ، ب ــش ب ــس و پی ــه پ ــرده ای ک ــل پ ــد  ؛ مث می ش
ــزی  ــه چی ــا بی آن ک ــت ؛ ی ــت اش اس ــه پش ــه ک هرچ
ــت  ــه ، ثاب ــد ؛ امــا دلتنگــی ن ــه چشــم بیای آن طرفــش ب
ــتاق....  ــق ، مش ــوش دادم  ؛ دقی ــخت. گ ــود ، س ــده ب مان

ــود. ــچ واضــح نب کلمــات هی
 : عالی!... عالی!...

ــوش  ــردم و گ ــز ک ــک ری ــراف. پل ــدم اط ــر چرخان س
ــه دقــت. معلــوم نبــود از کــدام طــرف می آمــد:  دادم ب

ــی؟...  ــی؟... توی توی
: عالی.... عالی...

عالــی!...  زد:  غنــچ  دلــم  زنانگــی اش  و  ظرافــت  از 
ــاب؟... می خــوای بگــی  ــه میگــی عالی جن ــی!... نکن عال
عالی جنــاب؟... مگــه هنــوز عالی جنابــم بــرات؟!!!...  
صــدای تــو بــود ؛ شــاید صــدای تــو. دوبــاره آمــده بــود  ؛ 
مثــل همــه ی شــب های دیگــر. شــب ها فقــط؟!... 
ــی ؛  ــاوه ی دلتنگ ــی آورد  ؛ بع ــوق م ــودش ش ــا خ ــه ب ک
پــرده  ی  بــا  و  گم گشــتگی ؛  تشــنگی ،  بعــاوه ی 
رنگ پریــده ی رنجــش ، کــه بی خواســت ِ مــا افتــاده 
ــه  ــه ک ــش. ن ــروم  دنبال ــودم ب ــار ب ــان. ناچ ــود بین م ب
ــاید ؛  ــناختم  ش ــدم می ش ــر می دی ــد ؛ اگ ــنا باش راه  ناآش
ــه چــپ  ــود، ن ــدا نب ــه پی ــه اش ک ــه. کران ــم ن ــاید ه ش
ــه  ــرو رفت ــا ف ــه ج ــش ؛ هم ــس و پی ــه پ ــت ، ن و راس
ــم ؛  ــا ه ــی ب ــم و دلتنگ ــم . َوه ــم ِ َوه ــه ی متراک در هال
بعــاوه ی هــراس ؛ هراســی گنــگ. همیــن ، همــه چیــز 

ــم. ــم را ه ــد م را، دل ــط دی ــه فق ــرد ؛ ن ــار می ک را ت
: عالی... عالی...

وقت هایــی کــه شــاد بــودی می گفتــی ، نــه بــه تأییــد  ؛ 
ــه از تکبــر و غــروری کــه  ــه ای مهربانان از حــرص. گای
خیــال می کــردی در رفتــارم هســت ؛ در گفتــارم: 
چشــم عالیجنــاب... اطاعــت میشــه عالیجنــاب... میشــه 

ــاب؟.... ــردارم عالیجن ــوت ب ــن فنجــان را از جل ای
گاهی هم فقط برای این که سربه سرم بگذاری....

 : عالی جناب واقعاً؟!... 
بایــد دنبــال آشــناها می گشــتم. آشــناها کــه نــه ، حتــا 
ــد  ــد بگوی ــه بیای ــد.... ک ــه بشناس ــر ک ــک نف ــی ، ی یک
ــل.  ــه قب ــت ، ن ــورم اس ــاال منظ ــد . ح ــه ش ــه چ ــه ب چ
ــدام   ــو؟ ک ــا ک ــت: ام ــدای کیس ــن ص ــت ِکم ای ــا دس ی

ــنا؟...  آش
نمی آمــد.  ذهنــم  پــرده ی  روی  تصویــری  هیــچ 
ــد از اول   .  ــًا نبودن ــا اص ــودم. ی ــرده ب ــان ک فراموش ش
زدم زیــر آواز ؛ نــه فقــط از هــراس ِ گــم  شــدن؛ نــه فقــط 
از فشــار ِ دقمــرگ کننــده ی دلتنگــی ؛ بلکــه کــم بشــود: 

ــه ی.... ــه از کوچ ای ک
بــه آخــر رســید امــا کــم نشــد. یکــی دیگــر را شــروع 
ــت ِ  ــو طاق ــه بی ت ــوان ِ تحمــل ، ن ــوام ت ــا ت ــه ب ــردم: ن ک

ــراق.... ف
ــد  ــم را بن ــه راه ِ نفس ــی ک ــه از غم ــد ؛ ن ــم نمی ش  ک
ــر ِ آواز  ــه از گی ــرگردانی و ن ــم ِ س ــه از بی ــود ؛ ن ــرده ب ب
کــه از گلــو بیایــد  بیــرون  ؛ کمــی اوج بگیــرد  ؛ بــه گــوش 

ــودم. ــاز نکــرده ب برســد. مــن کــه بیهــوده دهــان ب
صدایــم می رفــت ، بی آن کــه شــنیده شــود . خــودم 
ــی....  ــا ک ــا... ت ــم کج ــه بدان ــی آن ک ــم ، ب ــم می رفت ه
ــاد ، خــاء تکان تکانــش  ــه ب ــود کــه ن زمــان ، پــرده ای ب

ــی داد. م
: عالی ... عالی...

: جانم؟... جانم عزیز؟...
: عالی... عالی...

: جان؟ چه می خوای؟... صبر کن کلید را بزنم!... 
بــرق  همه جــا  می شــود.  روشــن  خانــه  ناگهــان 
 می زنــد   از نــوی؛ از تمیــزی . نــه کــه گوشــه و کنــارش 
دیــده شــود ؛ یــا کــف و ســقف. حتــا پیــدا نیســت اتــاق 
ــه ای ؛  ــچ رایح ــاط؟ بی هی ــا حی ــت؟ ی ــت؟ سرسراس اس
ــر .  ــط دلگی ــا ؛ فق ــی  حت ــوی ماندگ ــه ب ــری ؛ ن ــه عط ن
ــه  ــوری ک ــد ؛ ط ــانش  می کن ــه هراس ــدر ک ــر . آنق دلگی
از آمدنــش پشــیمان می شــود ؛ تصمیــم می گیــرد 
ــی و از  ــه آن ــه ای می شــود ب ــا شــوق ، جرق ــردد ؛ ام برگ
ــن  ــورم . همی ــه گ ــاک ب ــذرد: وای ، خ ــن اش می گ ذه

ــوش؟ ــذارم جل ــه ســر برســه چــه ب حــاال اگ
 دوبــاره نگاهــی بــه گوشــه و کنــار. نگاهــی بــه 
دســت هایش  ، کــه همه جــا را خــوب ُشســته روفته 
اســت. نســیم بــه نــوازش ، در دل ِ پــرده ی بلنــد ِ تــوری 
می  چرخــد. نفســی از رضایــت آمــاده ی بیــرون آمــدن 
از ســینه  اســت کــه حســرت ، گردبــادی می شــود ، 
ــدش.  ــودش می پیچان ــاره در خ ــی  دوب ــه آن ــد ب می آی
گــوش می دهــد بــه دقــت شــاید بشــنود. وز وز ِ ســکوت 
مثــل صــدای زنجره هــا روی ســیاهی ذهنــش کشــیده 
می شــود. فنجــان ِ کوچــک ِ بــه پهلــو افتــاده ، و صدایــی 

ــوم نیســت هســت ، نیســت. کــه معل
: مرا می خواد؟... میگه عالیه؟....

دلــش بــرای شــنیدن ِ صــدای مردانــه اش مالــش 
ــدارد.  ــه ای ن ــچ نتیج ــز هی ــت و تمرک ــا دق ــی رود ام م
ــش ؛  ــرای دیدن ــه ب ــه هــر ســمت ، ن ــد ب ســر می چرخان
نــه بــرای شــنیدنش ؛ حتــا اگــر بشــود فقــط کــت اش ، 
شــلوارش ، کفشــش ، جورابــش ، کراواتــش  ؛ هرچــه کــه 
ــر  ــه هــم اگ نشــانه ای از او داشــته باشــد ، خــاک گرفت

ــیده.  ــا پوس ــد  ؛ حت باش
: خــراب بشــه ایــن خانــه. دیگــه بــه چــه درد م 

. . . ! ه می خــور
ــی آن  ــی  ؛ ب ــرود    از تنهای ــرون. ناچــار اســت ب ــد بی میزن
کــه بدانــد بــه کــدام ســمت . فقــط بــرود. فقــط بــرود. 
ــده نمی شــود چــه  ــی کــه دی ــوی خلوت تریــن خیابان ت
در حافظــه، چــه در هســتی. نســیم بــا دامــن ِ مانتــواش 
بــازی می کنــد و می پیچــد دل ِ پــرده ای کــه مثــل 

ــرده ای  ــت. پ ــده اس ــادش مان ــه ی ــگ ب ــره ای گن خاط
کــه بــا پــس و پیــش شــدنش انــگار طرحــی از قامــت ِ 

ــود. ــان می ش ــدا و پنه ــت اش پی ــردش در پش م
: عالی ... عالی!...

ــی  ــی. تاریک ــاید  ؛ از دل ِ تاریک ــاال ش ــودم ب ــیده ب کش
ــا  ــد ، ی ــوه باش ــه ک ــه ک ــا ، ن ــیب ِ صخره ه ــاید. از ش ش
ــود فقــط ؛ و ســوزی ممتــد کــه التهــاب ِ  دره . بلنــدی ب

پوســتم را کــم می کــرد.
ــا پشــنگه های آب؛ پاشــیدن های آب ؟...  ــود؟ ی : ســوز ب

کــی آب ِ ســرد می پاشــه بــه مــن؟...
ــه  ــمان را   ک ــیاه ِ آس ــعت ِ س ــا وس ــدم ت ــه ای مان  لحظ
ــدای راه  ــوت ِ ناپی ــا خل ــد؛ ت ــگ می ش ــگ و کم رن پُر رن
ــم  ــم بقبوالن ــاید ه ــت؛ ش ــک می رف ــه دور و نزدی را  ک
بــه خــودم واقعــاً آمــده ام ؛ واقعــاً رســیده ام. بعــد پــرده 

ــار... ــوی غ ــم ت ــس زدم رفت را پ
 : تو غار؟...

ــادت نیســت مگــه؟ دفعــه ی  ــود ، ی : غــار فقــط اســم ب
ــر ِ  ــودی. زدی زی ــته ب ــه روم نشس ــم ، روب ــه گفت اول ک
ــمهات  ــرت. چش ــه دوروب ــی ب ــی انداخت ــده. نگاه خن
ــوی  ــوووم ، ب ــم: ه ــدات را ضخی ــردی ، ص ــت ک را درش

ــاد! ــزاده می آدمی
ــردم:  ــوش ات. نجــوا ک ــر ِ گ ــاً زی ــو ، دقیق ســر آوردم جل
دیــِو خوشــگل ؛ دیــو ِ قشــنگ ، نخوردی مــان.... روی 

ــی...  ــود از خوراک ــر ب ــز پُ می
: خوراکی؟!... 

ــا  ــا ؛ ب ــا غلغــل ِ قلیان ه ــاد می شــد ، ب همهمــه کــم و زی
ــم و  ــه بَ ــی ک ــا پچپچه های ــی ؛ ب ــی گاه  جمع خنده های
ــد ،  ــان می دادن ــه فرم ــی ک ــد و صداهای ــازک می ش ن
ــب   ــد  ؛ می کوشــیدند توجــه ای را جل خواهــش می کردن
ــودم  ــته ب ــه. نشس ــی مردان ــه ؛ گاه ــی زنان ــد ؛ گاه کنن

پشــت میــز ی از ســنگ.
: از سنگ ؟... از چوب؟... دختر؟... 

: دختر؟
: دختــر حتمــاً  ؛ پــس چــه؟ بــه فاصلــه ایســتاده بــودی و 
نــگاه ام می کــردی ؛ زیــر ِ خرمــن ِ نــور کــه شــعاع اش بــه 
همــه طــرف بــرق می انداخــت.  انــگار دنبــال میــز ِ خالــی 

گشــته بــود ی؛ چشــم ات بــه مــن افتــاده بــود.
: تو؟... یا صندلی ِ روبروت؟... 

ــن  ــه ای ــی ، ب ــن زیبای ــه ای ــری ب ــردم : دخت ــب ک تعج
تنهایــی ؛ اینجــا چــکار می کنــه؟ 

دعوت کردم بیایی بنشینی.
: با دست ؟.. با اشاره ی چشم و ابرو؟ ... 

حتماً نیم خیز هم شده بودم.
: اصــًا صــدام را شــنیدی؟ اصــا اشــاره ام را دیــدی؟...

پــس چــرا فقــط نگاهــم می کــرد ی؟.. پــس چــرا تــکان 
از  دور  نبــودی  بــودی...  کــه  زنــده  نمی خــوردی؟ 

ــان؟... ج
ــم چنــگ انداخــت  ؛  ــه گلوی ــدار ب  خاطــره ی اولیــن دی
ــرعت  ــه بس ــدی ک ــغ ِ ممت ــراه اش ،  جی ــه هم و بافاصل
ــل  ــتم تحم ــی. نتوانس ــه دل ِ تاریک ــرد ب ــقوط می ک س
کنــم. هراســان بلنــد کــه شــدم ، پایــم بــه میــز گرفــت ، 
ــا  ــدادم ، حت ــاد. اهمیــت ن ــو افت ــه پهل فنجــان ِ نیمــه ، ب
ــود  ــب ب ــرون. ش ــم. زدم بی ــتک های روی کفش ــه ش ب
ــت  ــت. دش ــب. و دش ــاید ش ــم. ش ــش می رفت ــه روی ک
ــر ِ  ــا آخ ــترده ت ــود گس ــره ای ب ــای تی ــرده ی بی انته پ
دنیــا. نــوری کــه از کافی شــاپ بیــرون مــی زد ســایه ام 
را روی زمیــن انداختــه بــود ؛ دراز و ســیاه ؛ گاه کژومــژ  ؛ 
ــه  ــی داد ب ــم م ــود ُهل ــه   ای دود آل ــته. همهم گاه شکس
ــا روی ســایه ام می گذاشــتم و پیــش می رفتــم . جلــو. پ

: عالی... عالی...
جــوان اســت ؛ یعنــی هنــوز جــوان. نشســته و مشــتاق 
زل زده اســت بــه او کــه همچنــان دامــن ِ پــرده را 
ــی  ــن کس ــد اولی ــل ش ــه داخ ــن ک ــرده . همی ــا نک ره
ــود کــه حــاال  ــه خــودش کشــید او ب ــگاه اش را ب کــه ن
دعوتــش می کنــد بــرود جلــو . بــرود بنشــیند روی 

ــش  .  ــی مقابل صندل
: واقعاً دعوت می کنه؟ واقعاً تعارف می کنه؟... 

بعدهــا خواهــد گفــت: دعــوت و تعــارف کجــا بــود؟ زار 
ــو ِ ســنگ دل!... مــی زدم. التماســت می کــردم. ت

دلــش ضعــف مــی رود از دیدنــش : َهــش دختــر. نمیشــه 
زود قبــول کنــی کــه ؛ آن هــم بــا اولیــن دیــدار!

 بایــد رد بکنــد ، البتــه بــه نرمــی ؛ بــا دســت  ؛ با اشــاره ی 
ــم و ابرو. چش

می شــنوه؟  را  صــدام  می بینــه؟...  را  اشــاره ام   :
ــکان  ــرا ت ــس چ ــه ؟.. پ ــگاه می کن ــط ن ــرا فق ــس چ پ

نیســت؟ کــه...  آدمــه  نمی خــوره؟ 
جلــو مــی رود. می نشــیند پشــت ِ میــز ِ همیشــگی. 
چشــم مــی دوزد بــه روبرویــش. بخــار ِ رقیــق ِ قهــوه  بــه 
ــاب می خــورد. منتظــر  نرمــی از روی فنجــان پیــچ و ت
می مانــد دســت پیــش بیــاورد سر انگشــت هایش را 
بگیــرد ؛ آرام بفشــارد . شــروع بکنــد بــه حــرف زدن ؛ مثل 
ــوب؟(  ــک )خ ــا ی ــان را ب ــه گفتگوی ش ــی ک وقت های
شــروع می کــرد. اول ، صندلــی او را جلــو مــی داد. 

ــه؟... ــات خوب ــی؟... ج ــید: راحت می پرس
 بعــد کاپشــن ِ ســورمه ایش را می انداخــت روی پشــتی 
ــه  ــی زد. بی آنک ــاال م ــش را ب ــتین پیراهن ــی. آس صندل
لبهایــش  از  خنــده  بی آنکــه  بــردارد  ؛  او  از  چشــم 
دور بشــود ؛ حتــا بــرق ِ نــگاه. شــتابزده و مشــتاق 
می نشســت روبرویــش و آرام دســت پیــش می بُــرد 
ــود:  ــه ب ــا گفت ــت. باره ــش را می گرف ــوک ِ پنجه های ن
چــه خیــال کــردی؟ فشــردن ِ همیــن انگشــت ِ کوچــک ، 
ــه  ــم ک ــت ه ــفید ِ چرک ــتکش س ــه از رو دس ــا اگ حت

ــی ده! ــل را م ــی کام ــک هماغوش ــزه ی ی ــه م باش
ــاش  ــم. کج ــو ه ــه  ت ــود: اع ــرده ب ــراض ک ــود اعت نازآل

ــه؟ چرک

ُکــرک ِ دســتکش را از روی لبــش گرفتــه و نشــانش 
ــود: دوســه تاش هــم  ــه شــوخی گفتــه ب ــود. ب داده ب

از گلــوم رفــت پاییــن!
و اعتراضــی عاشــقانه در گوشــش نشــانده بــود: اقــًا 

دســتکش ات را درآر  خســیس!
ــگ و  ــه رن ــد ک ــی بودن ــن ِ خلوت ــه ی په ــوی کوچ  ت

ــار داشــت.  ــوی به ب
ــش  ــدازد ، قلب ــگ می ان ــش چن ــه گلوی ــرات ب  خاط
فقــط  میدهــد  گــوش  کــه  دقیــق  می فشــارد.  را 
ــود و  ــه ی راز آل ــنود و همهم ــم را می ش ــک ِ مای موزی
ــد  ــد. می زن ــول می کن ــوان را. ه ــای ج ــه ی زوج ه خف
ــده  ــرون آم ــه بی ــر از کاف ــه پیش ت ــردی ک ــرون. م بی
ــواره اش ،  ــرو. قدو ق ــه ی روب ــمت ِ کوچ ــرود س ــت می اس
ــع  ــه موق ــتی ک ــا پش ــتن اش ، حت ــدم  برداش ــوه ی ق نح
راه رفتــن صــاف می مانــد او را می کشــاند دنبــال ِ 
ــوق ِ  ــذرد. ب ــان می گ ــرض خیاب ــتابزده از ع خــودش. ش
ممتــد ماشــینی و فحــش راننــده اش را جــا می گــذارد. 
ــار.  ســر ِ کوچــه کــه می رســد صدایــش می کنــد ؛ چندب

جــواب نمی  شــنود.
ــاره؟!... مــردک ِ  : نکنــه رنجیــده! نکنــه قهــر کــرده دوب
بــزرگ  کــی  می خــوای  دوست داشــتنی.  ُگنــده ی 

ــو آخــه؟ بشــی ت
خواب آلــود ِ  نــور ِ  زیــر ِ  کوچــه ،  ســکوت ِ  در  مــرد 
ســر ِ  از  معیــن  فاصله هایــی  بــا  کــه  چراغ هایــی 
مــی رود.   پیــش  کشــیده اند  ســرک  تیر هایشــان 
دنبالــش مــی رود. هرقــدر تند تــر قــدم بر میــدارد 
ــدری  ــد ، بق ــش می کن ــرر صدای ــد. مک ــه او نمی رس ب
کــه گلویــش خــش می افتــد ، صدایــش می گیــرد. 
مــرد ، تاریکــی ِ راز  آلــود ِ انتهــای کوچــه را نشــانه گرفتــه 
ــرود.  ــمت اش می ــه س ــد ، ب ــه ُکن ــد ، ن ــه تُن ــت و ن اس
کم کــم شــک و تردیــد بــه جــان ِ زن می نشــیند: 
ــش  ــم به ــا مطمئن ــم؟ واقع ــم؟ مطمئن ــتباه نمی کن اش

 . . می رســم؟.
ــا  ــزرگ ِ آه اش را ج ــه ی ب ــی دارد. کوم ــم از در برم چش
ــد  ــه میزن ــی اش و از کاف ــان ِ خال ــار ِ فنج ــذارد کن می گ
ــراه اش  ــرده هم ــن ِ پ ــش ِ دام ــدای خش خ ــرون. ص بی
و  نیســت جــز ســکوت  بیــرون ، کســی  می شــود. 
ســیاهی. میــرود ســمت ماشــین. روشــن کــه می کنــد ، 
نــور ِ چراغهــای جلــو تــا عمــق ِ تاریکــی مــی دود. حرکت 
کــه می کنــد ، چرخهــا زرق و برق  هــای هرازگاهــی 
ــه ی دراز ِ  ــش الش ــه جای ــد و ب ــر می گیرن ــو را زی جل

ــد. ــا می گذارن ــاکت ج ــیاه و س ــفالتی س آس
: عالی!... عالی!...

ــول ِ  ــود  ؛ ه ــد ب ــیدم ، بلن ــه پوش ــفید را ک ــن س پیراه
کفــن بــه دلــم انداخــت: مــرگ کــه ترســناک نیســت ، 
ــه داشــت چــه؟   ــم ادام ــردم و غ ــه ُم ــا اگ هســت؟... ام
ــه؟....  ــم چ ــا بش ــتش ره ــتم از دس ــه نتوانس ــه دیگ اگ

ــرار؟... ــرای ف ــت ب ــی هس ــرگ راه ــد از م بع
ــده  ــتم آین ــاد. نمی توانس ــم افت ــه جان ــر ب ــی دلگی ترس
را مجســم کنــم. بــی اراده نــگاه ام کشــیده شــد ســمت ِ 
پــرده . بــاد ، در دل ِ تــوری ِ ســپید می پیچیــد و هــر ازگاه 
ــاب ِ  ــه ی ق ــه هم ــوری ک ــرد ؛ ط ــش اش می بُ ــس و پی پ
ــگ ِ  ــای رنگارن ــوک ِ برگ ه ــا ن ــده می شــد ؛ ب پنجــره دی
ــای آن  ــاخه ی چناره ــن ش ــی ِ بلند تری ــه در تاریک خفت
ــود؛  ــود ب ــه و َگرد آل ــب مچال ــه اغل ــان ک ــمت ِ خیاب س
و قســمت هایی از ســورمه ای آســمان کــه مهتــاب 
رنگــش را کــم و زیــاد می کــرد. صدایــت کــردم: عالیــه 

جــان ، عالیــه جــان!... 
ــار آورد ؛  ــم فش ــزن اش روی قلب ــه ی ح ــا هم ــکوت ب س
ــه  ــدم. ب ــت ش ــت. بی طاق ــد رف ــم بن ــه نفس ــوری ک ط
ــم و داد زدم:  ــه ســینه ام چنــگ انداخت ــادم. ب ــا افت تق

ــه جــان!  ــه. عالی عالی
: جانم. جان؟...

: عزیز ِ دلم ، تراس لیزه. مراقب باش!
انگشــت هایم دانه دانــه قرص هــا را از غــاف بیــرون 
ــک ِ  ــوی فنجــان ِ کوچــک ِ نزدی ــی آورد و می ریخــت ت م

پایــه ی مبــل. لیــوان ِ آب هــم کنــارش بــود. 
ــی  ــری. یک ــه ای می گی ــری زن ِ دیگ ــو. می ــع ِ ت ــه نف : ب

ــن! ــر از م ــگل تر و جوانت خوش
صــدای خنــده ی نقلــی ات مثــل قـِـل خــوردن ِ شــی ء  ای 
خوش آهنــگ در ســرازیری ذهنــم دویــد. نمی دیدمــت 
ــه  ــی ک ــط هرازگاه ــتی ؛ فق ــن داش ــه م ــت ب ــه ؛ پش ک
ــا  ــرده ی مخمــل را پــس مــی زد ، ی آرنجــت کمــی از پ
ــبد   ــوی س ــه دوال -راســت می شــدی از ت ــی ک وقت های
ــدم ِ  ــک- دو ق ــا ی ــی ؛ ی ــن کن ــاب په ــه ای روی طن تک
محتــاط کــه ایــن طرف  آنطــرف می رفتــی ، دامــن ِ 
پــرده بــه پشــت ات ، بــه باســن ات می چســبید و کمــی 
ــل  ــرون مث ــای بی ــپیدی برف ه ــرخ و س ــمان ِ س از آس
ســیخ ِ داغ می آمــد رو بــه چشــمهایم. روی ســرت 

ــود. ــره ب پوشــیده از ابرهــای ســرخ ِ تی
نــگاه از پــرده برداشــتم و شــروع کــردم شــمردن. شــده 
ــود ؛  ــت نب ــم راح ــم خیال ــاز ه ــد ب ــا ؛ هرچن ــود صدت ب
ــود ؛  ــن ب ــه اش همی ــا هم ــتم ؛ ام ــک داش ــم ش ــاز ه ب
ــده  ــل ازدواج خری ــان را اوای ــان. فنج ــه ی فنج ــا نیم ت
بودیــم. ســیخ پشــت ِ ویتریــن ایســتاده بــودی و چشــم 
ازش برنمی داشــتی. پرســیدم: چیــه، بــه چــه زل زدی؟

ــا اشــاره ی انگشــت  نشــانش دادی: ببیــن چــه گل و   ب
ــنگی داره! ــای قش بوته ه

ــرم  ــیده ات را ن ــف و کش ــت ِ ظری ــردم انگش ــوس ک ه
گاز بگیــرم. هربــار کــه جیــغ مــی زدی ، حریص تــر 

هاپ هــاپ! ســگ:  می شــدم  می شــدم ؛ 
ــس می کشــیدی.  زود جــدی می شــدی. دســت ات را پ
ــدارم.  ــه. دوســت ن ــو را خــدا  ، ن ــه ت اخــم می کــردی: ن
ــرکات را  ــن ح ــه؟ ای ــا چی ــن حرف ه ــر و ای ــگ و خ س

نکــن. دور از جــان!
زدم زیــر ِ خنــده: یــاد بچگی هــات افتــادی؟... از این هــا 

داشتی؟
ــه  جــوان ِ مغــازه دار آمــد جلــوی در ایســتاد و چشــم ب

ــان دوخــت. هیاهــوی خیاب
: نه ، برای بچه ی عالیجناب می خوام! 

: بچه ی عالیجناب؟
ــپرت  ــو حواس ــه؟ یکه ــه. چت ــان دیگ ــه ی خودم : بچ

ــدی؟ ش
ــوم  ــچ معل ــکمت. هی ــمت ِ ش ــد س ــم هایم چرخی چش
ــم.  ــار زدی. مســتقیم آمــدی روبروی ــرده را کن ــود. پ نب
ــه فنجــان  ــه خشــک ایســتادی و زل زدی ب ــن مرتب ای
ــاالی مبــل نشســته باشــم ؛  ــه کــه ب کوچــک ِ کنــارم. ن
ــوی  ــده ات را ت ــگاه ِ رنجی ــه آن. ن ــودم ب ــه داده ب تکی

چشــم هایم ریختــی: می خــوای زجــرم بــدی؟
ــه  ــان ب ــت. همچن ــم هایت نشس ــک در چش ــرق ِ اش ب
ــی و  ــان رعنای ــه هم ــودی ؛ ب ــت ب ــد و قام ــان ق هم
ــه  ــم ب ــگار. بزن ــه ان ــگار ن ــم: ان ــتم بگوی ــی. خواس زیبای

ــه! تخت
پرســیدم: تــو چــه؟ بــا آن جیغــت... فکــر ِ مرا نکــردی؟... 

تکه تکــه شــدم. همــان موقــع ُمــردم!
ســریع خــم شــدی. معتــرض دســت دراز کــردی 
جلــوی دهانــم را بگیــری. هراســیده گفتــی: مگــه 

دســت خــودم بــود؟ مگــه خــودم خواســتم؟...
ــه لــب  هــوس کــردم سربه ســرت بگــذارم. فنجــان را ب
ــت ِ  ــم دس ــم: من ــاال انداخت ــانه ب ــردم و ش ــک ک نزدی

ــیدها! ــت؛ ببخش ــودم نیس خ
ــه ســاعت ِ نزدیــک ِ  ــرای ایــن کــه حرصــت بدهــم ب و ب
ســقف اشــاره کــردم. یــک ِ بامــداد بــود: نهایتــش 
ــر  ــه ی دی ــم جریم ــن ه ــه. ای ــاعت ِ دیگ ــج س چهارپن

ــبت! ــدن ِ امش آم
کفــری شــدی: مــن دیــر آمــدم؟! مــن دیــر آمــدم؟! یــا 

عالیجنــاب فکرشــان جایــی دیگــه بــود؟
غمخنــد روی لبــم نشســت. پرســیدم: فکــرم کجــا بــود؟ 

مگــه جــز پیــش تــو جایــی دیگــه ای هــم داره بــره؟
ــی  ــا بیای ــب ت ــواب دادی: خ ــده ج ــدی. رنجی ــرم ش ن
خانــه کــه همــه اش دوندگــِی جــور کــردن ایــن بســاط ِ 

ــود! لعنتــی ب
ــی ؛  ــگاه کن ــودت ن ــول خ ــاط بق ــه بس ــد ب ــت نیام دل

ــوب؟ ــیدم: خ ــرو. پرس ــاره ی اب ــا اش ــط ب فق
ــه  ــر چ ــو ه ــا ، ت ــرت ِ آق ــدم حض ــات آم ــدش پا به پ : بع
میدانــم صــد ، صــد و ده بیســت خاطــره ای کــه ســرک 

کشــیدی از عصــر تــا حــاال!
اعتراضــی شــیرین در صدایــت نشــاندی: نمیشــه کمــی 

ــری؟ از نفــس افتــادم!  ــر ب یواش ت
: عالی... عالی....

ــد ؛  ــل کنن ــر را بغ ــدام یکدیگ ــد م ــته بودن ــرار گذاش ق
چــه قهــر باشــند ، چــه آشــتی. قهــر کــه پیــش نیامــد 
بــرای یــک شــب حتــا ؛ یعنــی فرصتــش نشــد؛ آرزویــش 
را هــم نداشــتند  بــه قــول خودشــان. تــوی حجلــه عهــد 
کــرده  بودنــد اول ِ شــب کــه می خواهنــد بخوابنــد ایــن 
ســر بگــذارد روی ســینه ی او ؛ و صبــح همیــن کــه بیدار 
ــًا  ــد ؛ اص ــرده بودن ــر نک ــه دوری فک ــا ب ــدند... ام ش
ــود چــکار  ــده ب ــد . حــاال مان تصــورش را هــم نمی کردن
کنــد. نــه کــه نــرود دیدنــش ؛ از همــان راهــی کــه آمده 
ــه  ــت ب ــاعت ها می نشس ــا س ــت. حت ــد برمی گش بودن
حــرف زدن ، شــوخی کــردن ، غــر زدن ، مــرور ِ خاطــرات ، 
ــد؛  ــاده  باش ــی نیفت ــچ اتفاق ــگار هی ــًا ان ــه ؛ اص هرچ
ــد ؛  ــازی کن ــرد صحنه س ــعی می ک ــا س ــا تازگی ه حت
موقعیــت خلــق کنــد ؛ جملــه بگــذارد زبانــش ؛ طــوری 
ــرای  ــًا ب ــت مث ــن غذاس ــرد: ای ــم بگی ــراد ه ــه ای ک

ــاب؟... ــردی عالیجن خــودت درســت ک
ــا  ــا نیمــرو ، ی ــا املــت، ی ــی کــه نداشــت ؛ ی تنــوع غذای
ــچ  ــه هی ــی ک ــای باگت ــا نان ه ــروی ، ب ــای کنس غذاه
دوســت نداشــت. از همــه ی لباســش فقــط جورابــش را 

ــادت. ــه ع ــا ب ــم بن ــت ، آن ه می شس
ــا کدبانویــی  ــه ، دســت مامــان جانــت درد نکنــه ب : به ب

کــه تربیــت کــرده!...  
ــراد  ــا ، ای ــر زدن ه ــه ی غ ــر ِ هم ــرد ؛ آخ ــرق نمی ک  ف
ــا ، هرچــه ،  ــا ، شــوخی  کردن ه ــا ، حــرف زدن ه گرفتن ه
ــای اشــک .  ــد و قطره ه ــم می ش ــض خت ــره ی بغ ــه گ ب
ــا را  ــاً این ه ــد: واقع ــای تردی ــش موریانه ه ــه دنبال و ب
می گفــت ؟... اینجــور می گفــت؟... اصــًا ایــن کار را 

می کــرد؟...
ــوش  ــکل در آغ ــا مش ــت ب ــر ، نمی دانس ــه مهمت از هم
گرفتــن اش چــه کنــد ؛ قولــی کــه داده بودنــد بــه 

ــر. یکدیگ
: عالی... عالی... 

ــگار تکان تکانــم مــی دادی.  ــگار صدایــم می کــردی. ان ان
ــاز کــردم ، تاریکــی کــم و زیــاد شــد. ســر  پلــک کــه ب
ــیاهی  ــاعت ، در س ــوار . س ــاالی دی ــمت ِ ب ــدم س چرخان
ــدس زدن  ــد. ح ــده نمی ش ــه اش دی ــود. صفح ــده ب مان
هــم نتیجــه  نداشــت. نمی توانســت چهــار ِ صبــح باشــد. 
ــه  ــدم ب ــق ش ــردم و دقی ــس ک ــینه حب ــس در س نف
ــار ِ  ــا چه ــح ی ــار ِ صب ــه چه ــی می کن ــه فرق ــم: چ درون

ــا هــر وقــت ِ دیگــه؟!!! عصــر ؛ ی
ــود  ــاری ب ــن ب ــیاه اولی ــر س ــای سراس ــن روزه در ای
ــر  ــش تاثی ــد جواب ــیدم ؛ هرچن ــودم می پرس ــه از خ ک
چندانــی بــه حالــم نداشــت. نفســم را کــه رهــا کــردم 
ــدی  ــدی. خزی ــدار ش ــورد. بی ــت خ ــه صورت ــم ب محک
تــوی بغلــم. ســخت خــودت را فشــردی بــه مــن. دلــم 
ــاید  ــردم ش ــر ک ــتم را تنگ ت ــه دس ــد. حلق ــگ ش تن
ــم  ــورت از غم ــس حض ــاید ح ــود؛ ش ــر ش ــی ام پُ تنهای
بکاهــد. نکاســت. بــاد ِ ملحفــه خوابیــد. بالــش از تخــت 
افتــاد. نــه مــن مانــدم و نــه تــو. فقــط راه مانــد ؛ راهــی 
ــی  ــدا کس ــه بی ص ــی ک ــد ؛ و کس ــده نمی ش ــه دی ک
دیگــر را می خوانــد ، بــدون ایــن کــه اســمش را بگویــد.

: عالی!... عالی!...
ــود  ــدا نب ــرد. پی ــا م ــت ی ــدای زن اس ــود ص ــدا نب پی
ــز ِ دیگــر،  ــا هــر چی ــاب ، عالیه جــان ی ــد عالیجن می گوی
ــول  ــاری. از ه ــی از ناچ ــش رفتن ــود؛ و پی ــط راه ب فق
ــدن ِ در  ــم ش ــم ِ گ ــی ، از بی ــراس ِ تنهای ــی ، از ه دلتنگ

ــد... ــرای اب ــناخته ب ــی ناش جای
جمــع  را  دامنــش  می پیچیــد ،  پــرده  تــوی  بــاد 
می کــرد ، میــاورد داخــل و بــه در و دیــوار شــاقه 
ــای  ــه نرده ه ــد ب ــرون می کوبی ــرد بی ــی زد ؛ گاه می بُ م
تــق و لــق ِ تــراس. فنجــان خالــی کــف ِ اتــاق ، مکــرر بــه 

این طــرف  آنطــرف قِــل می خــورد.
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اسماعیل زرعی

محسن 
بافکرلیالستانی

راه
توهم

ــاب  ــروب آفت ــرروزه ســاعتی بعدازغ ــق معمــول ه ــرد طب م
ــان مغــازه رابســت  وشــروع هجــوم تاریکــی برکوچــه وخیاب
ــه  ــن ب ــد.پیش ازرفت ــه ش ــاط خان ــل حی ــی داخ ــه آرام وب
ــه  ــه ی مرغهاک ــراغ الن ــه س ــه ب ــه الزم بودک ــل خان داخ
درحیــاط پشــتی مشــرف بــه اتــاق خــواب جاســازی شــده 
ازعــدم شــبیخون حیواناتــی  بودبرودوجهــت اطمینــان 
ی  تختــه  باگذاشــتن  وحشــی  ی  راســووگربه  ازقبیــل 
درالنــه  امنیــت جانــی وروانــی آن زبــان بســته هــارا تامیــن 
ــه  ــی دادب ــکان م ــوا ام ــه تاریکــی ه ــن کند.تاجاییک وتضمی
گمانــش ایــن کاررابــه درســتی انجــام داد وواردمنــزل 

ــد....... ش
بود.چندمــرغ  مســتندی  پخــش  درحــال  تلویزیــون 
ــی  ــی قرارم ــه ی وحش ــک گرب ــه ی ی ــروس موردحمل وخ
گیرندوســروصدامی کنند.یکــی ازمــرغ هادرحــال فــرار 
ــه  ــه خاطرآنک ــی آیدوب ــون م ــه ی تلویزی ــمت صفح ــه س ب
موردشــکارقرارنگیردنیمی ازبدنــش را ازشیشــه ی تلویزیــون 
لــم داده بودوبــه  بــرروی مبــل  خــارج میکند.مردکــه 
تلویزیــون نــگاه مــی کردازتعجــب دهانــش بازماندوبــه 

همســرش کــه درآشــپزخانه مشــغول بودگفــت.
ــاق  ــی پردوواردات ــرون م ــون بی ــرغ داردازتلویزی ــن  م ...ببی

ــود. میش
زن بانابــاوری نــگاه کوتاهــی بــه تلویزیــون انداخــت وچندان 

موضــوع راجــدی نگرفــت وهمچنان مشــغول کارش شــد.
ــون  ــش بلندشــدوبه ســمت تلویزی ــه ازجای ــرد. امابافاصل م
ــد  ــده باش ــایددچارتوهم ش ــه فکرمیکردش ــت وباوجودیک رف
رالمــس کردوازصفحــه ی  مــرغ  بردوباشــگفتی  دســت 

ــت.. ــت وگف ــمت زن رف ــه س ــت وب ــون برداش تلویزی
دیدی.مــرغ ازداخــل تلویزیــون درحــال فراربــه ببــرون آمــده 

. د بو
ــغول  ــگاه کردومش ــاوری ن ــی وناب ــی تفاوت ــان باب زن همچن
کارهایــش بود.مــرد کــه مــرغ دردســتهایش بودوباوجودایــن 
ــدازخانه  ــده باش ــایددچارتوهم ش ــه ش ــم فکرمیکردک بازه
آنــرا  مرغهــا  نگهــداری  میشــودودرمحل  واردحیــاط 
رهامیکند.مــرغ داخــل تلویزیــون بــه ســرعت ازمیــان 
ــه خــوردن بودندمــی  چندمــرغ وخروســی کــه درحــال دان

دودوناپدیدمیشــود..........
ــت  ــه جه ــت ک ــی وپیازدردس ــیب زمین ــه س زن باچنددان
ــودازراه  ــته ب ــاط برداش ــل حی ــاری داخ ــه ی ناهارازانب تهی
ــن  ــوردن آخری ــغول خ ــدوازمردکه درروی میزمش ــی رس م

ــد.. ــی پرس ــه اش بودم ــای صبحان ــه ه لقم
..درالنه ی مرغ هارا بازکرده بودی.

..هنوزنه
..امامرغهادرحیــاط بودند.البــد دیشــب درالنــه شــان را 

ــودی. ــته ب ــت نبس درس
مردبافاصلــه ازجایــش بلندمیشــودودرحالیکه آخریــن لقمــه 
ــی  ــه ی مرغهام ــمت الن ــه س ــی بلعدب ــه اش رام ی صبحان
ــه  ــاش دســتی ناشــناس نیمــه بازبود.ب ــه دراثرت رود.دِر الن
ســراغ مرغهامــی رودوآنهاراشــمارش میکند.یکــی ازآنهانبود.
درســت بــه رنــگ وانــدازه ی مرغــی کــه ازتلویزیــون بیــرون 

آمــده بــود.

آذرماه 97.لیالستان

داســـتان کوتاه

شعـــر

 حمید رضا اکبری شروه

خیابانی را می بینم  
مثل این خیابان نادری 

شکل تازه ای ندارد
ببینید !

این  ماشین های اروندی هم
به مردم ذهن کجی می کنند
  ما  یکدیگر را نمی شناسیم

و همه برای رسیدن به جایی دیگر
نمی دانم 

بر کدام مدار دورمی زنند
و تو را سکوتی دارد می جود 

تکلیف هم نمی دانم !
بر کدام دهان قسم بخورم؟!

کوهی از کلمات بر گلویم پنجه می کشند
باید تاویل تازه ای داشته باشم

تا این کوه تکان بخورد
و شما تکیده بشوید

جلو ی این جشن که نمی بینم
 جا مانده از حروفی 

که  سر خیابانش
خودمان را  فقط تکرار می کنیم

هزار اندوه هم که بشویم 
این جور انگار!
سر نوشت ما 

جایی ست که مجبور یم 
شکل  دیگری باشیم.
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خبــر

ــط  ــه نقــل از رواب ــراو ب ــه گــزارش آوای پ ب
عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل  کرمانشــاه؛ 
همزمــان  اکــران  از  کرمانشــاه  اســامی 
هفتمیــن  و  ســی  منتخــب  فیلمهــای 
جشــنواره فیلــم فجــر در اســتان کرمانشــاه 

خبــر داد.
برگــزاری  پیرامــون  جعفــری  رحیــم 
جشــنواره فیلــم فجــر اظهــار داشــت: ایــن 
ــای  ــن رخداده ــی از مهمتری ــنواره، یک جش
کــه  اســت  کشــور  هنــری  و  فرهنگــی 
ــرار  ــر ق ــان ام ــه متولی ــورد توج ــواره م هم

گرفتــه اســت.

 مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
کرمانشــاه بــا تأکیــد بــر اینکــه هزینــه 
ســرمایه گذاری  هنــر  و  فرهنــگ  بــرای 
ــرای  ــازی ب ــت؛ فرهنگ س ــان داش ــت بی اس
ایــن موضــوع نیــاز بــه همیــاری و همگامــی 
متولیــان فرهنگــی بــه ویــژه  دســتگاه 

هــای اجرایــی و رســانه ها دارد. 
وی افــزود:از آنجــا کــه جشــنواره مذکــور بــا 
ــروزی انقــاب اســامی  ــن ســال پی چهلمی
ــی  ــی م ــش بین ــت، پی ــده اس ــان ش همزم
ــای  ــئولین نهاده ــکاری مس ــا هم ــم ب کنی
فرهنگــی و حضــور مــردم بســیار پرشــورتر 
از ســال هــای قبــل برگــزار خواهــد شــد.

داد: هماننــد ســال های  ادامــه  جعفــری 
گذشــته اکــران فیلم هــای ســی و هفتمیــن 
ــر در  ــم فج ــی فیل ــنواره بین الملل دوره جش
٢ ســینمای آزادی و فرهنــگ خواهــد بــود.

نفــر  میلیــون   ٢ بــا  کرمانشــاه  اســتان 
جمعیــت تنهــا ٢ ســالن ســینما آن هــم در 

مرکــز اســتان دارد
ــای  ــم ه ــران فیل ــه اک ــوط ب ــات مرب اطاع
اختیــار  در  متعاقبــا  امســال  جشــنواره 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــانه ه رس

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
برگــزاری  در حاشــیه  کرمانشــاه  اســتان 
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــت ه ــش فرص همای
ــه در  ــاه ک ــتان کرمانش ــای اس و توانمندیه
هتــل اســپیناس  تهــران برگــزار شــد گفــت: 
ــزرگ و  ــه ب ــم نام ــش ۴تفاه ــن همای در ای
ــاورزی  ــش کش ــذاری بخ ــرمایه گ ــم س مه

ــد . ــا ش امض
ــط  ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــزود:  ــهبازی اف ــرو ش ــر خس ــاه، دکت کرمانش
ــت  ــتر فرص ــه بیش ــی هرچ ــدف معرف ــا ه ب
هــای ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی 
ــع  ــات جم ــام اطاع ــاه، تم ــتان کرمانش اس
در  کتابچــه  صــورت  بــه  را  شــده  آوری 

ــم . ــرار دادی ــذاران ق ــرمایه گ ــار س اختی
شــهبازی تصریــح کــرد: خوشــبختانه در 
ایــن همایــش، ۴تفاهــم نامــه در بخــش 
ــان  ــارد توم ــغ ۹۸۳میلی ــه مبل کشــاورزی  ب
ــا اشــتغالزایی 10 هــزار نفــر امضــاء شــد . ب

شــهبازی بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن 
ــه  ــم نام ــن تفاه ــزود: اولی ــه  اف ــم نام ۴تفاه
و  دارویــی  گیاهــان  صنعــت  حــوزه  در 
ــرمایه  ــا س ــان، ب ــیرین بی ــاه ش ــرآوری گی ف
گــذاری ٢00میلیــارد تومــان مــی باشــد کــه 
ــی  ــرا م ــرب اج ــام آبادغ ــتان اس در شهرس

ــود. ش
ــوط  ــه مرب ــم نام ــن تفاه ــزود: دومی وی اف
ــت  ــت و صنع ــذاری در کش ــرمایه گ ــه س ب

بــا  کــه  بــوده  قصرشــیرین  شهرســتان 
ســرمایه گــذاری  ۳65 میلیــارد تومــان، 
ایجــاد  منطقــه  در  را  مناســبی  اشــتغال 

. می کنــد 
وی ســرمایه گــذاری در حــوزه گاو نــژاد 
هلشــتاین در گاوداری ماهیدشــت در فــاز 
دوم، بــه صــورت ۳000راس مولــد و 6هــزار 
ــان را  ــارد توم ــار ۳6۸میلی ــا اعتب راس دام ب

ــرد . ــام ک ــه اع ــم نام ــومین تفاه س
شــهبازی ســرمایه گــذاری چهــارم در بخــش 
کشــاورزی را در خصــوص وارد کــردن 5نــژاد 
دام برتــر دنیــا بــه اســتان و پــرورش آنهــا، با 
ســرمایه گــذاری 50 میلیــارد و اشــتغالزایی 

150نفــر اعــام کــرد.
شــهبازی در پایــان افــزود: در ایــن همایــش 
بخــش  پتانســیل هــای  تــاش کردیــم 
ــی  ــذاران معرف ــرمایه گ ــه س ــاورزی را ب کش
ــا  ــا قطع ــی ه ــن توانای ــش ای ــم و نمای کنی
ــذاری در اســتان و  ــق ســرمایه گ ــث رون باع

ــد. ــد ش ــر خواه ــتغال موث اش

کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه ۴0۷ فقــره 
وام خودکفایــی و کارانگیــزی بــه مددجویــان 

تحــت حمایــت ایــن نهــاد پرداخــت کــرد.
ــداد،  ــه ام ــری کمیت ــزارش ســایت خب ــه گ ب
غامعلــی عســگری، مدیــر امــور شــعب 
صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت 
کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه گفــت: ۴0۷ 
ــزی  ــی و کارانگی ــهیات خودکفای ــره تس فق
ــت  ــان تح ــه مددجوی ــاد ب ــن نه ــوی ای از س

ــت. ــده اس ــت ش ــت پرداخ حمای
بــه گفتــه عســگری ۳6٢ فقــره از ایــن 
تســهیات در زمینــه خودکفایــی و ۴5 فقــره 
ــد. ــت ش ــزی پرداخ ــه وام کارانگی در زمین

مدیــر امــور شــعب صنــدوق قــرض الحســنه 
اســتان  امــداد  کمیتــه  والیــت  امــداد 
ــی در  کرمانشــاه مجمــوع تســهیات پرداخت
ــزی را  ــی و کارانگی ــای خودکفای ســرفصل ه

شــش میلیــارد و ۹۳ میلیــون تومــان اعــام 
ــرد. ک

عســگری عنــوان کــرد: پنــج میلیــارد و 
۸۴۸ میلیــون تومــان از ایــن میــزان وام 
وام  تومــان  میلیــون   ٢۴5 و  خودکفایــی 

کارانگیــزی بــوده اســت.
کرمانشــاه،  هــای  افــزود: شهرســتان  وی 
ســنقر، صحنــه و پــاوه بــه ترتیــب بیشــترین 
ــی و کارانگیــزی  ــزان تســهیات خودکفای می

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب

بهمن امسال، کرمانشاه برای ششمین بار، 
میزبان جشنواره فیلم فجر خواهد بود

۴تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 استان کرمانشاه به مبلغ ۹۸۳میلیارد تومان امضا شد

پرداخت ۴۰۷ فقره وام خودکفایی و کارانگیزی به 
مددجویان کرمانشاهی

اســتان  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  معرفــی  همایــش 
ــس  ــس مجل ــی رئی ــی الریجان ــور عل ــا حض ــاه ب کرمانش
ــتاندار  ــت، اس ــر نف ــه وزی ــژن زنگن ــامی، بی ــورای اس ش
کرمانشــاه و جمعــی از ســرمایه گذاران در هتــل اســپیناس 

ــد. ــزار ش ــران برگ ته
کاشــفی رئیــس اتــاق بازرگانــی در همایــش معرفــی 
توانمندی هــا و فرصت هــای ســرمایه گــذاری کرمانشــاه 
در هتــل اســپیناس تهــران گفــت : در ایــن همایــش 

در  اســتان  فرصت هــای  و  ظرفیت هــا 
حوزه هــای مختلــف بــه ســرمایه گــذاران 

می شــود. معرفــی 
وی گفــت : کرمانشــاه ســرزمین فرصت هــای 

بــی نظیــر اســت.
کاشــفی افــزود : گنــج نهــان دیــار کرمانشــاه 

مهــرورزی و مهربانــی مردمانــش اســت.
وی افــزود : کارآفرینــان در کنــار کســب 
ــد در توســعه اســتان  ــه می توانن ســود عادالن
کرمانشــاه و کشــور نیــز نقــش آفرینــی کننــد 

.
اســتاندار کرمانشــاه گفــت: کرمانشــاه بهشــت 
ــه  ــرمایه گذاران اســت و هم ــرای س ــی ب واقع
ــرای حمایــت از آنهــا  شــرایط را در اســتان ب

ــم. ــم می کنی فراه
ــور  ــتانی در کش ــر اس ــه ه ــت : اگرچ ــد گف ــنگ بازون هوش
در  ایــن ظرفیت هــا  امــا  دارد  مزیت هایــی  و  داشــته ها 

ــت. ــدان اس ــاه دو چن کرمانش
ــطحی  ــای س ــاه از آبه ــدی کرمانش ــهم ۷.۸ درص وی از س
کشــور، وجــود بیــش از دو هــزار کیلومتــر رودخانــه و 
آبراهــه، 16 ســد کــه ۹ مــورد آن بــه بهره بــرداری رســیده 

ــرد. ــاد ک ــا ی ــن ظرفیت ه ــی از ای ــوان بخش ــه عن و ... ب

ــا  ــه ب ــم گرمســیری ک اســتاندار کرمانشــاه از ســامانه عظی
ــک  ــده نزدی ــان در آین ــارد توم ــزار میلی ــت ه ــار هش اعتب
بــه بهره بــرداری می رســد و 15هــزار هکتــار از اراضــی 
مناطــق گرمســیری را مســتعد کشــاورزی مــی کنــد هــم 
ــن  ــی از بزرگتری ــرح یک ــن ط ــرد: ای ــوان ک ــرد و عن ــام ب ن

ــاب اســت. ــد از انق ــای بع ــروژه ه پ
ــج  ــمی و پن ــرز رس ــه م ــود س ــه وج ــاره ب ــا اش ــد ب بازون
ــش از ٢۸  ــه بی ــت: ماهان ــتان، گف ــرزی در اس ــه م بازارچ
ــد و  هــزار کامیــون در ایــن مرزهــا تــردد دارن
در ســال جــاری رشــد 5۴ درصــدی صــادرات 
اســتان را شــاهد بودیــم کــه در شــرایط 

ــت. ــت اس ــک مزی ــا ی ــم ه ــی تحری کنون
بــه گفتــه وی، بیــش از هــزار واحــد صنعتــی، 
ســه پتروشــیمی و امــکان توســعه صنایــع 
پاییــن دســتی آن، بیــش از هــزار هکتــار 
ــهرک  ــذاری، ش ــاده واگ ــی آم ــی صنعت اراض
ــا معافیتهــای مالیاتــی و ... از  هــای صنعتــی ب

ــت. ــاه اس ــای کرمانش ــت ه ــر مزی دیگ
اســتاندار کرمانشــاه گفــت : اســتان کرمانشــاه 
راه آهــن، بیــش از 1٢0 پــرواز هفتگــی و 
زیرســاخت های خــوب دیگــری نیــز در حــوزه 

ــل دارد . ــل و نق حم

از  نقــل  بــه  پــراو  آوای  گــزارش  بــه 
بیــان  بــا  کرمانشــاه  اســتاندار  ایرنــا، 
اینکــه بســترهای ســرمایه گــذاری در 
ــه  ــت: مجموع ــت، گف ــم اس ــتان فراه اس
اعطــای  طریــق  از  اســتان  مدیریتــی 
ــی  ــای مالیات ــت ه ــا و معافی ــوق ه مش
ــت  ــتان حمای ــذاران در اس ــرمایه گ از س

ــم. ــی کنی م
هوشــنگ بازونــد در همایــش معرفــی 
ــتان  ــذاری اس ــرمایه گ ــای س ــت ه فرص
»اســپیناس«  هتــل  در  کرمانشــاه 
تهــران افــزود: از ســرمایه هــای ســرمایه 
گــذاران هماننــد ســرمایه خــود حفاظــت 
ــان  ــن اطمین ــم و ای ــی کنی ــت م و حمای
را بــه آنهــا مــی دهیــم کــه ســرمایه 
ــت. ــودآور اس ــاه س ــذاری در کرمانش گ

ــذاری  او کرمانشــاه را بهشــت ســرمایه گ
ــام  ــت: تم ــرد و گف ــی ک ــران معرف در ای
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــون ب ــرایط اکن ش
در بخــش هــای مختلــف در ایــن اســتان 

فراهــم اســت.
ــای کرمانشــاه  ــت ه ــه ظرفی ــزی ب او گری
ــت:  ــام زد و گف ــار و ارق ــتناد آم ــه اس ب
۳۷1 کیلومتــر مــرز مشــترک، ســه مــرز 

ــرزی یکــی از  ــج بازارچــه م رســمی و پن
ــتان  ــن اس ــای ای ــت ه ــن ظرفی مهمتری
ــا  ــن ت ــد ، از فروردی اســت.به گفتــه بازون
ــه ٢۸ هــزار دســتگاه  ــان امســال ماهان آب
کامیــون از ایــن مرزهــا تــردد کــرده 
ــدت 5۴  ــن م ــز در ای ــادرات نی ــد و ص ان

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش درص
اســتاندار کرمانشــاه در ادامــه صنعــت 
را از دیگــر بخــش هــای بــا ظرفیــت 
ــت:  ــت و گف ــاه دانس ــراوان در کرمانش ف
در  صنعتــی  واحــد   ۳6 و  هــزار  یــک 
واحــد  ســه  و  اســت  فعــال  اســتان 
ــی  ــه کار م ــغول ب ــز مش ــیمی نی پتروش
باشــد و اســتان در ایــن بخــش جــزو 
قطــب هــای کشــور محســوب مــی شــود.
ــا  ــاه ب ــی کرمانش ــای صنعت ــهرک ه او ش
ــر  ــار را از دیگ ــزار هکت ــک ه ــاحت ی مس
ظرفیــت هــای اســتان دانســت و افــزود: 
ــن  ــن را در ای ــب ، زمی ــت مناس ــا قیم ب
شــهرک هــا در اختیــار ســرمایه گــذاران 

ــم. ــی دهی ــرار م ق
کرمانشــاه  المللــی  بیــن  فــرودگاه  او 
بــا هفتــه ای 1٢0 پــرواز، راه آهــن و 
ــت  ــر ظرفی ــوان دیگ ــه عن ــا را ب جــاده ه

هــای مهــم ایــن اســتان نــام بــرد و 
ــاه  ــار کرمانش ــال قط ــروژه اتص ــت: پ گف
اکنــون در دســت  نیــز  بــا خســروی 

اجراســت.
ــری  ــش دیگ ــاه در بخ ــتاندار کرمانش اس
ــز  ــتان را مرک ــن اس ــود ای ــخنان خ از س
ثقــل غــرب کشــور دانســت و گفــت: 
ــه  ــم ب ــی توانی ــاعت م ــر از ٢ س در کمت
ــات  ــوار خدم ــای همج ــتان ه ــردم اس م

ــم. ــه دهی ارائ
ــه ظرفیــت  ــد گردشــگری را از جمل بازون
هــای مهــم دیگــر اســتان دانســت و 
افــزود: وجــود چهــار هــزار اثــر تاریخــی 
و جاذبــه هــای طبیعــی فــراوان مــی 
گــذاری  ســرمایه  جــذب  بــه  توانــد 

ــد. ــک کن کم
بخــش  هــای  ظرفیــت  برشــمردن 
ســخنان  محــور  دیگــر  کشــاورزی 
اســتاندار کرمانشــاه بــود کــه بــه آن 
اشــاره کــرد و گفــت: ۷.۸ درصــد آب 
ــت  ــتان اس ــن اس ــه ای ــق ب ــور متعل کش
کیلومتــر   500 و  هــزار   ٢ حــدود  و 
ــن اســتان  ــز در ای ــه نی ــه و آبراه رودخان

دارد. وجــود 
او بــه 16 ســد در دســت اجــرا و ۹ ســد 
ــز اشــاره کــرد و  ــرداری شــده نی بهــره ب

افــزود: ایــن ســدها مــی توانــد بــه رونــق 
ــک  ــگری کم ــاورزی و گردش ــش کش بخ

کنــد.
اســتان  کشــاورزی  هــای  زمیــن  وی 
بــا  هکتــار  هــزار   ۹50 را  کرمانشــاه 
تولیــد ســاالنه چهــار میلیــون تــن انــواع 
ــرح  ــت: ط ــرد و گف ــام ک ــوالت اع محص
گرمســیری بــه منظــور تامیــن آب مــورد 
نیــاز اراضــی کشــاورزی در غــرب اســتان 

ــت. ــت اجراس ــون در دس اکن
عنــوان  بــه  گرمســیری  طــرح  از  وی 
ــد  ــتان بع ــی اس ــروژه عمران ــن پ بزرگتری
انقــاب نــام بــرد و تصریــح کــرد  از 
ــت  ــش از هش ــروژه بی ــن پ ــرای ای ــه ب ک
هــزار میلیــارد تومــان هزینــه شــده و در 
ــی  ــرداری م ــره ب ــه به ــک ب ــده نزدی آین

ــد. رس
از  پایــان  در  کرمانشــاه  اســتاندار 
ــه  ــا در زلزل ــک ه ــک بان ــکاری و کم هم
قدردانــی کــرد و گفــت: از جانــب بانــک 
ــذاران  ــرمایه گ ــه س ــول را ب ــن ق ــا ای ه
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــه ب ــم ک ــی ده م

ــد. ــک کنن ــتان کم اس
اســتان کرمانشــاه بــا ٢ میلیــون نفــر 
جمعیــت دارای ۳٢ شــهر و ٢ هــزار و 

6٢٢ روســتا اســت.

استاندار کرمانشاه:

سرمایه گذاران را از طریق اعطای مشوق ها حمایت می کنیم

شنبه22 دی ماه 1397 * 6 جمادی األولی 1440 * 12 ژانویه 2019 * شماره بیست و سوم * سال دوم 

همایش بزرگ معرفی توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری 
کرمانشاه برگزار شد
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