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صدور بیش از11 هزار کارت هوشمند 
کاال و مسافر در استان

مراکز درمانی استان کرمانشاه 600 پرستار 
کم دارند

یادداشت سردبیر

ادامه صفحه3

انتصاب شایسته شما را به عنوان 
ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان کرمانشاه
تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت 
روز افزون از درگاه خداوند خواستاریم.

معاون استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه از نظر تورم جایگاه ششم
 را در کشور دارد

 مدیــر کل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان کرمانشــاه از صــدور بیــش از11 هــزار 
و 401  فقــره کارت هوشــمند در بخــش کاال 

و مســافر در اســتان خبــر داد.
مهنــدس فریبــرز کرمــی از تمدیــد 16  هــزار 
و  973 کارت تــردد مســافر و صــدور11  هــزار 
و401   فقــره کارت هوشــمند در بخــش کاال و 

مســافر خبــر داد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بــه  اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  کرمانشــاه، 
ــتان،             ــت اس ــر جمعی ــزار نف ــک ه ــر ی ازای ه
9 دهــم پرســتار یعنــی کمتــر از یــک پرســتار 
فعالیــت دارد، گفــت: بــر ایــن اســاس اکنــون 
ــتان  ــی اس ــز درمان ــا و مراک ــتان ه در بیمارس
بــا کمبــود 600 نفــر پرســتار مواجــه هســتیم.

»نقد یا بده بستان«
عبداهلل سلیمانی

موضوعی که پس از ورود به کار نشریه 
پیرامون نقد شعر و جایگاه نقد شعر امروز، متوجه شدم این 
یا بده بستان  یا نوعی ادای دین  است که بیشتر مطالب 
میان دوستان است.البته هیچ ایرادی ندارد من مجموعه 
خودرا  فردی  وخوانش  وبرداشت  بخوانم  را  دوستی  شعر 
هم  چاپ  را  آن  دیگر  مخاطبین  آشنایی  وبرای  بنویسم 

بکنیم.
است. وتجربه  تمرین  نیازمند  کارهنری  که  گونه  همان 

نقد کردن هم یک راه آن تمرین وثبت وانسجام دادن به 
برداشت وخوانش فردی است.منتقد دردرجه نخست یک 

خواننده ی حرفه ای است
ونقد ادبي حوزه اي بسیار دینامیک از مطالعات ادبي است. 
امروزه در دوره اي زندگي مي کنیم که فرهنگ نقد ازلوازم 

رشد یک جامعه ی مدرن است.
دانشگاه  در  و  نشود  گرفته  جدی  نقدادبی  که  درفضایی 
ادبی  نقد  به  طوربایسته وجدی  آکادمیک هم  و محافل 
هم  درآینده  طورطبیعی  قرارنگیرد،به  اش  دربرنامه های 
مشکل  از  داشت.بخشی  نخواهیم  هم  حرفه ای  منتقدان 
نیست. به آن  پرداختن  فرهنگی است که دراین جا مجال 

منتقد  کارنقدوپرورش  به  دانشگاه  که  جامعه ای  درچنین 
می بینبم  نکند  فراهم  پژوهش  برای  را  وزمینه  نپردازد 
کسانی که رشته تحصیلی آنها نقد نیست تنها با مطالعه 
شهامت  وبا  می پردازند  وظیفه  این  خودبه  فردی  وتالش 
نقـد  کرده اند.نگارش  هم  درخشانی  کارهای  وجسارت 
علمی یکی از فعالیتهـای روشـمندی اسـت کـه در عرصه 

فعالیـت عالمانه جایگاهی ممتـاز ومعتبردارد. 

شهردار کرمانشاه:

پرونده های ارسالی به 
کمیسیون ماده 100 را به 

حداقل می رسانیم

ــط  ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــفی  ــوان کاش ــاه، کی ــاق کرمانش ــی ات عموم
اظهــار کــرد: نهمیــن دوره انتخابــات هیــات 
رئیســه و هیــات نماینــدگان اتــاق کرمانشــاه 
ــران  ــر ای ــای سراس ــاق ه ــا ات ــان ب همزم
یازدهــم اســفند مــاه امســال برگــزار خواهــد 

شــد.
وی افــزود: از حــدود دو هفتــه قبــل هیــات 
نظــارت بــر انتخابــات و انجمــن نظــارت کار 
ــا  ــن هیات ه ــه ای ــد ک ــاز کردن ــود را آغ خ
نیــز متشــکل از چهــار نفــر از اعضــای اتــاق 
و یــک نفــر رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــوان نماینــده  ــه عن و تجــارت هــر اســتان ب

دولــت اســت.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران بــا اشــاره 
ــام  ــرای ثبــت ن ــه ای ب ــه فراخــوان دو هفت ب
ــا روز گذشــته  ــادآور شــد: ت از کاندیداهــا، ی

ــا  ــام کاندیداه ــن فرصــت ثبــت ن کــه آخری
بــود 32 نفــر در کرمانشــاه ثبــت نــام کردنــد 
ــی،  ــراد در چهــار گــروه بازرگان ــن اف کــه ای

صنعــت، معــدن و کشــاورزی هســتند.
بــه گفتــه کاشــفی، افرادی کــه نامزد شــدند 
بایــد کارت بازرگانــی داشــته باشــند و ســه 
ــا  ــی آنه ــابقه کارت بازرگان ــم از س ــال ه س
ــالوه برخــی شــرایط  ــه ع گذشــته باشــد، ب
عمومــی از جملــه نداشــتن محکومیــت 

ــند. ــز دارا باش ــرم و ... را نی ــر و ج موث
وی اظهــار کــرد: مــدارک ایــن افــراد مجــدد 
ــی  ــن بررس ــارت و انجم ــات نظ ــط هی توس
ــت،  ــد صالحی ــد از تایی ــد و بع ــد ش خواه
انتخابــات  در  می تواننــد  نامزدهــا  ایــن 

ــد. ــرکت کنن ش
بــه  کاندیداهــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــل  ــاعت قب ــا 24 س ــه و ت ــک هفت ــدت ی م
از روز انتخابــات امــکان تبلیغــات و معرفــی 

برنامه هــای خــود را دارنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه ب ــاق کرمانش ــس ات رئی
ــال  ــی فع ــه کارت بازرگان ــرادی ک ــط اف فق
شــرکت  انتخابــات  در  میتواننــد  دارنــد 
ــد  ــرد: بای ــد ک ــد، تاکی ــد و رای بدهن کنن
ــن  ــی ای ــابقه کارت بازرگان ــال از س ــک س ی

ــد. ــته باش ــراد گذش اف
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــا اشــاره ب کاشــفی ب

بــه صــورت الکترونیکــی، اضافــه کــرد: 
ــات همــان روز اعــالم خواهــد  ــج انتخاب نتای
ــز  ــاه نی ــه در کرمانش ــر آیین نام ــد و براب ش
ماننــد تمــام اســتان های دیگــر 15 نفــر 
بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب خواهنــد 

شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن 15 نفــر شــامل 
پنــج نفــر در بخــش بازرگانــی، پنــج نفــر در 
ــدن  ــش مع ــر در بخ ــت، دو نف ــش صنع بخ

و ســه نفــر در بخــش کشــاورزی هســتند.
بــه گفتــه عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایــران، 
بعــد دو مــاه فرصــت بــرای جابجایــی، دوره 
ــال  ــرداد س ــدگان از خ ــات نماین ــم هی نه
آینــده فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی 
ــات  ــات هی ــد و انتخاب ــد کردن ــاز خواهن آغ
نماینــدگان اتــاق ایــران نیــز در خــرداد مــاه 

برگــزار خواهــد شــد.
انتخابــات  در  نکتــه  مهمتریــن  کاشــفی 
را رعایــت اخــالق، انضبــاط، شــفافیت و 
ــات دانســت و عنــوان کــرد:  ســالمت انتخاب
ــه  ــا ب ــم صرف ــع داری ــم توق ــا ه از کاندیداه
بیــان برنامــه هــای خــود بپردازنــد و از 

ــد. ــودداری کنن ــر خ ــب یکدیگ تخری
وی ابــراز امیــدواری کــرد انتخابــات پارلمان 
بخــش خصوصــی، گامــی بــرای کمــک بــه 
توســعه اقتصــادی اســتان کرمانشــاه باشــد.

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 
ــرای 1500  ــت ب ــز بســته حمایتــی دول اســتان کرمانشــاه از واری

ــر داد. ــتان خب ــه در اس ــن بیم ــش ای ــت پوش ــوار تح خان
ــداد          ــار داشــت: تع ــراو، ســجاد طاهــری اظه ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــدوق  ــوار در اســتان کرمانشــاه تحــت پوشــش صن ــزار خان 70 ه

ــد. ــرار دارن ــتاییان و عشــایر ق ــه کشــاورزان، روس بیم
ــت  ــران تح ــتمری بگی ــن مس ــی بی ــته حمایت ــع بس وی از توزی
پوشــش ایــن بیمــه خبــر داد و افــزود: در ایــن راســتا تــا کنــون 
بــه ازای هــر خانــوار 200 هــزار تومــان بــه حســاب 1500 

ــت. ــده اس ــز ش ــوار واری خان

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 
ــتان  ــرای کل اس ــغ ب ــن مبل ــرد: ای ــان ک ــاه بی ــتان کرمانش اس
حــدود 300 میلیــون تومــان بــوده کــه طــی پنــج شــنبه 

ــت. ــده اس ــز ش ــا واری ــاب آنه ــه حس ــته ب گذش
وی بــا بیــان اینکــه در تــالش هســتیم بــرای کل 70 هــزار 
نفــر تحــت پوشــش ایــن بیمــه نیــز ایــن مبلــغ در نظــر گرفتــه 
ــن کار انجــام شــده  ــران ای ــرای مســتمری بگی ــا فعــال ب شــود ام
ــوار تحــت  اســت، افــزود: در شهرســتان کرمانشــاه 21 هــزار خان
ــرار  ــایر ق ــتاییان و عش ــاورزان، روس ــه کش ــدوق بیم پوشــش صن

ــد. دارن

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:

3۲ نفر برای انتخابات اتاق بازرگانی کرمانشاه کاندید شدند

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایری کرمانشاه:

بسته حمایتی برای 1۵00 خانوار 
کرمانشاهی واریز شد

شادی نوشتار
7ترجمه: مجتبی ویسی ۲
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خبــر

آقــای محمــد رســول گودینــی، ازکارکنــان اداره روابــط عمومــی 
ــن جشــنواره رســانه  ــه کرمانشــاه , در چهارمی ــرات منطق مخاب
ای کشــوری ابــوذر  رتبــه اول بخــش کاریکاتــور را کســب نمــود.

درمراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره کــه در روز دوشــنبه مــورخ 
ــا  ۲۴/۱۰/۹۷ در ســالن همایــش هــای حــوزه هنــری تهــران ب
ــاد  ــی وزارت ارش ــاون مطبوعات ــیج و مع ــئوالن بس ــور مس حض
ــای محمدرســول گودینــی توانســت مقــام  ــد،  آق برگــزار گردی
ــاص  ــود اختص ــه خ ــنواره را ب ــن جش ــور ای ــش کاریکات اول بخ

دهــد.
 ضمــن تبریــک بــه ایــن همکارگرامــی بــه جهــت کســب ایــن 
ــد  ــان را از درگاه خداون ــزون ایش ــق روز اف ــزرگ ، توفی افتخارب

متعــال خواهانیــم .

خلیــل حیــدری گفــت: در ۹  ماهه  ســالجاری۱میلیاردو 
بــا وزن  ۱۷5 میلیــون و ۲۷8 هــزارو 38۲ دالرکاال 
درگمــرکات  تــن    5۹۴ هــزارو   8۱6 و  میلیــون   ۲
کرمانشــاه،  پرویزخــان، خســروی و پــاوه  اظهــار و 
صــادر شــده اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت 
ــد و از  ــر ارزش ۷5 درص ــته از نظ ــال گذش ــابه س مش

ــت . ــته اس ــش داش ــد افزای ــث وزن 53 درص حی
مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت: از  
ایــن میــزان ، تشــریفات صــادرات از گمــرک کرمانشــاه  
ــه وزن ۱  ــزارو ۱8۲ دالر کاال ب ــون و3۹3 ه ۷۰3 میلی
ــبت  ــه نس ــوده ک ــن ب ــزارو 5۰۴ ت ــون و 6۲8 ه میلی
ــاظ ارزش 35   ــته از لح ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب
درصــد و از حیــث وزن نیــز ۱3 درصــد افزایــش داشــته 

اســت . 
ــاه  ــرک کرمانش ــالجاری گم ــه س ــزود: در ۹ ماه وی اف
ــرکات  ــن گم ــادرات را در بی ــزان ص ــت می ــهم نخس س

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاه  ب ــتان کرمانش اس
ــان  ــه بی ــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه در ادام مدی
داشــت: درایــن مــدت نیــز تشــریفات صــادرات از 
ــزارو ۷56  ــون و 56۲  ه گمــرک پرویزخــان 363 میلی
دالر کاال بــه وزن 86۴ هــزارو ۲۲۴  تــن مــی باشــد کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از لحــاظ ارزش 
ــز رشــد ۲8۴  ۲۹۱ درصــد افزایــش و از حیــث وزن نی

درصــدی داشــته اســت.
خلیــل حیــدری خاطــر نشــان کــرد: در ۹ ماهــه 
ــروی  ــرک خس ــادرات از گم ــریفات ص ــالجاری تش س
ــه وزن ۲3۹  ــزارو 33۹ دالر کاال ب ــون و ۹3 ه ۹۱ میلی

ــد.  ــی باش ــن م ــزارو 553 ت ه
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از حیــث 
ــد  ــد رش ــاظ ارزش ۱۱۴ درص ــد و از لح وزن 6۰ درص

داشــته اســت.
وی همچنیــن تشــریفات صــادرات گمــرک پــاوه را ۱۷ 
میلیــون و  ۲۲۹ هــزارو ۱۰5 دالر کاال بــه وزن 8۴ 
هــزارو 3۱۱ تــن عنــوان نمــود و افــزود ایــن میــزان کاال 
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته از حیــث  در مقایســه ب
ارزش ۱۱ درصــد و از لحــاظ وزن ۲۹3 درصــد افزایــش 

داشــته اســت .

عمــده  کرمانشــاه  کرمانشــاه  گمــرکات  مدیــرکل 
ــوازم  ــن گمــرکات را ل ــق ای ــی از طری کاالهــای صادرات
ــون  ــتیکي ،نایل ــواد پالس ــي از م ــه داري و پاکیزگ خان
پالســتیکی رولــی ، ســیب زمینــي محفــوظ شــده 
ــی  ــواع کاش ــردکرده ، ان ــا س ــازه ی ــي ت ــه فرنگ ، گوج
دیــواری ،کیســه نایلونــی ، رول نایلونــی، کولرهــاي آبــي 
، گرانــول پلــی اتیلــن، عنــوان نمــوده و افــزود: بیشــتر 
ــود.    ــی ش ــادر م ــراق ص ــه کشــور ع ــوق ب ــای ف کااله

ــرق  ــرکت ب ــل ش ــدی مدیرعام ــی اس ــدس عل مهن
ــد  ــش از ۴5 درص ــدور بی ــرب از ص ــه ای غ منطق
ــن  ــق ای ــراق از طری ــه کشــور ع ــرق ب از صــادرات ب

ــر داد. ــرکت خب ش
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــی  ــدس عل ــرب، مهن ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ش
ــال ۱383  ــت: از س ــوص گف ــن خص ــدی در ای اس
ــرکت  ــن ش ــراق در ای ــور ع ــه کش ــرق ب ــادرات ب ص

ــد. ــاز گردی آغ

ــن  ــان ای ــالش شــبانه روزی کارکن ــا ت ــزود: ب وی اف
شــرکت و بــا توســعه زیرســاخت هــای الزم، صادرات 
بــرق توســط ســه خــط انتقــال بــه شــبکه عــراق بــا 

قابلیــت اطمینــان بیشــتری ادامــه یافــت.
ــش  ــون بی ــم اکن ــت: ه ــرب گف ــرق غ ــل ب مدیرعام
ــراق  ــور ع ــه کش ــرق ب ــادرات ب ــد از ص از ۴5 درص
ــرب صــورت  ــه ای غ ــرق منطق ــق شــرکت ب از طری

ــرد. مــی گی
ــل  ــان دالی ــه بی ــان ب ــی اســدی در پای مهنــدس عل
ــه  ــرق ب اســتراتژیکی، فنــی و اقتصــادی صــادرات ب
کشــور عــراق پرداخــت و افــزود: باتوجــه بــه اینکــه 
ــروگاه  ــرژی تولیــدی از نی ــره ســازی ان امــکان ذخی
ــرژی در  ــن ان ــدم مصــرف ای ــدارد و ع ــود ن ــا وج ه
ــار موجــب آســیب رســیدن  ــک ب ــر از پی فصــل غی
بــه تجهیــزات شــبکه مــی شــود، لــذا صــادرات بــرق 
ــوده و یــک  بــه کشــور عــراق، مقــرون بــه صرفــه ب
فرصــت اســتثنایی بــرای اســتان و کشــور عزیزمــان 

ایــران بــه شــمار مــی رود.

از ابتــدای ســال تــا کنــون بیــش از ۲85 هــزار تــن 
گنــدم از مبــدا اســتان کرمانشــاه بــه ســایر اســتانهای 

کشــور حمــل شــده اســت .
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه ۹ کشــور،  
ــای  ــوب گندمه ــت مطل ــی از وضعی ــدس ارویس مهن
ذخیــره ســازی شــده در اســتان کرمانشــاه خبــر داد و 
اظهــار داشــت : اســتان کرمانشــاه بــا ظرفیــت ذخیره 
ســازی بیــش از ۱ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن گنــدم 

یکــی از اســتانهای پیشــرو در صنعــت ذخیــره ســازی 
ایــن کاالی  اســتراتژیک مــی باشــد و در چنــد ســال 
ــر در زمینــه ســاخت ســیلوهای ذخیــره ســازی  اخی
ــات  ــن امکان ــرفته تری ــه پیش ــز ب ــتاندارد و تجهی اس

روز، پیشــرفتهای چشــم گیــری داشــته اســت .
سرپرســت شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 
۹ کشــور گفــت : بــا تــالش شــبانه روزی کشــاورزان 
و همــت واالی همــکاران در مراکــز خریــد تضمینــی 
ــا کیفیــت  ، امســال حــدود 6۴۰ هــزار تــن گنــدم ب
ذخیــره  عنــوان  بــه  و  خریــداری  کشــاورزان  از 
اســتراتژیک در ســیلوهای اســتاندارد ذخیــره ســازی 

ــم . نمودی
ــش از   ــل بی ــن از حم ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای
۲85 هــزار  تــن گنــدم اســتان کرمانشــاه بــه ســایر 
اســتانهای کشــور بــر اســاس برنامــه حمــل شــرکت 
مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران خبــر داد و 
افــزود : ایــن مقــدار گنــدم از طریــق سیســتم حمــل 
و نقــل جــاده ای بــه بیــش  ۱6 اســتان کشــور حمــل 

شــده اســت .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب:

 بیش از ۴۵ درصد از صادرات برق به کشور عراق از طریق
 شرکت برق منطقه اب غرب صورت می گیرد

رشد 7۵ درصدی صادرات اظهارشده درگمرکات و 
بازارچه های مرزی استان  

حمل بیش از 28۵ هزار تن گندم از مبدا استان کرمانشاه

ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
ــاه  ــه آذرم ــاری ک ــاس آم ــر اس ــت: ب ــاه گف کرمانش
توســط بانــک مرکــزی منتشــر شــد، کرمانشــاه از نظــر 

ــور دارد. ــم را در کش ــگاه شش ــورم جای ت
بــه گــزارش آوای پــرآو بــه نقــل از اســتانداری 
کرمانشــاه، هدایــت حاتمــی در جلســه کارگــروه 
اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان، اظهــار داشــت: 
اشــتغال، تــورم و توزیــع عادالنــه درآمدهــا بیــن 
دهک هــای مختلــف جامعــه، ســه دغدغــه مهــم 
ــا  ــار آن ه ــه آث ــتند ک ــتان هس ــد اس ــت ارش مدیری
در ســایر مقوله هــای اجتماعــی نیــز بــه چشــم 

. د می خــور
ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
ــه  ــن دغدغ ــتغال مهم تری ــا اش ــزود: ام ــاه اف کرمانش
ــر ســایر  همــه نخبــگان و مــردم اســتان اســت کــه ب
ــکل  ــل مش ــا ح ــت و ب ــه اس ــایه انداخت ــائل س مس
ــش  ــز کاه ــا نی ــر حوزه ه ــیب های دیگ ــتغال، آس اش

بنــد. می یا
ــه  ــتان ب ــتغال را شهرس ــوع اش ــرد: موض ــان ک وی بی
ــه بانــک  ــک ب ــه دســتگاه و بان شهرســتان، دســتگاه ب
رصــد می کنیــم و جلســات گارگــروه اشــتغال از جلمــه 

ــوند. ــتان محســوب می ش ــن جلســات اس مهمتری
ــا  ــتان ها، بخش ه ــی شهرس ــت: در تمام ــی گف حاتم
و حتــی دهســتان ها، دارای مزیت هــای ثروت ســاز 
ــک  ــتغال کم ــاد اش ــه ایج ــد ب ــه می توانن ــتیم ک هس

کننــد و فقــط الزم اســت تدبیــر، برنامه ریــزی و اقــدام 
ــه انجــام دهیــم. جهــادی و عالمان

وی عنــوان کــرد: بــا تالش هــای صــورت گرفتــه 
رونــد افزایشــی نــرخ بیــکاری در اســتان تــا حــدودی 
کنتــرل شــده اســت ولــی هنــوز رتبــه یــک بیــکاری 
ــن  ــود را در ای ــای خ ــد تالش ه ــتیم و بای ــور هس کش

ــم. ــش دهی ــه افزای زمین
ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
کرمانشــاه افــزود: نــرخ تــورم کرمانشــاه طــی ۲ 
ــود و در  ــر از متوســط کشــوری ب ســال گذشــته باالت
ــا تالش هــای صــورت  ــرار داشــت و ب رتبه هــای اول ق
گرفتــه در چنــد مــاه اخیــر علی رغــم افزایــش ســطح 
عمومــی قیمت هــا در کل کشــور و اســتان، رتبــه 
ــه  ــه و پله پل ــود گرفت ــه خ ــوس ب ــکل معک ــتان ش اس

ــرده اســت. ــدا ک ــود پی ــگاه بهب ــن جای ای
وی اظهــار داشــت: براســاس آمــاری کــه آذرمــاه 
توســط بانــک مرکــزی منتشــر شــده اســت، کرمانشــاه 
در رتبــه ششــم تــورم کشــور قــرار گرفتــه و کمتــر از 

ــه دارد. ــوری فاصل ــن کش ــا میانگی ــد ب یک درص
ــهیالت  ــه تس ــه ارائ ــا در زمین ــت: بانک ه ــی گف حاتم
ــت،  ــرمایه گذار آن دارای اهلی ــه س ــی ک ــه طرح های ب
توانمنــدی و ســرمایه کافــی اســت؛ تســهیل گری 
ــرورش  ــروژه پ ــرد: پ ــح ک ــؤول تصری ــن مس کنند.ای
ــرای  ــوب ب ــیار خ ــرح بس ــک ط ــه ی ــانن فرانس ــز س ب
ــا  ــروف اصــالح شــده ب ــژاد مع ــن ن ــه اســت، ای منطق

ــد ارزش  ــب می توان ــیردهی مناس ــی و ش ــد قلوزای چن
ــر آن در  ــا تکثی ــد و ب ــته باش ــبی داش ــزوده مناس اف
بــه صرفــه شــدن  و  اصالح نــژاد  منطقــه شــاهد 
دامپــروری در منطقــه باشــیم و در ایــن زمینــه رئیــس 
ــک کشــاورزی جلســه  جهــاد کشــاورزی و رئیــس بان
ــزار  ــود برگ ــکالت موج ــل مش ــرای ح ــترکی را ب مش
ــود را  ــر کار خ ــه زودت ــرمایه گذار هرچ ــا س ــد ت کنن

ــد. ــاز کن آغ
وی اظهــار داشــت: کرمانشــاه رتبــه اول بیــکاری اســت 
و در ایــن شــرایط بــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نیســت 
عــده ای در اداره هــا و دســتگاه های دولتــی مانــع 
ــای  ــود فض ــد و بهب ــرمایه گذاری های جدی ــذب س ج
کســب و کار باشــند، کمیتــه نظــارت بــا بررســی های 
دقیــق، ایــن افــراد را شناســایی و معرفــی کننــد تــا بــا 

آن هــا برخــورد قانونــی صــورت گیــرد.
ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــاون ام مع
هــر  در  موظفنــد  فرمانــداران  افــزود:  کرمانشــاه 
شهرســتان بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود، 
کاالهــای  بــرای  را  ارزش  زنجیــره  یــک  حداقــل 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــد ت ــف کنن ــود تعری ــت دار خ مزی
ــش  ــتغال را پی ــای اش ــای آن برنامه ه ــر مبن ــدل ب م
ــین دارای  ــتان هرس ــان شهرس ــن می ــم و در ای ببری
و  پیــاز  گلیــم،  همچــون  متنوعــی  پتانســیل های 
نخــود اســت و می توانــد چندیــن زنجیــره ارزش 

ــرد. ــف ک ــا تعری ــور آن ه ــول مح ــزوده را ح اف

پمپ دوفازی پایدارغرب نصب و راه اندازی گردید.
ــالع  ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
رســاني شــرکت بهــره بــرداري نفــت و گاز غــرب 
ــا اعــالم  ــات شــرکت ب ــر عملی مهنــدس کاظمــي مدی
ــرکت در  ــان ش ــالش مهندس ــا ت ــت: ب ــر گف ــن خب ای
ــمه  ــي چش ــه عملیات ــرات منطق ــد تعمی ــتاد و واح س
ــترک  ــدان مش ــازی می ــدو ف ــکروهاو پمپ ــوش اس خ

ــد. ــدازي گردی ــب و راه ان ــرب نص پایدارغ
وي اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تحریــم هــاي ظالمانه 
ــا برنامــه  غــرب و عــدم تامیــن قطعــات ایــن پمــپ، ب
ریــزي مدیــران شــرکت نفــت مناطــق مرکــزي ایــران 
ــرات  ــزي تعمی ــه ری ــت اداره برنام و هماهنگــي و هدای
ــرب  ــت و گاز غ ــرداري نف ــره ب ــرکت به ــي ش اساس
ــان،  ــش بنی ــي دان ــاي داخل ــا اســتفاده از شــرکت ه ب
ــه  ــدام ب ــتاد اق ــه و س ــرات منطق ــان تعمی کارشناس
مهندســي معکــوس و تولیــد قطعــات آن توانســتند در 
کمتــر از دو مــاه آن را دوبــاره در ســرویس قــرار دهنــد.

مهنــدس کاظمــي در ادامــه بــا تشــریح مراحــل 

مختلــف انجــام ایــن پــروژه، گفــت: ایــن پــروژه 
نصــب  و  موردنیــاز  قطعــات  تهیــه  بخــش  دو  در 
ــف  ــپ تعری ــدازي پم ــردن و راه ان ــمبل ک اسکروها،اس

گردیــد.
بــر همیــن اســاس در بخــش اول قطعــات اولیــه مــورد 
نیــاز شــامل چهــار مجموعــه مکانیــکال ســیل پمــپ، 
ــوس  ــت مهندســي معک ــي جه ــگ و ادوات جانب بیرین
ســاخت و تعمیــر توســط شــرکت هــاي دانــش بنیــان 

ــد. ــزي و اجــرا گردی در اصفهــان برنامــه ری
در بخــش دوم نیــز، پــس از انتقــال اســکروها، قطعــات 
وابــزارآالت مــورد نیــاز بــه ســایت پایدارغــرب، مراحــل 
برســکاری  پمــپ،  کــردن  گیري،اســمبل  انــدازه 
و ســمباده زنــی انجــام گرفــت و میــزان انحــراف 
پمپبررســی  پوســته  بــه  نســبت   Liner مرکزیــت 
ــل  ــکروها داخ ــد و اس ــری ش ــدازه گی ــدار آن ان و مق
یکدیگــر جفــت شــده و در داخــل Liner قــرارداده 
ــکال  ــده مکانی شــدند.جهت ســاخت بوشــهای نگهدارن
ــها  ــری بوش ــل قرارگی ــه مح ــدا فاصل ــا، ابت ــیل ه س
ــا  ــیل ه ــکال س ــه گاهمکانی ــا تکی ــفت، ت ــر روی ش ب
ــر روی  ــمت ب ــای دو س ــج ه ــپس فلن ــد. س ــت ش ثب
پمــپ نصــب و فاصلــه فلنــج هــا تــا پوســته هــا فیلــر 
ــکال ســیل  ــه مکانی ــار مجموع گیریشــد و ســپس چه

ــد. ــب گردی ــکروها نص ــر روی اس ــا ب ه
در ادامــه جهــت تعییــن ابعــاد بوشــها، هوزینــگ 
ــر روی  ــات ب ــدون متعلق ــپ ب ــمت پم ــگ دو س بیرین
پمــپ نصــب و پــس ازســاخت بوشــها، هوزینــگ 

ــپ  ــر روی پم ــها ب ــازی و بوش ــدا س ــا ج ــگ ه بیرین
ــاز،  ــزار موردنی ــاخت اب ــس از س ــت پ ــب و در نهای نص

ــدند. ــب ش ــپ نص ــر روی پم ــا ب ــگ ه بیرین
وي افــزود: پــس از اتمــام نصــب بیرینــگ هــا و 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــرخ دن ــدا چ ــده ابت ــات نگهدارن صفح
ــال  ــس از اعم ــب و پ ــکرو نص ــفتDriver  بررویاس ش
تایمینــگ اســکروها نســبت بــه یکدیگــر، چــرخ دنــده 

ــد. ــب گردی ــز نص ــهDriven   نی ــوط ب مرب
ــا بقــی قطعــات،  ــده هــا، م ــا اتمــام نصــب چــرخ دن ب
ــام  ــس از اتم ــب و پ ــگ نص ــرف وکوپلین ــته دوط پوس
اســمبل کــردن پمپ،تمامــی الیــن هــای مســیر 
روغنــکاری بیرینگهــا، فالشــینگ مکانیــکال ســیل هــا، 
ــد  ــل خودقرارگرفتن ــپ در مح ــی پم ورودی و خروج
و اســترینر،Circulation Valve وRelief Valve   پــس از 
تمیــزکاری و بررســی صحــت عملکــرد، نصبشــد و در 
نهایــت عملیــات هــم محــوري پمــپ و الکتــرو موتــور 

ــت. انجــام پذیرف
ــگ و  ــای بیرین ــه روغنه ــوط ب ــازن مرب ــان مخ در پای
ــارژ  ــد و ش ــزکاری ش ــه و تمی ــیل، تخلی ــکال س مکانی
روغــن صــورت گرفت و ســپس تمامــی ادوات حفاظتی 
ــی،  ــی نهای ــس از بررس ــد. پ ــته ش ــپ بس ــر روی پم ب
ــکاری  ــج هایروغن ــدا پکی ــپ ابت ــتارت پم ــت اس جه
بیرینــگ و مکانیــکال ســیل بــه مــدت 3 ســاعت 
ــود  ــا موج ــتی ه ــی نش ــت وتمام ــرویس قرارگرف درس
ــرف  ــی، برط ــای کنترل ــج ه ــکاالتعملکردی پکی و اش

ــد. گردی

ــل از  ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ  ب
روابــط عمومــی شــرکت آب منطقه ای 
ــرل  ــه کنت ــن جلس ــاه: در اولی کرمانش
ــل،  ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ــروژه ک پ
معاونیــن و مجریــان طرحهــا و مدیران 
ــزار  ــرکت برگ ــف ش ــهای مختل بخش
گردیــد بــر اهمیــت کنتــرل پــروژه در 
بهینــه ســازی منابــع و زمــان اجــرای 

ــد.   ــد گردی ــروژه تاکی پ
معــاون  نخســت  نشســت  ایــن  در 
طــرح و توســعه بــا مــروری گــذار 
ــازه ای در  ــای س ــت طرحه ــر وضعی ب
دســت اجــرای شــرکت، مهمتریــن 
و  اعتبــارات  تامیــن  را  نیازهــا 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــور مال ــاماندهی ام س
ــوان  ــت. کی ــی دانس ــای عمران طرحه
ــتفاده از  ــدم اس ــه ع ــاره ب ــا اش ــا ب نی
ظرفیتهــای قــراردادی در امــور پیمــان 
بــه بیــان اصلــی تریــن مشــکالت 
در  پرداخــت.  طرحهــا  روی  پیــش 
ــدهای  ــای س ــان طرحه ــه مجری ادام
جامیشــان، هواســان، زمکان، شرفشــاه 
و کبوتــر النــه هــر یــک بــا ارایــه 
ســیمای کلــی طــرح و وضعیــت به روز 

شــده پیشــرفت فیزیکــی طرحهــا بــه 
ــای  ــه راهکاره ــکالت و ارای ــان مش بی

پرداختنــد. الزم 
در ارادمــه جلســه درویشــی مدیرعامل 
ــوق  ــا برشــمردن اهمیــت ف شــرکت ب
العــاده کنتــرل پــروژه در رســیدن 
ــده  ــی ش ــل طراح ــداف از قب ــه اه ب
ــد  ــزوم روزآم ــا، ل ــروژه ه ــا و پ طرحه
ــروژه  ــرل پ ــای کنت ــیوه ه ــردن ش ک
را گام اصلــی بــرای شــروع پایــش 

درســت و بهنــگام طرحهــای عمرانــی 
ــای  ــرای احص ــی ب ــاختی اصل و زیرس
ــت.  ــا دانس ــا آنه ــط ب ــکالت مرتب مش
ــاره بــه طرحهــای  ــی بــا اش درویش
آبرســانی و حساســیت آنهــا در مواقــع 
ــن  ــاس تامی ــرایط حس ــی و ش بحران
آب شــرب، لــزوم توجــه ویــژه بــه 
ــان  ــداً بی ــانی را موک ــای آبرس طرحه
ــا  ــی آنه ــت اقتصادی-اجتماع و اهمی
را بســیار حیاتــی و مهــم توصیــف 

کــرد. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاه ب ای کرمانش
تولیــد و توزیــع آب شــرب نواحــی 
کوچــک  شــهرهای  و  روســتایی 
آب  تامیــن  بــرای  ای  برنامــه  کــه 
از ســدهای بــزرگ ندارنــد از لــزوم 
ــاظ  ــا لح ــت ب ــی درس ــیل یاب پتانس
ــت.  ــخن گف ــا س ــدم قطعیته ــه ع هم
کــه   ســاخت  خاطرنشــان  وی  
پیچیدگــی هــای تامیــن آب شــهرهای 
کوچــک  بایــد بــا مخاطــرات طبیعــی 
بتوانــد ســازگار  و حــوادث جــدی 
باشــد بــه گونــه ای کــه مثــاًل بــا وقــوع 
ــن  ــرای تامی ــای الزم ب ــه راهکاره زلزل
آب اضطــراری از قبــل طراحــی شــده 
ــدن  ــت خوان ــا مثب ــد. درویشــی ب باش
طرحهــای  در  اجرایــی  فعالیتهــای 
ــدی  ــام ج ــزوم اهتم ــر  ل ــی ب عمران
ــاندن برخــی از  ــام رس ــه فرج ــرای ب ب
ــل  ــتار تعام ــد و خواس ــا  تاکی طرحه
نهادهــای  و  ســازمانها  بــا  بیشــتر 
باالدســتی بــرای تامیــن اعتبــارات 
ــا  ــی طرحه ــائل مالی-فن ــایر مس و س

ــد. ش

معاون استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه از نظر تورم جایگاه ششم 
را در کشور دارد

راه اندازی پمپ دوفازی پایدار غرب

کسب مقام اول بخش کاریکاتور در جشنواره رسانه ای ابوذر در منطقه کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در اولین جلسه کنترل پروژه:

استفاده از شیوه های به روز کنترل پروژه زیرساخت پایش درست و بهنگام طرحهای عمرانی است
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انـــواع روشهـــای انتقـادی به  منظـــور تحلیـل متـون 
مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیرد و  هـر یـک از ناقـدان 
بـــر مبنـــای توانایـــی و دانـــش خویــش از روشـــی 
متناســـب با نـوع متن و حـــوزٔە مطالعاتـی آن، بهـره 
ــی را  ــواع مختلف ــروز ان ــه ام ــد هم ــد.خود نق می برنـ
دربــر می گیــرد ومنتقــد باوجــود شــهامت وجســارت 
ــش  ــود دردان ــی خ ــای علم ــر توانایی ه ــه ب ــا تکی ب
ــد  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــن ب ــق مت ــه دقی ومطالع
ــد  ــوع نق ــدام ن ــا ک ــد ب ــه می خوان ــعری را ک ــه ش ک
وروش باید واکاوی کند طبقه  بندی هـــا بـــر مبنـــای 
کاربردهـــای گوناگـــون شـــکل گرفته انـــد و هریـک 
حـــاوی شـــیوهای بـــرای نـــگارش تحلیلـــی دربـاره 
اثـــری خـاص هســـتند پس هـر یـــک از ناقـدان بـر 
مبنـــای توانایـی و دانـش خویش از روشـی متناسـب 
با نـــوع متن و حـــوزٔە مطالعاتـــی آن، بهـــره میبرنـد.

ــژه  ــه وی ــا ب ــعردرفرهنگ م ــگاه ش ــه جای ــه ب باتوج
ــن  ــوع ذه ــک موض ــعرامروز ی ــفته ش ــت آش وضعی
ــه نخســت  ــرده اســت وآن   دردرج ــرا مشــغول ک م
اضافــه کــردن واحدهایــی بــا عنــوان شــیوه های 
دانشــجویان  درســی  دربرنامــه  نقدشــعر  نویــن 
ــب  ــوان درقال ــم می ت ــک ه ــارج ازفضــای آکادمی وخ
کارکاه بــه ایــن امرپرداختــه شــود.آن چــه کــه 
ــع  ــه مناب ــرورت دارد تهی ــه ض ــش ازهم ــن بی درای
ــد  ــن نق ــای نوی ــیوه ه ــن ش ــون همی ــب پیرام وکت
ــن  ــی درهمی ــاجقه کتاب ــم س ــت.جدیدا خان شعراس
ــاب  ــار جن ــم ت از آن آث ــرکرده ومه ــوع منتش موض

محمدپوینــده اســت .
آن چــه درآغازگفتــم حاصــل مشــاهده فــردی خــودم 
ــدون هیــچ واهمــه ای  ــد ب ــود امــروز هرشــاعری بای ب
ــردن  ــد وازنقدک ــد قراربده ــرض نق ــودرا درمع آثارخ
شــعرخود هراســی نداشــته باشــد وبلکــه بایــد 
ــار  ــت در معی ــدی نیس ــد تردی ــم بکن ــتقبال ه اس
ــا  ــد و ی ــودن ناق ــرف ب ــوازم کار بیط ــی از ل ــد یک نق
منتقــد اســت. البتــه همــه می دانیــم کــه هیــچ فــرد 
ومنتقــدی  بــدون نظــر و پیــش داوری نیســت؛ ولــی 
ــود را  ــای خ ــرض ه ــش ف ــه پی ــد کســانی ک ــم ان ک
ــارت  ــار جس ــد درکن ــت ندهند..منتق ــد دخال در نق
وشــهامت،توانایی علمــی وآگاهــی الزم اســت تقــوای 
علمــی و فکــری داشــته باشــد.مادراینجا ازفضــای نقد 
ــم کــه بیشــتر حجــم نقدشــعر  شــعر صحبــت کردی
ــه  ــند ک ــانی می نویس ــا  کس ــا راعموم ــریه ه درنش
بــا شــاعرآنمجموعه یــا اثــر رابطــه دوســتی و فاقــت 
ــد  ــی دانن ــه م ــام وظیف ــودرا انج ــن کارخ ــد وای دارن
ــد  ــعی می کن ــگر س ــرد خوانش ــته ها ف ــن نوش درای
اثــررا  ادبــی  برجســتگی های  ذکرنمونه هایــی  بــا 
بــرای مخاطبــان بیــان کندوازضعف هــا وکاســتی های 
ــه  ــا ن ــر ازنقده ــش دیگ ــی زنند.بخ ــی نم ــر حرف اث
ــم  ــه درحک ــت ک ــی اس ــه متن ــت بلک ــا نقدنیس تنه
ــن  ــر وادای دی ــروش اث ــرای ف ــی ب ــزاری تبلیغات اب
ــن  ــه ریشــه ای ــه دوســت شاعراســت.واقعیت آن ک ب
مشــکل فرهنگــی اســت زیــرا اگردرایــن میــان فــردی 
باجســارت محموعــه شــعری را نقدکنــد خــود نقــد او 
اســباب دشــمنی هــا وکدورت خواهــد شد.متاســفانه 
ــه محــض چــاپ  ــی کــه همیشــه ب هســتند شــاع ان
اثرخــود دوستانشــان را واداربــه نوشــتن بــه اصطــاح 
ــع ومشــکات  نقــد مجموعــه خودمی کننــد.آری موان

ــراوان اســت. ــن مســیر ف درای

ــت آب و  ــران صنع ــتاني و مدی ــات اس ــا حضــور مقام ب
بــرق، مراســم تکریــم و معارفــه مدیــران عامــل شــرکت 

توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه برگــزار شــد.
ــي  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــا  ــاه، ب ــتان کرمانش ــرق اس ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ش
عنایــت بــه بازنشســته شــدن مهنــدس علیمــراد 
ــي شــد  مــرادي مجــد، از زحمــات ۶ ســاله وي قدردان
ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــي ب ــي مرآت ــدس امیدعل و مهن
جدیــد شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه 

ــد. ــي ش معرف
در ایــن مراســم کــه باحضــور مقامــات کشــوري و 
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــات ش ــالن اجتماع ــکري در س لش
اي غــرب کرمانشــاه برگــزار شــد، دکتــر ســاالري 
معــاون عمرانــي اســتاندار کرمانشــاه ضمــن ارائــه 
ــام  ــرق در ای ــت ب ــات صنع گزارشــي درخصــوص خدم
ــرق اســتان  ــروي ب ــع نی ــات شــرکت توزی ــه، خدم زلزل
کرمانشــاه در زمــان زلزلــه را بســیارخوب ارزیابــي 
کــرد و از خدمــات و تــاش هــاي بــي دریــغ مهنــدس 

ــود. ــي نم ــکر و قدردان ــد تش ــرادي مج م
ــري از  ــه مختص ــه ارائ ــز ب ــد نی ــرادي مج ــدس م مهن
ــاره  ــش اش ــود در دوران مدیریت ــرد خ ــزارش عملک گ
ــود  ــتي خ ــان تحــت سرپرس ــات کارکن ــرد و از زحم ک

ــود. ــکر نم ــر و تش تقدی
هماهنگــي  معــاون  فــام،  دکتــر حقــي  ادامــه  در 
ــاي  ــاخص ه ــه ش ــاره ب ــا اش ــر ب ــرکت توانی ــع ش توزی
مدنظــر شــرکت توانیــر الکترونیکــي کــردن خدمــات و 
دسترســي ســریع مــردم بــه خدمــات بــرق را از اولیــن 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــر عن ــاي شــرکت توانی شــاخص ه
ــون  ــي همچ ــي و حوداث ــرات اقلیم ــه تغیی ــه ب باتوج

ســیل، زلزلــه و طوفــان و ... افزایــش پایــداري شــبکه و 
ــر اســت. ــز مدنظ ــا نی ــش خاموشــي ه کاه

ــي،  ــه در شــرایط اقتصــاد کنون ــه اینک ــا اشــاره ب وي ب
مدیریــت دارایــي اهمیــت باالیــي بــراي شــرکت هــاي 
ــت:  ــرق دارد، گف ــع ب ــون توزی ــاني همچ ــات رس خدم
مدیریــت دارایــي هــا بــه مفهــوم محــدود کــردن 

ــه  ــه ب ــت بلک ــش نیس ــن بخ ــذاري در ای ــرمایه گ س
ــن زمینــه اســت. معنــي بهینــه اســتفاده کــردن در ای

دکتــر حقــي فــام بــا تاکیــد بــر مســئله کاهــش تلفــات 
ــا  ــت: ب ــار داش ــرق، اظه ــع ب ــاي توزی ــرکت ه در ش
ــوان  کاهــش یــک درصــدي تلفــات در هرســال مــي ت
حــدود ۲۵۰ تــا ۳۰۰ میلیــارد تومــان بــه اقتصــاد 

ــرد. ــک ک ــور کم کش
ــان  ــا بی ــر ب ــرکت توانی ــع ش ــي توزی ــاون هماهنگ مع
ایــن نکتــه کــه در پیــک بــار امســال حــدود ۵۳ هــزار 
مــگاوات بــرق تولیــد شــد، نیــاز مصــرف بــرق را بــراي 
ســال آینــده ۶۱ هزارمــگاوات پیــش بینــي کــرد و ابــراز 
داشــت: درحیــن ســاخت تاسیســات جدیــد بــراي 
ــي در  ــاف ۸ هزارمگاوات ــه اخت ــرق، باتوجــه ب ــد ب تولی
ایــن زمینــه، بایــد باهمــکاري مــردم و ســایر ارگان هــا 

ــم. ــت مصــرف کار کنی ــر روي مســئله مدیری ب
در ادامــه، مهنــدس مرآتــي مدیرعامــل جدیــد شــرکت 
ــاي  ــه ه ــرق اســتان کرمانشــاه، برنام ــروي ب ــع نی توزی
ــاد  ــرد: ایج ــریح ک ــود و تش ــام نم ــود را اع ــي خ آت
ــراي جــذب ســرمایه گــذاران  ــرق ب زیرســاخت هــاي ب
جهــت پیشــرفت و آبادانــي اســتان، جلوگیــري از 
خاموشــي بــرق در تابســتان ســال ۹۸، کاهــش تلفــات 
فنــي و غیرفنــي، اصــاح و بهینــه شــبکه هاي فرســوده 
توزیــع بــرق، شایســته گزینــي در انتخــاب افــراد تحــت 
ــعه و  ــات، توس ــه راه تحقیق ــراي نقش ــتي، اج سرپرس
فنــاوري هــاي ضــروري و نویــن، مدیریــت تامیــن 
ــش  ــق کاه ــره وري از طری ــش به ــي و افزای ــع مال مناب
ــت  ــال مدیری ــا اعم ــرکت ب ــاري ش ــاي ج ــه ه هزین
مصــرف و درنهایــت اســتفاده از تمامــي پرســنل تحــت 
ــردم  ــه م ــوب ب ــات مطل ــه خدم سرپرســتي جهــت ارائ
ــود  ــاي خ ــه ه ــن برنام ــاه را از مهمتری ــتان کرمانش اس

ــرد. اعــام ک
درپایــان، طــي مراســمي حکــم مهنــدس مرآتــي 
مدیرعامــل جدیــد شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان 
کرمانشــاه توســط دکتــر حقــي فــام معــاون هماهنگــي 

ــه وي اهــدا شــد. ــر ب ــع شــرکت توانی توزی

باحضور معاون هماهنگي توزيع توانير:

مديرعامل جديد شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه معرفي شد
یادداشت

ــه شهرســتان ســنقر  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیری
ــظ و  ــون سراســری حف ــر در آزم ــام ۴۷۰ نف ــت ن از ثب

ــر داد. ــن شهرســتان خب ــم در ای ــرآن کری ــم ق مفاهی
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره 
ــم  ــاه، میث ــتان کرمانش ــه اس ــور خیری ــاف و ام کل اوق
همتــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: قــران برکــت بخــش 
ــی  ــن آزمونهای ــزاری چنی ــی انســان اســت و برگ زندگ
در جهــت افزایــش حافظــان قــرآن کریــم بســیار 

ــذار اســت. تاثیرگ
ــت  ــی اهمی ــوزه قرآن ــا در ح ــای م وی افزود:فعالیت ه
ــردی دارد و در  برنامه هــای منظمــی  ــردی و کارب راهب
ــود و از  ــتفاده می ش ــی اس ــم قرآن ــاله از مفاهی ــر س ه
ــه  ــوان ب ــه می ت ــذار در جامع ــم و تاثیرگ ــات مه اقدام
ــح  ــی تصری ــاره کرد.همت ــی اش ــگ قرآن ــج فرهن تروی
کــرد: حافــظ قــرآن بایــد بــه معانــی آیــات قــرآن نیــز 
توجــه کنــد و درکنــار حفــظ قــرآن، عامــل بــه قــرآن 
ــی  ــاد زندگ ــه ابع ــم در هم ــن مه ــرا ای ــد، زی ــم باش ه
ــت  ــن جه ــه همی ــذارد، ب ــوب می گ ــر مطل انســان تاثی
در کنــار حفــظ قــرآن بــه مفاهیــم آن نیــز توجــه مــی 
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــود.رییس اداره اوق ش
ســنقر و کلیایــی گفــت: ســهمیه ایــن شهرســتان ۶۰۰ 
نفــر اســت کــه تــا کنــون حــدود ۸۰ درصــد آن تکمیل 
ــام  ــان مهلــت ثبــت ن ــا پای شــده اســت و امیدواریــم ت

صددرصــد ســهمیه تکمیــل شــود.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه؛ 
ــن  ــرش ای ــت اداره ف ــدی؛ سرپرس ــل از احم ــه نق ب
ســازمان؛ پانزدهمیــن نمایشــگاه اســتانی فرش دســت 
بــاف کرمانشــاه، از ۳ دی تــا ۵ بهمــن مــاه ســالجاری...
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن 
ــدی؛  ــل از احم ــه نق ــاه؛ ب ــتان کرمانش ــارت اس و تج
ــن  ــازمان؛ پانزدهمی ــن س ــرش ای ــت اداره ف سرپرس
ــاف کرمانشــاه، از  ــرش دســت ب ــتانی ف نمایشــگاه اس
۳ دی تــا ۵ بهمــن مــاه ســالجاری بــا حضــور فعــاالن 
ــای  ــرکت ه ــدی، ش ــای تولی ــه، کارگاه ه ــن عرص ای
تعاونــی فــرش، مرکــز طراحــی خوشــه فــرش اســتان 
و فروشــندگان فــرش دســتباف اســتان، در محــل 
دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان، واقــع در 
بلــوار شــهید بهشــتی، انتهــای پــارک شــاهد، برگــزار 

مــی شــود.

ــا بیــان  معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه، ب
اینکــه اکنــون بــه ازای هــر یــک هــزار نفــر جمعیــت اســتان، 
۹ دهــم پرســتار یعنــی کمتــر از یــک پرســتار فعالیــت 
ــا و  ــتان ه ــون در بیمارس ــاس اکن ــن اس ــر ای ــت: ب دارد، گف
مراکــز درمانــی اســتان بــا کمبــود ۶۰۰ نفــر پرســتار مواجــه 

ــتیم. هس
 

ــم  ــنی در مراس ــن روش ــر بهم ــراو، دکت ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــاه در  ــتان کرمانش ــی اس ــز درمان ــتاران مراک ــل از پرس تجلی
سرســرای اجتماعــات بیمارســتان امــام رضــا )ع(، تعــداد 
پرســتاران اســتان را اکنــون ۲ هــزار و ۵۸۷ نفــر اعــام 
ــتان  ــتاری در اس ــروه پرس ــوع در گ ــزود: در مجم ــرد و اف ک
ــد. ــت دارن ــر فعالی ــزار و ۴۲۲ نف ــه ه ــون س ــاه اکن کرمانش
ــای اســتان کرمانشــاه  ــت موجــود بیمارســتان ه ــه وضعی او ب
ــت  ــزار و ۶۸۰ تخ ــون ۲ ه ــزود: اکن ــرد و اف ــاره ک ــز اش نی
دانشــگاه  دولتــی  بیمارســتان   ۱۸ قالــب  در  بیمارســتانی 
ــتان  ــه بیمارس ــی، س ــتان خصوص ــکی، ۲ بیمارس ــوم پزش عل
ــال  ــتان فع ــی در اس ــن اجتماع ــتان تامی ــی و ۲ بیمارس نظام

اســت.
ــور را  ــال در کش ــت فع ــه جمعی ــتار ب ــی پرس ــبت فعل او نس
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ۱.۲ درصــد اعــام کــرد و گفــت: ای

ــد.  ــی باش ــک م ــر از ی ــم کمت ــن رق ــاه ای ــتان کرمانش در اس
ــز در  ــت را نی ــه جمعی ــتاری ب ــروه پرس ــی گ ــبت فعل او نس
کشــور ۱.۵ اعــام کــرد و افــزود: ایــن رقــم در اســتان 
ــر  ــز حــدود ۶۳۰ نف ــروه نی ــن گ ــون ۱.۲۷ اســت و در ای اکن

ــم. ــود داری کمب
وی بــه چشــم انــداز ســند حــوزه پرســتاری اســتان در ســال 
۱۴۰۴ اشــاره کــرد و گفــت: براســاس ایــن ســند بایــد تعــداد 
ــه ۲.۷ و  ــک هــزار نفــر جمعیــت ب ــه ازای هــر ی پرســتاران ب

گــروه پرســتاری نیــز بــه ۳.۳ برســد. 
بــه گفتــه او ، در هــر تعــداد پرســنل هــر ۲ بخــش پرســتاری 
برابــر شــود کــه   ۲ بایــد در اســتان  و گــروه پرســتاری 

ــت. ــختی اس ــه کار س ــن نقط ــه ای ــاندن ب رس
وی اظهــار داشــت: بــا تــاش هــای حــوزه معاونــت پرســتاری 
وزارت بهداشــت مجــوز اســتخدام ۲۰ هــزار نفــر اخــذ شــده 

کــه بــا ایــن رقــم هــا کمبــود پرســتار جبــران نمــی شــود.
ــه چنــد دلیــل دانســت  وی مشــکات کمبــود پرســتاران را ب
ــد  ــه بای ــای ک ــل ه ــتاران در مح ــه پرس ــت: اول اینک و گف
مشــغول بــه کار باشــند نیســتند و در حــوزه هایــی خــارج از 
کار پرســتاری فعالیــت دارنــد و اگرچــه جــزو آمــار پرســتاری 
ــی  ــتفاده نم ــتاری اس ــش پرس ــا در بخ ــا از آنه ــتند ام هس

شــود.
ــرت  ــتار را مهاج ــود پرس ــل کمب ــر دلی ــنی دیگ ــر روش دکت
ســاالنه حــدود یــک هــزار پرســتار بــه خــارج از کشــور 
ــتم  ــداد از سیس ــن تع ــاله ای ــر س ــزود: ه ــرد و اف ــاره ک اش
پرســتاری کشــور خــارج مــی شــوند کــه بــرای جلوگیــری از 

ــود. ــیده ش ــری اندیش ــد تدبی ــا بای ــرت ه ــن مهاج ای
وی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه بایــد سیاســت بــر ایــن باشــد 
کــه کادر پرســتاری را ترمیــم کنیــم و فشــاری کــه بــر دوش 

ایــن قشــر اســت را برداریــم.
ــل  ــتار تجلی ــوع از ۲۸۰ پرس ــتار در مجم ــم روز پرس در مراس
شــد کــه ۳۵ نفــر بــه صــورت نمادیــن لــوح تقدیــر و هدایــای 

خــود را از دســت مســئوالن اســتان دریافــت کردنــد.

مقصد زندگی
ترجمه از فائزه گومه

ســال هــا پیــش، حاکمــی بــه یکــی از ســوارکارانش 
گفــت: مقــدار ســرزمین هایــی کــه بتواند با اســبش 
طــی کنــد را بــه او خواهــد بخشــید. همانطــور کــه 
ــرعت  ــا س ــبش ب ــر اس ــوار ب ــت او س ــار میرف انتظ
ــرزمین  ــت آوردن س ــرای بدس ــر ب ــام ت ــه تم هرچ
ــه اســبش  ــا شــاق زدن ب هــای بیشــتر تاخــت. ب
ــی  ــت. حت ــی تاخ ــن م ــرعت ممک ــن س ــا آخری ب
ــد. ــف نمیش ــود، متوق ــته ب ــنه و خس ــی گرس وقت

ــود  ــل توجهــی را طــی کــرده ب وقتــی مناطــق قاب
و بــه نقطهــای رســید بــه خــودش آمــد و متوجــه 
شــد کــه از فــرط خســتگی در حــال مــردن اســت. 
از خــودش پرســید: چــرا اینقــدر بــه خــودم فشــار 
ــاورم؟در  ــت بی ــن بدس ــدار زمی ــن مق ــا ای آوردم ت
ــک  ــا ی ــردن هســتم و تنه ــال م ــه در ح ــی ک حال
ــم نیــاز اســت.این  ــرای دفــن کردن وجــب خــاک ب
ــت .  ــان اس ــی خودم ــفر زندگ ــبیه س ــتان ش داس
ــهرت  ــدرت، و ش ــروت، ق ــت آوردن ث ــرای بدس ب
ســخت تــاش میکنیــم و از ســامتی و زمانــی کــه 
بایــد بــرای خانــواده صــرف کــرد، غفلــت میکنیــم 
تــا بــه زیبایــی هــا و ســرگرمی هــای اطرافمــان که 
دوســت داریــم مشــغول باشــیم. وقتــی بــه گذشــته 
نــگاه میکنیــم ، متوجــه خواهیــم شــد کــه هیچگاه 
ــا  ــتیم ام ــاج نداش ــی احتی ــدار دوندگ ــن مق ــه ای ب
دریــغ کــه آب رفتــه بــه جــوی بازنخواهــد گشــت.

زندگــی تنهــا پــول دراوردن و قدرتمنــد شــدن و به 
دســت آوردن شــهرت نیســت .زندگــی قطعــا فقــط 
ــاش  ــرار مع ــرای ام ــا ب ــه کار تنه ــت، بلک کار نیس
اســت تــا بتــوان از زیبایــی هــا و لــذت هــای زندگی 
بهــره منــد شــد و از آن بــه نحــو احســنت اســتفاده 
کرد.زندگــی تعادلیســت بیــن کار و تفریــح، خانواده 
و اوقــات شــخصی. بایســتی تصمیــم بگیریــم کــه 
چگونــه زندگیمــان را متعــادل کنیــم. اولویــت ها را 
تعریــف کنیــم و بدانیــم کــه چطــور بــا دیگــران بــه 
توافــق برســیم. شــادی معنــا و هــدف زندگیســت....

شــاد باشید!

ثبت نام ۴۷۰ نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهيم 
قرآن كريم شهرستان سنقر

پانزدهمين نمايشگاه استانی فرش دستباف در كرمانشاه 
برگزار می شود

مراكز درمانی استان كرمانشاه 6۰۰ پرستار كم دارند

فرهنـگ

پرداخت ۱,۷ ميليارد تومان
 كمک هزينه اجاره مسکن به 

مددجويان كرمانشاهی
کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه نســبت بــه پرداخــت بیــش از یــک میلیــارد 
و ۷۴۶میلیــون تومــان کمــک هزینــه اجــاره مســکن بــه مددجویــان تحــت 

حمایــت اقــدام کــرد.
ــی از  ــاه گزارش ــتان کرمانش ــداد اس ــه ام ــامت کمیت ــت و س ــاون حمای مع

ــرد. ــه ک ــدان ارائ ــکن نیازمن ــاره مس ــه اج ــک هزین ــت کم پرداخ
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از ســایت خبــری کمیتــه امــداد، کیومــرث 
رحمتــی پــور، معــاون حمایــت و ســامت کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه 
گفــت:  ایــن نهــاد بــه ۱۰ هــزار و ۸۸ مســتاجر تحــت حمایــت کمــک هزینــه 

اجــاره مســکن پرداخــت کــرد.
ــارد و  ــک میلی ــش از ی ــان بی ــن مددجوی ــه ای ــور ب ــی پ ــه رحمت ــه گفت ب
ــه اجــاره مســکن پرداخــت شــده اســت. ــان کمــک هزین ــون توم ۷۴۶میلی

معــاون حمایــت و ســامت کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه گفــت: اعتبــارات 
پرداخــت شــده از محــل منابــع دولتــی کمیتــه امــداد هزینــه شــده اســت.

وی افــزود:۸۶ نفــر از مددجویــان مســتاجر تحــت حمایــت در مناطــق 
ــه آن هــا ۲۲ میلیــون و ۳۳۰  هــزار تومــان  ــد کــه ب محــروم ســکونت دارن

ــت. ــده اس ــت ش ــکن پرداخ ــاره مس ــه اج ــک هزین کم
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شــعر ”علــی باباچاهــی” یعنــی  اســتقرار برایــش مفهومــی نــدارد و ایــن دور 
ــد ! کــه ریشــه در بیــرون پریــدن  ــرای شــعر رقــم مــی زن نمــای خاصــی ب

از صــف دارد .
شــعر امــروز از جهاتــی ســمت و ســوی خطــی و دیالکتیکــی نــدارد در نتیجــه 
نــوع اتفاقــات و روشــمندی نوشــتار بــا آنچــه بــا تصــورات گذشــته ) حتــی 
ــاوت  ــناختی متف ــی ش ــاظ زیبای ــه لح ــادا و ب ــته دور ( بنی ــط گذش ــه فق ن

اســت .
مختصــر ایــن کــه شــخصیت هایــی هــم پیــدا مــی شــوند ؛ معــادالت شــعر 
را همــراه بــا تحــوالت موجــود بازنمایــی کــرده و حتــی تعریــف تــازه تــری 
ارائــه مــی نماینــد کــه گاهــی آنقــدر غریبانــه بــه نظــر مــی رســند کــه بایــد 
ــا  بــه هــم معرفــی شــویم  فــی المثــل بارهــا و بارهــا  شــعر هــای علــی باب
ــه مقصــد رســیدم  پیــش از مــن  ــار ب ــدم آنقــدر کــه هــر ب چاهــی را خوان
آمــده و بــن بســت را شکســته بــود و حــاال بایــد دو بــاره مــی دویــدم  و هــر 
بــار از دریــای جنــوب تــا ســنگ ریــزه هــای ســاحل شــمال بــی وقفــه کلمــه 
بــه کلمــه راه مــی رفتــم امــا هــر گــز جایــی بــرای اســتقرار نیافتــم تصدیــق 

بفرماییــد ایــن خصوصیــت را کمتــر شــاعری بــا خــود دارد.
چشم انداز شعر بابا چاهی را اینطور دیدم “دویدن به سمت نامعلوم«

ــا  ــده شــده اســت  ام ــن دی ــر تعٌی ــن اواخــر کمت ــر چــه در شــعرهای ای اگ
ــی  ــرا نوع ــه ظاه ــت جــاری ســت ک ــی در بســتر روای ــی توال ــان نوع همچن
ــتمرار شــده  ــن اس ــه ای ــی ب ــدن منته ــرس از بری ــم ت ــاید ه ــیفتگی و ش ش
اســت و بدیهــی اســت یکــی از مهمتریــن خصوصیــت هــا بــرای اینکــه تمامــا 
ــی و  ــه نگران ــی ک ــت! بریدن ــدن اس ــک بری ــم ی ــته بگذری ــای گذش از قیده

ــدارد . پشــیمانی ن
در شــعرهای ایــن شــاعر  مــی تــوان میــل بــه بریــدن را بارهــا و بارهــا دیــد و  
لحظــه بــه لحظــه بــا بــرش هایــش همــراه شــد امــا هنــوز بــوی ســنت مــی 

دهــد هنــوز گریــه هــای پنهانــی عاشــقانه شــرقی را در خــود دارد 
اضافــه بــر آن ؛ وضعیــت بــازی گوشــی هــا در شــعر کامــا  جوانــی ِ پختــه 
ای را عامــت مــی گــذارد کــه در آینــده حــرف هــای بیشــتری بــرای گفتــن 
ــه  ــی ب ــده منته ــاعر در آین ــناختی ش ــی ش ــاب زیبای ــارب ن ــی تج دارد یعن

دگرگونــی وحشــت آوری در شــعرخواهد شــد .
بدیهــی اســت مــا در اینجــا از کودکانــی حــرف نمــی زنیــم کــه هنــوز دنــدان 
ندارنــد بلکــه از شــاعری حــرف مــی زنیــم کــه بــا بــی قــراری هایــش باعــث 
ــد  ــس بای ــازد . پ ــان  س ــعر نمای ــرای ش ــازه ای را ب ــرگ ت ــه ب ــد همیش ش
همیشــه منتظــر اتفاقــی تــازه و تغییراتــی جدیــد بــود در شــعرهایش عجیــب 
پیوســتگی آن هــم از نــوع فرمــال را بــا چشــم غیــر مســلح نیــز مــی تــوان 
مشــاهده نمــود . کــه ایــن هــم مــی توانــد گویــای بســتگی مــدام ســطرها 
ــد و از  ــی ده ــان م ــر را نش ــل ناپذی ــجام خل ــرف انس ــک ط ــه از ی ــد ک باش
طرفــی دیگــر میانــه ای بــا جهــان گسســته ی امــروز نــدارد و ایــن محصــول 
تناقــض عجیــب خلقــت اســت خلقتــی کــه بــی هنــر راه بــه جایــی نبــرده 
ــل در شــعر هــای  ــه تخی ــدارم ک ــن ترســی ن اســت. بگــذار بنویســم و از ای
ــل را بســتری و حــوزه  ــه تخی ــه ک ــازه دارد . آنگون ــن شــاعر مفاهیمــی ت ای
ای وســیعتر مــی بخشــد. وقتــی فکــت هایــی از شــعر بیــاورم ایــن تخیــل و 
گســتره عمیــق تــر حــس خواهــد شــد  . وضعیــت موجــود در ایــن شــعرها از 
نحــوه نامناســب فرهنگــی ناشــی مــی شــود کــه دلبســتگی ســنتی به ســنگ 
ــز  ــد لی ــی توان ــود آورده و نم ــا خ ــور ب ــا مرکزکش ــوب را ت ــای جن ــزه ه ری
خوردنشــان را از کــف دســتهایش از یــاد ببــرد و شــاید هنــوز خیســی آنــرا 
در پنجــه هــای ســالخورده اش حــس مــی کنــد و ایــن احســاس کودکانــه ای 
اســت کــه در شــعرها هــم بــازی کلمــات اوســت. از او پرســیده شــده اســت  :

ــت؟  ــر دانس ــی یکدیگ ــه ی منطق ــان را ادام ــوان کتاب های ت ــوال : می ت س
منطقــی   مثــل  ســیر و گذر  عباراتــی  از  می شــود  آیــا  کلــی،  به طــور 

ــرد؟ ــتفاده ک ــان اس ــا آثارت ــورد ب دربرخ
جــواب داده اســت : قــرار اســت هیــچ  »منطــق« ی را منطقــی ندانــی، 

منطــق! نوعــی  می شــود  منطق گریــزی 
اگــر منظورتــان ورق خوردن هــای ناگهانــی مجموعــه  شــعر های مــن 
اســت، خــب! ایــن کار هــا هــم منطــِق ظاهــرا غیــر منطقــی خــودش را دارد. 
ــت  ــرار نیس ــم ق ــخ را ه ــیِر تاری ــود! س ــه دوال دوال نمی ش ــازی ک جریان س
ــر  ــش خب ــی از پی ــچ انقاب ــرد. هی ــال ک ــله مراتبی دنب ــه ای سلس ــه گون ب
ــه  ــا ک ــد- جنبش ه ــل باش ــواهدی محتم ــر ش ــد داِل ب ــر چن ــد، ه نمی ده
ــدا مصــر ناگهــان شــعله ور شــد- اال ای  ــس و بع ــردم تون ــز! جنبــش م هرگ
ــا  ــم… همیشــه از یک ج ــاد! بگذری ــت از ی ــت برف ــه یاران یوســف مصــری ک
ــد! از  ــده الب ــروع ش ــی ش ــن از جای ــای م ــود. دیوانه نگاری ه ــروع می ش ش
ــر هــم زدِن گفــت و صــوت و … کــه  کجــا و چــرا؟ - چــه فرقــی می کنــد. ب
ــرد.    ــورت نمی گی ــوی!- ص ــه مح ــوی« - و ن ــم ادبیات»نح ــازه ی معل ــا اج ب

صولت پور/هزارکتــاب( )مجتبــا 
ــا چاهــی  ــی باب ــه یکــی از شــعرهای عل ــب ب ــه مطل ــرای ادام ــون ب هــم اکن
ســر مــی زنیــم آنوقــت مــی توانیــم بهانــه ای بــرای دوبــاره خواندنــش پیــدا 

کنیــم :

شعر 1
تهدید نمی کند تو را دیگر خطری

ای پسری که گم کرده ای ایام خوش آن بود]۱[ را
در ستیز با آب هایی که خاف مسیر تو شنا می کردند

بهتر است به بازار ماهی فروش ها برگردی
پاره کنی شکم شیرماهی مشکوکی را

و خودت را پنهانکی برداری
ببری زیر دوش آب    

آبشار به آبشار
عصر که برمی گردی کنار اسکله      

پدر!       
خیلی پسرانه

دنده های ُخرد و خمیرت را به محبوبه ی زمین گیرت نشان بده
و بگو در گوشه-کنار یکی از کهکشان های همین دور و بر

عصر به عصر
ستاره ی دریایی می فروشی

ستاره فروختن حوصله می خواهد
و خاف آب شنا کردن 

کیفیت چشم تو)2(
و کمی باباطاهر عریان.

]۱[ به حافظ فکر کنید.
]2[ به باباطاهر فکر کنید.

شــعر را کــه مــی خوانــی خواهــی دانســت؛ ایــن شــعر شــکم نــدارد!! یعنــی 
ــی نیســت کــه  ــن احتمــاال از تجربیات ــد اســت ای ــد برآمدگــی هــای زای فاق

تاریخــی و الزامــی باشــد بلکــه از دســتاورد و اســتعداد شــگرف مــردی متولــد 
۱۳2۱ اســت امــا فقــط 2۱ ســاله بــه نظــر مــی آیــد. ســاز و کارهــای شــعری 

اش از شــجاعت جوانــی نشــات مــی گیــرد.
ــون  ــک آزم ــدارد ی ــی ن ــه جهان ــه جامع ــچ ارتباطــی ب خشــونت موجــود هی
کودکانــه در نوســتالژی شــاعری ســت کــه نمــی توانــد از دام و تــور و ماهــی 

و آب دســت بکشــد بخوانیــد 
بهتر است به بازار ماهی فروش ها برگردی

پاره کنی شکم شیرماهی مشکوکی را
و خودت را پنهانکی برداری

ببری زیر دوش آب
آبشار به آبشار……

ــارت و  ــای ب ــزگان ه ــاری ؛ رم ــی اختی ــاده ؛ و حت ــت س ــد سرش ــه بای البت
اســتفاده وی از آنهــا را بــه خاطــر داشــت همچنــان کــه او خــود تصریــح مــی 
کنــد تحلیــل متنــی s/z   یــک تحلیــل تمــام عیــار نبــوده؛ بلکــه تحلیلــی از 
ســوی یــک خواننــده اســت کــه الزامــا ؛ بــا توجــه بــه سرشــت بینامتنیــت ؛ 

ناتمــام خواهــد مانــد  ) گراهــام آلــن ص ۱2۷ / بینامتنیــت  (
ــه  ــت ک ــن نیس ــد ای ــی کن ــران م ــان ( را نگ ــان مهدی ــن ) احس ــه م آن چ
گــزاره هــای منفــرد دارای معنــای احتمالــی منحصــر بــه خــود هســتد ) بلکه 
ــرده و  ــرم ک ــا آنچــه درگی ــران ســنگ اســت ( ام در جــای خــود بســیار گ
خاصــی ام را تاکنــون منجــر نمــی شــود ایــن اســت کــه در هــم تنیدگــی و 
فشــردگی ذاتــی اینگونــه ســطرها چــرا در جایــگاه خــود مفهومــی دگرگونــه 
نداشــته انــد تــا ســر از اصطاحــات و یــا واژگان ســخت و صنعتــی درآورنــد 
یعنــی همــان اشــیا و آالتــی کــه امــروزه بــا آن درگیریــم ) آنگونــه کــه ُدم 
مارمولکــی را ببــّری و هنــوز مدتــی اســت جــان دارد و هیجــان مــی آورد)!!!(
لــذت بخشــی شــعرهای او منحصــر بــه جادویــی اســت کــه از یــک درهــم 
ــینی  ــم نش ــهامت ه ــط ش ــاید او فق ــد ش ــده ان ــد آم ــر پدی ــدگی ناگزی ش
ــی از  ــم ناش ــاید ه ــد! و ش ــی کن ــم م ــی فراه ــن میهمان ــان در ای را برایش
اندیشــگی یــک جنبــش ادبــی کــه در بــاال ذکــر آن آمــده باشــد و شــعری 

ــر ...                                                           دیگ

شعر 2
با چشم غول هم که به دنیا نگاه کنی

نه عنکبوت ها از تعصب شان دست می کشند
نه عقرب ومار از ارث و میراث پدری شان 

و شتر مست رها  نمی کند بوته ی گیاهی که دیوانه اش کرده
قطار چه  بر دیوار سفید سوت بکشد

چه در گوش گرگ بیابان
زِن هندی که متعلق به خال قرمز وسط پیشانی اش بود گفت      

به من گفت :
گفت در قطار اسب اسفندیار هم پس نگرفت رم کردنش را

و ازتجریش تا تاج محل      
اخِم سگی هم به پسران آدم و حّوا نگذاشت زن هندی:

- »سنگ« و »سار« بشوم بهتر است یا؟
آدم عاشق فقط درکشمیر از سورتمه پیاده می شود گفت      

به من گفت.
وکیلم که این دو آدم برفی را که مرتکب عقِد عمد نشده اند       

به عقِل مدام در بیاورم؟
لیلی تخته گاز را گاز گرفت رفت که از در برود 

در رفت
و… شعر کامل را می توانید در وباگ بطور کامل بخوانید.

ــه  ــازگار ک ــرکش ناس ــک روح س ــت ی ــاوت اس ــق؛ متف ــعر منط ــن ش در ای
بــرای مخاطــب مونولــوگ ســازگار بــا چشــم و گــوش مســافران مــی ســازد. 
همانطــور کــه در قبــل گفتــم شــعر بــاال ) شــعر یــک( شــکم نــدارد و برایــش 
ــن شــعر ) شــعر دوم(  شــکم  ــا ای ــه خــود را داده ام  ام ــح مختــص ب توضی
دارد از نــوع دیگــر، چــرا کــه عمــق دارد، مولــد اســت، بطــور آشــکارا  قابلیــت 
درکــی دارد کــه وضــوح در آن معنایــی بــه خــود نمــی گیــرد. شــعر در الیــه 
ــد ۱۳2۱ اســت امــا 2۱ ســاله مــی  ــه دنبــال مــردی اســت کــه متول هــا  ب
ــا آن طــرف شــط یــک  ــه دنبــال فرفــره ای ت شــود و شــاید کودکــی کــه ب

ریــز دویــده اســت 
زن – عقــرب – ســورتمه – ) شــکل زنــان هنــدی دارای خــال بــر پیشــانی ( 
کــه اگــر در ایــن شــعر دقــت شــود بیشــتر بــه ماهــی قــزل آالی خــال قرمــز 
شــبیه اســت کــه بــرای جفــت گیــری بــه ســمت مخالــف رودخانــه ای کــه 

در آن دیــده بــه آب گشــوده، بــر مــی گــردد!
بعــد اســفندیار و تاریــخ و یــک افســانه و یــک جفــت آدم برفــی را هــم کــه 
ــه هــای آنهــا چیســت؟ و درســت  ــا عقــد خواهــد کــرد !! راســتی الی وکالت
نقطــه تفــاوت شــعرهای ایــن شــاعر بــا هــم نســان خــود و حتــی بســیاری 
نحلــه هــای جدیــد در همیــن رویکــرد اســت. ســوال برانگیــز و الیــه منــد.

عجیــب اســت ؛ واقعــا عجیــب اســت کــه شــعر را اینگونــه بــه جایــی رســانده 
ــد راه  ــاره بای ــت دوب ــد نیس ــا مقص ــه اینج ــوی ک ــه ش ــد متوج ــی و بع باش
افتــاده و بــه دنبــال ماهــی قــزل آالی خــال قرمــز مهاجــر بــه ســمت خطــر 

خطــر خطــر بــروی!
خیلــی بایــد خطــر کنــی مثــل فــرار مخاطــب؛ مثــل قــاه قــاه عــده ای ابلــه 
ــی  ــار م ــت آث ــن دس ــه ای ــد ک ــه منتظرن ــی ک ــگاه منتقدان ــد ن ــادان و بع ن
خواهنــد منجــر بــه چــه بــاز اندیشــی مشــابهی در هنــر نویســش شــوند ؟!

معمــاری کــه در چینــش کلمــات تبحــری خــاص دارد ؛ بــه آن مــی اندیشــد 
ــم کــه  ــا در همیــن دو شــعر دیدی ــدد ام ــه تصــادف دل نمــی بن و هرگــز ب
چــه اتفاقاتــی بــر حســب تصــادف منتهــی بــه هیجاناتــی شــدند کــه در شــعر 
مــا کــم یــاب اســت.این شــعرها در چارچــوب فرهنگــی، حرکــت مــی کننــد 
کــه قــرار اســت آلترناتیــو هــم نباشــند) خاصیــت عبــور دارنــد( یعنــی قصــد 
ــوع دیگــری  ــک ن ــا ی ــه ه ــار همــه ی گون ــط در کن ــد، فق ــی ندارن جایگزین
ــای  ــه ه ــر اندوخت ــود را ب ــت خ ــار مثب ــی ب ــه صــورت تصادف ــان ب از چیدم
ــر ســطح مســلط شــده و  ــد ب ــان جدی ــد و الجــرم جری ــی افزای تاریخــی م
باعــث تغییــر ســاختاری گونــه هــای موجــود مــی شود.راســتی در روزگاری 
ــن ”  ــرق بی ــا ف ــد  ام ــه دارن ــه ای متظاهران ــا ؛ نمای ــه بعضــا روشــنفکر ه ک
شــعر ســپید “  ” شــعر  آزاد ” ” شــعر پســانیمایی “  و “ارتعاش” را تشــخیص 
ــرخ در  ــا گل س ــات ب ــران در قائن ــردش زعف ــد گ ــی دانن ــد و نم ــی دهن نم
ــرون  ــا بی ــی ب ــی باباچاه ــا عل ــد)!(  آی ــقانه دارن ــی عاش ــم ماجرای ــر ه قمص

پریــدن از صــف ریســک بزرگــی نکــرده اســت ؟
در مجمــوع بــه گمــان مــن  ایــن شــعر هــا متوقــف نمــی شــوند و احتمــاال 

بــه زودی شــاهد تغییــرات  بــا شــکوهی در آن خواهیــم بــود.

 زمستان 86

احسان مهدیان

نگاهی به شعرهای 
علـی بـابـاچـاهـی

مهدیه پیشقدم

وقتی فرقت را باز می کنی
فرق بزرگتر ها و کوچک تر ها

مشخص تر می شود
و می شود به شیوه ها ی نوینی

از فرق ها حرف زد
چه آستین ها ی زیبا یی دارد موج

وقتی به رخت آویز خانه ی مان تاب می خورد
و چشم های پشت شیشه با قیمت های نجومی

به یاد می آورند
جیب های پینه دار و
کفش های خندان را

شگون ندارد از عروسی مردگان حرف بزنی
و تیم برتون را یادم بیندازی

زیره ی سیاه تمام شده
و زردچوبه را باید جابجا کنم

مهم نیست
اواسط این شعر چه می گذرد

فقط بوی این عطر تازه ات
حالم را بد می کند

نفسم را حبس می کنم
میله های سینه ام به گشادی شلوار بلوچستان 

نیست
و گرنه نامه های تازه را

با پست پیشتاز می فرستادی
و عکس های قدیمی را به ایمیل همیشگی ام

شگون ندارد از عروسی مردگان حرف بزنی
باید شبکه تلویزیون را عوض کنم

توی برنامه های دیگر
از چیز های بهتر ی حرف می زنی

که هی فکر می کنم
تلویزیون زنگ می زند

فرانک عباسی

زیییینگگگگ!
نشسته ای بر گوش چپم 

آژیر می شوی 
می افتی به جان کودکی ام 

کوفت می شود تردی بیسکویت
می سوزد

نان روی ساج 
در فرار و قرار 

 بین سنگر و خانه 
سنگر و مدرسه 

خون 
پدر 

شهید 
نظر می کند به وجه اهلل ؟ 
»خدا چه شکلیه دادا ؟ »

با دو دست کوچک زیر معصومیت چانه 
چانه ای کوچک

با لبی بخت برگشته 
دماغی کوتاه 

»تو شکل خوکی ! تو شکل خوکی ! هی هی 
هی« ! 

-اغراق انگشت اشاره بر دماغ و بر لب پایین -
شرارت برادرانه کابوس می آفرید

 واهمه از زشتی 
من شبیه خوکم ؟ »

»ها ؟ 
و قاه قاه آیینه : 

»هاهاهاهاها«
فالش بک یعنی قصه بی ادامه 

چمدان دونفره را 
تو بر میداری یا من ؟ 

امید یعنی زن کوتوله ماسوله
 که عروسک می بافت 

مگه میشه از عروسک«
 »شعر عاشقانه ساخت ؟ 

ابراهیم آرمات

ایستاده در جوار فرورفتگی باد ناشی 
در بطن چپم دویده ای
و به رویای اسب بودنم 

به شعاع دهنه ی تنگی بر دهانم
یال هایکه انتشار دادم در باد

دیرگاهی است
رگبار تازیانه ها برگرده ناهموارم فرود میاید

چطور بگویم
از نجیب وار بودن با رمه هایکه از معاشرت با 

صبح برخاسته اند
پوست جانورانی را پوشیده ام 

که در یاقوت چشمانم سالخی میشوند
هر روز فکر میکنم حیوانی ام

سگی ام 
که بی محابا ادار میکنم در پیاده رو

خرم
باد معده ام 

گاز شهری میشود در مناطق دور افتاده فسیلی
بگو ندارمت در نماد نرینگی حیوانات 

گله گله گاو واره ها 
تکثیر شبیه سازی شده تو در حافظه گهواره ها 

پرستش میکند آلتی را در معبدی در شرق
تبار زنانگیت 

مادیان رمه کرده در مه اند
که غلسلشان دادی در باکره گی صبح

پشت میکنم به دیوارهایکه در اندام تحتانی ام 
گیر کرده اند

در اجتماع موش های خانگی در گاو صندوق
تا سوراخ کردن پوستم 

نگو موش ها مستحق عبادتند درماورا 
چشم دوختتد به بیت المال

راه خزینه را
دیرگاهی است 

به شکل ماری در من پوست انداختند
مار پیچ
مار پله

مادرت مصمم است پدری باالی سرما باشد
معصومانه نگاهمان میکنی تا به بلوغ فکری

تا به بلوغ جنسی 
به شکل حیوانات خانگی 
همخوابگی با سگ و گربه

سم دارانی را کشاندی به تخت که مستحق 
شهروندی اند

به گونه های استخوانی ام دست کشیدی
لیسیدی جوانه های لبم

شلوارم که فرو رفته در باسنم
با اضافه های بادی مشمز 
جا مانده در فرو رفتگی ام

افتاده ای به جان زوزه ی سگی
که لیسمان میزند به وقت بی مادری

هم نفسم با اسبی 
پتیکو 
پتیکو 

سواری میگرد به وقت بی پدری
هم نوایم با گوسالیکه لیس میزند سینه هایم به 

وقت گرانی شیر
فرو ریخته ام

دیرگاهی است 
به صدای غریبی مبتالیم 

صداهای پاندای در گلویم نطفه بسته
خرس روسی با من در همخوابگی گرم میشود

شیهه میکشم در تنهایی خانه ای که فرو رفته 
در بطن چپم 

دارم تکثیر میشوم با سلول های بنیادی 
صدای من شیهه اسبی است که جامانده در 

کتیبه های باستان 
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ــر روی چشــم   ــرای لحظــه ای پشــت در ایســتاد  عینــک خــود را کمــی ب ب
جــا بجــا کــرد  و  دســتی  بــه کــت قهــوه ای رنــگ خــود  کشــید و ســعی 
ــای  ــتین ه ــر  آس ــه س ــی ب ــد. نگاه ــر برس ــه نظ ــر ب ــب ت ــی مرت ــرد کم ک
ــود کــه بعــد از  ــار ب خــاک گرفتــه و ریــش ریــش شــده انداخــت  اولیــن ب
مــدت هــا بــه فکــر ظاهــرش افتــاده بــود.   بــا خــود فکــر کــرد دیگــر وقــت 
خریــدن یــک کــت جدیــد اســت و بایــد کمــی بــه قیافــه خــود  هــم  بیشــتر 
برســد . و بجــای همــه  آن کتــاب هــا  کــه در طــول ایــن ســالیان خریــده 
ــدن  ــا دی ــت ب ــد. . آنوق ــه کن ــود توج ــر خ ــه ظاه ــتر  ب ــی بیش اســت   کم
لبــاس هــای شــیک و تمیــز احتــرام بیشــتری بــرای او  قاِئــل خواهنــد شــد 
ــا  یــک عمــل  جراحــی ســاده  حــل  ــد مشــکل چشــم هایــش  را ب .میتوان
ــه همیشــه موجــب  تمســخرش  ــی ک ــک قدیم ــن عین ــد و از دســت ای کن
در بیــن دیگــر همــکاران    مــی شــود  نیــز   خــاص شــود . دســت خــود 
را  بــه ســمت دســتگیره در بــرد. صــدای داد و فریــاد هــا  لحظــه بــه لحظــه 
بلنــد تــر مــی شــد  .دســتگیره در ســرمای زننــده ای را بــه ســر انگشــتانش 
ــز   ــرما را  لحظــه ای در پشــت خــود نی ــث شــد   س ــه باع ــرد ک ــل ک منتق
ــوی جــوراب  ــا ب ــرق  همــراه  ب ــوی ع ــن ســوی  در ب ــد . از ای احســاس کن
ــه در دل  از  ــد. همیش ــخیص بده ــت در کاس  تش ــی میتوانس ــه خوب را ب
ــرای او  در  ــذاب ب ــن ع ــی میکــرد و بزرگتری ــر عمیق ــو احســاس تنف ــن ب ای
لحظــه ورود بــه کاس درس همیــن بــوی نــا خوشــایند بــود. حتــی از عــذاب  
دیــدن قیافــه هــای وحشــی دانــش آمــوزان هــم بیشــتر بــود . در  دل آرزو  
کــرد کــه مــی توانســت  همــه چیــز را همیــن جــا رهــا کنــد  و بــه خانــه  و 
ســکوت دلچســب اتــاق  بــاز گــردد و بــه  بــوی خــوب کتــاب هــای مانــده 
در قفســه هــای خــاک گرفتــه  پنــاه ببــرد  و هیــج گاه دیگــر پــا  از خانــه 
بــه  بیــرون نگــذارد . و تمــام روز مشــغول بــه خوانــدن کتــاب هــا ی دوســت 
داشــتنی خــود بشــود.  در دل میدانســت کــه دانــش آمــوزان هــم عاقــه ای 
بــه او ندارنــد در نــگاه تــک تــک آنهــا تحقیــر را میتوانســت نســبت بــه خــود  
ببینــد. دوبــاره ســر و صــدای دانــش آمــوزان او را بــه خــود آورد. حــاال دیگــر 
صــدای تمــام حیوانــات را نیــز  از داخــل کاس مــی توانســت بشــنود  اکثــر 
وقــت هــا  حتــی بعــد از اینکــه وارد کاس میشــد ایــن صــدا هــا همچنــان 
ــی  ــود م ــگی  خ ــی همیش ــر صندل ــاوت ب ــی تف ــرد  او ب ــدا میک ــه پی ادام
نشســت کتــاب مربــوط بــه هــر مقطــع   را از کیــف چرمــی خــود  بیــرون 
ــازک   صفحــه مــورد نظــر را اعــام میکــرد  ــا صــدای ارام و ن میکشــید و ب
و بــا ســری رو بــه پاییــن شــروع بــه خوانــدن نوشــته هــا و یــاد داشــت هــا  
میکــرد. و آنهــا نیــز بــه فریــاد زدن هــا و خــراب کاری هــای همیشــگی خــود   
مشــغول مــی شــدند. گاهــی هــم ســواالت عجیبــی از او  میکردنــد کــه بــا 
هــر  پاســخ او  همگــی  شــروع بــه خندیــدن میکردنــد. بخاطــر همیــن هــر 
ســال کــه میگذشــت بیشــتر از درس دادن متنفــر میشــد. از  تکــرار هــزار 
ــاره  متــن هــا و نکتــه هــا احســاس تنفــر میکــرد. از قیافــه هــای دانــش  ب
ــدن  ــرای خندی ــه ای ب ــال نکت ــه دنب ــان کلمــات ب ــا در می ــه تنه ــوزان ک آم
بودنــد بیــزار بــود . از تماشــای در هــم لولیدنشــان در انتهــای کاس  حــس 
ــان و  ــد زب ــاره قواع ــد ب ــدن ص ــرد  . از خوان ــی ک ــدا م ــی پی ــار عجیب انزج
ــد  ــرای دانــش آمــوزان کــه مشــتاق بیــرون رفتــن بودن توضیــح دادنشــان ب
متنفــر بــود از تکــرار نــام شــاعران و نویســندگان بــرای آنهــا دلــش بــه درد 
مــی آمــد . چندیــن  بــار ســعی کــرده بــود کــه حتــی  شــعر  یــا داســتانی را 
کــه خــود نوشــته بــود را در کاس بخوانــد اماایــن کار تنهــا  باعــث  شــده 
بــود کــه بیشــتر بــه او بــه عنــوان  یــک آدم عجیــب نــگاه بشــود. یــک معلــم 

بــا تفکــرات  و ظاهــری عجیــب و غریــب کــه  گاهــی بــا آن
ــرای  ــم  ب ــه در ه ــک و قیاف ــراد  از پشــت عین ــه اف ــای  خــاص  ب ــگاه ه  ن
ــام داســتان هــا و افســانه هــا مــی شــد  ــد ن ــاد آور شــیاطین ب بچــه هــا  ی
. دســتگیره در را بــه ســمت پاییــن فشــار داد و بــا تــن خــود کمــی بــه در 
فشــار آورد همیــن کــه در بــاز شــد کاس بــه ســکوت  فــرو رفــت برایــش 
جالــب بــود اولیــن بــار بــود کــه بعــد از بــاز کــردن در همهمــه  هــا اینگونــه 
ســاکت مــی شــد. ســکوت بــرای لحظــه ای بســیار دلچســب شــد بــا خــود 
ــرده  ــی ب ــرای تغییــر پ ــه تصمیــم مــن  ب ــش آمــوزان هــم ب فکــر کــرد دان
انــد  و  شــاید او را بــا کســی دیگــر اشــتباه گرفتــه انــد. در نگاهشــان لبخنــد 
ــب  ــی را عق ــرار داد و کمــی صندل ــز ق ــر روی می ــف را ب ــود. کی ــوزی ب مرم
کشــید و ســپس بــر رویــش نشســت.همچنان از ســکوت کاس شــگفت زده 
بــود امــا بعضــی از آنهــا بــه آرامــی میخندیدنــد. ترســید کــه مبــادا  بــر روی 
ــب توجــه  ــه جل ــدون اینک ــی ب ــه آرام ــزی چســبانده باشــند ب ــی چی صندل
کنــد از جایــش برخاســت وبــه صندلــی نگاهــی کــرد چیــزی نبــود  تصمیــم 
گرفــت کــه آرام بــه ســمت انتهــای کاس بــرود بــوی گنــد عــرق باعــث شــد 
کمــی احســاس ســر درد کنــد پــس از مــدت هــا بــود کــه  تــا انتهــای کاس 
مــی رفــت احســاس پیــروزی عجیبــی در دل داشــت  بــه ماننــد  فاتحانــی  
ــد. ســکوت همجنــان  ــر ســرزمین هــای  ناشــناخته مــی گذارن ــای  ب کــه پ
ــن لذتــش را از  ــدم هــای خــود را مــی شــنید و ای ادامــه داشــت صــدای ق
ــوزان نگاهــی  ــش آم ــه دان ــر میکــرد ب ــن براب ــاد آورده  چندی ــح   ب ــن فت ای
ــه  ــان زد . ســپس تصمیــم گرفــت کــه ب ــه یکــی  از آن انداخــت لبخنــدی ب
ســمت میــز خــود برگــردد.   همیــن کــه بــه طــرف میــز برگشــت نگاهــش 
بــه تختــه ســیاه جلــب شــد. تصویــر مــردی بــر روی آن بــود بــا کتــی کــه 
ــزرگ  ــش ریــش شــده و شــکم ب ــود  و آســتین ری ــرای او تنــگ ب بســیار ب
ــر روی دمــاغ عقابــی   ــه حالــت خنــده داری ب و عینــک تــه اســتکانی کــه ب
ــود و از  ــه ب ــرار گرفت ــاخ شــیطانی  ق ــر ســرش دو ش ــود و ب ــه ب ــرار گرفت ق
پشــت او نیــز دمــی بیــرون زده بــود دســت هایــش ظریــف و زنانــه کشــیده 
شــده بــود  و در یکــی از دســت هایــش عصــای ســه شــاخه ای  قــرار داشــت 
ــه ســمت  ــد . ب ــون کشــیده شــده بودن ــش برجســته و ســرخ گ ــب های و ل
تابلــو رفــت تــا نقاشــی را پــاک کنــد. صــدای خنــده هــا حــاال دیگــر   بــه 
ــود  ــا چشــمهایش  بــه دنبــال  پاکــن ب ــاال تریــن حــد خــود رســیده بود.ب ب
امــا هرچــه گشــت اثــری پیــدا نکــرد . بــدون توجــه بــا ســر آســتین هایــش 
شــروع بــه پــاک کــردن نقاشــی کــرد. کار پــاک کــردن کــه تمــام شــد بــه 
ســمت دانــش آمــوزان برگشــت از نــوع همــه ســاکت شــده بودنــد و بــه او 
نــگاه مــی کردنــد . گویــا منتظــر فرمــان حملــه بودنــد. ناگهــان دســتی  از از 
میانــه  کاس بــه ســرعت  بــاال آمــد و تکــه گچــی بــه ســمت او پــرت کــرد. 
ــه ســمتش  ــود کــه ب پــس از برخــورد اولیــن گــچ ســیل تکــه هــای گــچ ب
روانــه شــد  بــه ســرعت بــه ســمت کیــف چرمــی اش رفــت و آن را روبــروی 
صــورت خــود نگــه داشــت و بــا صــدای ضعیــف و رنجــور تقاضــا کــرد کــه 
تمامــش کننــد. صــدای خنــده هــا و فریــاد هــا چنــان بلنــد بــود کــه صــدای 
ضجــه هــای او  دیگــر بــه گــوش کســی نمــی رســید و کســی هــم  متوجــه 

اشــک هــای  آقــای ...................  در پشــت عینــک تــه اســتکانیش نشــد.

1- ادبیــات، واکنشــی اســت بــه کنــش هــای 
طبیعــی و جبــری زمــان در بســتر زبــان. بازتاباننــده 
ــان و هــر آن چیــزی اســت  ــه، تخیــل و زب ی تجرب

ــرد. ــی گی ــرار م ــه در مســیر او ق ک
ــی )شــعر (  ــان ادب ــکاس، زب ــن انع ــه در ای آنچــه ک
را بــا شــیوه هــای رایــج بیانــی ) مکالمــه ( متمایــز 
مــی کنــد، بــی واســطه گــی اش بــه صــرف ایجــاد 
ارتبــاط اســت.زبان گفتــار یــا معیــار، زبانــی صرفــاً 
ــا،  ــته ه ــا، خواس ــی نیازه ــرای بازگوی ــی ب ارتباط
انتقــال پیــام و مفاهیــم اســت. منشــأ عقانــی دارد 
ــه  ــال آن ک ــت؛ ح ــاق« اس ــان اتف ــت »زب و در نهای
ــان«  ــاق زب ــا و »اتف ــه ه ــان ناگفت ــعر، زب ــان ش زب
اســت. آنچــه را کــه زبــان معیــار، تــوان بازگویــی آن 
ــا  ــد ام ــان مــی کن ــه شــیوه ی خــود بی ــدارد ب را ن
هدفــش انتقــال پیــام و ایجــاد ارتبــاط نیســت کــه 
در ایــن صــورت جایــگاه آن تنــزل مــی یابــد. زبــان 
شــعر، پیــام و اندیشــه نمــی دهــد، بــه اندیشــیدن 
ــر  ــا ه ــس ب ــر ک ــن، ه ــد. بنابرای ــی کن ــوت م دع
ــد کــه جســتجو  ــی یاب ــی آن چــه را در او م بضاعت
مــی کنــد یــا بــه عبارتــی بــه میــزان قــدرت درک و 

ــد. جســتجویش، مــی یاب
ــه  ــم، ب ــی بری ــام م ــی ن ــات بوم ــی از ادبی 2- وقت
بخشــی از هیــات کلــی ادبیــات در جغرافیایــی 
محــدود نظــر داریــم. ادبیاتــی بــا پیشــینه ی 
ــه  ــای برگرفت ــم و جغرافی ــی و اقلی تاریخی،فرهنگ

ــی  ــات بوم ــش خــاص خودش.ادبی ــا گوی ــان ی از زب
ــا مرکــزی، متکــی  ــات رســمی ی ــد ادبی ــز همانن نی
بــه عنصــر زبــان اســت و زبــان ادبیــات بــه واســطه 
ی کارکــردش، بیــان کننــده آن چیــزی اســت کــه 
دیــده یــا گفتــه نمــی شــود. بنابرایــن، زبــان شــعر 
بــه عنــوان ســر شــاخه ی مهــم ادبیــات، از بلنــدای 
خــود چیزهایــی را مــی بینــد و طــرح و بیــان مــی 
کنــد کــه بــی داشــت و مــدد آن نمــی تــوان دیــد 
و گفــت و ایــن بــا هنجارهــای زبــان معیــار مغایــرت 
دارد. اگــر بــرای زبــان ادبــی، کارکــردی روشــنگرانه 
ــوان  ــی ت ــل م ــیم، الاق ــل نباش ــرا قائ ــده گ و آین
ــه طــرح موضوعــات عصــر و زمــان  پذیرفــت کــه ب
ــن صــورت  ــر ای ــه در غی ــردازد؛ چــرا ک خــودش بپ
دچــار انجمــاد و زنــگار و تکــرار مــی شــود و تــوان 
ــز  ــد را نی ــی بین انعــکاس آنچــه را کــه هســت و م
نخواهــد داشــت و آدمیــان نیــز نمــی توانند خــود را 

ــنوند. ــد و بش ــران را در آن ببینن و دیگ
ــه پشــتوانه پیشــینه ی تاریخــی،  ــی ب ــات بوم ادبی
همــواره آبشــخور مهــم و مطمئنــی بــرای ســیرابی 
ادبیــات ملــی و جهانــی بــوده و هســت. فربــه گــی و 
غنــای ادبیــات هیــچ قــوم و ملتــی بــدون تأســی بــه 
ادبیــات بومــی میســر نخواهــد بــود.در ســده هــای 
گذشــته، غــرب بــرای بــرون رفــت از عقــب ماندگی، 
عــوام زدگــی و ایجــاد تحــرک و پویایــی، بــه مقابلــه 
تمــام عیــار بــا مظاهــر و عناصــر ســنت برخاســت و 

بــه مــدد مدرنیتــه، بــه نفــی وجــوه گوناگــون ســنت 
پرداختــه و بــا ارائــه تعاریــف تــازه، جهــان تــازه ای 
را بــا الگوهــای جدیــد بــه نمایــش گذاشــت. نتیجــه 
آن شــد کــه در بخــش هــای صنعتــی بــه توفیقاتــی 
ــا اکتشــافات و اختراعــات، شــکل  دســت یافــت و ب
ــز  ــی و نی ــری و فرهنگ ــای فک ــه ه ــی، ذائق زندگ

جهــان بینــی انســانها دچــار تغییــر گردیــد.
ــد  ــت تولی ــینی جه ــه ماش ــان ب ــه، انس ــه رفت رفت
ــه در  ــه ک ــد و آن چ ــل ش ــتر تبدی ــرف بیش و مص
ایــن میــان مغفــول مانــد، هویــت و سرشــت آدمــی 
بــود. ایــن موضــوع موجــب شــد تــا انســان ماشــین 
زده بــه خــود آیــد و هویــت از دســت رفتــه خــود را 
جســتجو کنــد. پدیــداری برخــی مکاتــب از جملــه 
اومانیســم، محصــول ایــن بازنگــری و نگــرش اســت.
در چنیــن شــرایطی، بخشــی از ایــن جســتجو، مــی 
ــن امــر  ــرد کــه ای بایســت در گذشــته صــورت پذی
بــا ذات مدرنیســم مغایــرت داشــت؛ بنابرایــن، بــرای 
حــل ایــن مســأله، وضعیــت تــازه ای بــه نام »پســت 
مدرنیســم« پــا بــه میــدان گذاشــت و بــی آنکــه از 
ــه جــای گــذارد  ــازه ای ب ــرام ت ــا م خــود مکتــب ی
ــرای  ــأ ب ــرد، صرف ــرار گی ــینی ق ــور جانش و در مح
ــور  ــر، در مح ــور الیتغی ــا و ام ــت ه شکســت قطعی
همنشــینی، بــا نگرشــی تعاملــی بــه تلفیــق عناصــر 
و دســت آوردهــای کارآ و قابــل ارجــاع در گذشــته 
ــون  ــای اکن ــاخصه ه ــا ش ــق آن ب ــب و تلفی و ترکی

پرداخــت. بــه نوعــی، پســامدرن، در ایــن بازتعریــف، 
تلطیــف و تلفیــق ســنت و مدرنیتــه را شــامل        
مــی شــود. نشــانه گیــری اصلــی پســامدرن، قطعیت 
هــا ی مدرنیتــه، کان روایــت هــا و تقــدس گرایــی 

ســنت اســت.
پســامدرن مــی خواهــد بگویــد کــه: هیــچ چیــزی 

همــه چیــز نیســت!
پســامدرن- برخــاف مدرنیتــه- در برخــورد بــا 
ــد، از  ــی آی ــر م ــل ب ــام تعام ــی، در مق ــات بوم ادبی
ظرفیــت هــای پیــدا و پنهــان آن بهــره مــی جویــد 
ــدگاری خــود از آن  اســتفاده  مــی کنــد. و  در مان
ادبیــات بومــی، تــا زمانــی مــی توانــد در ایــن 
وضعیــت )پســامدرن ( دوام آورد کــه وامــداری خــود 
را از اِلمــان هــا و ســنت هــای قطعــی شــده و غیــر 
قابــل ارجــاع، کنــار بگــذارد؛ در گــردش طبیعی این  
جریــان بــه چرخــش در آیــد و از زوایــای متفــاوت 
امــا از چشــم خــود بــه جهــان پیرامــون بنگرد.نمونه 
ایــن رویکــرد در ادبیــات بومــی را مــی تــوان در آثــار 
نیمــا ســراغ گرفــت.در یــک نــگاه کلــی، نیمــا بجای 
اینکــه در بســتر شــعر، مــا را بــه گذشــته پرتــاب و 
متوقــف کنــد، عناصــر گذشــته را در زندگــی اکنــون 
جــاری ســاخت. ایــن چیــزي اســت کــه مــی تــوان 
از آن بــه عنــوان گرانیــگاه شــعر پســت مــدرن امروز 
ایــران یــاد کــرد کــه بومــی ســرایان و حتــا شــاعران 

پیشــرو کمتــر بــه آن توجــه نشــان مــی دهنــد.

ولی اهلل پاشا 
 شاعر و روزنامه نگار

 مسعود یوسفی 

تعامل و تقابل ادبیات بومی و پسامدرن
یک قطعه بی نام

1
ــرش  ــاعردر ب ــی گیرد....ش ــم م ــه درخت ــی ک کم
ــتفاده  ــی اس ــازی قالب ــه س ــگرد جمل ــاز ازش آغ
کــرده ومــی گویــد کمــی کــه درختــم مــی گیــرد.
ــای  ــد معن ــان فاق ــتور زب ــه را در دس ــن جمل ای
ــوان  ــی ت ــزاره خاکســتری م ــک گ ــا ی مســتقل ی
بــه حســاب آورد جملــه وافــی بــه مقصــود خاصــی 
نیســت امــا قالــب اصلــی و هنجــار متــداول 
ــارت  ــا عب ــاس ب ــوان در قی ــارت را مــی ت ــن عب ای
مثا«کمــی کــه بــه تــو رومــی دهم...یا،کمــی کــه 
گریــه ام مــی گیرد...و....بــه قالــب بــرد ودرخــال 
شــعر به خواســت شــاعر نزدیکتــر شــد..بنابر براین 
حضــور درخــت بــه مثابــه عنصرنمادیــن اجتماعی 
بــه عــاوه صفــت مبهــم« کمــی« در پیش آزاســم 
را بایــد خــروج از نــرم دســتورزبانی دانســت وفعــل 
ــت. ــی گرف ــدی پ ــرش بع ــد در ب ــن را بای گرفت
نشــانگان در بــرش بعــد تبــر وآمپوتاســیون اســت.
ــه حکــم اضمــار درتشــبیه وحضــور  ــن ب ــا برای بن
ضمیرمیــم، در،درختــم،personification ایجادشــده 
ومجــازا درخــت بــه هیــات انســان در آمــده اســت.
بنابرایــن شــباهت قطــع شــاخه هــای درخــت هــم 
در مشــابهت قطــع اعضــاء بیمــاران دیابتــی نیــز در 
ــا یــک تشــبیه مرکــب مــارا  composed کلمــات ت

ــت  ــا براع ــعر ب ــن ش ــود..لذا ای ــی ش ــون م رهنم
اســتهال قدرتمنــد آغازشــده اســت!

ــی  ــیون ب ــن امپوتاس ــی ریشــه درخــت در ای گوی
ــوب  ــد..از چ ــس کن ــا درد راح ــی ماندت ــد م گزن
چــوب هــای صــاف شــده مــی تــوان تصــور خــال 
ــا  گونــه را داشــت ونیــز تجســم کتــک خــوردن ب
ــم  ــعار خان ــی در اش ــه آن افزود...گاه ــوب را ب چ
موالخــواه بــه کلماتــی خشــن برمــی خوریــم کــه 

طبــع وطعمشــان بــرای شــعر نامایــم و زبر اســت.
مثــل متخلخل..امــا آنجا که ســخن از دردوســوزش 
ناشــی ازتبــر بــه میــان اســت شــاید بتوانیــم بــه 
توجیــه متخلخــل نیــز نایــل شــویم....واژه انتهــا که 
ــدا باشــد در مجــاورت درخــت  ــا پی ــد ن ــی توان م
خواننــده را تــا مــرز اســطوره نیــز پیــش مــی بــرد.
در عبــارت مخیلــه خیــال متخلخل...بــا آنکه شــعر 
بــه شــکل افقــی رقــم خــورده امــا هنــوز  شــاعر 
ناخــود آگاه در بنــد اســتفاده از واج هــای الم و خ 
بــرای ایجــاد یــک elitration عمــدی اســت. شــاخه 
نبــات از دهــان شــاعر در حالــی کــه رنگــش پریده 
حــل مــی شــود.حرف اضافــه« از »در تعلیــق بیــن 
دو معنــای نبــات وحــل شــدنش کمــک کــرده و 
ــه هرترتیــب در ایجادیــک اســتعاره موثــر واقــع  ب
شــده اســت...دربرش بعــدی جنــگل آمــازون 
ــدن اعضــا درخــت در فضــای  ــر و بری وصــدای تب
ثانــوی درخــت کارســاز اســت شــاعر بــرآن اســت 
تــا بــا بــه کار گیــری آمــازون بــه شــعرش توســع 
ــاختن  ــا س ــه ت ــتری بدهداگرچ ــی بیش جغرافیای
ــه  ــوار وتخت ــر نرود..ال ــی فرات ــض بوم ــک تعری ی
ــای شــعردر مجــاورت زخــم  ــا وهیمــه ه ــاره ه پ
ــم زده  ــعر رق ــرای ش ــن ب ــتری زهرآگی بستر،بس
اســت....پنجره پنجــره، در شــعر بــا چــوب و 
درخــت در تناســب قطعــی وبــا مشــبک دل 
درســازوکار ثانــوی نظــر شاعراســت وقتــی از تــن 
او بیــرون مــی زنــد!!آه آتشــنا ک مثــل جنــگل ابــر 
بــا ضخامــت ترکیــب کامــا توصیفــی را دراختیــار 
ــر  ــی قــوی ت خواننــده نهــاده وایــن توصیــف زمان
مــی نمایــد کــه شــاعر آن رابــه فیبرهــا الی دندان 
تشــبیه کــرده باشد.شــیروانی تبــار وهویت انســانی 
بــه خــود گرفتــه ودراختیــار وجــود، شــاعر مایــل 

اســت کــه از او پوســت بکشــد.گویی مقصــر ایــن 
ــی شــود  ــه درخــت متحمــل م ــب ک همــه مصای
ــودن  ــام ب ــا ب ــاالی ســر ی شــیروانی است.شــاید ب

ــوده باشــد.. شــیروانی از نظرشــاعر دورنب
دســتی از درخــت بــرای ســاختن بناهایــی و 
دســت دیگــرش تختــه ســیاه مــی شــود اما شــاعر 
هردوصــورت رابــه وجــه منفــی آورده چراکــه بنــا 
ویــران اســت وچهــر تختــه ســیاه خــط خطــی....
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بــه نجــوای موریانــه هنــوز ســقفم چوبــی اســت....
ــعی  ــه س ــت ک ــدی اس ــاعر هنرمن ــن شعرش درای
ــا آوردن واژگانــی مثل:دکوپاژ..کلوزآپ..نگاتیو  داردب
وفلــش بــه عرصــه ســینما وعکاســی ورود کنــد.

ــی،مثا از  ــمی ونمایش ــه ای تجس ــتارت صحن اس
یــک پــان ســینمایی بــا جرجــر صــدای موریانــه 
ــه  ــری ســخن ب ــقفی چوبی..ســپس از کبوت در س
ــرد. ــی پ ــاعر را م ــز ش ــه مغ ــد ک ــی آی ــان م می
ممکــن اســت فعــل در وجــه متعــدی هــم باشــد 
ومــی پرانــد را تداعــی کنــد امــا حوصلــه خــود را 
نیــز از جنــس ماکیانــی! دانســته کــه زود ســرمی 
ــه وجــه الزم اســت..عقل وزکاوت  ــرد ب رود..مــی پ
ــه  ــد ک ــی بین ــی م ــن در دندان ــور نمادی ــه ط را ب
هیــچ مــاده ای قــادر بــه پــر کــردن آن نیســت...
جیــوه فلــزی کــه در دمــای معمولــی مایــع ولغزان 
وفراراســت وشــاعر بــا آن طرحــی مــی ریــزد کــه 
زحمــت هــای پشــت شیشــه را تعریضــی علنــی 

داشــته باشــد..
ــی را  ــد پنهان ــه مقاص ــه آب وآیین ــه ب او در توصی
گوشــزد  مــی کنــد و راه بهتــر را در شــفافیت آب 

وآیینــه وزاللیــت مــی دانــد.

ــه  ــوان ب ــد بت ــارت بع ــلفی در عب ــاید از واژه س ش
تلفــن همــراه وکاربــری هایــش اشــاره ای داشــت...
زمانــی کــه یــک ســوم چهــره ســایه خــورده باشــد 
وتیــره مانــده باشــد..کلوز آپ نیــز از واژگان ســینما 
ــه  ــس از فاصل ــه عک ــی ک ــت زمان ــی اس وعکاس
ــر  ــزاء تصوی ــا اج ــود ت ــی ش ــه م ــک گرفت نزدی
درشــت وشــفاف تــر بشود...انتســاب کلــوز آپ بــه 
چشــم مــی توانــد تداعــی شــاتر دوربیــن عکاســی 
ــک زدن  ــن پل ــم..اما ای ــک زدن چش ــا پل ــد ی باش
مــی توانــد یــک پاســخ ضمنــی  بــه محرکــی یــا 
ــد... ــی کن ــته وتداع ــم در برداش ــتی را ه درخواس

ایــن بخــش شــعررا بــه منزله یــک پان ســینمایی 
ــورد  ــی خ ــت م ــم وکاک ــی آوری ــاب م ــه حس ب
ــردان و..... ــش و کارگ ــهرت و نق ــام.. ش ــامل ن ش
هریســان فــورد هنرپیشــه ی هالیــوودی مهمترین 
ــی آن  ــوده ودر پ ــتارگان ب ــگ س ــش در جن نقش
جانتــان کرامتــی هــم از بازیگــران ســینما...با ایــن 
ارجاعــات بــرون متنــی ونشــانه هــای پــی در پــی 
ســینمایی،به نظــر مــی رســد کــه شــاعر ســعی در 
رســاندن مخاطــب بــه یــک چالــش مفاخــره انگیز 

دارد.
آنجاکــه شــاعر مهمیــز مــی خــورد بــه اول صــف 
برمــی گــردد و دارکوبــی همچنــان مغــزش را 
ــطر  ــه س ــک ب ــاش ب ــک ف ــه وبای ــانه گرفت نش
ــه اصطــاح علــم بدیــع ردالمطلعــی  نخســتین وب
بــه نجــوای موریانــه بــه ســقف چوبــی دارد وشــاید 
روشــن تــرش بشــود ســر درگیــر وپــر دردســری 
کــه موردهجــوم دســته جمعــی موریانــه هــا 

ــت..ت اس
از درگاه احدیــت  و فیــق روزافــزون شــاعر را 

خواســتارم...

تحلیلی از دو شعر خانم دکتر رویا موالخواه
ایوب کیانی

»صدا را که از تن درآوردی«                
 نگاهی به مجموعه شعر از

 رنج اشیاء 
یداله شهرجو

»از رنــج اشــیاء« مجموعــه شــعر »نگیــن فرهــود« از 
ــت  ــاری اس ــال ج ــده در س ــاپ ش ــای چ مجموعه ه
مجموعــه ای کــه در همــان ابتــدا بــا خوانــدن عنــوان 
و دیــدن تصویــر جلــدش، انتظــار روایــت شــاعرانه ای 
ــکل  ــن ش ــذرد در ذه ــان می گ ــه در اطرافم از آنچ
می گیــرد، امــا تــورق ایــن مجموعــه و مــرور حتــی 
همــان چنــد شــعر ابتدایــی کتــاب ایــن ذهنیــت را 
ــد چــه اینکــه اگــر روایتــی هــم شــکل  پــس می زن
گرفتــه اســت. تطابقــی بــا قواعــد ســاده و دم دســتی 
ــود  ــا وج ــود ب ــن فره ــعرهای نگی ــرور ش ــدارد م ن
تناســب آنچــه از عنــوان کتابــش برمی آیــد روایتــی 
ســلیس از جریــان قواعــد دنیــای پیرامونــی اوســت 
ــل و  ــی منفع ــی، روایت ــی از معناآفرین ــا عمق ــا ب اّم
صرفــاً گــذرا نیســت حتــی تأمــل دقیق تــر بــه عنوان 
کتــاب ایــن موضــوع را بــرای مــا واگشــایی می کنــد. 
انتخــاب واژه »اشــیاء« بــه تنهایــی می توانــد بیانگــر 
دنیــای پیرامونــی مــا و آنچــه در اطرافمــان وجــود و 
جریــان دارد باشــد امــا وقتــی ترکیــب »از رنــج« بــه 

ــان  ــه جه ــاعر ب ــگاه ش ــق ن ــود عم ــه می ش آن اضاف
پیرامونــش شــکل می گیــرد نگاهــی کــه بــه وضــوح 
معناآفرینــی را هــدف می گیــرد: در قوطی هــای 
ــرده/ و  ــان م ــا ماهی ــای ب ــت می خورم ه کنســرو/ غل
ســرم را فــرو کــرده ام در گــوش زمیــن/ کــه بچرخــد 
ســمت صــدا/ ســمت نمی گــذارد بخوابــم ایــن صــدا 

... )ص7(
ــن  ــن ای ــعر آغازی ــاه از ش ــده کوت ــن بری ــرور همی م
ــه  ــه گرچ ــت ک ــب اس ــن مطل ــد ای ــه مؤی مجموع
ــن دارد  ــه در ذه ــی آنچ ــود عین ــاز نم ــاعر در آغ ش
ــه ترســیم می کشــد امــا آنچــه در ادامــه شــکل  را ب
ــاعر  ــه ش ــت ک ــه اس ــق یافت ــی عم ــرد معنای می گی
ــه مخاطــب  ــا عبــور از صافــی ذهــن خــود آن را ب ب

عرضــه می کنــد. 
اشــیا  رنــج  از  مجموعــه  در  زبــان  شــکل گیری 
متناســب بــا معنــا پیــش رفتــه اســت معنــا در ایــن 
ــان  ــه زب ــه ک ــت همان گون ــده نیس ــه پیچی مجموع
ــوان  ــع می ت ــد. در واق ــرم می نمای ــلیس و خوش ف س
ــی از  ــان در شــعر تکه های ــن جری ــردوی ای ــت ه گف
ــت،  ــه ظراف ــه ب ــا در تناســبی ک ــد ت ــازل یکدیگرن پ
شــاعر آنهــا را رقــم زده، بــه مخاطــب عرضــه گــردد: 
ودیــدم شــهر/ روی زانوانــش افتــاده/ گیــج/ بــه خــون 
تــو خیــره ..../ و البتــه مــرگ/ مرده هایــش را زمیــن 
ــود  ــرای خ ــردد/ ب ــه برگ ــدام توک ــذارد/ از ان نمی گ

ــی شــده/ ... )ص47(  ــرد کامل م
تناســب شــکل گرفتــه در شــعرهای نگیــن فرهــود 
ــه  ــت ک ــا، دارای ویژگی هاس ــان و معن ــوزه زب در ح

در ادامــه ایــن مجــال بــه ان هــا اشــاره خواهــد شــد. 
زبــان فرهــود در شــعرهایش یــک زبــان روایــی 
ــعرها گفتگومحــور  ــب ش ــه در غال ــی ک اســت روایت
ــن  ــو در مت ــر گفتگ ــوی دیگ ــر س ــی اگ ــت حت اس
ــاش/ در  ــن ب ــا آواز م ــد: بی ــتتر باش ــان و مس پنه
رنــج ایــن خــون/ در رنــج ایــن زیبایــی / زیبایــی ات 
ــد  ــل می کن ــه بغ ــی ات را چگون ــه .../ آه .../ زیبای ک
درخــت/ .... )ص22( یــا در ایــن شــعر: کــه صدایــت 
ــن  ــه از ت ــدا را ک ــل/ ص ــاق عم ــتی در ات را جاگذاش
ــت/ ....  ــت روی تخ ــه/  ریخ ــه/ کلم درآوردی/  کلم

)ص32(
 در نمونه هایــی از ایــن دســت، شــخص دیگــر 
گفتگــو حضــورش بافاصلــه و آشــکار نیســت بلکــه 
حضــورش بــا فاصلــه و گاهــی پنهــان اســت اّمــا در 
ــت، چارچــوب  ــه روای ــًا آشــکار اســت ک شــعر کام

ــد.  ــال می کن ــو را دنب ــک گفتگ ی
مرجــع ضمایــر در شــعرهای ایــن مجموعــه خطــی 
اســت یعنــی در ســطر اتفــاق می افتــد روایــت 
شــاعر این گونــه نیســت کــه در طــول یــک شــعر بــا 
ضمیــری از یــک منبــع دنبــال شــود مرجــع ضمائــر 
بطــور مرتــب میــان ســطرها و در طــول شــعر جابجــا 
می شــوند و همیــن مســئله چندصدایــی  را بــه شــعر 
عرضــه می کنــد: شــعر 24 کتــاب بــا مرجــع ضمیــر 
ــا  ــعر ب ــه ش ــود در میان ــاز می ش ــخص آغ ــوم ش س
ضمیــر متکلــم وحــده یــا اول شــخص ادامــه می یابــد 
ــد.  ــان می یاب ــا ضمیــر دوم شــخص مخاطــب پای و ب
یــا در ایــن شــعر کــه بــا مرجــع ضمیــر متکلــم آغــاز 

می شــود: تــن از پوســت بکشــم بیــرون/ فــرو روم در 
ــر ســوم شــخص  ــا ضمی ــاه .../ )ص44(  ب شــیره گی
ادامــه می یابــد: زن/ زیبایــی اش حــرف می زنــد/ 
ــع  ــا مرج ــر ب ــعر، ضمی ــه ش ... )ص44(   و در میان
دوم شــخص روایت کننــده اســت: پاهایــت/ اســطوره 

جفــت ماینــد .... )ص45(
شــعرهای نگیــن فرهــود در ایــن مجموعــه بیــش از 
ــی از زنانگــی باشــد روایــت و  اینکــه روایــت و بازتاب
ــد  ــی می توان ــه زنانگ ــت ک ــی اس ــی از زندگ بازتاب
بخــش اندکــی از ان باشــد از همیــن رو شــعاع دیــد 
شــاعر پهنــه وســیع تری را بنــام زندگــی بازتــاب داده 
اســت و در ایــن بازتــاب گاهــی زن اســت:  نشــد .../ 
ــه داری/ هرشــب/ شــمرده می شــد/ خــودش  زن خان
ــادی/  ــد ش ــم نیای ــم/ ک ــد غ ــم نیای ــت/ ک ــا دق ب
... )ص29(  و گاهــی مــادر اســت: و پســرم/ کــه 
ــی  ــت/ ... )ص29(  و گاه ــدان بنشس ــا ب ــی/ ب زندگ
ــرای تردیــد: راه می افتــم/ در طــول  درنگــی اســت ب
جهــان/  تــا بفهمــم/ انگشــت/ کجــای گلــدان/ بیــن 

گل/ جامانــده ...)ص28(
و گاهــی فرزنــد اســت:  بگــو نشســته ای/ گلویــت را 
ــد/  ــه شــکافته بودن ــه رج ک ــی/ رج ب ــه می باف ماهران

.... )ص34(
ــه  ــاعر در مجموع ــدام ش ــای م ــی نقش آفرینی ه توال
از رنــج اشــیاء، روایــت جــاری از یــک زندگــی اســت. 
ــواز  ــا چشــم اندازی کــه وســیع و چشــم  ن زندگــی ب
اســت بــرای نگیــن فرهــود در ادامــه شــاعرانگی اش 

ــن دارم.  ــش از ای ــی بی آرزوی موفقیت های
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عارف معلمی

)مکث طوفان( 

كوچه 
پناه می آورد به خانه ام

قفسه ی سینه اش در طوفان
مبل

 زير اضطراب آب می شود 
هنگام  مکث طوفان

ساعت به وقت اين پرسش
 كوچه 

چرا چرا الله زار روی استینت سبز است ؟
در كمد لباسم هر روز 

جنگ های جهانی تکرار می شود
 انگشتم هنوز 

 نیامده از روی ماشه
+++

بوی فشنگ می دهد رفتار دنیا
كوچه

 سومین تابوت بی لوال در پرچم است
وطنم  را از اتاق بازجويی بیرون بیاوريد

وطن
شاعری رو به درياست 

به رگ های ادبی شاعر دست نزنید
پايین جهان را انگشت می زنم

 نمیخواهم باز
 ساعتم را كوک كنم با بمب ساعتی تان

و شب طاقباز بیافتد وسط اتوبان
به حد كافي قطار های شهربازي

 رد شدند از لوله ی تفنگ
نارنجک های شما 

تنها كندوي عسل بود متعلق به ملکه
ملکه های بدون میم

نقطه های باالی تاريخ را ساختند
نقطه های پايین تاريخ  چشمان ما بود 

پايین به شدت همیشه
در آخرين نقطه ی تاريخ 

كسوف كرده خورشید به دنبال نگاهی
همیشه كلماتی معترض ايستاده اند

با خشاب هايی پر از زندگی
وقتی عقربه ها 

چشمانمان را زير گرفتند
 پرسیديم پرچم ما چه رنگی ست؟ 

و تنها خیابانی رد شد از حافظه ی ما
خیابان

كرواتی كه گره زديم بر گردن وطن

سه شعر از سمیرانیک نوروزی

1

خودنويسی با جوهِر صلح
 

- آغوشت را باز نکن بهشت همین جاست!
- من پرستاری كه سوگند ياد كرده ام

آغوش باز كنم
خون تو از رگبرگهای پیراهنم فوران 

میکند
 محکم تر در آغوشم می فشارمت                  

و آراِم آرام از يادم میبرم
 فرياد برادرانم را ماشه ی تو كشید.                     

 - جنگ
عاشق شدن به مرز های بیگانهاست !  

اسارت چه طعمی دارد وقتی شکنجه گاهت 
آغوش پرستاری زيباست  

به كودكی بی انديش 
كه فردا 

 حرفهای مرا برای پرستاری  
و حرفهای مادرش را  

برای سربازی بیگانه ترجمه می كند.
 

2 

سه وضعیت از من
 

وضعیت شماره يک

 چايم با مرض قند سرد میشود
تف و لعنت برای پرستاري میفرستم

كه پاهايم را با خود برد
از روي تخت بیمارستان

براي پاهايم فاتحه میخوانم
 

وضعیت شماره دو

براي دزدي كه به خیابان میزند
خانه اي هست

در خیابان ايستاده ام
خانه ام نام كوچکم را بهیاد نمیآورد

تنها يادم مانده
دنیا بر مدار صفر درجه میچرخد

زمین كمربند ٌشلي بهنام استوا به تن دارد
به آيینه فراموش كردم بگويم

رنگ آبي پلکهايم را پُررنگ كند
يا رنگ قهوه اي لبانم را كمرنگ 

وضعیت شماره سه 

اين يک وضعیِت تکرار شونده است
بر تخت بیمارستان نشسته اي

و فراموش كردهاي
پاهاي قلمه زدهات
ديگر جوانه نمیزند

3 
 

صدای زندگی

انگشت های تا كرده ام را
در كشوی كمد جا میگذارم

هرجای خانه سهمی از من دارد
پوست سفیدم را روی تخت میکشم

چاقو دست بريده ام را میشويد
بر شیر ظرفشويی میآويزد

آيینه چپ چپ نگاهم میکند
خانه با من كنار آمده

چاقو با دستهايم
تابلوی روی ديوار را كج می كنم
میخواهم گلداِن بلوِر در تصوير

نقش زمین شود
تا صدای زندگی
با من كنار بیايد

الدن ثابت قدم

كسی میرفت و نمی رفت
لباس ها 
ملحفه ها

 بی بند و بار
 بر سِر هر پشت بامی بودند

تلخ ترين حقیقِت اين فصل ها،
فاصله بود؛

كه می افتاد
 به جاِن دوستت دارم ها...

با هر قدم 
انگشت هايم كم می شدند 

موزايیک ،
كوچه، 

 خیابان ها،

بايد از اول بشمرم
حاال كه تنها 

يک صدا مانده از تو
كه نه می تواند  پنجره را باز كند 

و نه حتی دستانم را بگیرد....

محمد توکلی کوشا

دريا
آكواريومی بزرگتراست

برای ماهی ای كه
 راه و رسم آزادی را نمی داند

گاهی خیال می كنم
زمین گلوله ی كاموايی است

كه سلطانی مقتدر
برای بازی گربه اش

آفريده اش
و ما موش های سرگردانی هستیم

در جوب های خیابان های لندن
مراببوس

در همین كوچه های تنگ وتاريک
مراببوس

نگذار داغی اين چای
زبانم را بسوزاند

مریم ذوالفقاری

كاش می شد اسلحه را زمین بگذار م
موهايم را زير باران شانه كنم

پوتین هايم  را میان كوه جا بگذارم
تاولهای كهنه پوست بیندازند

خزه ها جای گلوله ها را پر كنند
ومن 

با ماهیها
عاشق شوم

*مجموعه زنی متولد زمین

پویان بارانی

در عبور از جزاير النگرهانس 
چهارراه ممنوعه را گز می كنم

و تمام تن در قرق گوشت
كوبیده سیخ می كند

هوای مرگ در رگ های سیاه خواب
سرنگون باور ها

آی باورها باور/ها
تو باورم شدی 

كه خون زرد در رگ های لنفاوی سفت می شود
و سکته می زنی ای كلمه
به من مديونی يا من به تو

اصلن چه فرق می كند من در تمام تو 
كالغ پر

سلفی گرفته ام
از كلگه تا آب لشگر

كا حبیب اهلل خوب میداند كه باران می بارد

»پراكنش«

زير چترهای سفید سینه ات 
قايم می شوم 

تا مبادا  به -سانسور  شوندم در فکر ،
آن ايادی در كار  گند زدن به همه 

چیز ،
آنجا كه تو هم كشیده می شوی 

خواه ناخواه 
به قعر همواره ی دلهره و زجر  

 همراه من.
اين در -رفتن های  به سبک كالسیُک 

جا -خالی  دادن  و
 اليی - كشیدن های پیاپی  

 هم از آن است روی 
كه نزنند ردمان را

نزنند از روی هوا زاغ مان را با چوب 
سیاه بر سر ،

كه بعداً
آتويی شود  آن َقَدر جر بدهند،  

بکشند،
بیرون بزند از قفامان زبان 
و -كه  حتی چشم هامان 

از كاسه ی سر  برون 
يا بدوزند فرياد هامان هرچه محکم تر 

در دهان.
الزم است آيا 

برای اشاره ای از مختصر، 
به جنس سفیُد   تحريم كننده های نرم 
اين َقَدر نقب بزنیم به نقب ، چاه به چاه 

لقمه بچرخانیم  از َدوِر سر 
كه آخر    موش در راه اش بخزد

 به سوراخ با سر ؟
برای همین بود  به نظر 

آن جوانک پای ثابت منبرها 
كه حاال  دل بسته به باربی -زنی تركه ای

در-به-در  می گردد  
به دنبال حتی اسید سولفوريک 

كه پاک كند 
برندينگ  حک شده بر پیشا نی اش،

عجله دارد   با اعصابی به شدت خراب 
كه هر طور شده   بی درنگ 

بپرد سر اصل مطلب   يک- راست
بی هیچ حاشیه ای ،

يعنی به تمامی در معنا   اين جناب 
عاشق نارنگی شده است در يک كالم .

به نظر می رسد 
جز به كج 

هیچ راهی از مستقیم 
نمی رسد به مقصد از -با -در  رفتن در 

راست 
كه سیبل هامان در مقابل 

سه بعدی اند در توهم 
می گذرد   هرچه گلوله ی از شلیک 

درآن 
بی -كه برجای بگذرد اثری برخود 

كه ببینیم خورده ايم  به هدف يا نه ،
كه ادراک مان  ديگر 

چفت نمی شود بر هرچه واقع  ،هرگز ،
به قول  سوفسطايیان  گويا ، 

كه هیچ چیزمان به هیچ چیزمان
 نمی خواند  به سبک مظفرالدين شاه ،

كه سقراط 
»هدر داد آن عمر گرامی را «)1(

سركشید يک -سر  شوكران، 
بیهوده گذاشت جان اش را 

بر سر حقايق سرا پا كذب محض
 در جدل.

متکلم های وحده پر كرده اند گوش ها 
از مدح

آن َقَدر گريه كرده ايم  بی جهت 
كه اشکی نمانده بريزيم  به پای  هم ،

برای آن انبوه های متراكم 
در قايق های آب -كش از سوراخ 

سوار بر موج های تند مديترانه 
در راه سرزمین موعود )2(

بیچاره آن مردان  سرگردان در اعماِق  
مبهم توهم  

هرچه می بافند 
لوله می كنند  آن طرف تر 

سیاه -جامگاِن طوسی به سبک 
»دوچه« در طوس

به راستی كسی هست آيا
به اين »آنجلس نووس پل كله « بگويد

بال نزن، تند نرو ،اين همه تند
بگردان و بپا صورت ات را 

آن پیش تر 
كاشته اند  تورهای  به -وفور  از لیزر  

درهوا هم ؟
گفت يکی :

مر  می شود  در خیال هم
سبز شود  يک عالمه مین 

آماده ی تركیدن  در برابرت  از ضد 
نفر ؟

گفت :
همان جناب كه لم داده ، كج كرده ُكَله 

آتاری به دست   
وصل شده ، آن باال ،به مغز همه در فضا 

از مجاز
عزم  كرده جزم    بپاشاند از هم  تا محو 

با فشار دادن دكمه ای 
همه پشه های مزاحم را 

خرَفسَتران را )4( از روی صفحه ی 
تلويزيون 

در ُكرتِکس مغز .
حاال كه دور -و- زمانه عوض شده 

اين طور ، افتاده  غلط در َدور
ماهم  مافیايی بزنیم به رسِم  

اوانگارديسم
ِمن-بعِد آن آقای مونوپولی

در جلسه ی متکلم وحده
كه  رتبه ی سوم داد  به خودش 

ما-بعِد نیما و شاملو در شعر !
حیف كه بود 

در گفِت مجتبی ويسی،دير  در خیلی
دوست داشتم ، بودُم 

می پريدم جفت -پايی 
وسط حرف های اش ...می..

پس،  از همین حاال  به دنیای وارونگی
 در پراكنش خوش آمديد 

 دنیای لباس های سخت تنگ 
بر تن های به شدت دو-ايکس الرج
و شلوارهای گشاد برای پاهای موفو،

به دنیای خیال های پرت وپال
خیال های از دم 

طابق النعل بالنعل، با مهمالت 
درمبطالت

دنیای قالب كردن هندوانه های فطیر ِ
رنگ شده به مشتری هاِی 

تماما عیار در ويار 
دنیای اجناس ِ  به مفت هم نمی ارزد ِ 

چینی
ولو  شده در پیاده رو های شوش و 

خنازيل
يا كه  دم -به -دم فرياد می پراكنند

به هر سو
وانت های  سیار  از پشت بلندگو

در كوچه -پس-كوچه های الهیه و 
نیاوران

و علی الحساب 
بین خودمان بماند  نیز ،،

دنیای دال های بی مدلول شعرهای
پلی كپیستی شمس و شهريار  
در واژه های فی البداهه مجانی 
رها شده در گوش های مجانی ،

....حاال هم اگر مخالفید 
كف بزنید 

 ورنه داعش هست
 برای كمی با سرتان ور رفتن به وقت 

نیاز
...آخ خدای من  

بروم آبی به سر و صورتم بزنم .

عدنان خلعتی
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ویســواوا شیمبورســکا، شــاعر لهســتانی، در یکــی از 
شــعرهای اســم و رســم دارش ماهیــِت تخیــل شــاعرانه را 
 Jouissance – بازیگوشــانه بــه چالــش می کشــد. عنــوان آن
- نــه بــه هنــر شــاعری بلکــه بــه شــادی نوشــتار اشــاره 
ــن شــعر  ــت. ای ــن فعالی ــِق خــود ای ــذت عمی ــه ل دارد، ب
ــرح  ــمندی ط ــا هوش ــی را ب ــش های اساس ــی پرس برخ
ــر  ــی را ب ــاعر حروف ــه ش ــی ک ــاره ی زمان ــد، درب می کن
صفحــه ی ســفید می نــگارد و هــر چــه در آن مقطــع رخ 
می دهــد. شــعری اســت غــرق در رابطــه ی بیــن کلمــات 
و پدیده هــا، و روشــن کننــده ی چندوچــوِن ســاخِت 

شــاعرانه:

چرا این گوزِن نوشتن میان بیشه ی نوشتن 
می پلکد؟

برای نوشیدن آِب نوشتن از چشمه ای
که پوزه ی نرم اش را بر سطح آن تکثیر می کند؟
چرا سرش را، این ماده گوزن، بلند می کند؛ آیا 

چیزی شنیده است؟
بر روی چهار پای باریک ایستاده، قرض گرفته از 

واقعیت،
گوش هایش را زیر سرانگشت های من می خاراند.
ساکت... حتی واژه اش هم به روی صفحه ی کاغذ 

خش خش می کند
و شاخ و برگ هایی را، برآمده از واژه ی »بیشه«،

از هم سوا می کند.

کمین کرده، آماده اند برای خیز برداشتن بر 
صفحه ی خالی

حرف هایی مهیا برای کار شر
پنجه های جمله هایی چنان پیرو

که ممکن نیست بگذارند گوزن بگریزد.

هر قطره ی جوهر شکارچی دارد، در حد کافی
با چشمانی تنگ کرده پشت مگسک شان

مترصد حمله با خودکار مّورب در هر زمان،
محاصره ی گوزن، و آهسته نشانه گرفتن با 

تفنگ هایشان.

یادشان رفته که اینجا هیچ چیز واقعی نیست
قوانینی دیگر حاکم است: سیاه بر سفید؛

پلک های چشم تا وقتی من بگویم باز خواهد ماند
و آنها، با خواسته ی من، به ریزهایی ابدی تبدیل 

می گردند
گلوله ها همه، وسط هوا، متوقف خواهند ماند.

بی اذِن من هیچ اتفاقی نخواهد افتاد
بی رحمت من برگی بر زمین نخواهد افتاد

یک تیغه ی علف هم خم نخواهد شد، زیر سِم 
کوچِک نقطه ی آخر.

پس جهانی هم هست که مطلق 
بر سرنوشت آن من حکم برانم؟

زمانش که با رشته ی نشانه ها به هم بپیوندم؟
هستی اش که جاودان به فرمانم باشد؟

شادی نوشتار.
قدرت ماندگاری.
انتقام دسِت فانی.

مضمــون شــعر بــا مؤلفــی آغــاز می شــود کــه دارد 
ــع،  ــد؛ درواق ــا می باف ــد معم ــه می نویس ــر آن چ ــر س ب
ــرار  ــار تک ــطر اول دوب ــه در س ــتن« ک ــر واژه ی »نوش ب
ــن  ــرا ای ــود: »چ ــال می ش ــار اعم ــداری فش ــود مق می ش
گــوزِن نوشــتن میــان بیشــه ی نوشــتن می پلکــد؟« ایــن 
ــه یــک پرســش بالغــی بلکــه معضلــی اساســی اســت  ن
ــا واکاوی آن آغــاز می کنــد. بیانگــر  کــه شــعر کارش را ب
ــت،  ــرهم کردنی نیس ــی س ــعر موضوع ــه ش ــت ک آن اس
ســاختاری کــه پیشــاپیش روی تمــام آن فکــر و کار شــده 
باشــد، بلکــه فراینــدی زنــده و در جریــان اســت از کنــش 
گــوش کــردن و آفرینــش. چــرا ایــن گــوزن خیالــی بــه 
محــض وصــف شــدن انــگار جــان می گیــرد و در بیشــه ای 
بــه همــان انــدازه خیالــی بــه جنبــش درمی آیــد؟ و بــه 
کجــا مــی رود؟ شــاعر تــا گوزنــی را در بیشــه جــا می دهد 
بایــد بتوانــد بــه پرسشــی دربــاره ی انگیــزه ی ایــن کارش 
ــل متوجــه می شــود  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــز پاســخ بده نی
کــه گــوزن را دارد بــه لــب آبــی می بــرد )بــه طــرف آِب 
نوشــتنی، البتــه(، و می بینــد کــه گــوزن ســرش را بلنــد 
ــت  ــا، درس ــار پ ــتاده روی چه ــرس؟(، ایس ــد )از ت می کن
ماننــد گوزنــی واقعــی کــه خــود مؤلــف دیــده باشــد )این 
ــد(.  ــرض گرفته ان ــت ق ــال، از واقعی ــر ح ــه ه ــا را، ب پاه
شــاعر جهانــی را می بینــد کــه دارد بــر صفحــه ی کاغــذ 
جــان می گیــرد، انــگار در حالتــی ســینمایی. بــه محــض 
آن کــه او واژه ی »ســاکت« را می نویســد خــود ایــن واژه 
ــک  ــن ی ــد )ای ــه خش خــش می افت ــگار روی صفحــه ب ان
ــی  ــر فلســفی اســت( و شــاخ و برگ های ــازه ی دلپذی ناس
را از هــم ســوا می کنــد )ایــن ســطر عمــل جــدا شــدن 
ــه«  ــه ی »بیش ــه از دل کلم ــد( ک ــازی می کن را مشابه س
ــعر  ــق ش ــد خل ــف از فراین ــن مؤل ــد. ای ــر آورده ان ــر ب س
ــه  ــه از کار ک ــر مرحل ــت. او در ه ــده اس ــگفت آم در ش
ــدل  ــی ب ــای واقع ــه پدیده ه ــد و ب ــا جــان می گیرن واژه ه

ــد.  ــرت می افت ــه حی ــوند ب می ش
او در ضمــن، در برابــر ایــن فراینــد فروتــن اســت: نیــک 
ــیوه ای  ــه ش ــت ب ــن اس ــا ممک ــه حرف ه ــت ک آگاه اس
خطــا، در صورت بنــدی خطــا، کنــار هــم بنشــینند. چــه 
راحــت اســت بــرای او غلط گویــی، غلط نمایــی، تــا بدیــن 
ترتیــب گوزنــش را بــه دام بینــدازد، و ناخواســته خــودش 
را نیــز. در یــک قطــره جوهــر )ایــن مؤلــف قدیمی مســلک 
هنــوز بــا دســت می نویســد( چنیــن می نمایــد کــه 
ــه مقهــور کــردن  ــادر ب ــرادی وجــود داشــته باشــند ق اف

ــه  ــت ک ــک آگاه اس ــوزن او. نی ــردن گ ــود ک ــاعر و ناب ش
کلمــات را می تــوان بــا بدخواهــی بــه کار گرفــت، ضمــن 
ــی و  ــای سیاس ــرض نیروه ــز از تع ــر نی ــق اث ــه خال آن ک
ــود  ــه خ ــد، چراک ــت. او می دان ــان نیس ــی در ام تاریخ
نیــز، بــه شــهادت تاریــخ، بــه چشــم خــود دیــده اســت 
ــم از تعــرض شمشــیر در امــان نبــوده اســت. در  کــه قل
ــرد – ــود می گی ــه خ ــل ب ــی از تمثی ــعر ته رنگ ــا ش اینج

ــاع  ــی بی دف ــاره ی گوزن ــن- درب ــر و نمادی ــی کلی ت حالت
چنیــن  شــکارچیان،  ایــن  بدخــواه.  شــکارچیانی  و 
می نمایــد، کــه در همــه حــال مترصــد بــه دام انداختــن 

شکارشــان هســتند.
امــا ایــن مؤلــف محجــوب در بنــد چهــارم اظهــار می کنــد 
کــه امــر تألیــف –یعنــی نظارتــی کامــل و جویــس وار- را 
بــر امــر خلــق ارجــح می شــمارد. در اینجــا، برخــالف آن 
بــه اصطــالح »زندگــی واقعــی«، قوانیــن هنــر حکمفرمــا 
ــه  ــوان ب ــد را می ت ــر زمانمن ــرو ام ــن قلم ــت. در ای اس
تعلیــق درآورد و نظمــی دیگــر از زمــان را مســتقر کــرد. 
یــک بــار هــم شــده، می تــوان گلوله هــا را متوقــف کــرد. 
ــعر  ــد. ش ــه می یابن ــاره، غلب ــدان، به یکب ــت و وج معرف

ــان. ــر زم ــدگار می شــود در براب ــر مان ــی ام غنای
شــاعر در بنــد ماقبــل آخــر گامــی بــه عقــب برمــی دارد 
تــا ســه ســؤال مطــرح کنــد، چــه دربــاره ی ایــن شــعر و 
چــه خــوِد ژانــِر شــعر. پرســش هایی راجــع بــه وضعیــِت 
ــد  ــد بدان ــده. او می خواه ــق ش ــِر خل ــناختی اث هستی ش
ــی  ــود دارد، زمان ــی وج ــن جهان ــا به راســتی چنی ــه آی ک
ــد،  ــد بده ــم پیون ــه ه ــانه ها« ب ــته ی نش ــا رش ــه »ب ک
هســتی ای کــه تمــام و کمــال بــه مهــار خــود درآورد. بــه 
دیــده ی او مؤلــف قلمرویــی را خلــق می کنــد تــا قوانیــن 
خــود را بــر آن اعمــال کنــد و اثــر هنــری در درون خــود 

ــد. ــی درمی آی ــورت جهان ــه ص ب
ــه گانه  ــادی س ــعر برابرنه ــر ش ــطر آخ ــه س ــاعر در س ش
ــدگاری./  ــدرت مان ــتار./ ق ــادی نوش ــد: »ش ــاد می کن ایج
انتقــام دســِت فانــی.« نکتــه ی بســیار نظرگیــر در 
ــدرت و  ــه ق ــی از شــادی ب ــی و پیاپ ــر ناگهان اینجــا تغیی
ســپس بــه انتقــام اســت. عمــل نوشــتن در ایــن حالــت 
ــبعیت  ــه س ــد علی ــراض درمی آی ــی اعت ــورت نوع ــه ص ب
ــری انتقــام  ــه ی فناپذی ــِر زمــان. شــاعر از مقول چاره ناپذی
ــه  ــر آن چ ــد و ه ــت می ده ــقاوت را شکس ــرد، ش می گی
ــر  ــه مــدد تأمــل در ام ــد نجــات می دهــد، ب را کــه بتوان
ــش  ــد کار آفرین ــر رون ــن ب ــه یافت ــر و احاط تأمل ناپذی
خــود. شــادی نوشــتار در برابــر ایــن معرفــت تلــخ قــرار 
ــن جهــان، بیــرون  می گیــرد کــه چــه بســیار از امــور ای
از مــدار کار هنــری، از عهــده و مهــار خــارج اســت. ایــن 
ــتن  ــان برداش ــودای از می ــه س ــعر ک ــر ش ــت آن هن اس

ــان را دارد. زم
 

چه گونــه  را  »شــعر  چــاپ  زیــر  کتــاب  از 
بخوانیــم«، نوشــته ی ادوارد هــرش، شــاعر و 

منتقــد آمریکایــی، نشــر مرواریــد *

ترجمه:
 مجتبی ویسی

1

بعد از جدایی

چنان وسیع بذر عشق ام را افشانده  بودم
که هرکجا که باشد او را خواهد یافت

شب ها او را از خواب خواهد پراند
 و در هوای باز او را به بر خواهد کشید

سایه ام را بر سرش خواهم انداخت
و با میل آن را پر و بالی خواهم  داد

که روزهنگام ابری شود
و شب هنگام حفره ای از آتش.

2

بریده ام از عشق 
همچون پرنده ای که پاییز 

به سمت جنوب پرواز می کند 
پرنده ای چابک و مصمم 

که طلب شادی از دیگری نمی کند 
پرنــده ای شــاد از فراموشــی تمــام رنج هــا و آالم 

یل  پر آ
پیش از آنکه از عشق بریده باشم 

از عشق دست کشیده ام 
موزیک گوش می دهم 

اما اگر بازگردد 
و با چشم های نافذش به من خیره شود 

ــم  ــر خواه ــه خاط ــد و ب ــم پری ــواب خواه از خ
ــتم. ــوقم هس ــن از آن معش ــه م آورد ک

3

بهار بود که استفان مرا بوسید
رابین در پاییز

اما کالین
فقط نگاه ام می کرد

 هیچ وقت مرا نبوسید.

بوسه ی استفان از سر شوخی بود
بوسه ی رابین در پی بازی گم شد

اما بوسه ای در چشم های کالین هست 
کــه تمــام اوقــات شــبانه روز مــرا  دنبــال 

. می کنــد
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سه شعر از 
روناک فرجی

1

َمرد ُمرد
زیِر سیگار 

در بالکن تنهایی اش...
زن ُمرد

در رختخواب دو نفره خالی

در دِل مرد
گیالس های گس

در دل زن
هسته های تُف شده

به عزرائیل خبر دهید
ما را تشییع کند

2

اینگونه ُمردن،
لرزیدن،

فروریختن،
مرا ترساند...

کودکی در بطن مادری مرده
پیرمردی با "رانکوچوخه" پرت در گوری ماسیده

و داماد می َدفد مویه های "بوکه بارانه"...
تصاویر لکه های دیواری ترك خورده است
و منم که زیر آوار چشمانت دفن می شوم

به موهایت ستاره می بافم
تا شب کنارت بَِخَمد

و مشِت دشنامت در جیبهای مندرست بَِچَمد،
آه، شبیه هیچ چیز نبود

جز انفجاری در ناکازاکی...

3

تانک ها را خاموش کنید
کودکی با جراحت پدرش، خوابیده...

و با تفنگ های تکه پاره،
قلبی اتمی در سینه مادر کار گذاشته...

خشاب چشمهایتان را خالی کنید!
اینک زنی

با عریانی سوخته اش
از کنار جنگ می گذرد،

و معشوقش
دوِر موهایش،

سیم خاردار می پیچد!

خشاب چشمهایتان را خالی کنید...

ترجمه شعـر شعــر

شادی نوشتار*
ادوارد هرش

پرتقال )الُبرتُقالة(
1

عشق مانند پرتقال پوستم را می کند. 
شبانه سینه ام را می شکافد؛

و در آن شراب و گندم و چراغ روغنی 
می گذارد؛

و ]شگفتا که[ من به یاد نمی آورم که کشته 
شدم؛ 

و به یاد نمی آورم که خونم ریخته شد؛
و ]حتی[ به یاد نمی آورم که چیزی دیده 

باشم.

1
ُرني الحبُّ کالُبْرتَُقالِة.. یُقشِّ

یفتُح في اللیل صدري،
ویترُك فیه:

نبیذاً، وَقمحًا، وقندیَل زیْت
ُر أنّي انَْذبَحُت وال أتذکَّ

ُر أنّي نََزفُت وال أتذکَّ
ُر أنّي رأیْت.. وال أتذکَّ

2
عشق مرا همچون ابر پراکنده می کند.

زادگاهم را حذف می کند.
سالیان تحصیل را حذف می کند.

اقامتم را لغو می کند. دیانتم را لغو می کند. 
ازدواج، طالق، شهود و دادگاه ها را لغو 

می کند.
گذرنامه ام را می گیرد؛

و غباِر ]قومیت و[ قبیلگی را به تمامی از من 
می شوید؛  

و مرا در تابعیت ماه قرار می دهد.

2

یُبعثرني الحبُّ مثل السحابِة،
یُلغي مکاَن الوالدِة،

یُلغي سنیَن الدراسِة،
یُلغي اإلقامَة، یُلغي الدیانَة،

یُلغي الزواَج، الطالَق ، الشهوَد ، 
المحاکَم..

یسحُب منِّي جواَز الَسَفْر..
ویغسُل کلَّ ُغبار القبیلِة عنِّي

ویجعلني..
من رعایا الَقَمْر..

3
عشقت آب و هوای شهر را دگرگون می کند.

شِب شهر را دگرگون می کند:
خیابان ها از نور و روشنی، در زیر نم نِم باران، 

مثل ]زمان[ عید می شوند.  
میدان ها بسیار سحرانگیز می شوند.

کبوتران کلیساها شروع می کنند به سرودن 
شعر.

در کافه های ساحلی، عشق، بی پرواتر و 
طوالنی تر می شود؛

و دکه های روزنامه فروشی، 
هنگامی که می بینند تو با پالتوی زمستانی 

به سِر قرار می آیی، لبخند می زنند...  
آیا همزمانِی آمدِن تو با بارش باران، تصادفی 

است؟

3
ِك طقَس المدینِة، لیَل المدینِة، یُغیُِّر ُحبُّ

تغدو الشوارُع عیداً من الضوء تحت َرذاذ 
الَمَطْر

وتغدو المیادیُن أکثَر سحرا
ویغدو حماُم الکنائس یکتُب ِشْعرا

ویغدو الهوی في مقاهي الرصیف
أشدَّ حماسًا، وأطوَل عمرا..

وتضحُك أکشاُك بیع الجرائِد حین 
تراِك..

تجیئیَن بالمعطِف الَشَتويِّ إلی الموعد 
المنتظْر..

فهل صدفٌة أن یکوَن زمانُِك
مرتبطًا بزماِن الَمَطر؟..

4
عشق چیزهایی به من می آ موزد که 

نمی دانستم.
غیب را برایم آشکار می کند، معجزه ها 

می  آورد. 
دِر خانه ام را بازمی کند و به درون می آید،

همان گونه که شعر می آید
همان گونه که نیایش می آید؛

و مرا مثل عطر مگنولیا در تمام جهات 
پراکنده می کند؛

و برایم شرح می دهد که چگونه رودها روان 
می شوند؛

چگونه گندمزاران ]در وزش باد[ مواج 
می شوند؛

چگونه بلبالن و چکاوکان آواز می خوانند.

آنگاه سخن]گفتن به شیوه ی[ کهن را از من 
می گیرد؛

و مرا به تمام زبان ها می نویسد. 

4
یُعلِّمني الحبُّ ما لسُت أعلْم،

یکشُف لي الغیَب، یجترُح المعجزاْت
ویفتُح بابي ویدُخْل..

مثَل دخول القصیدة،
مثَل دخول الصالْة..

وینثرني کعبیر المانولیا بکلِّ الجهاْت
ویشرُح لي کیف تجري الجداوُل،

کیف تموُج السنابُل،
کیف تُغنِّي البالبُل والُقبَّراْت

ویأخُذ مني الکالَم القدیَم،
ویکُتُبني بجمیع اللُّغاْت..

5
عشق نصف تخت خوابم را می گیرد؛

و نصف خوراکم را
و نصف شرابم را؛

و بندرها و دریاها را از من می دزد.
کشتی را از من می دزدد.

مثل خروس، روی ملحفه  ها نوك می زند.
روی گنبد مسجدها فریاد می زند.

پشت بام کلیسا ها فریاد می زند.
]و[ تمام زنان شهر را بیدار می کند.

5
یقاسمني الحبُّ نصَف سریري..

ونصَف طعامي،
ونصَف نبیذي،

ویسرق منِّي الموانَئ والبحَر،
یسرُق منِّي السفیَنْه

وینُقُر کالدیِك وجَه الَشَراِشف،
یصرُخ فوق قباب المساجِد..

یصرُخ فوَق سطوح الکنائس..
یوقُظ کلَّ نساِء المدیَنْه..

6
عشق به من یاد می دهد که 

چگونه اشعار مثل آبرنگ می شوند.
]و[ نوشتن با یاسمین چگونه است؛

و خواندن چشمان تو چگونه نواختِن زیبای 
ساِز »ماندولین« می  شود.

]آنگاه عشق[ دستم را می گیرد و شهرهایی 
را نشانم می دهد که

پستان های زیبایان آن جا از مس است؛
و بدن هاشان مزارع قهوه؛

و چشمانشان آواِز دلنشین فالمینگو…
و هنگامی که می گویم: »خسته شدم.«

ردایش را زیر سرم می گذارد؛
و هر قدر میسر باشد از سوره ی »صابرین« 

برایم می خواند.

6
یعلمني الحبُّ کیف تکوُن القصائُد مائیََّة 

اللوِن،
کیف تکوُن الکتابُة بالیاسمیْن..

وکیف تکوُن قراءُة عینیْك..
َعْزفًا جمیاًل علی المانُْدولیْن

ویأخذني من یدي.. ویُریني بالداً
نهوُد جمیالتها من نحاٍس..

.. وأجساُدُهنَّ مزارُع بٍُنّ
وأعُیُنُهنَّ غناُء فالمنکو حزیْن

وحیَن أقوُل: تعبُت
یمدَّ عباءتَُه تحت رأسي

َر من سورِة الصابریْن ویقرأ لي ما تیسَّ

7
عشق، هنگام خواب مثل یک پیشگو به 

سراغم می آید؛
و باالی سرم هاللی درخشان رسم می کند؛ 

و دو کبوتر.

می گوید: سخن بگو!
اشکم روان می شود و نمی توانم سخن بگویم.

می گوید: درد بکش!
در پاسخ می گویم: مگر در سینه ام جز 

استخوان چیزی باقی مانده؟ 
می گوید: بیاموز!

می گویم: ای سرورم و شفاعتگرم!
من پنجاه سال است که

فعل »عشق« را صرف می کنم،
اما در تمام درس هایم رد شدم؛

نه از جنگ ها سودی بردم
و نه از صلح.

7
یفاجئني الحبُّ مثَل الُنُبوءة حین أناْم

ویرسُم فوق جبیني
هالالً مضیئًا، وزوَج َحَماْم

یقوُل: تکلَّْم!!
فتجري دموعي، وال أستطیُع الکالْم

یقول: تألمَّ ْ!! 
أجیُب: وهل ظلَّ في الصدر غیُر العظاْم

یقوُل: تََعلَّْم!!
أجاوب: یا سیدي وشفیعي

أنا منُذ خمسیَن عامًا
أحاوُل تصریَف فعل الغراْم

ولکنني في دروسي جمیعًا رسبُت
فال في الحروب ربحُت..

وال في السالْم.. 

ِك...و الَبِقیَُّة  منبع: )من دیوان: اُِحبُّ
تَأتی، ص 176-169)الکتاب الثانی عشر 
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خبــر

ــه  ــور ب ــه منظ ــت: ب ــاه گف ــهردار کرمانش ش
حداقــل رســاندن پرونــده هــای ارســالی بــه 
کمیســیون مــاده 100 شــورای معمــاری در 
شــهرداری کرمانشــاه تشــکیل مــی شــود. 

ــط  ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
عمومــی و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
کرمانشــاه، دکتــر ســعید طلوعــی در نشســت 
هــم اندیشــی بــا انبــوه ســازان و ســازندگان 
مســکن کرمانشــاه کــه عصر امــروز )23 دی( 
در تــاالر شــهر شــهرداری برگزارشــد، بابیــان 
پرتالطمــی  دوران  شهرکرمانشــاه  اینکــه 
ــر  ــت س ــته پش ــای گذش ــه ه ــی ده را ط
ــه ســالها  ــرد: شــهری ک ــار ک گذاشــته، اظه
ــون  ــوده اکن ســپردفاعی و امنیتــی کشــور ب
ــی،  ــای عمران ــهری، کاره ــر ش ــر منظ از نظ
خدمــات شــهری و ترافیــک وضعیــت خوبــی 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ک ــدارد و آنگون ن

نشــده اســت. 
وی افــزود: بخشــی از مشــکالت کنونــی 
ــی توجهــی هــا  شــهر کرمانشــاه ناشــی از ب
و بخشــی دیگــر نیــز بــه علــت ناامیــدی هــا 
و غفلــت خــود مــا از تحــول و زیبایــی هــای 

ــوده اســت.   شــهرمان ب
ــان اینکــه  ــه بابی شــهردار کرمانشــاه در ادام
ــادی  ــای زی ــف ه ــاه ضع ــهرداری کرمانش ش
دارد، گفــت: ازجملــه مشــکالتی کــه در 
شــهرداری کرمانشــاه بســیار نمــود دارد، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــازها اس ــاخت و س ــث س بح
ــا فعالیــن در  ــی ب ــه تعامل ــد ب حــل آنهــا بای

ــیم.  ــوزه برس ــن ح ای
سیســتمی  بــرای  ریــزی  برنامــه  از  وی 
هــای  پرونــده  کــردن  )الکترونیکــی( 
شهرســازی شــهرداری کرمانشــاه خبــرداد و 
گفــت: در اولیــن نشســتی کــه طــی هفتــه 
اخیــر بــا شــهرداران مناطــق کرمانشــاه 
داشــتم ایــن مســئله را مطــرح کردیــم کــه 

ــت.  ــرار گرف ــز ق ــب نی ــورد تصوی م
از  انتقــاد  بــا  دکتــر طلوعــی همچنیــن 
پروانــه  صــدور  فرآینــد  بــود  طوالنــی 
ســاخت و ســازها در کرمانشــاه عنــوان کــرد: 
بخشــی از ایــن فرآینــد طوالنــی مربــوط بــه 
ــتگاه  ــد از دس ــه بای ــت ک ــتعالماتی اس اس
ــذا  ــود، ل ــه ش ــان گرفت ــات رس ــای خدم ه
ــه  ــا ب ــتیم ت ــازوکاری هس ــاد س ــی ایج درپ
منظــور تســهیل در رونــد ســاخت و ســازها، 
اســتعالمات اضافــی را حــذف کنیــم و از 
ــک  ــدای کار ی ــان ابت ــر در هم ــوی دیگ س
ــا  ــم ت ــاز بدهی ــوه س ــه انب ــه ب ــش پروان پی
ــه   ــه  نقش ــون تهی ــات همچ ــای مقدم کاره
ــا ضوابــط و مقــررات شــهرداری را  مطابــق ب

ــد.  ــام ده انج
ــه  ــه ب ــر باتوج ــوی دیگ ــه داد: از س وی ادام
ــات  ــده تخلف ــادی از پرون ــش زی ــه بخ اینک
مــاده  کمیســیون  بــه  ســاز  و  ســاخت 
ــن  ــی ای ــود، درپ ــی ش ــاع داده م 100 ارج
هســتیم تــا بــا تشــکیل شــورای معمــاری در 

شــهرداری تخلفــات کوچــک درحــد 20 تــا 
ــم و  ــرح کنی ــورا مط ــن ش ــر را در ای 40 مت
ــاده    ــه کمیســیون م ــا ب ــال آنه ــع از ارس مان

ــویم.  100 ش
ــن در  ــد: همچنی ــر ش ــئول متذک ــن مس ای
نظــر دادیــم برنامــه ســالم ســازی را در 
تــا  کنیــم  پیــاده  کرمانشــاه  شــهرداری 
کارکنــان ایــن نهــاد چشــم طمــع بــه جیــب 
هیچکــدام از انبــوه ســازان و ســازندگان 

ــند.  ــته باش ــکن نداش مس
البتــه انتظــار داریــم فعالیــن ایــن حــوزه نیــز 
ــات   ــا تخلف ــات م ــه اقدام ــل مجموع در مقاب

در ســاخت و ســازها را متوقــف کننــد. 
شــهردار کرمانشــاه همچنیــن بابیــان اینکــه 
ــاخت و  ــوزه س ــکالت ح ــد از مش 50 درص
ــور  ــاط کش ــام نق ــاه در تم ــاز در کرمانش س
ــهرداری  ــا در ش ــت: م ــود دارد، گف ــم وج ه
ــاخت و  ــد س ــهیل در رون ــا تس ــاه ب کرمانش
ــرای فعالیــن ایــن  ســاز هــا مــی خواهیــم ب
ــت  ــا فعالی ــم ت ــزه کنی ــاد انگی ــوزه ایج ح
ــت  ــکالت باف ــل مش ــمت ح ــه س ــد و ب کنن

ــم.  ــهر بروی ــوده ش فرس
وی در ادامــه درخصــوص وضعیــت ســاخت 
و ســاز در بافــت فرســوده کرمانشــاه اظهــار 
کــرد: متاســفانه میــراث فرهنگــی کرمانشــاه 
ــار از بافــت فرســوده کرمانشــاه را  600 هکت
تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه دو بنــای تاریخــی 
در ایــن حــوزه قــرار دارد را جــزو طــرح 
ــع از ســاخت و ســاز  ــرارداده و مان ــراث ق می
ــد  ــه بای ــی ک ــده، درحال ــت ش ــن باف در ای
ــود را  ــی خ ــای تاریخ ــم بناه ــعاع و حری ش
ــای  ــاختمان ه ــرای س ــد و ب ــخص کن مش
ــا  ــن دو بن ــاورت ای ــه در مج ــوده ای ک فرس

ــرد.  ــر بگی ــی در نظ ــز امتیازات ــتند نی هس
مشــکالت  ایــن  کــرد:  اضافــه  طلوعــی 
میــراث  ســوی  از  کــه  غیرکارشناســی 
کرمانشــاه  فرســوده  بافــت  در  فرهنگــی 
ــن  ــود، درای ــع ش ــد مرتف ــده بای ــاد ش ایج
ــازمان  ــس س ــا رئی ــده ب ــه آین ــتا هفت راس
میــراث فرهنگــی کشــور مالقــات مــی کنــم 
ــم  ــرح خواه ــا مط ــئله را درآنج ــن مس و ای

ــرد. ک
وی یادآورشــد: بازســازی بافــت فرســوده 
ــهر  ــیمای ش ــی س ــر زیبای ــالوه ب ــهر ع ش
کمــک خواهــد کــرد تــا در زمــان بحــران هــا 
مشــکالت و آســیب هــای کمتــری ببینیــم. 
ــان اینکــه  ــه بابی شــهردار کرمانشــاه در ادام
ســاخت و ســاز از جملــه حــوزه هایــی اســت 
کــه همــواره بــرای فعالیــن آن ســودآور 
ــا  ــازار مســکن گاه ــد ب ــت: هرچن ــوده، گف ب
ــود،  ــی ش ــود م ــار رک ــاناتی دارد و دچ نوس
امــا همیشــه بــه اوج خــود بــاز مــی گــردد. 
شــهرداری  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  وی 
کرمانشــاه و انبــوه ســازان مســکن در ســایه 
ــاد  ــهر را آب ــد ش ــی توانن ــم م ــاد به ه اعتم

ــد. کنن

جلســات  ادامــه  در  کرمانشــاه  شــهردار 
خــود بــا انبوهســازان شــهر در مناطــق 
بــا تأکیــد  3، 5، 7 و 8 طــی ســخنانی 
ــه  ــی هرچ ــش آفرین ــذاری و نق ــر تأثیرگ ب
ــاز در  ــاخت وس ــت س ــن صنع ــتر فعالی بیش
پیشــرفت شــهر گفــت: مقــررات و آیــن 
نامــه هــای ســاخت وســاز در مدیریــت 
ــدت  ــه در م ــت ک ــی اس ــه صورت ــهری ب ش
زمــان کوتاهــی درحــال تغییــر وتحــول 
ــاتی  ــن جلس ــزاری چنی ــود و برگ ــی ش م
ــت  ــکالت و محدودی ــع مش ــتای رف در راس
هایــی کــه بــر ســر راه انبــوه ســازان وجــود 
دارد بــرای ایجــاد تعامــل و حمایــت بیشــتر 
ــش  ــد نق ــی توان ــاز م ــت ســاخت و س صنع

ــد. ــته باش ــزایی داش بس
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  الملــل 
افــزود:  ســعیدطلوعی  دکتــر  کرمانشــاه، 

ــا  ــترک ب ــات مش ــه جلس ــر اینک ــالوه ب ع
انجمــن انبــوه ســازان و ســازندگان مســکن 
ــورت  ــات بص ــن جلس ــود ای ــی ش برگزارم
چهــره بــه چهــره نیــز درمناطــق هشــتگانه 
در حــال برگــزاری اســت و قطعــا ایــن 
جلســات باعــث تعامــل و همــکاری بیشــتر 
و تقویــت بخشــی از اقتصــاد شــهر خواهــد 
شــد.وی بــا بیــان اینکــه بــرای رشــد 
ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــهر و افزای ــاد ش اقتص
ــزی  ــه ری ــالش و برنام ــد ت ــهروندان بای ش
ــگیری از  ــرای پیش ــرد: ب ــح ک ــم، تصری کنی
ــی  ــد غیرمنطق ــی از رش ــای ناش ــیب ه آس
منطقــی،  و  اســتراتژیک  رویکــردی  بــا 
بهتریــن فرصــت هــای رشــد و ارتقــای 
ــد  ــم و رش ــم آوری ــاه را فراه ــهر کرمانش ش
هوشــمند و متعادلــی بــرای آن رقــم بزنیــم 
شــهری  رفــاه  از  شــهروندان  کلیــه  تــا 

شــوند. بهره منــد 

شهردار کرمانشاه :

پرونده های ارسالی به 
کمیسیون ماده ۱۰۰ را به 

حداقل می رسانیم

نشست شهردار کرمانشاه با انبوه سازان

  مدیــر کل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــره کارت  کرمانشــاه از صــدور بیــش از11 هــزار و 401  فق

ــر داد. ــتان خب ــافر در اس ــش کاال و مس ــمند در بخ هوش
ــی اداره  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
ــاه  ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل ونق ــداری وحم کل راه
مهنــدس فریبــرز کرمــی از تمدیــد 16  هــزار و   973 
کارت تــردد مســافر و صــدور11  هــزار و401   فقــره کارت 
هوشــمند در بخــش کاال ومســافر خبــر داد و اظهــار داشــت 
اقداماتــی نظیــر: نظــارت برعملکــرد شــرکت هــا ومؤسســات 
ــن بررســی،اعالم نظــر  ــل و همچنی مســافربری وحمــل ونق
وتکمیــل مــدارک متقاضیــان تأســیس شــرکت هــای 

ــرار دارد.  ــتورکار ق ــاری در دس ــافربری و ب مس
وی افــزود: اجــرای طــرح نظرســنجی  و بررســی رســیدگی 
بــه پیشــنهادات وشــکوایه هــای واصلــه در امــور جابجایــی 
مســافر وکاال، اجــرای ضوابــط بخشــنامه هــا و دســتورالعمل 
هــای ابالغــی و نظــارت بــر حســن اجــرای آن هــا نیــز طبــق 

روال همیشــگی انجــام شــده اســت.
مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان 
ــرل عرضــه  ــک درصددکنت ــده نزدی کرمانشــاه گفــت: درآین
خدمــات حمــل ونقــل مســافر وچــاپ وتوزیــع تراکــت هــای 
ــا  ــتیم ت ــع آن هس ــافر وتوزی ــوق مس ــانی حق ــالع رس اط
بتوانیــم خدمــات باکیفیــت تــری بــه مســافران ارائــه دهیــم.

66  شــرکت  وی همچنیــن از تمدیدپروانــه فعالیــت 
ــر داد و  ــتان خب ــال در ســطح اس ــافربری فع ومؤسســه مس
افــزود: از اول ســال جــاری تاکنــون نیــز 500 مــورد بازدیــد 
ــر عملکــرد شــرکت هــا و مؤسســات  ــه منظــور نظــارت ب ب

ــده اســت. ــام ش ــافر انج ــل مس ــل ونق حم
ــان عنــوان داشــت: در طــی مــدت   مهنــدس کرمــی درپای
ــی  ــش جابجای ــدگان بخ ــت رانن ــوه فعالی ــر نح ــده ب ذکرش
ــه تعــداد 354    مســافران بازدیدهــای دوره ای و دروازه ای ب
ــورد  ــده و همچنیــن بربیــش از 600 م ــه عمــل آم ــورد ب م

ــه اســت. ــاوگان نظــارت صــورت گرفت ن

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
از تدویــن برنامــه توســعه و کشــت آفتابگــردان روغنــی در 

ســطح 1000 هکتــار در اســتان کرمانشــاه خبــر داد.
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان 
ــین  ــر سیدافش ــاه، دکت ــتان کرمانش ــاورزی اس ــاد کش جه
صفــوی بــا بیــان مطلــب فــوق افــزود: در راســتای توســعه 
ــد  ــرورت تولی ــتان و ض ــی در اس ــردان روغن ــت آفتابگ کش
ایــن محصــول بــرای تولیــد روغــن آفتابگــردان؛ از ســال 95 
برنامــه کشــت آفتابگــردان روغنــی در اســتان آغــاز شــده 
ــی  ــردان روغن ــار آفتابگ ــان ســال حــدود 48 هکت و در هم

کشــت گردیــد.
صفــوی خاطرنشــان کــرد: در ســال 96 ســطح کشــت 
ــار و در ســال 97  ــه 83 هکت ــی اســتان ب افتابگــردان روغن

ــید. ــار رس ــه 320 هکت ب
صفــوی خاطــر نشــان کــرد: از ســطح 320 هکتــار 
آفتابگــردان روغنــی در اســتان کرمانشــاه حــدود 600 تــن 

ــد. ــد ش ــول تولی محص
ــردان  ــت آفتابگ ــده کش ــه  عم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب صف
روغنــی در شهرســتان اســالم آبادغــرب انجــام شــده 
تصریــح کــرد: در ســال 97 حــدود 30 هکتــار نیــز در 

شهرســتان گیالنغــرب کشــت شــد.
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان اســالم آبادغــرب پتانســیل 
ــی دارد  ــردان روغن ــد آفتابگ ــت و تولی ــرای کش ــی ب خوب
اضافــه کــرد: ســطح زیــر کشــت آفتابگــردان روغنــی ایــن 

ــود. ــار ب ــدود 290 هکت ــال 97 ح ــتان در س شهرس
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــه اینکــه خریــد آفتابگــردان  ــا اشــاره ب اســتان کرمانشــاه ب
ــرد  ــی گی ــورت م ــی ص ــورت تضمین ــه ص ــز ب ــی نی روغن

ــورت  ــه ص ــی ب ــردان روغن ــد آفتابگ ــت خری ــزود: قیم اف
ــد. ــی باش ــال م ــی 30108 ری تضمین

ــی در  ــردان آجیل ــد آفتابگ ــت و تولی ــه کش ــپس ب وی س
اســتان پرداخــت و افــزود: ســطح زیــر کشــت آفتابگــردان 
آجیلــی در اســتان 4200 هکتــار بــوده کــه از ایــن ســطح 
9 هــزار و 400 کیلوگــرم آفتابگــردان آجیلــی تولیــد شــده 
ــای  ــه ه ــدس حاتمــی کارشــناس دان ــه مهن اســت.در ادام
روغنــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه 
ــت  ــعه کش ــوص توس ــازمان در خص ــن س ــات ای ــه اقدام ب
افتابگــردان روغنــی اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری کالس 
ــد،  ــام هیبری ــذر ارق ــدارک ب ــای ترویجــی و آموزشــی، ت ه
نظــارت کارشناســان و بازدیــد کشــاورزان از مــزارع 
تحقیقــی، تــدارک هــد برداشــت آفتابگــردان و جلــو آوردن 
تاریــخ کشــت حــدود یــک مــاه بــه منظــور صرفــه جویــی 

ــت. ــوده اس ــات ب ــن اقدام ــه ای ــرف آب از جمل در مص
ــی در  ــردان روغن ــت آفتابگ ــان کش ــت متقاضی ــی اس گفتن
ــی  ــکان یاب ــرای م ــد ب ــی توانن ــاد شــده م دو شهرســتان ی
و ثبــت نــام بــه منظــور کشــت جهــت تــدارک بــذر مــورد 
نیــاز بــه مرکــز جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــود مراجعــه 

نماینــد.

برنامه ریزی برای کشت ۱۰۰۰ هكتار آفتابگردان روغنی در استان کرمانشاه
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صدور بیش از۱۱ هزار کارت هوشمند کاال و مسافر در استان

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  ل  ـ ـ م ا ع ر ی د م
کرمانشــاه، از کاهــش مصــرف انــرژی و هزینــه 
هــای بهــره بــرداری ایســتگاههای پمپــاژ کاوات 
ــا اجــرای  ــاوه ب ــرود و میانراهــی شــهر پ شــهر جوان
طــرح بهســازی ایــن ایســتگاهها بــه پیشــنهاد مدیــر 
دفتــر بهــره بــرداری از تأسیســات آب ایــن شــرکت 

ــر داد. خب
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از روابــط عمومــی 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمانشــاه، مهنــدس 
ــنهادی  ــده پیش ــت: ای ــاهی گف ــت ش ــا تخ علیرض
ــر  ــی مدی ــه خان ــه بخــش هم ــدس ال از ســوی مهن
دفتــر بهــره بــرداری از تأسیســات آب شــرکت آب و 
ــاوه  فاضــالب اســتان مطــرح شــد و در شــهرهای پ
ــه اجــرا درآمــد کــه نتایــج ارزنــده ای  ــرود ب و جوان
ــای  ــه ه ــرژی و هزین ــرف ان ــش مص ــم در کاه ه

ــال داشــت. ــه دنب ــرداری ب بهــره ب
یــن اقــدام در ایســتگاه  وی یادآورشــد: بــا ا
پمپــاژ کاوات ســالیانه بالــغ بــر 250 میلیــون 
ــرو  ــرداری از الکت ــره ب ــای به ــه ه ــال در هزین ری
پمــپ هــای افقــی و 1200 میلیــون ریــال در                            
ــا کاهــش مصــرف  ــی ب ــرژی مصرف ــای ان ــه ه هزین

200 کیلــو وات، صرفــه جویــی خواهدشــد.
ــکان  ــن ام ــزود: همچنی ــاهی اف ــت ش ــدس تخ مهن
برداشــت آب بیشــتر)35 لیتــر بــر ثانیــه( از چشــمه 
کاوات در فصــول بارندگــی و افزایــش آبدهــی 
ــرف  ــدی مص ــش 15 درص ــود کاه ــا وج ــمه ب چش
انــرژی، آزادســازی 3 دســتگاه تابلــو   راه انــداز و 3 
دســتگاه الکتروپمــپ افقــی و 3 دســتگاه الکتروپمپ 
ــه منظــور اســتفاده در ســایر تأسیســات و  شــناور ب
ــرح  ــی و متناســب شــدن ط ــی صوت ــش آلودگ کاه
ــل از  ــد غیرعام ــداف پدافن ــق اه ــتای تحق در راس
ــازی در  ــرح بهس ــن ط ــرای ای ــای اج ــه مزای جمل

ــت. ــوده اس ــاژ کاوات ب ــتگاه پمپ ایس
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــاژ  ــرح در ایســتگاه پمپ ــن ط ــرای ای ــاه، اج کرمانش
میانراهــی شــهر پــاوه نیــز، بــا حــذف یــک مرحلــه 
ــبات  ــی، محاس ــی کارشناس ــس از بررس ــاژ پ از پمپ
ــای  ــناور و ب ــپ ش ــوع پم ــر ن ــی و تغیی هیدرولیک
ــتگاه  ــل ایس ــال آب از مح ــط انتق ــودن خ ــس نم پ
پمپــاژ میانراهــی منجــر بــه صرفــه جویــی بالــغ بــر 
ــرداری  ــره ب ــای به ــه ه ــال در هزین ــون ری 70 میلی
از الکتروپمــپ هــای افقــی، کاهــش انــرژی مصرفــی 
ــه  ــش هزین ــووات و کاه ــر 80 کیل ــغ ب ــتگاه بال ایس
بــرق مصرفــی ســالیانه بالــغ بــر 170 میلیــون 
ــرژی،  ــال در ســال و کاهــش شــاخص شــدت ان ری
آزادســازی 2 دســتگاه تابلــو راه انــداز و 2 دســتگاه 
ــایر  ــتفاده در س ــور اس ــه منظ ــی ب ــپ افق الکتروپم
ــب  ــی و متناس ــی صوت ــش آلودگ ــات و کاه تأسیس
ــد  ــداف پدافن ــق اه ــتای تحق ــرح در راس ــدن ط ش

ــل شــده اســت. غیرعام
همچنیــن مهنــدس الــه بخــش همــه خانــی مدیــر 
دفتــر بهــره بــرداری از تأسیســات آب شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان کرمانشــاه کــه ایــده اجــرای ایــن 
طــرح را داده اســت، در تشــریح ایــن پیشــنهاد 

گفــت: قبــاًل پمپــاژ آب در ایســتگاه پمپــاژ چشــمه 
کاوات کــه یکــی از منابــع اصلــی تأمیــن کننــده آب 
شــهر جوانــرود مــی باشــد، در دومرحلــه انجــام مــی 
ــناور  ــپ ش ــه؛ الکتروپم ــن صــورت ک ــه ای ــت ب گرف
ــن و  ــور ســطح زمی ــا کلکت از محــل برداشــت آب ت
ــه منظــور برداشــت از کلکتــور  الکتروپمــپ افقــی ب
مذکــور تــا مخــزن ذخیــره آب داخــل شــهر نصــب 
ــزان 35  ــه می ــت آب ب ــت برداش ــود و جه ــده ب ش
ــرژی  ــووات ان ــاً 262 کیل ــه مجموع ــر ثانی ــر ب لیت
صــرف مــی گردید)الکتروپمــپ شــناور 62کیلــووات 
و الکتروپمــپ افقــی 200 کیلــو وات( کــه پــس 
از بررســی کارشناســی، محاســبات هیدرولیکــی، 
نســبت بــه حــذف یــک مرحلــه از پمپــاژ بــا حــذف 
الکتروپمــپ افقــی و نصــب الکتروپمــپ شــناور 150 

ــد. ــدام گردی ــاژ آب اق ــه پمپ ــووات، نســبت ب کیل
مهنــدس همــه خانــی ادامــه داد: در ایســتگاه 
میانراهــی شــهر پــاوه نیــز قبــال  آب چــاه بــن دره 
بــه ایســتگاه پمپــاژ میانراهــی انتقــال مــی یافــت و 
پــس از آن توســط یــک دســتگاه الکتروپمــپ افقــی 
ــاژ مــی  ــه مخــزن داخــل شــهر پمپ ــووات ب 75 کیل
گردیــد کــه بــا بررســی بــه عمــل آمــده و بازنگــری 
پمــپ شــناور و تغییــر لولــه آبــده چــاه بــدون 
تغییــر قــدرت الکتروموتــور نســبت بــه حــذف 

ــد. ــدام گردی ــاژ اق ــتگاه پمپ ایس
مدیــر دفتــر بهــره بــرداری از تأسیســات آب شــرکت 
ــه  ــه ب ــد: باتوج ــاه یادآورش ــتان کرمانش ــای اس آبف
ــه  ــاژ ب ــه بازنگــری ایســتگاههای پمپ تشــکیل کمیت
دبیــری اینجانــب مقــرر گردیــده نســبت بــه بررســی 
ســایر ایســتگاههای پمپــاژ در ســطح اســتان اقــدام 
و درصــورت امــکان نســبت بــه تغییــر نــوع پمپــاژ از 
ــان  ــه دلیــل راندم ــه شــناور )ب الکتروپمــپ افقــی ب
باالتــر و بهــره بــرداری بهتــر و پاییــن بــودن    

ــدام گــردد. ــرداری( اق ــه هــای بهــره ب هزین

با طرح یک ایده ابتکاری در شرکت آبفا استان کرمانشاه صورت گرفت: 

کاهش مصرف انرژی و هزینه های بهره برداری ایستگاه های پمپاژ آب 
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