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مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه اعالم کرد:

کمک شش میلیارد تومانی کرمانشاهیان به 
جشن نیکوکاری سال ۹۷

یادداشت مدیر مسوول

ادامه صفحه2

اعتراض، تحصن حق قانونی معلمان 
» از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد «

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه 
ــای  ــه کار جمــع آوری کمــک ه ــان اینک ــا بی ب
مردمــی بــرای جشــن نیکــوکاری ســال ۹۷ 
از بیســت روز پیــش آغــاز شــده اســت، گفــت: 
ــر اســتان کرمانشــاه شــش  ــردم خی ــون م تاکن
میلیــارد تومــان بــه مناســبت ایــن جشــن ملــی 

ــد. ــرده ان ــدا ک ــدان اه ــه نیازمن ــی ب مذهب

   علی کرمی  

اسفند  چهاردهم  تا  دوازده  روزهای 
مدارس  برخی  معلمان  جاری  ماه 
نشدند  حاضر  درس  های  کالس  در 
و در دفتر مدرسه تحصن کردند . همچنین روز پنجشنبه، 
و  شاغل  فرهنگیان  از  ای  عده  هم  ماه  اسفند  شانزدهم 
تجمع  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  مقابل  در  بازنشسته  
با  گفت وگو  در  معلمان  مطالبات  داشتند.اهم  اعتراضی 
سایر  با  فرهنگیان  پرداختی  پراو؛برابری  آوای  خبرنگار 
طور  به  معلمان  بندی  رتبه  ،اجرای طرح  دولت  کارکنان 
بیشترازهمه  بود.آنچه  آمد  کار  ای  بیمه  خدمات  و  کامل 
اولیاء  این قشر فرهیخته شده بی توجهی  نگرانی  موجب 

امور آموزش و پرورش به مشکالت فرهنگیان است .
اجتماعی  گروه های  قانونی  حق  وتحصن  انتقاد،اعتراض 
شکل  به  را  خود  مطالبات  و  اهداف  توانند  می  که  است 
البته   . برسانند  مدیران  گوش  وبه  اعالم  بیانیه  و  شعار 
قانونی بودن این حق منوط به آرام و مسالمت آمیز بودن 
مرتبط  مدیران  که  است  واضح  .کامال  باشد  می  اعتراض 
باید صدای تحصن کنندگان را بشنوند ،توجه کنندوبا ساز 
و کار مناسب پاسخ منطقی و درست به مطالبات معلمان 

بدهند .
آمیز  مسالمت  صورت  به  معلمان  پنجشنبه  روز  تحصن 
عزیز  فرهنگیان  رویداد  این  که طی  بوده  قانونی  کامال  و 
شاغل و بازنشسته مطالبات به حق خود را از جمله شرایط 

دشوار از نظر حقوق و نیاز های معیشتی ؛بیان کردند.
معلمان  صنفی  کانون  مانند  مدنی  نهادهای  گیری  شکل 
ها  اعتراض  بیان  برای  ساختاری  ی  ها  روش  از  یکی 
است که متاسفانه با برخورد های افراطی از فعالیت شان 

ممانعت به عمل می آید. 

احمد ابو محبوب در گذشت
احمد ابومحبوب نویسنده بزرگ کشور به علت نارسایی کبد از دنیا رفت

3یادداشت همین صفحه

7ادبـی
مهناز رضایی الچین

خوانشی از داستان 
بلنِد وارونگی 

نوشته: عطیه راد

دنیای وارونه

6شعـر

شعری از
رضا روشنی

5ادبـی
بهزاد زرین پور

مانیفست شعر 
دهه ي هفتاد 

بي مانیفستي است

4ادبـی
نقش زبان و موسیقی 
در شعر و تاثیر آنها 

بر اثر ادبی
خوانش اثری از سمیه جاللی

به قلم
 یاشارخواجه دولت آبادی

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب  استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ــه  ــق مناقص ــر را از طری ــروحه زی ــی مش ــات اجرای ــر دارد عملی ــاه در نظ ــتان کرمانش ــاب اس شــرکت آب و فاض
ــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. ــه پیمان عمومــی یــک مرحلــه ای و از طریــق ســامانه ســتاد ب

مدارک مورد نیاز:
- نامه اعام آمادگی    

-آخرین آگهی تغییرات- آگهی روزنامه رسمی-اساسنامه شرکت- گواهی صاحیت ایمنی
)SAJAR( ارائه تائیدیه آخرین رتبه بندی نظام فنی و اجرائی به همراه تائید ثبت نام سامانه ساجار -

- داشتن تجربه و دانش الزم در انجام کار مشابه.
- رتبه و رشته مورد نیاز: پایه 5 در رشته )آب( 

- فهرست بهاء برآوردی: فهرست بهاء ابنیه و شبکه جمع آوری فاضالب سال 13۹۷.
ــابجاری  ــه حس ــدی ب ــز نق ــورت واری ــه ص ــال ) ب ــه : 125/000/000 ری ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی - مبل

ــر( ــی معتب ــه بانک ــا ضمانتنام ــاه و ی ــزی کرمانش ــک مرک 4001124۹0۷145543 بان

- هزینه خرید اسناد: 500/000 ریال.
- مهلت دریافت اسناد: حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

- تاریخ بازگشایی مناقصه: حداکثر 10 روز پس از پایان مهلت فروش اسناد.
WWW.SATADIRAN.IR )محل خرید اسناد: سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد -

- شماره تماس دفتر قراردادها    تلفن:083-38254930 
ــی                      ــگاه مل ــه در پای ــت دوم در روزنام ــاپ نوب ــس از چ ــی را پ ــن آگه ــد مت ــی توانن ــان م ــا متقاضی - ضمن

اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی: http:/iets.mporg  یــا www.abfaksh.ir ماحظــه نماینــد.

نوبت اول -شماره 83/م/۹۷

شماره فراخوان سامانه ستاد: 20۹۷00۷008000246

مبلغ برآورد )ریال(محل اجراءمحل اعتبارمشخصات پروژهردیف

32/4۹۷/8۹۹/100 )سه(روانسرطرحاجرای خروجی سرریز خط انتقال فاضالب1

مدت )ماه(
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باحضور معاون استاندار، مدیران کل ادارات و مدیران صنایع برگزار شد:

نشست همکاری جهت مدیریت مصرف برق در 
تابستان ۹8

نشســت همــکاري جهــت برنامــه ۰۹۸ در 
ــور  ــي ام ــاون هماهنگ ــور مع ــتان باحض تابس
اســتانداري،  منابــع  توســعه  و  اقتصــادي 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
مدیــران  و  ادارات  کل  مدیــران  کرمانشــاه، 
اســتانداري  در  کرمانشــاه  اســتان  صنایــع 

کرمانشــاه برگــزار شــد.
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ادامه از صفحه اول

اعتراض، تحصن حق قانونی معلمان 
»از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد«

اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــه  ــته ب ــی وابس ــع تبدیل ــد صنای ــت: بای ــاه گف کرمانش

"بنــه" و "گــون" در اســتان ایجــاد کنیــم.
ــه  ــنا منطق ــل از ایس ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
کرمانشــاه، انشــااهلل کوالنــی در نشســت خبــری هفتــه 
ــتان  ــطح اس ــه در س ــان اینک ــا بی ــی  ب ــع طبیع مناب

ــه زار و  ــار بن ــزار هکت کرمانشــاه ۲۰۰ ه
ــون زار  ــار گ ــزار هکت ــش از ۱۰۰ ه بی
ــی  ــع تبدیل ــد صنای ــزود: بای ــم، اف داری
در  را  ایــن محصــوالت  بــه  وابســته 
اســتان ایجــاد کنیــمT زیرا خام فروشــی 
ــا  ــده ت ــبب ش ــاخت ها س ــود زیرس و نب
نتــوان از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده الزم 

ــرد. را ب
ــه شناســایی ۱۴۰  ــا اشــاره ب ــی ب کوالن
انقــراض  معــرض  گونــه گیاهــی در 
ــعه  ــا توس ــزود: ب ــتان اف ــطح اس در س
کشــت ایــن نــوع گیاهــان ضمــن اینکــه 
ــود،  ــی ش ــری م ــان جلوگی از انقراضش
اســتان  نیــز در  اشــتغالزایی  زمینــه 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــاره  ــا اش ــه ب ــاه در ادام ــتان کرمانش اس

بــه در برنامــه بــودن توســعه کشــت گیاهــان دارویــی 
در ســطح اســتان افــزود: در تالشــیم تــا دیــم زارهــای 
ــه ســمت کشــت  ــردم ب ــا همــکاری م ــازده را ب ــم ب ک
گیاهــان دارویــی ســوق دهیــم، چــرا کــه ایــن اقــدام 
می توانــد ضمــن بــاال بــردن درآمــد بهــره بــرداران، در 

کاهــش فرســایش خــاک هــم اثرگــذار باشــد.
ــه ضــرورت حفاظــت از  ــه اشــاره ای هــم ب وی در ادام
ــزان  ــع می ــزود: برخــی مناب ــع خــاک داشــت و اف مناب
فرســایش ســاالنه خــاک را ۱۴ تــن در هکتــار و برخــی 
آن را ۹ تــن در هکتــار می داننــد کــه در هــر صــورت 
ضــرورت حفاظــت از منابــع خــاک بــا توجــه بــه مــدت 
ــانتیمتر  ــک س ــکیل ی ــرای تش ــه ب ــادی ک ــان زی زم

خــاک  نیــاز اســت، اهمیــت دارد.
 بایــد بــه ســمت صنعتــی شــدن دامپــروری 

در اســتان برویــم
ــرداری  ــره ب ــا به ــه ب ــان اینک ــا بی ــپس ب ــی س کوالن
نامناســب از مراتــع در ســطح اســتان مواجــه هســتیم، 

افــزود: بایــد بــرای آمــوزش عشــایر جهــت بهــره 
ــزی شــود.  ــه ری ــع برنام ــن مناب ــح از ای ــرداری صحی ب
ــه دام   ــی روی ــرای ب ــری از چ ــرای جلوگی ــزود ب وی اف
در مراتــع بایــد بــه ســمت صنعتــی شــدن دامپــروری 

ــم. ــتان بروی در اس
ــاه ۲۲  ــتان کرمانش ــه در اس ــان اینک ــا بی ــی ب کوالن

ــای  ــروژه ه ــوان پ ــی ت ــه م ــم ک دشــت مناســب داری
ــرد،  ــرا ک ــا اج ــوان داری را در آنه ــزداری و آبخ آبخی
گفــت: امســال پــروژه هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری 
در ۱۴ نقطــه در ۱۰ شهرســتان اســتان کرمانشــاه 

ــده اســت. ــام ش انج
 کوالنــی افــزود: امســال مبلــغ ۲۰ میلیــارد تومــان از 
ــرای انجــام  ــی ب ــارات صنــدوق توســعه مل محــل اعتب
پــروژه هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری در ســطح 
ــا آذر  ــروژه هــا ت ــن پ اســتان تخصیــص یافــت کــه ای
ــاه امســال ۹۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتند. م

اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــارکت  ــا مش ــا ب ــروژه ه ــن پ ــه داد: ای ــاه ادام کرمانش
مــردم انجــام گرفتــه و تاکنــون در ســطح حــدود ۳۲۰ 
هکتــار از اراضــی منابــع طبیعــی اســتان اجرایــی شــده 

اســت.
ــا ریزگردهــا   بایــد دنبــال راهــکار مقابلــه ب

باشــیم 

وی اشــاره ای هــم بــه ورود گاه و بیــگاه ریزگردهــا بــه 
اســتان داشــت و افــزود: بایــد در ایبــن زمینــه دنبــال 
ــت و  ــکار آن حفاظ ــن راه ــه اولی ــیم ک ــکاری باش راه
ــکار  ــن راه ــود و دومی ــای موج ــگل ه ــت از جن حراس

ــت. ــا اس ــعه جنگل ه ــز توس نی
کوالنــی بــا اشــاره بــه کاهــش میــزان حریــق در 
اســتان  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای 
کرمانشــاه در ســال جــاری افــزود: امســال 
شــاهد کاهــش ۸۲ درصــدی وقــوع حریق 
مرتعــی  و  جنگلــی  هــای  عرصــه  در 
اســتان بودیــم کــه ایــن اتفــاق بــا توجــه 
ــق و  ــی حری ــاط بحران ــایی نق ــه شناس ب
ــع در  ــه موق ــرای ورود ب ــزی ب ــه ری برنام
ــارکت  ــا مش ــق و ب ــاء حری ــوع اطف موض

ــت. ــده اس ــق ش ــردم محق م
هــای  یــادگار  بلــوط  هــای  جنــگل 
نیــاکان مــا هســتند کــه بایــد بــه دســت 

آینــدگان برســند
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
اســتان کرمانشــاه ســپس از منابع طبیعی 
بــه عنــوان بســتر حیــات و توســعه پایــدار 
یــاد کــرد و افــزود: بایــد بــرای حفاظــت و 
حراســت از عرصــه هــای منابــع طبیعــی 

برنامــه ریــزی شــود.
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
کرمانشــاه ادامــه داد: جنــگل هــای بلــوط یــادگار 
ــدگان  ــت آین ــه دس ــد ب ــه بای ــتند ک ــا هس ــاکان م نی
برســند.وی بــا اشــاره به برخــورداری اســتان کرمانشــاه 
ــد از  ــزود: بای از مناظــر و چشــم اندازهــای طبیعــی اف
ایــن ظرفیت هــا بــه ســود توســعه صنعــت گردشــگری 

ــت. ــره گرف ــتان به اس
ــار  ــزار هکت ــزود: اســتان کرمانشــاه ۵۲۷ ه ــی اف کوالن
ــع  ــار مرت ــزار هکت ــون و ۱۹۲ ه ــک میلی ــگل و  ی جن

دارد.
کوالنــی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمانشــاه ۱۳ 
ــرد:  ــح ک ــود دارد، تصری ــمه وج ــه و ۷۷۱ چش رودخان
برخــورداری از منابــع آبــی خــوب ســبب شــده تــا ایــن 
اســتان شــرایط آب و هوایــی متنــوع و پوشــش گیاهــی 
ــرد  ــه ف ــی و مناظــر و چشــم اندازهــای منحصــر ب غن

داشــته باشــد.

معلمــان  همــواره پشــتیبان و حامــی انقــالب و نظــام بــوده ودردفــاع مقــدس ، انتخابــات و تمــام دشــواری هــا 
نقــش مهمــی ایفــا کــرده انــد. برمدیــران اســتانی و کشــوری اســت کــه خواســته هــای بــه حــق ایــن قشــر 
فرهیختــه را مــورد توجــه قــرار داده و واکنشــی اثــر گــذار داشــته باشــندعباراتی از کلیلــه و دمنــه مرتبــط بــا 
مضمــون در ذهــن تداعــی مــی شــود»من ریاســت ایــن کبوتــران تکفــل کــرده ام و ایشــان را از آن روی بــر 
مــن حقــی واجــب شــده اســت و چــون ایشــان حقــوق مــرا بــه طاعــت ومناصحــت بگزاردنــد و بــه معونــت 
و مظاهــرت ایشــان از دســت صیــاد بجســتم ،مــرا نیــز از عهــده لــوازم ریاســت بیــرون بایــد آمــد و مواجــب 
ــر  ــی ت ــراغ موافقــت اول ــت ف ــوده اســت ،در وق ــال شــرکت ب ــگام ب ــز در هن ــه ادا رســانید ...ونی ســیادت را ب
«والبتــه معلمــان شــریف نیــز قطعــا اوضــاع و شــرایط حســاس  مملکــت را بــه خوبــی درک نموده وهوشــیارانه  

بهانــه بــه دســت دشــمنان انقــالب و ایــران عزیــز نخواهنــد داد . 

باید صنایع تبدیلی وابسته به "بنه" و "گون" در استان ایجاد کنیم
مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه:

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب  استان کرمانشاه

ــه  ــق مناقص ــر را از طری ــروحه زی ــی مش ــات اجرای ــر دارد عملی ــاه در نظ ــتان کرمانش ــاب اس شــرکت آب و فاض
ــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. ــه پیمان عمومــی یــک مرحلــه ای و از طریــق ســامانه ســتاد ب

مدارک مورد نیاز:
- نامه اعام آمادگی    

آخرین آگهی تغییرات- آگهی روزنامه رسمی-اساسنامه شرکت- گواهی صاحیت ایمنی
)SAJAR( ارائه تائیدیه آخرین رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه تائید ثبت نام سامانه ساجار -

- داشتن تجربه و دانش الزم در انجام کار مشابه.
- رتبه و رشته مورد نیاز: پایه 5 در رشته )آب( 

- فهرست بهاء برآوردی: فهرست بهاء ابنیه ، شبکه جمع آوری وانتقال فاضالب، شبکه توزیع آب سال 1397.
ــابجاری  ــه حس ــدی ب ــز نق ــورت واری ــه ص ــال ) ب ــه : 386/000/000 ری ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی - مبل

ــر( ــی معتب ــه بانک ــا ضمانتنام ــاه و ی ــزی کرمانش ــک مرک 4001124907145543 بان

- هزینه خرید اسناد: 500/000 ریال.
- مهلت دریافت اسناد: حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

- تاریخ بازگشایی مناقصه: حداکثر 10 روز پس از پایان مهلت فروش اسناد.
WWW.SATADIRAN.IR )محل خرید اسناد: سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد -

- شماره تماس دفتر قراردادها    تلفن:083-38254930 
ــی                       ــگاه مل ــه در پای ــت دوم در روزنام ــاپ نوب ــس از چ ــی را پ ــن آگه ــد مت ــی توانن ــان م ــا متقاضی - ضمن

اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی: http:/iets.mporg یــا www.abfaksh.irماحظــه نماینــد.

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2097007008000239

مبلغ برآورد )ریال(محل اجراءمحل اعتبارمشخصات پروژهردیف

1

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و
استاندارد سازی انشعابات فاضالب ضلع غربی بلوار 

طاقبستان )از40متری چغاکبود تا مراد حاصل(پیمان 2

127/716/561/940 )دوازده(کرمانشاهطرح

مدت )ماه(

ــه ای  ــک مرحل ــار دوم( – ی ــه عمومی)ب ــد مناقص ــر دارد تجدی ــرود در نظ ــهرداری جوان ش
ــارات تملــک دارائیهــای ســرمایه ای ســال 1397 را از  ــر از محــل اعتب ــی زی ــروژه عمران پ

ــد. ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س طری
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه 
ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــت ه ــایی پاک ــران و بازگش گ
ــران در  ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــتاد(به آدرس www.setadiran.ir انج )س
صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 

ــازند. ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش ــی راجه ــای الکترونیک امض
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ روز شنبه 97/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 97/12/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 98/1/7

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ده روز پنجشنبه تاریخ 98/1/8
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص 

اســناد و ارائــه پاکــت هــای مناقصــه
الف : آدرس جوانرود – میدان مولوی – شهرداری جوانرود - تلفن 08346222221

ــام: اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در  دفتــر ثبــت ن
ــاس : 121-41914-33191893 و 33999818 ــز تم ــامانه: مرک س

فراخوان تجدید مناقصه عمومی)بار دوم( 
یک مرحله ای

      آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم -شماره 77/م/97
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نشســت همــكاري جهــت برنامــه ۰۹۸ در تابســتان 
باحضــور معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي و 
ــركت  ــل ش ــتانداري، مديرعام ــع اس ــعه مناب توس
توزيــع بــرق اســتان كرمانشــاه، مديــران كل ادارات 
و مديــران صنايــع اســتان كرمانشــاه در اســتانداري 

كرمانشــاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از روابــط عمومــي 
ــاه،  ــتان كرمانش ــرق اس ــروي ب ــع ني ــركت توزي ش
ــركت  ــل ش ــي مديرعام ــي مرات ــدس اميدعل مهن
ــه  ــا ارائ ــاه ب ــتان كرمانش ــرق اس ــروي ب ــع ني توزي
ــاي  ــكاري ه ــات و هم ــوري از اقدام ــزارش مص گ
ــع،  ــتانداري، صناي ــوي اس ــده  ازس ــل آم ــه عم ب
ــاير مشــتركان در تابســتان ســال  كشــاورزان و س
ــه در  ــورت گرفت ــار ص ــال ب ــت اعم ۹۷، و مديري
ســاعات پيــك بــراي بــه صفــر رســاندن خاموشــي 
در تابســتان ۹۸ از اســتانداري، ادارات و ســاير 
مشــتركان درخواســت همــكاري كــرد و بــه ابالغيه 
شــركت توانيــر بــراي گــذر از پيــك بــار ســال ۹۸ 
و اجــراي برنامــه هــاي مــدون مديريــت مصــرف در 
برنامــه ۰۹۸ اشــاره كــرد و گفــت: ســهميه كاهــش 
ــرق اســتان  ــع ب پيــك لحــاظ شــده شــركت توزي
ــه در  ــت ك ــگاوات اس ــادل ۷۳/۸ م ــاه مع كرمانش
بخــش هــاي فرهنگــي، صنعتــي، كشــاورزي، 
ــاي  ــاي CNG، مولده ــتگاه ه ــاري، اداري، ايس تج
اضطــراري بــرق ادارات و همچنيــن در بخــش 
اصــالح تعرفــه بايــد اقدامــات گســترده اي صــورت 
بگيــرد. وي گفت:بــراي گــذر از پيــك تابســتان ۹۸ 
نيازمنــد همــكاري همــه مســئولين دســتگاه هــاي 

ــي هســتيم. اجراي

مهنــدس مرآتــي بــا بيــان اينكــه پيــك بــار 
ــد  ــرار دارد و نيازمن ــب ق ــاه در ش ــتان كرمانش اس
همــكاري مشــتركين خانگــي اســت، درخصــوص 
مصــرف بــرق در مناطــق زلزلــه زده هشــدار داد و 
ــه  ــي و هزين گفــت: اســتفاده از بخــاري هــاي برق
ــت و  ــش، پخ ــراي گرماي ــتم ب ــن سيس ــگان اي راي
پــز و روشــنايي در چــادر و كانكــس هــاي مناطــق 
زلزلــه زده، مصــرف ايــن انــرژي گرانبهــا را در ايــن 
مناطــق بــه شــدت افزايــش داده اســت  بــه طوري 
ــار در شهرســتان ســرپل ذهــاب ۲/۵  كــه پيــك ب

ــه شــده اســت. ــان قبــل از زلزل ــر زم براب
رئيــس هيئــت مديــره ايــن شــركت ادامــه داد: در 
ــي  ــا جابجاي ــتيم ب ــته توانس ــال گذش ــتان س تابس
ســاعت اداري، ۲۲ مــگاوات كاهــش مصــرف انــرژي 

ــا  ــز ب ــال ني ــم امس ــه اميدواري ــيم ك ــته باش داش
ــي  ــدم خاموش ــت ع ــتانداري درجه ــي اس هماهنگ

ــد. ــر ياب ــاعت كار ادارات تغيي ــال ۹۸، س در س
وي از مديــران صنايــع درخواســت كــرد در پيــك 
تابســتان ۹۸ طــي تفاهــم نامــه اي تعطيــالت 
كارخانــه هــا را از روز جمعــه بــا روزهــاي شــنبه يــا 
يكشــنبه جابجــا كننــد . تــا ضمــن يــاري رســاندن 
بــه ايــن شــركت در انجــام خدمــات خــود از 
مزايــاي بســيارخوب تشــويقات مــادي وزارت نيــرو 

بهــره منــد شــوند.
مديرعامــل شــركت توزيــع بــرق اســتان كرمانشــاه 
ــتفاده از  ــر اس ــار ب ــك ب ــت پي ــت مديري در جه
ــتان  ــور در ادارات اس ــزل ژنرات ــاي دي ــتگاه ه دس
تاكيــد كــرد و گفــت: تمامــي دســتگاه هــاي 

دولتــي و صنايــع بايســتي در ســاعات اوج بــار 
ــن  ــه درهمي ــد ك ــتفاده كنن ــور اس ــزل ژنرات از دي
راســتا شــركت پخــش فــرآورده هــاي نفتــي، 
ســوخت بــا قيمــت دولتــي در اختيــار ايــن ادارات 
ــووات  ــه ازاي هركيل ــد و ب ــرار مي ده ــع ق و صناي
ــه  ــز ب ــي ني ــات ريال ــدي تخفيف ــرق تولي ســاعت ب

ــت. ــد گرف ــق خواه ــن ادارات تعل اي
ــه هيئــت  وي خاطــر نشــان كــرد: براســاس مصوب
ــي  ــرق مصرف ــد ب ــد ۲۰ درص ــران، ادارت باي وزي
ــن  ــر تامي ــد پذي ــاي تجدي ــرژي ه ــود را از ان خ
ــاي  ــتگاه ه ــه دس ــتا كلي ــن راس ــد و درهمي كنن

ــد. ــالش كنن ــتي ت ــي بايس اجراي
هماهنگــي  معــاون  حاتمــي  دكتــر  درپايــان 
اموراقتصــادي و توســعه منابــع اســتانداري ضمــن 
بــراي  كرمانشــاه  اســتانداري  آمادگــي  اعــالم 
همــكاري بــا شــركت توزيــع برق اســتان كرمانشــاه 
بــراي گذر از پيك تابســتان ۹۸ از مديــران صنعت، 
معــدن و تجــارت و شــهرك هــاي صنعتــي اســتان 
كرمانشــاه خواســت بــا تشــويق صنايــع و كارخانــه 
ــا شــركت  هــا ي اســتان در ايجــاد تفاهــم نامــه ب
ــالت از  ــي تعطي ــوص جابجاي ــرق درخص ــع ب توزي
ــنبه  ــنبه و يكش ــاي ش ــه روزه ــه ب ــاي جمع روزه
اقــدام كننــد و بــر تــداوم جلســات تخصصــي 
بــا ســاير دســتگاه ها ازجملــه: جهادكشــاورزي 
اســتان بــراي همــكاري كشــاورزان چــاه هــاي ّآب 
ــي  ــاي نفت كشــاورزي و شــركت پخــش فرآورده ه
بــراي تعطيلــي دوره اي دســتگاه هــاي CNG و 
ــت  ــر در جه ــاي موث ــتگاه ه ــاير دس ــكاري س هم

ــرد. ــد ك ــال ۹۸ تاكي ــك س ــذر از پي گ

ــان  ــا بي ــاه ب ــتان كرمانش ــداد اس ــه ام ــر كل كميت مدي
اينكــه كار جمــع آوری كمــك هــای مردمــی برای جشــن 
ــده  ــاز ش ــش آغ ــت روز پي ــال ۹۷ از بيس ــوكاری س نيك
ــاه  ــتان كرمانش ــر اس ــردم خي ــون م ــت: تاكن ــت، گف اس
ــی  ــن جشــن مل ــه مناســبت اي ــان ب ــارد توم شــش ميلي

مذهبــی بــه نيازمنــدان 
ــد. ــرده ان ــدا ك اه

بــه گــزارش آوای پــراو بــه 
نقــل از ســايت خبــری 
كميتــه امــداد، حســين 
كل  مديــر  خدرويســی، 
اســتان  امــداد  كميتــه 
نشســت  در  كرمانشــاه 
اصحــاب  بــا  خبــری 
گفــت:  اســتان  رســانه 
ــال  ــوكاری س ــن نيك جش

ــود. ــی ش ــزار م ــه" برگ ــرای هم ــدی ب ــعار "عي ــا ش ۹۷ ب
خدرويســی بــا اشــاره بــه اينكــه امســال ايــن جشــن ملــی 
مذهبــی در ســه روز برگــزار مــی شــود، افــزود: نخســتين 
روز ايــن جشــن در روز چهارشــنبه پانزدهــم اســفند 
مــاه در هــزار مدرســه و آموزشــگاه اســتان و بــه صــورت 
نماديــن در مدرســه رضــوان شهرســتان كرمانشــاه برگــزار 

خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: در روز شــانزدهم اســفند نيــز پايــگاه هــای 

بســيج و كميتــه امــداد بــه كار جمــع آوری كمــك هــای 
مردمــی اقــدام خواهنــد كــرد. 

مديــر كل كميتــه امــداد اســتان كرمانشــاه يــادآور شــد: 
همچنيــن در روز جمعــه هفدهــم اســفند مــاه ميعــادگاه 
هــای نمــاز جمعــه آمــاده دريافــت كمــك هــای مردمــی 
خواهنــد  نيازمنــدان  بــه 

ــود. ب
يــادآوری  بــا  خدرويســی 
ايــن  امدادگــران  اينكــه 
آوری  جمــع  كار  نهــاد 
بــه  مردمــی  كمــك 
مناســبت جشــن نيكــوكاری 
روز  بيســت  از  را  امســال 
بــا  رايزنــی  بــا  گذشــته 
مــدارس، اصنــاف و خيــران 
آغــاز كــرده انــد، ادامــه داد: 
ــد و كاال  ــه صــورت نق ــان ب ــارد توم ــون شــش ميلي تاكن
در جشــن ملــی نيكــوكاری ســال ۹۷ جمــع آوری شــده 

اســت.
ــن  ــه در جش ــه اينك ــاره ب ــا اش ــی ب ــين خدرويس حس
نيكــوكاری ســال گذشــته بيــش از پنــج ميليــارد و ۴۰۰ 
ــزار  ــان كمــك جمــع آوری شــده اســت، اب ــون توم ميلي
ــن  ــتان در اي ــر اس ــردم خي ــال م ــرد: امس ــدواری ك امي

ــند. ــته باش ــتری داش ــاركت بيش ــی مش ــن مل جش

ــال  ــرب از اعم ــه ای غ ــرق منطق ــركت ب ــل ش مديرعام
بيــش از ۱۸ ميليــارد ريــال تخفيــف در قبــوض انــرژی 
ــن شــركت در  ــع ســنگين اي ــی مشــتركين صناي مصرف
ــه در  ــالم ك ــتان و اي ــاه، كردس ــای كرمانش ــتان ه اس
طــرح هــای كاهــش پيــك بــار و ذخيــره عملياتــی ســال 
۹۷  بــا ايــن شــركت همــكاری و مشــاركت داشــته انــد، 

ــر داد. خب
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
شــركت بــرق منطقــه ای غــرب، مهنــدس علــی اســدی 
ــر اســاس بخشــنامه  ــت: ب ــن شــركت گف ــل اي مديرعام
ــات  ــرف و خدم ــت مص ــر مديري ــركل دفت ــی مدي ابالغ
مشــتركين شــركت توانيــر و بــه منظــور كاهــش پيــك 
ــرح  ــه در ط ــنگين ك ــع س ــتركين صناي ــه مش ــار، ب ب
هــای كاهــش پيــك بــار و ذخيــره عملياتــی بيشــترين 
ــرق منطقــه ای داشــته  ــا شــركت هــای ب همــكاری را ب
باشــند، شــامل اعمــال تخفيــف در قبــوض انــرژی 

ــد. ــی گردن ــی م مصرف
وی افــزود: بــر هميــن اســاس، بخشــنامه مذكــور بــه ۱۹ 
مشــترك صنعتــی حــوزه تحــت سرپرســتی در اســتان 
هــای كرمانشــاه، كردســتان و ايــالم ابــالغ و نســبت بــه 

امضــای تفاهــم نامــه فــی مابيــن اقــدام گرديــد.
ــار در  مهنــدس اســدی گفــت: پــس از گــذر از پيــك ب
ــع  ــامانه جام ــبات س ــاس محاس ــر اس ــال ۱۳۹۷ و ب س
ــع  ــتركين صناي ــايی مش ــه شناس ــبت ب ــار، نس ــك ب پي

ــرق  ــركت ب ــا ش ــكاری را ب ــترين هم ــه بيش ــنگين ك س
منطقــه ای غــرب داشــته انــد، اقــدام و ميــزان تخفيــف 
ــرژی مصرفــی آنهــا محاســبه و در قبــوض دی  بهــای ان

ــد. ــال گردي ــع اعم ــن صناي ــاه ۱۳۹۷۷ اي م
مديــر عامــل بــرق غــرب گفــت: شــركت ســيمان 
ســامان غــرب، شــركت صنايــع ســيمان غــرب، شــركت 
پتروشــيمی بيستون)مشــعلداران( و شــركت كاشــی كاژه 
ــتان در  ــيمان كردس ــركت س ــاه، ش ــتان كرمانش در اس
ــالم در اســتان  اســتان كردســتان و شــركت ســيمان اي
ايــالم شــركت هايــی بودنــد كــه بيشــترين همــكاری را 
در طــرح كاهــش پيــك بــار بــا ايــن شــركت داشــته انــد.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه شــركت صنايــع ســيمان غــرب 
ــار، در  ــك ب ــش پي ــرح كاه ــاركت در ط ــر مش ــالوه ب ع
طــرح ذخيــره عملياتــی نيــز بــا ايــن شــركت همــكاری 
ــارد و ۹۱۷  ــوع ۱۸ ميلي ــزود: در مجم ــت، اف ــته اس داش
ــی  ــرژی مصرف ــوض ان ــف در قب ــال تخفي ــون ري ميلي
شــش مشــترك از ۱۹ مشــترك صنايــع ســنگين حــوزه 

تحــت سرپرســتی اعمــال شــد.
مهنــدس اســدی در پايــان گفــت: همــكاری مشــتركين 
صنايــع ســنگين بــا شــركت بــرق منطقــه ای غــرب بــه 
منظــور تأميــن بــرق مطمئــن و پايــدار بــرای مشــتركين 
ــت  ــوده اس ــرب ب ــرق غ ــبكه ب ــه ش ــك ب ــی و كم خانگ
ــی  ــع قدردان ــن صناي ــران اي ــا از مدي ــن ج ــه در همي ك

مــی گــردد.

نشست همکاری جهت مدیریت مصرف برق در تابستان ۹۸
باحضور معاون استاندار، مديران كل ادارات و مديران صنايع برگزار شد:

مدير كل كمیته امداد استان كرمانشاه اعالم كرد:

کمک شش میلیارد تومانی کرمانشاهیان به جشن نیکوکاری سال ۹۷
مديرعامل برق غرب: 

اعمال بیش از ۱۸ میلیارد ریال تخفیف در قبوض انرژی مصرفی مشترکین صنایع سنگین در 
شرکت برق منطقه ای غرب

یادداشـت

عبداهلل سلیمانی

كاروان شهيد رفت از پيش
وآن ما رفته گير و می انديش

از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار خرد هزاران بيش

درگذشت زودهنگام استاد احمدابومحبوب 
) معلم،استادو نويسنده ی بزرگ كشورمان(

احمد ابومحبوب در سن ۶۲سالگی درگذشت.
سن شصت سالگی برای يك پژوهشگركه درسال 
بسيارزود  رامی گيرد  ارشدش  كارشناسی  هفتاد 
مرجع  ويك  بسيارمحبوب بود  اودردانشگاه  است 
برای دانسجويان اهل پژوهش كه باصبوری تمام 
وپرورش  می كردازآموزش  گوش می دادوراهنمايی 
به دانشگاه رسيد ازمعدودمعلمانی كه اهل مطالعه 
بسنده نكرد  درسی  كتاب های  بوداوبه  وپژوهش 
معلم  اگريك  دهنده است  عذاب  چقدر  ومی گفت 
فقط سی سال يك كتاب را تدريس كند اوهدف 
هدف  می گفت  نمی دانست  ياددادن  را  ازآموزش 
نگاه اش  است  وشخصيت  فكر،انديشه  پرورش 
بودمی گفت  ومدرن  امروزی  نگاهی  آموزش  به 
خود  اصلی  اهداف  دركشورمااز  وپرورش  آموزش 
ساختاری است  تحول  ونيازمنديك  دورشده 
را بالی جان آموزش می دانست ومافيايی  كنكور 
فعال  حضوری  هم  ايجادشده است.دردانشگاه  كه 
می فهميد  راخوب  غرب  ادبی  نظريه های  داشت 
معاصرين  وآرا  بسياری ازنظريه ها  بايد  می.گفت 
اين  ازبومی سازی  كنيم  خودمان  ادبيات  رادرونی 
مفاهيم می گفت وردپای آن هارا درمنابع فارسی 
اين  به  اش  انسانی  جستجومی كرددرموردخصلت 

نقل قول اكتفامی كنم.
: آقــای  ازشــاگردان اســتاد  داوود ملــك زاده، 
ــی  ــن و محبوب ــيار نازني ــان بس ــوب انس ابومحب
ــا كالس  ــه م ــی ك ــود. زمان ــجويان ب ــن دانش بي
ــر از درس،  ــم و غي ــش او می رفتي ــتيم پي نداش
از او درس مهربانــی، انســانيت و از خودگذشــتگی 
ــار دی مــاه امســال او را  ــاد گرفتيــم. آخرين ب را ي
ــره اش  ــر چه ــرگ ب ــدم، ســايه م در دانشــگاه دي
ــه  ــا ب ــودم. ام ــش ب ــران حال ــود و نگ ــته ب نشس
نتوانســتند دارو  خاطــر تحريــم و نبــود دارو 
ــر  ــه خاط ــه ب ــف ك ــه حي ــند و چ ــته باش داش
تحريــم، ايــن اســتاد بــزرگ را از دســت داديــم.
ــك زاده  ــاب مل ــت جن ــدی داش ــايی كب او نارس
ــی  ــن استادوپژوهشــگر قربان ــد اي درســت گفته ان
تحريــم شدبيشــترداروهای امراضــی ازايــن فبيــل 
ــاب  ــه شــدت ناي ــم ب خارجــی هســتندبعدا تحري
ــد. ــدرت پيدامی ش ــه ن ــای باالب ــد وباقيمت ه ش

ــه  ــران ب ــال ۱۳۳۵ در ته ــوب س ــد ابومحب احم
دنيــا آمــد. پــدر و مــادرش اهــل بندرانزلــی 
ــی را در  ــد. دوره ابتداي ــران بودن ــاكن ته ــا س ام
ــال  ــپس در س ــد س ــه ای درنظام آبادگذران مدرس
ــران وارد  ــی ته ــرای راهنماي ــه دانش س ۱۳۵۵ ب
شــد و مقطــع فــوق ديپلــم را گذراند.،بابازگشــايی 
دانشــگاه هــا وارد دانشــگاه تهران شــد وليســانس 

ــت. ــات گرف ادبي
ــم  ــر ه ــی و كامپيوت ــان ايتالياي ــته زب »او در رش
نمــره قبولــی را كســب كــرده بــود امــا بــه دليــل 
عالقــه اش بــه زبــان و ادبيــات فارســی، تحصيــل 
در هميــن رشــته را ادامــه داد و در ســال ۱۳۶۴ 
ــت و در ســال  ــدرك كارشناســی خــود را گرف م
۱۳۶۹ مقطــع كارشناســی ارشــد را در دانشــگاه 
ــاند«.دكترای  ــان رس ــه پاي ــی ب ــه طباطباي عالم
اواهــل  گرفــت  رشــته  درهمــان  را  ادبيــات 
مــدرك نبــود دغدغــه نوشــتن وپژوهــش داشــت 

ــده. ــای مان ــمندی ازوی برج وآثارارزش
ــا  ــن كتاب ه ــه اي ــوب ب ــد ابومحب ــار احم از آث
رباعيــات  »ديــوان  كــرد:  اشــاره  می تــوان 
اوحدالديــن كرمانــی«، »ســاخت زبــان فارســی«، 
ــه و نقــد  ــر«، »عــروض و قافي »كالبدشناســی نث
ادبــی«، »يــك حبــه قنــد فارســی )۱۰ جلــد(«، 
ــی« ، »در  ــوم اجتماع ــه عل »فرهنــگ چهارزبان
هــای و هــوی بــاد«، »گهــواره ســبز افــرا«، »كك 
كوهــزاد«، »معــروف كرخــی« و »فمينيســم های 

ــه. ــه وترجم ــا مقال ــا ده ه ــراه ب ادبی«.هم
ــه دل  ــرای اوك ــالگی ب ــصت س ــن ش ــا س انصاف
درگــرو پژوهــش داشــت وبه جــد می نوشــت 
ــز يكــی  ــرگ اين عزي ــی زود بود.م ــگام وخيل نابهن
ــز  ــددارو ج ــم بودهرچندمی گوين ــب تحري ازعواق
ــر  ــف وتحس ــم جزتاس ــت.چه بگوي تحريم هانيس
عميــق .درگذشــت ايــن اســتاد و نويســنده 
 بزرگ كشــور را بــه خانــواده محترم،دوســتان، 
دانشــجويان وجامعــه ادبــی ودانشــگاهی تســليت 

می گويــم.
يادش گرامی

هنرمندان  و  جوان  سينمای  انجمن  باهمكاری 
صورت  به  را  دبيرخانه  اين  مند،  وعالقه  پرتالش 
دائمی در استان داير می كنيم و هر ساله جشنواره 

در كرمانشاه برگزار می شود.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  پراو  آوای  گزارش  به 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان كرمانشاه؛ حجت 
گالری  افتتاحيه  مراسم  در  جعفری  رحيم  االسالم 
همكاری  با  داشت:  اظهار  شبديز  جشنواره  عكس 
و عالقه  پرتالش  و هنرمندان  انجمن سينمای جوان 
مند، اين دبيرخانه را به صورت دائمی در استان داير 
برگزار  كرمانشاه  در  جشنواره  ساله  هر  و  كنيم  می 

خواهد شد.
سال   ۱۵ حدود  از  شبديز  جشنواره  گفت:  جعفری 
انجمن  همت  به  گذشته  سال  و  شده  تعطيل  پيش 
از  يكی  عنوان  به  و تالش هنرمندان  سينمای جوان 
مطالبات اصلی هنرمندان حوزه فيلم و عكس استان، 

احيا شد.
صورت  به  اكنون  جشنواره  اين  اينكه  بيان  با  وی 
منطقه  داشت:  اظهار  شود،  می  برگزار  ای  منطقه 
استان های جنوبی،  و  نيست  ای منظور غرب كشور 
جشنواره  دراين  هم  كشور  مركزی  و  شرقی  شمال 

حضور دارند.
كرمانشاه  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
در  را  جشنواره  از  هنرمندان  خوب  بسيار  استتقبال 
سال گذشته و امسال پس از احيای دوباره را يكی از 
جشنواره  دائمی  دبيرخانه  دايركردن  برای  ها  انگيزه 

دانست و گفت: در نظر داريم از سال آينده جشنواره 
را به صورت ملی برگزار كنيم.

تامين  برای  امسال  اينكه  بيان  با  ادامه  در  جعفری 
اعتبارات اين جشنواره مقداری با تنگنای مالی روبرو 
اعتبار  تومان  ميليون   ۲۰۰ مجموع  در  گفت:  بوديم، 

برای اين جشنواره اختصاص يافته كه ۵۰ درصد آن 
كل  اداره  توسط  نيز  درصد   ۵۰ و  وزارتخانه  توسط 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تامين شده است.
برگزاری  در  مقوله  مهمترين  از  يكی  را  كيفيت  وی 
تالش  با  خوشبختانه  افزود:  و  دانست  ها  جشنواره 
و  موفق  گذشته  سال  و  امسال  جشنواره  هنرمندان، 
سال  هر  كنيم  می  تالش  و  شده  برگزار  كيفيت  با 

كيفيت آن را ارتقا دهيم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی كرمانشاه در ادامه، 
فيلم  توليد  اصلی  های  قطب  از  يكی  را  كرمانشاه 
جشنواره  برگزاری  افزود:  و  دانست  كشور  در  كوتاه 
استان  هنرمندان  جدی  های  مطالبه  از  يكی  شبديز 

كنيم. احيا  توانستيم  بود كه خوشبختانه 
و  ظرفيت  اين  كرد:  تصريح  جعفری،  االسالم  حجت 
وجود  استان  در  عكس  و  فيلم  حوزه  در  پتانسيل 
و  ها  ظرفيت  اين  كردن  شكوفايی  برای  ما  كه  دارد 
شبديز  جشنواره  دبيرخانه  حتما  هنری  استعدادهای 

را دائمی خواهيم كرد.
دومين جشنواره فيلم و عكس شبديز روز سه شنبه 
انتظار  تاالر  در  اين جشنواره  گالری عكس  افتتاح  با 

كرمانشاه فعاليت خود را آغاز كرد.

جشنواره شبدیز کرمانشاه افتتاح شد
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 کشیده می شدم از هر طرف به پوچاپوچ
به هر چه خالی مطلق به هر چه باداباد

به مرگ محتمل هر پرنده در سینم
] به خودکشی قناری درون آیینم [

چه ناخوشانه غمی اتفاق می افتاد!

کشیده می شدم از خود به خود فرو رفتن
به تکه تکه شدن پاره پاره پوسیدن

به انهدام نفس گیر استخوان هایم
بغل گرفته مرا تارهای پیراهن

] و این نهایت دردی ورای مردن بود [

رسیدنم به تسلسل رسیدنم به جنون
به خودخوری و خودآزاری و خودانکاری

رسیدنم به تزلزل به هیچ انگاری
تو از جهان خودت دست بر نمی داری؟

] چه حال مسخره ای دارد این جهان بینی [

چقدر کرم نشسته به روی اعصابم
که می خزند...که هر شب نمی برد خوابم

که چشم هام پر از تکه های خون شده است
که قرص می خورم اما دوباره بی تابم

] اتاق می جودم/این فضای وهم آلود [

صدای خنده بلند است پشت در اما
به گریه های حقیرم نمی رسد دستی

] نمی رسد که بچیند کسی مرا از من [
پر از تناقضم و زیر گریه می خندم

شبیه خنده ی بعد از شروع بدمستی
] من از خودم به خودم دور و دورتر شده ام [

بمیر فاتح بی اعتدال و بی قانون
بمیر قاصدک روزهای بارانی

بمیر و زندگی ات را به خاک ها بسپار
تو که برای خودت هم دعا نمی خوانی!

] به کفر می رسی و باز نیچه می خوانی... [

سمیه جاللی

از دیدگاههــای مختلــِف نقــِد شــعر، شــاید زیباشناســی 
ــن  ــل بحــث در ای ــای قاب ــن فاکتوره ــی از مهمتری یک
مقولــه  باشــد ، دیدگاهــی کــه خــود بــه زیــر شــاخه 
ــی  ــود،  زیبای ــدی میش ــیم بن ــددی تقس ــای متع ه
زبــان، موســیقی و تخیــل در بخــش روســاخت، و 

ــاخت. ــش ژرف س ــوا در بخ ــِی محت زیبای
ــی )چــه در ســاختار و چــه در  کارکــرد و نمــود زیبای
ــظ  ــذت و ح ــل ل ــن عام ــک مهمتری ــی ش ــوا( ب محت
مخاطــب از یــک اثــر ادبــی  ســت ، در واقــع اگــر بــه 
دیگــر هنرهــا نیــز نگاهــی هرچنــد ســاده و ســطحی 
بیاندازیــم بــه ســادگی در میابیــم کــه زیبایــی و کشــف 
ــان  ــدن هم ــود آم ــث بوج ــب باع ــرف مخاط آن از ط
لــذت و احســاس خوشــایندی ســت کــه میتوانــد بــه 
ــه  ــد ک ــری باش ــر هن ــده ی اث ــالِت آفرینن ــی، رس نوع
میتوانــد در قالــب هــر احســاس یــا کشــف و دریافتــی 

حصــول شــود   
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه برداشــت زیبایــی نــزد 
افــراد مختلــف بســته بــه نــوع تفکــر و احســاس، اقلیــم 
، زبــان و فرهنــگ، متفــاوت اســت ، چنانچــه بــه گفتــه 

ــی چیســت  ــید زیبای ــر از وزخــی بپرس ــر« اگ ی »ولت
پاســخ خواهــد داد ›جفتــم‹.

ــف  ــوزه تعاری ــن ح ــران ای ــب نظ ــمندان و صاح دانش
ــورد زیباشناســی  ــی در م ــف و متفاوت و نظــرات مختل
بیــان کــرده انــد چنانچــه حتــی برخــی وجــود ارکان 
یــا معیارهــای زیبایــی را انــکار کــرده انــد بــه عنــوان 
ــه  ــت ک ــده س ــن عقی ــر ای ــس ب ــول فران ــال  آنات مث
ــتوار نیســت و  ــر چیــزی محکــم اس ــی ب زیباشناس

ــوا. ــا در ه همچــون کاخــی ســت پ
 در هنــر و ادبیــات نیــز دیدگاههــای متفاوتــی در 
ــود دارد،  ــوم آن وج ــف و مفه ــی و تعری ــورد زیبای م
ــب یــک مخاطــب  ــد از جان ــف میتوان ــن تعری حــال ای

ــه ای . ــدی آگاه و حرف ــا منتق ــد ی ــی باش معمول
 بــه عنــوان مثــال از دیــدگاه مــِن نوعــی ، آنچــه کــه 
باعــث لــذت مخاطــب و حــظ او از شــنیدن ، دیــدن یــا 

حــس اثــری هنــری میشــود نوعــی زیباییســت 
ــا شناســی  ــدگاه زیب ــن مقدمــه ، در ادامــه از دی ــا ای ب
ــل  ــه تحلی ــان، ب ــعر و زب ــرد آن در ش ــش و کارک و نق
ــر شــاخصه  ــن دیگ ــی و همچنی ــری از ســمیه جالل اث

ــم پرداخــت ــار وی خواهی ــارز آث ــای ب ه

 زبان
شــاید از مهمتریــن و بارزتریــن شــاخصه هــای زیبایــی 

کالم و خاصــه شــعر، زبــان اســت
بــی شــک در دنیــای ادبیــات و شــعر بارهــا بــا ترکیــب 
»زبــان شــعری« مواجــه شــده ایــم، بــه عنــوان مثــال 
ــدارد  ــودش را ن ــعری خ ــان ش ــوز زب ــاعر هن ــالن ش ف

یــا بالعکــس.
البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هیــچ شــاعری وام 
ــوده و  ــان نب ــری از زب ــاعران در تاثیرپذی ــر ش دار دیگ

نیســت.
ــد  ــه بای ــن مقول ــی در ای ــر توضیح ــل از ه ــدا قب ابت
ــعر  ــی ش ــِت عین ــا هس ــی ت ــِت ذهن ــه هس ــت ک گف

فاصلــه ی زیــادی دارد .
ــا  ــه شــعر ت ــد گفــت ک ــا شــعر بای ــان ب ــد زب  در پیون
پیــش از پدیــداری در قالــب زبــان، یعنــی در آن ســوی 
واقعیــت زبانــی، وجــود دارد، کــه می تــوان آن را شــعر 
نــاب نامیــد. پــس شــعر نــاب، شــعری اســت کــه هنــوز 

بــه صــورت گفتــه یــا نوشــته در نیامــده اســت
 در واقــع آنچــه بــه هیئــت زبــان در آیــد رنــگ اصیــل 
ــل  ــن دلی ــه همی و واقعــی خــود را نخواهــد داشــت ب
ــایه ای از  ــا س ــود تنه ــده میش ــاب نامی ــعر ن ــه ش آنچ

شــعر نــاب و واقعــی ســت.
*زبــان در انتقــال شــعر، امانــت دار خوبــی نیســت، یــا 
ــان  ــه در بی ــدارد، چــرا ک ــال ن ــی الزم را در انتق توانای
ــه  ــود، همیش ــس می ش ــه ح ــناخته ای ک ــتِی ناش هس
ناقــص عمــل می کنــد. فاصلــه ی بیــن هســت ذهنــی 
شــعر )فراســوی واقعیــت زبانــی( و هســت عینــی 
ــر  شــعر )در ســوی واقعیــت زبانــی( هیچــگاه کامــاًل پُ
نمی شــود. البتــه قــرار اســت زبــان ایــن فاصلــه را پُــر 
ــان همچــون  ــم، خــود زب ــر آنکــه بگویی ــا بهت ــد، ی کن
گوهــر شــعر اســت کــه حــذف فاصلــه می کنــد، 
ــی شــعر را در  ــایه ی هســِت ذهن ــا س ــان تنه ــی زب ول
شــکل عینــی آن نشــان می دهــد. مثــل خــواب، کــه 
ــد.  ــداری می مان ــه ای از آن در بی ــا گرت ــه ی ــا پایان تنه
ــان،  ــت، زب ــواب( اس ــای در خ ــواب« )رؤ  ی ــعر، »خ ش
ــه ی  ــد هم ــگاه نمی توان ــداری هیچ ــداری«؛ و بی »بی
خــواب را زندگــی کند*]ســلوک شــعر. محمــود فلکــی. 

ــط. 1378[ ــارات محی انتش
ــد  ــه ش ــز گفت ــن نی ــل از ای ــه قب ــه ک ــه همانگون البت
ــدد و در  ــه متع ــن زمین ــرات در ای ــا و نظ ــدگاه ه دی
مــواردی گاهــا متفــاوت اســت بــه عنــوان مثــال 
ــان  ــی شــناخت زب هایدیگــر شــناخت هســتی را در پ
مــی دانســت و چــون شــعر کمــال زبــان اســت پــس 
ــع  ــد. در واق ــی جوی ــعر م ــتی را در ش ــناخت هس ش
زبــان و فراتــر از آن شــعر را الزمــه ی شــناخت جهــان 

ــد. ــی دان ــتی م هس
در مجمــوع و بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد هــر چــه 
ــعر  ــع آن ش ــه تب ــد ب ــر باش ــان محدودت ــوزه ی زب ح
نیــز دنیــای محدودتــری خواهــد داشــت و بــا وســعت 
ــر ،  ــز پربارت ــعر نی ــک ش ــی ش ــان ، ب ــتره ی زب گس

ــود. ــد ب ــان شــمول خواه ــر و جه ــل پذیرت تاوی
ســمیه جاللــی از جملــه شــاعرانی ســت کــه در حــوزه 
ــتره ی  ــر گس ــرده و از نظ ــل ک ــق عم ــان موف ی زب
زبانــی بــا توجــه بــه دایــره ی واژگانــی وســیع و خــاص 
خــود از نوعــی زبــان منحصــر و متمایــز بهــره میبــرد، 
واژگانــی کــه جنســیت شــاعر و نــوع تفکــر و ذهنیــت 

و دنیــای او را بــه خوبــی نشــان مــی دهنــد.
بــه گونــه ای کــه اکثــر مخاطبــان او ، وی را شــاعری 
ــن  ــع ای ــد ، در واق ــی میکنن ــر معرف جســور و عصیانگ
زبــان و نــوع کالم اوســت کــه عصیانگــری و جســارت 

ــارز و مشــخص کــرده ســت را در شــعر او ب
ــد  ــورانه و تن ــادی، جس ــی ،انتق ــب اعتراض کالم او اغل

اســت .
البتــه بــا خوانــدن اشــعار او بــه خوبــی میتــوان 
ــن  ــاید همی ــخیص داد ، و ش ــاعر را تش ــیت ش جنس
ــت  ــعر و کالم اوس ــوت ش ــاط ق ــی از نق ــوع یک موض
ــا  ــادی و ب ــار او انتق ــب آث ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــام  ــا تم ــا ب ــد و جســورانه ســروده شــده ام ــی تن زبان
ایــن هــا جنســیت شــاعر  بــه خوبــی قابــل تشــخیص 

اســت
ــی  ــود بندهای ــا وج ــر ب ــن اث ــال در ای ــوان مث ــه عن ب

ــر : نظی
 

رسیدنم به تسلسل رسیدنم به جنون
به خودخوری و خودآزاری و خودانکاری

رسیدنم به تزلزل به هیچ انگاری
تو از جهان خودت دست بر نمی داری؟

] چه حال مسخره ای دارد این جهان بینی [
چقدر کرم نشسته به روی اعصابم

که می خزند...که هر شب نمی برد خوابم
که چشم هام پر از تکه های خون شده است

که قرص می خورم اما دوباره بی تابم
] اتاق می جودم/این فضای وهم آلود [

شــاعر در ایــن بندهــا، روایتگــر فضــای ســرد و تاریــک 
و سرشــار از فشــارهای روحــی و پوچــی ناشــی از آن 
ــدون  ــعر ب ــه ی ش ــدی و ادام ــد بع ــا در بن ــت ام اس
ــده  ــخص کنن ــه مش ــه ک ــه آنچ ــتقیم ب ــاره ی مس اش
ی جنســیت وی باشــد ، بــا اســتمداد از زبــان ، نــوع و 
نحــوه ی چینــش واژه هــا و معنــای حاصــل از آنهــا بــه 
شــکلی هنرمندانــه نــه تنهــا جنســیت خــود را، بلکــه 
برخــی از دردهــا و مشــکالت جنــس زن در اجتمــاع را 

نیــز بیــان میکنــد:

صدای خنده بلند است پشت در اما
به گریه های حقیرم نمی رسد دستی

] نمی رسد که بچیند کسی مرا از من [
پر از تناقضم و زیر گریه می خندم

شبیه خنده ی بعد از شروع بدمستی
] من از خودم به خودم دور و دورتر شده ام [

ــه خــود حــال و هــوای ناشــی  ــا ظرافــت زنان شــاعر ب
ــه  ــی ک ــه های ــا گری ــراه ب ــی را هم ــارهای روح از فش
معمــوال جنــس زنانــه آن را راه گریــز یــا ابــزاری بــرای 

ــد. ــان میکن ــد بی ــی دان ــن فشــارها م ــتن از ای کاس
ــی  ــرع ابتدای ــه مص ــه در س ــد دوم در حالیک ــا در بن ی
از شــدت دردهــای روحــی و جســمی ســخن میگویــد 
،در مصــرع پایانــی و بــه دنبــال آن در مصــرع تکمیلــی 
کــه یکــی از تکنیــک هــای زیبــا و نقــاط قــوت چــه از 
ــه  ــی و چــه ســاختاری شــعر میباشــد، ب نظــر محتوای

ــان  ــاوت بی ــر متف ــود را از دو منظ ــور خ ــی منظ زیبای
ــن  ــرا تارهــای پیراهــن / و ای ــه م ــد )بغــل گرفت میکن
نهایــت دردی ورای مــردن بــود( در واقــع ایــن بنــد از 
نظــر معنایــی هــم میتوانــد بیانگــر اوج تنهایــی شــاعر 
ــار و همــراه او  باشــد کــه جــز لبــاس تنــش کســی ی
نیســت و او را در آغــوش نگرفتــه، و هــم بــا اســتناد بــه 
مصــرع تکمیلــی میتوانــد نوعــی اعتــراض بــه پوششــی 
ــای  ــان درده ــا بی ــاعر ب ــع ش ــد ، در واق ــاری باش اجب
ــه  بــی شــمار جســمی و روحــی همچنــان لبــاس زنان
ی خویــش را بــه اجبــار بــر تــن دارد کــه ایــن را دردی 
فراتــر از مــردن مــی دانــد، ایــن همــان قــدرت تاویــل 
پذیــری اثــر و یکــی از نقــاط قوتــی ســت کــه در اکثــر 

کارهــای ســمیه جاللــی شــاهد آن هســتیم.
پارادوکــس یــا متناقــض نمــا ، در واقــع میتــوان هــم 
ــد  ــن بن ــارم ای ــرع چه ــاعر از مص ــت ش ــت مثب برداش
در تاویلمــان از شــعر لحــاظ کنیــم کــه لبــاس خــود 
ــگام  ــه هن ــه او را ب ــد ک ــاری میدان ــق و ی ــا رفی را تنه
تنهایــی در آغــوش میکشــد و یــا از منظــر دیگــر 
میتوانــد نوعــی برداشــت منفــی باشــد، پوششــی کــه 
ــت را دردی  ــراه اوس ــه هم ــورت و همیش ــر ص در ه
ــود و  ــمی خ ــی و جس ــای روح ــر از درده ــق ت عمی

ــد ــرگ میدان ــر از م ــی فرات حت

کشیده می شدم از خود به خود فرو رفتن
به تکه تکه شدن پاره پاره پوسیدن

به انهدام نفس گیر استخوان هایم
بغل گرفته مرا تارهای پیراهن

] و این نهایت دردی ورای مردن بود [

 موسیقی
یکــی دیگــر از مبانــی زیباشناســی در شــعر، موســیقی 

ســت کــه خــود نیــز انواعــی دارد، 
موســیقی بیرونی)ظاهــری( کــه البتــه ایــن نــوع 
ــی  ــوط م ــیک مرب ــعر کالس ــه ش ــتر ب ــیقی بیش موس
شــود کــه همــان وزن عروضــی ســت و چینشــی کــه 

ــود. ــت میش ــعر رعای ــان ش ــا پای ــدا ت از ابت

 موسیقی معنوی
ــیقی در  ــوع موس ــن ن ــه مهمتری ــی ک ــیقی درون موس
ــت. ــعر س ــی ش ــی زیباشناس ــی اصول ــعر و از مبان ش

ــار  ــی از آث ــر یک ــه ب ــی ک ــن و در خوانش ــش از ای پی
ســمیه جاللــی داشــتم ،او را شــاعری فرمالیســتی 
ــواردی را  ــا م ــن مدع ــات ای ــردم و در اثب ــی ک معرف
نیــز ذکــر نمــودم، در واقــع ویژگــی هــای ســاختاری 
ــر  ــه دیگ ــی نســبت ب ــعر ســمیه جالل ــک ش ــا فرمی ی
شــاخصه هــای شــعری او بارزتــر و پــر رنــگ تــر اســت

در فرمالیســم ، ویژگــی هــای ســاختاری نقشــی 
ــه  ــعر و ب ــن ش ــت تکوی ــادی را در جه ــوری و بنی مح

ــد ،  ــا میکنن ــوا ایف ــژه محت وی
ــه شــاخصه هــای  ــا تکیــه و توجــه ب ــی ب ســمیه جالل
ســاختارِی شــعِر خــود ، در جریــان تکویــن شــعر، ایــن 
ــتِر  ــرار داده و بیش ــود ق ــاس کار خ ــا را اس ــی ه ویژگ
توجــه خــود را معطــوف فــرم و قالــب کار کــرده ســت، 
در ایــن جریــان ، موســیقی یکــی از مهمتریــن مبانــی 
شــکل گیــری ســاختار شــعر اســت، حــال آنکــه ایــن 
مــورد در شــعر کالســیک کــه هــم موســیقی بیرونــی 
کــه همــان وزن عروضــی و قالــب کار را شــامل میشــود 
و هــم موســیقی درونــی را، بیشــتر بــه چشــم مــی آیــد

در ایــن اثــر، شــاعر عــالوه بــر اینکــه موســیقِی بیرونــِی 
ــای  ــب ه ــر قال ــا اکث ــه ب ــکلی ک ــب و ش کار را در قال
ــت،  ــاوت اس ــیک متف ــعر کالس ــول ش ــداول و معم مت
مــورد اســتفاده قــرار داده )  بندهــای تکمیلــی کــه در 
هــر بنــد اســتفاده شــده امــا نظــم خاصــی در کاربــرد 
ــه  ــرد ک ــده نمیشــود ( از صنایعــی بهــره میب ــا دی آنه
ــد و  ــی افزای ــدرت موســیقایی کار م ــر ق ــب ب ــه مرات ب

ــعار  ــوال از اش ــه معم ــود را )ک ــب خ ــه مخاط در نتیج
ــت  ــه در نهای ــی ک ــگ و نظم ــار آهن ــیک انتظ کالس
ــرای  ــد( ب ــم میشــود را دارن ــیقی خت ــان موس ــه هم ب

ــد. ــی کن ــر م ــه ی کار مشــتاق ت شــنیدن ادام
ــده  ــه تنهــا خســته کنن ــی کــه ن اســتفاده از تکرارهای
نیســت بلکــه بــه قــدرت موســیقایی اثــر مــی افزایــد:

کشیده می شدم از خود به خود فرو رفتن
به تکه تکه شدن پاره پاره پوسیدن

 خود به خود ــ تکه تکه ــ پاره پاره

به خودخوری و خودآزاری و خودانکاری
سه بار تکرار واژه ی ›خود‹

من از خودم به خودم دور و دورتر شده ام
خودم به خودم ــ دور و دورتر

بمیر فاتح بی اعتدال و بی قانون
بمیر قاصدک روزهای بارانی

بمیر و زندگی ات را به خاک ها بسپار
سه بار تکرار واژه ی ›بمیر‹

بهــره گیــری از کلمــات هــم آهنگ)حتــی در مــواردی 
واژه ی پایانــی مصاریــع تکمیلــی را بــا واژه ی پایانــی 

مصاریــع دوم هــر بنــد هــم قافیــه کــرده(
اســتفاده از واژه هــای متــرادف یــا هــم ســو بــه عنــوان 
ــی  ــوچ‹ و ›خال ــای : ›پوچاپ ــد اول واژه ه ــال در بن مث

مطلــق‹ ـــــ ›مــرگ‹ و ›خودکشــی‹
یــا در بنــد دوم : فــرو رفتــن و مــردن و پوســیدن ـــــ 

تکــه تکــه و پــاره پــاره
خودخوری و خودآزاری و خودانکاری

ــه وفــور در ایــن کار شــاهد  صنعــت واج آرایــی کــه ب
ــرد آن هســتیم. کارب

ــوس  ــال محس ــت کام ــن صنع ــل از ای ــیقی حاص موس
ــدازه ی  ــه ان ــاید ب ــل از آن ش ــگ حاص ــت و آهن اس
ــرار  ــا تک ــه و ی ــم قافی ــای ه ــیقایی واژه ه ــر موس تاثی

ــد. باش
رسیدنم به تسلسل رسیدنم به جنون )س(

به خودخوری و خودآزاری و خودانکاری )خ(
من از خودم به خودم دور و دورتر شده ام )د(
کشیده می شدم از خود به خود فرو رفتن)د(

به تکه تکه شدن پاره پاره پوسیدن )پ(

ــمیه  ــای س ــر کاره ــر و اکث ــن اث ــن ای ــوع ای در مجم
ــه  ــد ، البت ــی و بارزن ــیقایی ، غن ــر موس ــی از نظ جالل
شــاید اقلیــم و منطقــه ای کــه او در آن زندگــی کــرده 
ــاحلی  ــی س ــوده، نواح ــر نب ــی تاثی ــورد ب ــن م در ای
ــا  ــی ب ــش از کودک ــه مردمان ــه ای ک ــوب، منطق جن
نواهــای محلــی و موســیقی گوشــنواز و ســازهای 
متعــدد از بــادی گرفتــه تــا ضربــی و کوبــه ای ، رشــد 

ــد. ــده ان ــزرگ ش ــرده و ب ک
ــی  ــا و ویژگ ــی فاکتوره ــه یک ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت
ــعری  ــان ش ــی زب ــمیه جالل ــعار س ــت اش ــای مثب ه
اوســت، شــاخصه ای کــه او از همــان روزهــای آغازیــن 
ــک آن  ــا کم ــود را ب ــعر خ ــد ش ــق ش ــرودن موف س
منحصــر و متمایــز ســازد ، در واقــع شــاید بــا شــنیدن 
نــام ایــن شــاعر ، اولیــن چیــزی کــه در ذهــن نقــش 

ــر و اعتراضــی اوســت. ــان عصیانگ ــدد زب ــی بن م
دنیــای واژگانــی خــاص و وســیع، اســتفاده از صنایعــی 
ــد،  ــعر تاثیرگذارن ــیقی ش ــی موس ــتر در تعال ــه بیش ک
و در نهایــت کالم و زبــان منحصــر و غنــی ســمیه 
ــتر  ــه بیش ــذاری هرچ ــر گ ــی و  تاثی ــی در زیبای جالل

ــد ــا میکنن ــوری ایف ــگ و مح ــعار او نقشــی پررن اش
ــه  ــتر در عرص ــه بیش ــای هرچ ــت ه ــا آرزوی موفقی ب
ــی و تمامــی  ــرای ســمیه جالل ــات ب ی زندگــی و ادبی

ــق کشــور. ــاعران موف ش

خوانشگر:
 یاشار خواجه دولت آباد

نقش زبان و موسیقی در شعر و تاثیر آنها بر اثر ادبی
خوانش اثری از سمیه جاللی

سلیمانی  هادی  اثر  عصر  هفت  ساعت  به  قجر،  وقت  به  کتاب 
مجموعه ای از شعرهای سپید با دیدگاهی نو و متفاوت به عشق 
با نگاهی نسبتا قجری است که با بیانی شیرین و ساده به رشته ی 

تحریر درآمده.
این کتاب حاصل 20 سال شعر های شاعر اهوازی هادی سلیمانی 
به  که  معاصری  شاعران  برای  می تواند  که  کتابی  است.  )سیا( 
و استعاره ها هستند  ایهام ها  وازه ها،  از  دنبال درک متفاوتی 

مفید باشند  
هادی سلیمانی کارشناس آسیب شناسی اجتماعی  اهواز 

 چندین کتاب نیز اماده دارد 
کتابی آیینی و مجموعه نقد هایی بر کتاب شاعران دهه ۹0

از قاف تا الف مرا...    
 

به زور که نمی شود  
البالی ذهنم جا شوی 

تن پوش ناباور رها  وجودت جراحت زمستان 
به خوابم  در ادمیت ها 
ومنی که مداد ابی ام را 

در کودکی ام پرت کرده ام 
نیمه ی  عصر  
دخترکی بود  

بی پا  
بی دست ...بی سیب 
حوالی زمستانی من 
و نت هایی بی هجا 

و باوری از  
دو...ر...می... 

 
هادی سلیمانی

معرفی کتاب
نمونه شعر
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داستان

شاهین سلحشور

در آغوش مرگ 
نویسنده : درسا گومهء

نزدیک می شود. آرام و آهسته،بدون هیچ صدایی،ازترس می لرزم . 
چشمانی درشت اما ترسناک،به این فکر می افتم که از کسی کمک 
بخواهم .ناله کنم، فریاد بکشم ....کسی اینجا نیست . هیچکس ... همه 
جا خالی از سکنه... حتی جیرجیرک ها هم رفته اند. فقط من هستم 
و یک دنیا خواب و رویا . راستش را بخواهید من عاشق تجربه کردن 
چیزهای هیجان انگیز ام .هر چیزی که با مرگ دست و پنجه نرم 
کند .اما این بار فرق دارد .این بار چیزی فراتر از مرگ را تجربه می 
کنم .چیزی که دست هیچکس و هیچ چیز به آن نرسیده و نمی 
رسد .شاید این لحظه ها ، لحظه های آخر باشد .... به دیوار چسبیده 
ام و نفس نفس می زنم . و شاید نفس های آخر را ...در اتاق زیر 
شیروانی یک خانه مخروبه و قدیمی وقتی هیچ کس نیست به فریادت 
برسد،وقتی یک موجود پست و ترسناک هر لحظه به تو نزدیک تر می 
شود ،به چیزی جز مرگ نمی توانی فکرکنی . باالخره روز مالقات فرا 
رسیده. جز مردن ، مبارزه هم میتوان کرد. اما این راه را کسانی انتخاب 
می کنند که سالحی داشته باشند . نه مثل من که حتی یک چاقو هم 
ندارم .مرگ را احساس میکنم... در همین نزدیکی ....مادرم همیشه می 
گفت فکر این چیز هارا از سرم بیرون کنم . اما من ول کن نبودم .البته 
حاال پشیمانی سودی ندارد .... من با کوهی از شرارت رو به رو هستم 
. انتخاب با من است مرگ یا زندگی ؟ مبارزه یا تسلیم شدن ؟ کدام 
را بپذیرم ؟آسان ترین راه بهترین راه نیست .اما حاال من نه بهترین 
را میدانم و نه آسان ترین...ای کاش خانواده ام را ترک نمی کردم .ای 

کاش به آن ها نمی گفتم می روم ...ای کاش شبانه به قرارگاه نمی 
آمدم ...من خودم به آغوش مرگ دل سپردم ...صدای دلهره آور نفس 
کشیدن او .منتظر مانده و به من زل زده ...دهانم خشک شده .اشکم 
هم همینطور.دیگر حتی نمی توانم اشک بریزم و برای زندگی التماس 
کنم .او گرسنه تر از چیزی است که فکر میکنم .شاید برایش یک لقمه 
هم نباشم . اما لنگه کفشی در بیابان غنیمت است .آماده ی حمله 
شده، خیز برداشته.من مبارزه را انتخاب میکنم .گرچه کمی دیر شده 
است.او به من حمله کرده ! چه دندان های تیزی،بازویم را گاز گرفت . 
خدای من ! فریادی از ته دل میکشم .آب دهان سبز رنگش حال آدم 
را بهم می زند .در آِن واحد مرا ول می کند.غلتی می زنم و در تاریکی 
شب استوانه قرمز رنگ آویخته بر دیوار را می قاپم . خوش شانسی 
در اوج بدبختی .بله...این یک کپسول آتش نشانی است...قصد حمله 
دیگری را دارد . درد  بازو امانم نمی دهد دسته کپسول را با قدرت 
مي گیرم و فشارمي دهم به سمت این موجود چندش آور دو انگشتی 
کوتاه قد. میخندم.... بدنش سفید و کف آلود شده است ...خنده های 
من اورا عصبی  و در عین حال هیجانی کرده است.چیزی برای گفتن 
ندارم . اما سعی می کنم با فشار روانی خودم را برتر نشان بدهم . حاال 
که کنترل کپسول دستم آمده لوله را به سمت صورتش می گیرم 
.چه لحظه خاّصی! حاال به اهریمنی بودن خودم پی میبرم . اهریمنی 
که وقتی از ترس دست و پایش می لرزد ،می تواند خطر ناک باشد 
... خیلی خطر ناک ....فکرم را متمرکز میکنم . درست در لحظه ای 
که فکر میکنم به قله پیروزی رسیده ام ، درست در لحظه ای که آدم 

فضایی در حال نابود شدن است ، کپسول تمام میشود .... 
فکر دیگری میک نم. چرا من برای این مبارزه انتخاب شده ام ؟؟ 
اکنون آدم فضایی بلند می شود .چقدر عصبانی...شاید بهتر است به 
غلط کردن بیفتم .گرچه او در آخر مرا می خورد . اّما نه..من تسلیم 
نمی:شوم .به مبارزه ادامه می دهم .و قطعا پیروز خواهم شد .روی 

زمین می خزم و به گوشه ای دیگر می روم .وقتی یک انسان اراده کند 
حتما می تواند ....درد بازویم بی شک کشنده است . آدم فضایی به من 
رسیده و با من در گیر می شود . مشتی از سوی  او به شکم من... اه و 
ناله ام بلند شده . چه دست های سنگینی دارد . با زور بلند میشوم  و 
او را با نفرت نگاه می کنم ...فریادی از سر خشم سر می دهم ..... و دیگر 
هیچ . سکوت محض همه جا را فرا گرفته ...هردو به هم خیره شدیم 
.من به بازی دعوت شده ام که در آن حداقل یک نفر باید بمیرد . چه 
بسا آن یک نفر من باشم.صدای رعدو برق سکوت اتاق را می شکند 
....فضا ترسناک تر جلوه می دهد .اما با نورش دنیا  را برایم روشن می 
کند .اینجا تنها یک اتاق زیر شیروانی متروک نیست ... انگار قبل از 
حمله فضایی ها یک کار گاه بوده ...آدم فضایی نزدیک شده دستش 
به سرعت درحال حرکت به سمت من است . که ، ناگهان آدم فضایی 
کوچک من زمین می خورد .. وناله می کند .. پر از آه و اندوه و درد .. 
بوی نم همه جارا اشباع کرده است . به قول ما زمینی ها این فضایی 
جان می دهد . بلند می شوم و چرخی دور سرش می زنم با دست 
راستم بازوی آسیب دیده ی دست چپم را گرفته ام .خون می چکد و 
سرم گیج می رود... مهم ترین چیز علت مرگ  آدم فضایی است گرچه 
هنوز نمرده . اما به زودی خواهد مرد . کشیده شدن دست پر محبت 
قطره ای باران را روی سرم احساس میکنم .  آب ...  آب او را کشت 
. آب آبش کرد ... آب همه شان را آب کرد و کشت ...به باالی سرم 
نگاهی می اندازم . گاهی سوراخ سقف میتواند زندگی ات را نجات دهد 
...به سمت پنجره می روم پنجره را باز می کنم . باران سر و صورتم 
راخیس می کند .. و دستانم را ..جنازه هایشان روی زمین افتاده است 
. منظره ی خوشایندی نیست...این یکی هنوز نمرده  است... هنوز مرابا  
حسرت نگاه می کند.. من.. جلوء چشمانم سیاه می شود و می افتم .. 
آخرین چیزی که می شنوم صدای شادی مردم است . فریاد پیروزی 
سر می دهند ....  و آسمان همچنان می گرید .... شاید به حال من ....

یک

در میانه ی مجموعه ای 
از اشیاء و آدمیان زیست 
اتفاق  به  گاه  و  می کنیم 
را  خواست،خود  به  گاه 
رودی،جنگلی  ی  کناره 
می  دریایی  و  ،دشتی 

اشتیاقی   می کنیم،نه  گذر  ها  جاده  از  و  می کنیم  گفتگو  دیگرانی  با  یابیم، 
به مقصد در دل و ذهن داریم و نه دلبسته ی مبدا...

چشم  در  است  ،عادتی  آفتاب  ی  هماره  درخشش  و  از شب  سکوت  انتظار 
و جان ما.

 این پدیده ها،تعریف زیستن در جهان است،مناسبت ناگزیر آدمی و جهان 
،هم نشینی زمان و آدمی است.

روان  و  تن  چروکیدگی  که  یابیم  می  در  را  زمان  حضور  تمامی  به  آنگاه   
است... آغاز گردیده 

دو

بدین  انسان«به دیالک تیک زیستن می پردازد  ابتدای کتاب»آنک  نیچه در 
گونه که گاه جهان و زمین و زمان در کنار آدمی ،همراه و از آن اوست،گاه 
مسئله  و   مقوله  از حجم صدها  منقبض  گاه  آدمی  برابرش.زیستن  در  هم  
از  صدها هیچ.گاه در اوج آزادی و گاه  در  نابه سامانی است گاه مملو   و 

زنجیر.
آدمیان. اند،همه ی  همه ی دیگران هم همین گونه 

بشر ناخواسته و بی کنکاش،همه ی این ها را میداند و این  دانستگی،همان 
ها. و هیچ  ترکیب همه  و  پدیدارها  ،تناقض  است  زیستن  تیک  دیالک 

سه

از  آفریند:»رهایی  می  خود  خاص  مفهوم  دو  کتاب  این  در  نیچه 
گفتار  این  به  «را  روسی  »ذهن  عبارت  .من  روسی«  رنجش«،»تقدیرگرایی 

افزایم چرا که ذهن روسی است که تقدیر روسی می آفریند. می 
واکنش بر هستی،فرسودگی و خستگی آور است،جنگیدن  با جهان همیشه 
می  جهان  برابر  در  که  ذهنی  است  معتقد  است.نیچه  آور  مالل  و  باختگی 
منظر_چنین   بهنجار_ازین  انسان  و  میکند  تکرار   را  عبث  ایستد،کاری 
و  تقدیر  همان  افزاید.این  نمی  رنجشی  و   دارد  نمی  روا  خود  به  آسیبی 

ذهن روسی است.
ذهن روسی گریزان از مالل است و رخوت.همان که روزگاری مایاکوفسکی 

راخمانینوفی......« آور  مالل  نوشت:»رخوت 
آفریند که »ابر شلوار پوش«نام می گیرد.     آنگاه خود شعری می  و 

ر چها

باید  آنگاه  هاست.تنها  توّهم  سر  بر  نفرت،جنگ  سر  از  مفاهیم  با  جنگیدن 
جنگیدن... پایاپای  باشد،چیزی  داشته  وجود  واقع«  »به  چیزی  که  جنگید 

انسانی...  تماما  به خود  برتر است و تسلط  از جنگیدن  تاب آوردن  اما 
فرهنگی  هیچ  در  که  چرا  دارد  پوچ  سرانجامی  ها  فرهنگ  با  جنگیدن 
فرهنگ  نشینی  زیستن،هم  نوع  ترین  و خردمندانه  نیست  تغییر  ،عصاره ی 

هاست و درک عناصر آن.

پنج

نه  پروایی  بی  زیستن.این  در  است  پروایی  بی  ای  گونه  هراس  از  رهایی 
است. انسانی  نجابت  عین  که  است  ولنگاری  نه  و  گستاخی 

آنگاه که داستایوسکی از زبان ایوان کارامازوف مرگ خدا را اعالم می کند 
و همه چیز را مجاز میداند،دروازه های نجابت و انسانیت تام را می گشاید.

شش

عبارت »راه فراسو و راه فرو سو یکی است«خمیره ی اندیشه ی الیوت در 
بخش دوم  کتاب »چهار کوارتت« است.

هر کس بصیرتی خاص خود دارد و هر کس در حدود  شناخت اش زندگی 
. میکند

سالها  می نگارد.آنچه  متفاوت  بسیار  خوانندگان  برای  را  کتابش  الیوت 
آرزویش را در سر می پروراند.

در بخش دوم کتاب و تحت نام »East coker« به بازگویِش خامی و پختگی 
و اوج و فرود انسان می پردازد.

از  و  میلتون   ی  جاودانه  نابینا«اثر  »شمشون  نمایشنامه  از  تأسی  به  وی 
چشمانش  بر  داغ  آهن  که  آنگاه  سامسون_  یا  سیمون  _یا  شمشون  زبان 

می کشند.
شده  ربوده  من  از  اولین  موهبت  این  تاریکی....تاریکی...چرا  میگوید:»ای   

و خاموش...« است  تاریک  برمن  ...خورشید 
اما این تاریکی پایان همه چیز نیست و بر شمشون حرکت به سوی دنیای 
سقوط  هماره  دیگر.تاریکی   عالمی  به  اش  بازگشودگی  و  است  مادی  غیر 

نیست و گاه صعودی است از جنس دگر....
و در سکون رقص  است  روشنایی  تاریکی  دیگر می نویسد:»در  الیوت جایی 

و در سکوت آواز...«
از  بردن  لذت  می گوید:»برای  قدیس  یوحنای  زبان  از  نهایت  در  و 
چیزی،بکوش تا از هیچ چیز لذت نبری...برای داشتن آنچه نداری از راهی 

نیست...« تو  برو که ملک 
در  است،هماره  ظفرمندی  اوج  که  نیست  شکست  هماره  کشیدن  رنج 
آتش  ی  کننده  خفه  دود  ی  میانه  در  و  است   شادی  از  ای  انبوهه  رنج 

آید  نسترن می  ربای  بوی هوش  رنج،ناگهان 

هفت

خشن  اندازه  همان  به  است.دنیایی  زیستن  تیک  دیالک  تمامی  به  اینها 
که  ناپذیر  تفسیر  اندازه  همان  که خوش،به  آور  رنج  همان سان  زیبا،به  که 

ناپذیر بر زیستن که تحمل  اندازه جایی  به همان   و  شفاف 
استرنز  کوارتت«توماس  »چهار  و  «نیچه  انسان  »آنک  کتاب  به  نگاهی  *با 

»ابرشلوارپوش«مایاکوفسکی. و  الیوت 

پنج سال شعر نگفتم؛ تا خودم را در ساختار قبلي 
تکرار نکنم به اعتقاد یک شاعر، بزرگترین ویژگي 
مانیفست  به  آن  بي اعتنایي  هفتاد،  دهه  شعر 
است. بهزاد زرین پور ـ شاعر معاصر ، در بررسي 
شعر دهه هفتاد، اظهار داشت: در صحبت از شعر 
ضرورتي  و  نیاز  چه  دید  باید  ابتدا  هفتاد،  دهه 
عنوان  به  را  است که شعر یک دهه  باعث شده 
شعر دهه هفتاد نامگذاري کنیم. یقینا شعر این 
دهه، تفاوت ها و تمایزهایي با شعر دهه هاي پیش 
مساله  اما  مي نامیم.  نام  این  به  را  آن  که  دارد 
دیگر این است که آیا با پایان یافتن دهه هفتاد، 
نظر  از  وابستگي اش  علت  به  نیز  دهه  این  شعر 
زماني به این دوره به پایان مي رسد؛ یا نه. این ها 
سوال هایي است که براي پاسخ دادن به آنها هیچ 
چاره اي غیر از بررسي دقیق تاریخي تحوالتي که 
در  افزود:  وي  نداریم.  افتاد،  اتفاق   70 دهه  در 
بررسي شعر این دهه، باید دید طبق کتاب ها و 
اسنادي که در نشریات این دوره است، تفاوت از 
کجا آغاز شده است و نباید به حرف شاعراني که 
خود را شاعر دهه هفتادي، یعني شاعر متفاوت 
جاذبه  این  خیلي ها  چراکه  کرد؛  اتکا  مي دانند، 
برایشان پیش آمده است که خود را شاعر دهه  
هفتادي بدانند و فکر مي کنند شاعر دهه هفتادي 
این وظیفه رسانه هاست  امتیاز است.  بودن، یک 
و  بپردازند  این دهه  تحلیلي شعر  بررسي  به  که 
وي  بدهند.  خوانندگانشان  به  درستي  اطالعات 
بنیانگذار  را  خودشان  خیلي ها  اینکه  بیان  با 
گفت:  مي دانند،  هفتاد  دهه  شعر  زیبایي شناسي 
کساني درباره شعر این دهه حرف مي زنند و خود 
را شاعر دهه هفتاد مي دانند و براي آن، مانیفست 
مي دهند که اساسا نگرش خاص این دهه و این 
نسل را ندارند. شاعر ”اي کاش آفتاب از چهارسو 
نسل  جنگ،  پایان  از  بعد  داد:  ادامه  بتابد”، 
جدیدي به میدان  آمد که نگرش و جهان بیني اش 
متفاوت با نسل قبلش بود. این تغییر نگرش، در 
حوزه هاي فرهنگي و زودتر از همه در شعر نمود 
که  است  سابقه اي  علت  به  هم  آن  و  کرد  پیدا 
کساني  تمام  گفت:  او  دارد.  ما  فرهنگ  در  شعر 
شعر  براي  مانیفستي  کوشیده اند  کنون  تا  که 
این مانیفست  ارائه دهند و در قالب  دهه هفتاد 
را  ثابتي  و  منجمد  خصوصیت هاي  و  ویژگي ها 
براي شعر این دهه تعریف کنند، اساسا با جوهره، 
ذات و طبیعت شعر دهه هفتاد آشنا نیستند. زیرا 
به عنوان کسي که طبق اسناد، اولین شاعري بوده 
است که در دهه هفتاد تفاوت هاي شعرش با شعر 
را  خوانندگان  و  منتقدان  نظر  خودش،  از  قبل 
جلب کرد و در نشریات آن زمان نیز انعکاس پیدا 
مانیفست شعر دهه هفتاد،  معتقدم  است،  کرده 
بي مانیفستي است. زرین پور با بیان اینکه کساني 
که مي کوشند مانیفستي براي این شعر بتراشند، 
در گمراهي به سر مي برند، عنوان کرد: این افراد 
با تفکر دهه سي و  و  ندارند  تفکر دهه هفتادي 
چهل مي خواهند براي شعر دهه هفتاد مانیفست 
بدهند. به عنوان مثال مي گویند: شعر دهه هفتاد، 
جزئي نگر است؛ به زبان محاوره و روزمره گرایش 
دارد؛ معناگریز است و ...؛ اما در مقام کسي که 
خود را در خلق یک زیبایي شنایي جدید در دهه 
هفتاد شمسي سهیم مي دانم و احساس مي کنم 

در  جدید  زیبایي شناختي  این  بارقه هاي  اولین 
از  شعر خودم مطرح شد، بسط پیدا کرد و حتا 
طرف هم نسالن، با استقبال روبه رو شد، مي گویم 
که به عنوان یک شاعر دهه هفتادي، در هنگام 
وجود  ذهنم  در  مانیفستي  اساسا  گفتن  شعر 
تا  کوشیدم  کرد:  خاطرنشان  وي  است.  نداشته 
تا  شده  شناخته  مانیفست هاي  از  یک  هیچ  به 
خود  براي  نخواستم  و  نباشم  پایبند  زمان  آن 
مانیفستي بتراشم که دیگر نتوانم از آن فراتر روم 
و در واقع، زنداني مانیفست خود شوم. این شاعر 
و  مکاتب  زایش  و  خلق  و  مدرنیسم  به  اشاره  با 
ایسم هاي مختلف، گفت: هر یک از این ایسم ها، 
کانال  یک  در  را  شاعر  نگرش  و  زیبایي شناسي 
فرار  براي  بعدي  شاعر  و  مي کرد  کانالیزه  خاص 
از آن ایسم، مي کوشید تا ایسم دیگري بیافریند؛ 
تا جایي که بن بست مدرنیسم از جایي آغاز شد 
انسان ها  تمام  و  شاعران  تمام  تعداد  به  ما  که 
التزامات  و  اعتقادات  این  و  کردیم  پیدا  ایسم 
سختگیرانه باعث شد زیبایي شناختي عام از هنر 
شخصي  و  فردي  زیبایي شناسي  و  رود  کنار  ما 
جایگزین آن شود؛ تا به جایي رسید که برقراري 
ارتباط مشکل شد. در واقع این ایسم ها به منزله 
دیوارهایي شدند که مانع ارتباط زیبایي شناختي 
افراد جامعه شدند. وي ادامه داد: در این دوره از 
مدرنیته، جهان غرب به پست مدرنیته پا گذاشت 
و سعي کرد خود را از تمام ایسم ها نجات دهد و 
دیگر زنداني به نام مانیفست براي خود نیافریند. 
یک  عنوان  به  اینکه  بر  تاکید  با  زرین پور  بهزاد 
کرده  درک  را  ضرورت  این  هفتادي  دهه  شاعر 
به  مي دهد  نشان  من  شعر  داشت:  اظهار  است، 
زیبایي شناسي  تبیین شده  هیچ سبک مشخص 
پاي بندي نشان نداده ام و در عین گرایش به زبان 
بیان  و  زبان  قابلیت هاي  و  امکانات  از  محاوره، 
آرکائیک و کالسیک نیز غافل نمانده ام. عالوه بر 
گرایش به جزئي نگري و رفتن به سراغ جزئیات 
زندگي، کلي نگري هم بخشي از وجود و ذهنیت 
که  است  این  هنري  اثر  یک  الزمه  و  است  بشر 
بین جزئي نگري و کلي نگري، بین زبان محاوره 
و زبان آرکائیک و بین ساختار تک معنایي و چند 

معنایي، شناور باشد و رفت و آمد کند.
شاعر  مانیفست  به  پایبندي  اینکه  بیان  با  وي 
پیش  از  مانیفست  آن  تحقق  براي  ابزاري  به  را 
ساخته شده تبدیل مي کند، گفت: این مساله با 
ذات و طبیعت هنر سازگاري دارد؛ چرا که شاعر 
و هنرمند، هر لحظه به جست و جوي این است 
و حتا  پیدا کند  تازه  نگرشي  تازه،  قالبي  در  که 
مغایر با سبک و سیاق و زیبایي شناسي خودش، 
به  شاعر  یعني  برسد؛  جدید  شناسي  زیبایي  به 
لحظه ها دل مي سپارد و در لحظه آفرینش سعي 
مي کند زیبایي شناسي یي را به اقتضاي موضوع و 
حال و هوایش بیافریند؛ نه اینکه حال و هوایي را 
با مانیفست از پیش تعیین شده اي منطبق کند. 
را  خود  شاعري  هرگاه  کرد:  تصریح  ادامه  در  او 
کامال  شعرهاي  به   ، کرده  زنداني  چارچوبي  در 
تکراري و کلیشه اي رسیده است و حتا بسیاري 
به یک  پایبندي شان  علت  به  بزرگ  از شاعران 
مانیفست، خیلي زود دچار مرگ شعري شده اند 
از  یکي  صالحي  سیدعلي  مثال،  عنوان  به  که 
قدر  این  را  خودش  شعرگفتار،  در  او  آنهاست. 
تکرار مي کند که بعد به این نتیجه مي رسد که 

حاال باید به فراگفتار برسد. اما در آنجا هم باز به 
علت پایبندي هایي که به مانیفست خودش دارد، 
نمي تواند از مانیفست گفتار فراتر برود. یا یداهلل 
مي آورد،  را  اسپاتمانتالیسم  وقتي  نیز  رویایي 
مي کند  احساس  و  مي کند  دفن  آن  در  را  خود 
وي  باشد.  پایبند  آفریده  که  مانیفستي  به  باید 
نگرش  در  را  نقصان  و  خالء  این  اینکه  بیان  با 
مانیفستي به هنر درک کرده است، یادآور شد: در 
این عصر بشر دیگر نمي تواند براي مدت طوالني 
و  آزادي  این  بلکه  باشد،  مانیفست  یک  گرفتار 
امکانات  تمام  از  که  مي دهد  خود  به  را  اختیار 
موجود استفاده کند و حتا هیچ محدودیتي را در 
کالسیک  دوره  زیباییي شناختي هاي  از  استفاده 
تالش  امروز  شاعر  نمي شود.  قائل  خود  براي 
کالسیک  عام  زیبایي شناسي  تلفیق  در  مي کند 
و زیبایي شناسي فردي خود، به تلفیقي ماندگار 
هفتاد  دهه  شعر  ویژگي  بزرگترین  این،  و  برسد 
براي  تاکنون  که  مانیفست هایي  تمام  و  است 
زنداني کردن این شعر در یک چارچوب مشخص 
شعر  کاري  سرشت  و  ماهیت  با  شده،  آفریده 
ناسازگار است. زرین پور در پاسخ به  دهه هفتاد 
پرسشي مبني بر اینکه در حالي که جامعه ایران 
هنوز بین سنت و مدرنیته دست و پا مي زد، شعر 
پست مدرن گفتن چه جایگاهي مي تواند داشته 
باشد، عنوان کرد: آیا در زماني که نیما مدرنیته را 
وارد شعر ایران کرد، جامعه ایراني از نظر ساختار 
به آن حد از بلوغ رسیده و دوره مدرنیسم را درک 
دنیاي  مقتضیات  نیما  اما  نه؛  قطعا  بود؟  کرده 
مدرن را درک کرد و متناسب با آن ساختار شعر 
فارسي را دگرگون کرد. در دوره نیما، ما هنوز در 
دوره فئودالي زندگي مي کردیم و اکثریت جامعه 
ایراني روستایي و سنت ها همچنان حاکم بود. او 
افزود: اما در دنیاي امروز، مرزهاي جغرافیایي به 
دلیل وجود رسانه هایي که حتا کارکرد مهم تري 
از ملت ها و حکومت ها دارند، در هم شکسته شده 
است و ما دیگر نمي توانیم خود را در چارچوب 

ساختار قومي زنداني کنیم. 
ما  هنرمندان  تا  است  شده  باعث  شرایط  همین 
بالقوه جامعه  نیازهاي حتا  عادي،  از مردم  فراتر 

را درک کنند و آن را در اثرشان متجلي سازند.
عنوان  به  نیما  از  کردن  یاد  با  معاصر  شاعر  این 
کرد،  دوره خودش درک  در  را  تحول  که  کسي 
یادآور شد: نیما در این راه، با مخالفت هاي زیادي 
روبه رو شد؛ اما چون به راهش ایمان داشت، همه 
چیز نیز به صورت طبیعي از او تبعیت کرد. در 
دوره ما هم گذار از دنیاي مدرن به دنیاي پست 
در  ما  نیست.  غرب  دنیاي  مختص  فقط  مدرن، 
دنیاي شرق هم اسیر ایسم ها شده بودیم و این 
را درک  این ضرورت  ما  هنرمندان  که  بود  طور 

کردند. 
مراحل  از  یکي  به عنوان  جنگ  به  اشاره  با  وي 
جوان،  نسل  رویکرد  نوع  تغییر  در  تاثیرگذار 
گفت: جنگ هم زاییده برخي از همین ایسم ها 
بود و ما در پایان جنگ احساس کردیم به جاي 
ایسم هاي خود و گلوله  سنگر گرفتن در پشت 
این  به  تعلق  بدون  است  بهتر  کردن،  شلیک 
ایسم ها، در فضایي آزاد تفکر کنیم. زرین پور در 
رسیدن  بن بست  به  این  که  این  بیان  با  ادامه 
است،  داشته  زیبایي شناختي هم وجود  بعد  در 
ما  شعر  هفتاد،  دهه  به  رسیدن  از  قبل  گفت: 

یا  اخواني  فروغي، سپهري،  به سبک شاملویي، 
یداهلل رویایي یي تقسیم بندي شده بود و هر کس 
این سبک ها  از  یکي  ذیل  مي گفت،  شعري  هر 
این  هم  در شعر  واقع  در  یعني  مي گرفت.  قرار 
ایسم ها بودند که حکومت مي کردند؛ کما اینکه 
ایسم  یک  به  هم  صالحي  سیدعلي  مثل  کسي 
به  ما  مي کند.  تکرار  را  خود  و  مي شود  تبدیل 
زیبایي شناختي  موقعیت،  این  از  فراز  خاطر 
ترکیبي یي را بنیان گذاشتیم که هم از امکاناتي 
از  هم  و  کرده اند  معرفي  شاملو  و  فروغ  که 
امکاناتي که حافظ و رودکي پیشنهاد کرده اند، 
نام شعر  به  او درباره شعري که  استفاده کنیم. 
پست مدرن رواج پیدا کرده است و بیشتر حال 
داشت:  اظهار  دارد،  را  ترجمه  شعر  هواي  و 
نامفهوم  هم  بسیاري شان  که  شعرها  این  در 
هستند، شگردهاي کامال روشده و تمرین شده 
از  سر  مخاطب،  و  مي شود  اجرا  شاعر  توسط 
از  ناقص  درک  دلیل  به  این،  نمي آورد.  در  آن 
تاکید  ادامه  در  زرین پور  است.  مدرنیته  پست 
مدرنیته  پست  از  درستي  درک  ما  وقتي  کرد: 
مي تراشیم.  مانیفست  آن  براي  باشیم،  نداشته  
براهني  پایگاه رضا  تاثیر  تمام کساني که تحت 
کار  به  شروع  مستقل  صورت  به  بعد  و  بودند 
کردند، برغم تفاوت هاي ظاهري که دارند، تمام 
هم  به  است.  متحدالشکل  و  یکدست  آثارشان 
توالي  و  تداوم  سطر،  یک  نحوي  ساختار  زدن 
اینکه  خاطر  به  غیره؛  و  سطرها  منطقي  غیر 
شعر غیرمتعارف به نظر برسد، کامال یک ایسم 
است. در واقع ایسم این نوع شاعران، مبتني بر 
حرکت ضد معیار است. آن ها معتقدند باید تمام 
معیارها در زبان و شعر فارسي را زیر پا گذاشت 
و خود این حرکت ضد معیار، نوعي معیارگزیني 
است. حیات زندگي زیبایي شناسي این شاعران 
نیز متکي بر وجود و خلق معیارهایي است که 
به  متعلق  رویکرد،  نوع  این  و  بشکنند  را  آنها 
دنیاي پست مدرن نیست؛ دنیاي پست مدرن در 
ارائه  محصولي  مختلف،  سبک هاي  تلفیق  عین 
مي دهد که در نهایت رواني و سادگي، پیچیده 
است. این در حالي است که تعدادي از شاعران 
که  است  این  مشخصه شان  وجه  بزرگترین  ما 
در عین پیچیدگي، مي خواهند ساده باشند که 
آنان،  پیچیدگي هاي  در  شما  یعني  نمي توانند؛ 
تاکید  با  وي  نمي رسید.  سادگي  به  نهایت،  در 
یک  نام  دریافت  سزاوار  شاعران  این  اینکه  بر 
نیستند،  مدرن  پست  و  آوانگارد  شاعرمترقي 
عنوان کرد: این نوع رویکرد به پست مدرنیسم، 
در واقع تحریف آن است و خود، ایسم جدیدي 
خالق  شاعر  یک  اما  مي شود؛  آفریده  که  است 
وجه  هیچ  به  کلمه،  واقعي  مفهوم  به  معاصر  و 
من  نمي کند.  متني  الزامات  درگیر  را  خودش 
برغم  و  نکردم  کاري  چنین  خود  سهم  به  هم 
گرایشم به طرف صناعات شعري که در ادبیات 
بیان  به  توانستم  است،  بوده  هم  کالسیک 
ساده اي برسم. جناب زرین پور درپایان تصریح 
کرد: با این مساله که گفته مي شود ما هنوز به 
نسل  نیستم؛  موافق  نرسیده ایم،  مدرنیته  پست 
و  است  شده  مدرن  پست  عصر  وارد  ما  جدید 
نمي خواهد زیر بار تفکر سیاه و سفید برود. این 
صدا امروز دارد به گوش مي رسد و ما در شعر 

این صدا را کمي زودتر به گوش ها رسانیدیم.

مانيفست شعر دهه ي هفتاد، بي مانيفستي است
یادداشتی بر اندیشیدن

بهزاد زرین پور
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رضا روزبهانی

»حتی آزادی«
 از مجموعه شعر امضای مستقبل 

حتی نام کوچکم را باید خط بزنی
کلمات کوچک کاویدن را

ضحاکی مگر باشی
که مرگ

بر تازیانه های تو بروید حتی

یا کلمات کوچکم را مگر خط خطی کنی
یــا درهایــی باشــی کــه روی این همــه قفــل بســته 

می شــود

یعنــی آزادی معنایــی تجریــدی ســت کــه در 
می زنــد جوانــه  کاویــدن 
درست زیر تازیانه های انتظار

ــر این همــه اســم کــه بیهــوده اشــیاء و  درســت زی
مفاهیــم عــدم را تصــرف کــرده

حتــی آزادی خــود کلمــه ای ســت کــه در تصــرف 
هیــچ معنایــی درنیامــده

لیال محمودی

زن درخت
افتاده از صورت  سایه ها

از خطوط خاطرات گل قرمزی های تلخی که 
 چین به چین 

صورتش را بند می زنند
زن ایستاده
زن گریسته

در میان خطوط مواج  فرش ها
در میراثی که گره خورده اند 

به گیسوانش 
به سنگ هایی که نشانه رفته سرش را 

تا بچرخانند سیلی سیلی 
 صورت 

به سوی گمنامی
به جایی که رد پای باد

تا زیر تابوت برگ ها کشیده می شود
به غارهایی که خاک ماسیده  

در دهان شان 

زن دیوار
زن پنجره

قفلی که می چرخاند کلید را 
با سکوت 

ترانه می خواند
خیس خیس 

زن شانه
زن کوه

زن افتاده هم که باشد 
همیشه

ایستاده می میرد 
زن 
تنها

شبیه  قو می میرد

رضا خان بهادر

پنهان کجای تو در جریان است؟
به رفتار زائران 
تاریک می مانی

در یِخ مرگ
و لب به زخِم دعا

چرک می کند

در هیکِل معبد
استخوانی از رنگ پاشیده  است

که خاک از دِل جوانی اش
بیرون می آورد

حرف هایم را از پوست
دریغ کرده ای

شب
زاییده در دهانی مسموم

کف  میخواند
طالع باد سر رفته و

لک زده این چشِم مانده به نام
تا سپیده

از گلوی یوسف
گرگ دربیاورد

ماده ی روز 
چهره بزاید در اشیاء

پا به پای پنهان
خون برود از برف
به باد برمیگردی

من نسبت ِ سردم را با گرگ
دفن می کنم

و من اما فکر می کنم
یک روز این میز کمی آن طرف تر خواهد ایستاد

و من می ایستم وسط یک تصویر سه پوزه و شش 
چشم از خودم

و چشم سومم را در میز فرو می کنم
و می گذارم تا

همیشه
 نگاهی هست که نمی دانمش

اما کش می رود
در کش
در قوس

و با لحظه هایی که افسوس
من با چشم های زیادی نظربازی کردم عزیزم!

اما هیچ چشمی تو نشد
وقتی خط و نشان می شدی برای ابرو

وقتی خط می شدی و راه می گرفتی راست
وقتی نشان می شدی و تیری از وسط دو ابرویت 

کمانه می کرد و به قلبت
نگاه کن چه خونی از تو که گرم و تازه است هنوز...

دیگر گذشته معشوقه ها را به کسی و خوب 
بفروشی

دیگر گذشته از شاخه و نبات یک شاخ نبات بسازی
باید تو را از کله ات فرو کنم، توی گوشت که نمی رود

و بعد بنشانمت پیش لیلی دماغ عملی جوان
تو را که جویای نامی و در فیلم های پرنو گردن 

فرازی می کنی
باید من تو را فرض کند

او تو را فرض کند
باید اتاق ها همه تو را فرض کنند

پرو همان طور که مشتاقی
و بعد آینه از این دست از آن دست هی فرض کند 

و گمت کند هی فرض هی گمت
و هی گم شدن در گم شدن

به آیین جاهلیت
تو بزرگ شدی

به روایت لیلی دماغ عملی جوان
تو اول در حنجره ات بزرگ شدی

بعد در دماغت
بعد در نگاهت

چشم تو یک سر نیزه بود
یک سر

یک نیزه
چشم تو یعنی چشم نگران هر کسی

چشم تو یعنی دماغ و دهان سرخ لیلی جوان
و چشم که باز می کنی

یعنی تو هستی
و غنچه که ظرف دهان می شود

یعنی تو هستی
و وقتی گرده ی نر و ماده به هوای سالم در می آمیزد

یعنی تو می توانی و هستی
ببین!

صدایی از زاگرس می اید
برچسب ناخن هایت را به سایت دیوار بچسبان

پیراهنت را به پستان ها و ران هایت
و بتاز در یال های اسب

هر تکه ای از تو پیوندی است
به قلب و دشت های سرخ و رونده

به خون گرم و تازه و آالله
اما اما دیوان نخواستند

تو را از راست نوشتند اما از چپ
تو را از چپ بیرون کشیدند تا از قلب بیرون 

کشیدند
یا ابوالعجایب که زن!

یا ابوالعجایب که سینه ی زن!
این که در دست من می بینی، می بینی

این که در چشم من البد
این که در چشم و دست برای هم گریه می کنند 

البد
با شعر که غربت ادم پر نمی شود، می شود؟

زندگی را نداشتی قبول
بخت را نداشتی قبول
عشق را که مجبوری

رد نگاهت روی ادکلن فرانسوی هنوز....گریه چرا؟
پایین صفحه تلویزیون برهنه ی تو....گریه چرا؟

و عکس مضحک دالر، این دالر لعنتی که
آیا تو تمام شده ای؟ آیا تمامی تو...؟

من که باور نمی کنم
تو از سینه/تر بودی

تر بودی و در آب ها خیسی می کردی
تر بودی و صدایت می آمد
صدای پایت از آب می آمد

از ماهی تر بودی
صدایت می آمد
از ماه تر بودی

و صدایت می آمد
از درخت/ماه/ماهی و هزار معجون مسخره خیال 

داللت صدایت می آمد
داللت می کردی بر نه بزرگ بزرگ

بر دلیل بی هیچ دلیلی
بر صدا و دست درد داللت می کردی

بر نتوانستن درد
اما صدایت همیشه 

صدایت با اسطوره ترکیب می شد که شود
و گهواره را پر می کرد

صدایت از حنجره می گذشت که بگذرد
و این صدای پوست پلنگی چه ناز به تنت می نشست

بگو ساعتی بنشین عزیزم!
بگو تا بنشینم

بگو تا ببینم
بگو تا با روح جهان همبند شوم

سالم بفرستی تو ای عطشان!
سالم یک دهان و یک نگاه بفرستی تو

سالم کفر و ایمان بفرستی تو
سالم دلشوره وقتی ازسینه ی 

سینه سرخ سرریز می شود
سالم عشق وقتی سر می شکند دیوارش

سالم دوستان شاعر بفرستی تو به وقت دلتنگی
سالم عقل بفرستی تو به وقتی که مسلح است

سالم دل غافل بر تو
سالمی که پشت تنهایی می نشیند و در بزرگراه 

می گازد
و اما این مصلوب که می بینی منم

با پشته ای خار بر سرم
و این کتابخانه که می بینی آه

بهترین دوستانم را همین کتابخانه
بهترین قلب ها را همین کتابخانه و باید می گرفت 

این لعنتی
و من سرم درد گرفته از دردی که نمی دانم اما

بزن راست
بزن با دو انگشت گز

کی گفته با دو انگشت جهان تاریک نمی شود؟
و من سرم را در حنا و خواب گران گذاشته ام و این 

جهان چرا اصال صبح نمی شود؟
این چندمین باریست که رو می کنم به تو

که این میز تو باشی!؟
این چندمین زل زدن است که به تو زل می زند

که این ستاره تو باشی!؟
این چندمین فکر است

که در سرم دردناک تو باشی!؟
بهترین یارانم

مرگم را دوست تر داشتند
بهترین یارانم از هر جهت، از شش جهت، جز هیچ 

چه بگویم
باید سر از این خواب و بگذارم بر تو ای مهربانی!

باید رها سازم خودم را ای ساده! ای غمناک!
باید رها سازم تا به اعماق رها شوم
در اعماق آدم ها وسیعتر می شوند

در اعماق ورق به نفع بازنده ها بر می گردد
و هر رستمی را می توان گرفت و در بند کرد

در اعماق من می شوم تو
و آن پسر ناخلف می شود نوح رشید و ناکام و جوان

در سختی میز ایستاده ام
زل می زنم به  ته فنجان

کوه ها و دریاها به سویم می آیند
نیما با آی آدم ها

تو را در کداوم تابوت عهد خوانده باشم خوبست؟
تو را در هر دستگاهی که می نوازم

شور می زنی.

قاسم بغالنی

1

کتاب ها دست می زنند
فلسفه شن ها جا به جا می شود

و، اسب های پیشکش 
دندانهایشان قروچه

تاریخ را تاختند
تا قلعه های ذهنم

با سربازهای سرباز،زده
چشمم اتاق را چرخ می زند

با ابابیل گیج
بیل می زنم التهاب صورت اعراب را

تا خداوند رو به رویم نشسته لبخند بزند
و تردستی دستهاش

قسمت گندیده سیب را
چاقو بزند

پرتره عریان حشره ای سمج
بر تابلوی چشمانم

2

درخت های نر
بوسه ها را به باد می دهند
در گالویزی شهر با شرجی

و آب روی رفته اش
رودخانه می شود

ماهی ها
ماه ها

ماه را ندیده اند
جزر افتاده به جان دریای بی فانوس

به گل نشسته نوح
از اوایل تاریخ 

هبوط دسیسه بود
تا، حوا

درخیابان ها دستمال به سرکند
و، پستان هایش

آدم بسازد
از درخت های نر

آفاق شوهانی

1

خشکسالی

آب را فرستادم برای امسال
برای پرتقال های خشکیده

برای دوقلوهای به هم چسبیده ی نارنگی ات
و چند قطره آفتاب برای سیب های سرخ

برای سیب های زرد
گفتم بهار را بپوشند

از من آغاز شوند
از من برخیزند

2

طعِم مرگ

در پوسته ام به خواب رفته ام
مشکوک به دانه شدن

چگونه است خرد شدن زیر دندان تو
چگونه است پس از مرگ طعم من

یا طعم من پس از مرگ
باد می کنم شناور بر آب ها

می پرسم: چگونه است طعم دانه شدن
تو می خندی

بادبان می افرازی بر پوسته ی نازک آب

فخرالدین سعیدی

در من خانه افلیج بنا نکن
که رنگ پیراهن ام پریده است

این روز ها بس که آفتاب دوپهلو تابیده است بر من
حاصلخیز شده ام

می دانم این دشت به افسانه شبانی و رویای گندم 
برخواهد گشت

و آب به ریشه های تو
پس طاقت بیار!

کسانی که نام مرا وتورا از گندمزار می شنوند 
وسال ها بعد از خاک ما گندم می خورند عاشق 

ترین اند
این روزها که مثل جمله های معترضه افتاده اند 

بین من وتو نمی گذارند
نمی گذارند رویا به رهایی فکر کند

به فرزانگی زردکوه  
اگر تو باز هم به من به کلمه به پیراهن آبی ات 

برگردی
نبض درخت دوباره خواهد زد در سنگ

و زیبایی ات ادامه خواهد یافت
در چشم،ابرو وکلمه

و نفس های من خواهند دوید در ران های اسب
پویا انگشت اش را پس خواهد گرفت از این درخت

که در روایت صخره پر ریخته است
و سهند سوت خواهد زد برای پرندگان مهاجر

و بی واهمه دست تکان خواهد داد
برای آن همه وفاداری 

به سال های هزار وسیصد وچند تا هزار و سیصد 
وچند
پانی!

من تو را در جزیره ای متروک می خواهم
زیر برگ های سرخس وسایه های سیاه سرد و 

سکویا
آن وقت پرندگان را چشم خواهم بست

خدایان را چشم خواهم بست 
ودر بی زمانی محض 

در ابدیت
هزار سال تمام خواهمت بوسید

عریان شو!
می خواهم پیراهن ام را در آفتاب 

وبوسه ای طوالنی پهن کنم

رضا روشنی
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داستان

نقش قلم 
پریسا

هنوز پا توی کوچه نگذاشته بودم که یکی نشانی خانه ای را ازمن خواست 
، مردی بود قدبلند با شانه ی ظریف وبا پشت خمیده ،یک لحظه درنگ 
کردم وبه او خیره شدم ، آ شنا به نظر م آ مد ، آری خودش بود ، اماخیلی 
درب و داغان به نظر می رسید ، به سمت من آمد و سالم داد ، بعد از 
سالم و علیک گفت مرا نمی شناسی؟ گفتم نه به جا نمیارم ،پیش دستی 
کردم و فوری گفتم با کی کار داری؟ گفت با پریسا، باتعجب گفتم پریسا؟ 

آری پریسا ، چند سالی است که اورا ندیده ام و از او بی خبرم ، گفتم من 
توی این کوچه هیچکی رانمی شناسم ، گفت : مگر میشه نشناسی،تو حتی 
مراهم به جا نمی آری؟ گفتم فرض کن بشناسم حاال می خوای چه بگی؟ 
گفت آمدم پریسا را پیدا کنم و زندگی جدیدی را باش شروع کنم ، دو 
روزه از زندان آ مدم بیرون، پریسا تنها کسی بود که به مالقاتم می آ مد،

او به من قول داد و گفت تا آ زادیت با تو خواهم ماند، االن آدرسش را از 
هرکی می پرسم نمی داند، به هرکس سر می زنم پسم می زنند ، فکر می 
کنندمن هنوز همون آدم سال های دورم، هرچه قسم می خورم،هیچکی 
به حرفام گوش نمیده، میگم به پیر به پیغمبر من عوض شده ام، گناهم 
کسی  خانه  دیوار  از  نه   ، کسی  به  نه  کردم  ظلم  خودم  به  که  بوده  این 
باالرفتم نه مالی را خوردم، ده سالی اعتیاد داشته ام ، یک بار هم کارقاچاق 
کردم ، بیست سال هم حبسش را کشیده ام و حاال آمدم بیرون ، تاوانش 

را هم پس دادم ،بسم نیست؟
شدم،  پاک  تا  کردم  ترک  را  اعتیادم  بود  ای  هربدبختی  به  زندان  توی 
چیز  همه  بالفاصله   ، کرد  دگرگون  مرا  ،حرفهاش  پاک،پاکم  سالهاست 
دستگیرم شد ، خواستم همه ی اتفاقات ناگواری که دراین چند سال برای 
پریسا پیش آمده بود برایش تعریف کنم، اماناگهان به لکنت زبان افتادم ، 
آخر من باید به او چه می گفتم ؟ او هنوز از بار سنگینی که بردوش داشت 
بی خبر بود و هنوز دراین چند روز از آزادیش حسش نکرده بود،باید چند 
ماهی در خیابان ها ، پارک ها آ واره می شد ، اوضاع بیرون را خوب لمس 

می کرد و بعد پی می برد که زندگی براش در زندان بهتر از بیرونه.
او با این اوضاع و احوال قراش میش که پیش روی داشت بی اطالع بود 

ومن هم نمی خواستم از گذشته ی پریسا چیزی برایش بگم ، سرنوشت 
نکبت باردختری که سرنوشتی پیچیده تر از سرنوشت معشوقه اش درپیش 

گرفته بود، راهی که پریسا رفته بود برگشتی در آن نبود.
گفتم:

 من از هیچی خبر ندارم ،
پیش خود گفتم ، نه ، نه افزودن غم بر

 غم دیگران کار من نیست ، من که کاری برای او نمی توانستم انجام دهم 
، پس چرا امیدش را نا امید می کردم ، من چه کار به این کارها دارم ، 
برای اینکه هم خودم را راحت کنم هم اورا ، به دروغ نشانی کوچه ی بن 
بست را دادم واو با سر تکان دادن ونگاهی تمسخر آمیز  به من راهش را 

کج کرد ورفت به سمت کوچه بن بست. 
توانستم  ، چه می  بودم  گفته  که  دروغی  بااین  بودم  مانده  ومن  رفت  او 
برایش بکنم ، در واقع این من بودم که به بن بست رسیده بودم نه او ، 
این من بودم که ازخودم فرار می کردم نه او ،او راه های نرفته را رفته بود 
و این من بودم که باید الاقل کاری اگر از دستم بر می آمد براش انجام 
می دادم،اما ازدست من کاری ساخته نبود، او بدونه پشتوانه در انتخاب 
پیمایش راهی آمده بود که ازابتدا نافرجام می ماند،اما او دلش خوش بود 
ملکه ی  سالها  که  اش  معشوقه  یارش،به  بسپاردبه  باری دل  و  پریسا  به 
ذهنش شده بود و باش زندگی کرده بود ، با رویایی درسر و با قلبی آ کنده 
از عشق ، آری با امید و شور و شوقی در سر، شیدا  ژولیده  وار آمد ه بود 
او  که معشوقه اش را ببیند و به قول و قرار های هم عمل کنند ، آری 
چند سال حبس در زندان خودش را به عشق پریسا زنده نگه داشته بود. 

شعــر  خوانشی از داستان بلنِد وارونگی ـ نوشته: عطیه راد

دنیای وارونه
وارونگــی،  بلنــِد  داســتان  بررســِی  و  خوانــش  در 
نظرگاهــی  اِعمــال  از  ناگزیــر  راد،  عطیــه  اثــر 
ایــن  هســتیم.   )Phenomenologie( پدیده شــناختی 
بایــد را عناصــر خــود متــن، پیــِش دســت می گذارنــد. 
ــی،  ــه، آگاه ــِم تجرب ــا مفاهی ــه ب ــتان آمیخت ــن داس ای
ــانه،  ــت. افس ــناخت اس ــالت و ش ــی، تمای ــبقۀ ذهن س
ــی  ــیری بازشناس ــتان در مس ــی داس ــخصیت اصل ش
ــا  ــی معن ــرد. در پ ــرار می گی ــش ق ــای پیرامون پدیده ه
ــود  ــف خ ــه تعری ــا ب ــت ت ــش اس ــان خوی ــردن جه ک
ــی را ذهــن  ــف نهای ــد. تعری ــده دســت یاب ــن پدی از ای
ــه  ــت ک ــان اس ــد داد. چن ــت خواه ــه دس ــود او ب خ
گویــی افســانه بــه تعبیــری هوســرلی، پیــش فرض هــا 
ــه درکــی اصیــل پشــت ســر  ــه ســوی رســیدن ب را ب

می گــذارد.
داســتان بــر محــور کنــش ذهنــی او پیــش مــی رود و 
ــد  ــل می کن ــت آن را کام ــی اوس ــش بیرون ــه کن آنچ
امــا در عمــِق داســتاِن افســانه، کنــش دیگــری 
پنهانــی پیــش مــی  رود. کنــش ناخودآگاهــی او کــه در 
ــا  ــر م ــات اش، ب ــا و تصمیم ــی رفتاره ــِی برخ علت یاب

معلــوم می گــردد.
ــال  ــه دنب ــتان ب ــِی داس ــخصیت های فرع ــانه و ش افس
ــود  ــه وج ــا ب ــوِد رض ــا نب ــی ب ــده اند. خالئ ــک گمش ی
آمــده. غیبتــی، بی هیــچ توضیــح. همچنــان کــه 
ــانه را در  ــِی افس ــی و ذهن ــار بیرون ــن رفت ــِب م مخاط
ــانه  ــد، افس ــال می کن ــوع دنب ــن موض ــه ای ــش ب واکن
در ســیِر یــک واکاوی بــه پیــش مــی رود. گــذر از پیــدا 
بــه پنهــان یــا همــان عبــور از »قشــر« بــرای دســتیابی 

ــه »اصــل«. ب
ــر خــود  هــم مخاطــب و هــم افســانه، حــس تجربه گ
ــد و ایــن شــیوۀ پرســش گرانه، دقیقــاً  را بیــدار کرده ان
ــا  ــه معن ــی و دســت یابی ب ــم آگاه ــه مفاهی ــن را ب مت

ــد. ــد می زن ــد هوســرل مطــرح کــرد، پیون کــه ادمون
ایــن کــودک فلســفِی افســانه اســت کــه بــا تکیــه بــر 
خــود بــه ســوی بازشناســی جهــان پیرامونــش مــی رود 
ــت  ــود از آن دس ــاص خ ــیر خ ــر و تفس ــه تعبی ــا ب ت

یابــد.
پیش انگاره ها تجربه معرفت تصمیم عمل

اما افسانه چه گونه این حرکت را آغاز می کند؟ 
بــر پایــۀ پدیده شناســی، افســانه موجــودی شــّقه 
شــده اســت، میــاِن گذشــته و حــال. گذشــته ای 
کــه کودکــی و نوجوانــی او و زیســتن در بــاغ را 
ــس از ازدواج  ــه روزگاِر پ ــال ک ــود و ح ــامل می ش ش
و آپارتمان نشــینی بــه آن معنــا می دهــد و ظاهــراً 

ــدارد. ــا آن ن ــی ب ــوز انس ــانه هن افس
ــن گذشــته و حــال وجــود  ــن ای شــکاِف آشــکاری بی
دارد. دو مرحلــۀ حیــاِت افســانه تــداوِم روال منــِد هــم 

نیســتند.
زندگی در باغ چگونه سپری شده؟

در ایــن داســتان، حضــور پــدر )جــز در مــورد تنبیهــی 
ــا  ــگ شــده. وجــودی ره ــر می شــود( کم رن کــه تصوی
شــده از ســلطه و حاکمیــِت پدرانــه )قیــم فکــری(، در 

ــد.  ــاِن زندگــی می بال جری
فاصلــۀ کودکــی تــا بلــوغ؛ بــاغ کودکــی تــا بلــوغ. ایــن 
فضــا بــه فــراز و فــروِد تجربــۀ زیســتِی افســانه شــکل 
می دهــد. بــا توجــه بــه بســتر متــن، تأویــِل مــا بــرای 

نمــاِد بــاغ، سرســبزی و رشــد اســت.
ــث از  ــی منبع ــای تحلیل ــارِت فراینده ــوژه در اس »س
ــا زنجیــرۀ داللتــی؛ عامــل  جایــگاه نمادیــن خویــش ب
ــی وارد  ــه ای دیالکتیک ــوری آور در رابط ــا ـ ک گره گش

می شــود.«
)در حاشیۀ نقد ادبی 1390:66(

افســانه در ایــن بُرهــه، رنــج و شــادمانِی دلبســتگی های 

کودکانــه را پــس پشــت می گــذارد تــا باالخــره پشــت 
بشــکند.  را  و مرزهایــی  مرزهایــی متوقــف شــود 
ــد.  ــان می یاب ــاغ جری ــِد رشــد او در ب قســمتی از فراین
ــۀ  ــن روی ــد، ای ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــان ک ــا همچن ام
رشــد در حیــاِت افســانه، رونــدی یــک دســت نیســت. 
جایــی در متــن بــه »داِر قالــی نیــم بافتــه ای« اشــاره 
می شــود کــه بــه رهــا شــدگی، رکــود، توّقــف، 
ــد طبیعــی  واماندگــی و ناتمامــی توجــه می دهــد. رون
ــود. او  ــد می ش ــی، س ــع روان ــا موان ــانه ب ــد افس رش
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا از آن ب ــده ت ــه امان ــال، تن در ح
شــکلی از آینــده، پُلــی بســازد، اگــر بخواهــد و بتوانــد. 
مناســبات شــناختِی افســانه، در نقطــۀ عطــِف انتقــال 

ــه جهــاِن بالغیــن، دچــار اخــالل اســت. ب
اشــاره بــه »زنــدان« در ایــن داســتان، تعمیــِم معنــای 
ــوِم آزادی  ــت. مفه ــی اس ــاحت اجتماع ــه س ــف ب توق
و مســئولیت ســارتری در متــن راه بــاز می کنــد و 
ــری شــخصیت محــدود شــده. از  ــا عرصــۀ تجربه گ ام
ســویی مبنــای آگاهــی، از دیــدگاه هوســرل، دســتیابی 
ــود  ــن نمی ش ــن ممک ــت و ای ــردی اس ــن ف ــه یقی ب

ــه، مختــار باشــد.  ــه تجرب مگــر آن کــه فــرد ب
ایــن انســاِن دربنــد، نــه پاسخ گوســت، نــه دغدغــۀ آن 
ــه دوِش  ــئولیت را ب ــار مس ــد، ب ــح می ده دارد. ترجی
ــی  ــت. جمع ــق اس ــدان متعل ــه ب ــذارد ک ــی بگ جمع
ــر  ــاغ حاض ــتند و در ب ــانه هس ــوِن افس ــه در پیرام ک
ــود را در  ــگاه خ ــوع ن ــوند و ن ــع می ش ــوند. جم می ش
ــار در  ــن تفویــض اختی دیگــران ســرایت می دهنــد. ای
دیدگاه هــای اریــش فــروم )1980-1900( بــه خوبــی 

تحلیــل شــده اســت.
هویــِت افســانه کامــاًل شــکل نگرفتــه، منعطــف اســت. 
او بــه راحتــی از موضــِع خــود بــودن عقــب می نشــیند. 
حتــی حــِق انتخابــش را بــه دیگــران واگــذار می کنــد. 
ــای  ــه ج ــد. ب ــی نمی کن ــته هایش را زندگ دل خواس
ــن و  ــرای تبیی ــالش ب ــخص و ت ــِع مش ــتِن مواض داش
حفــظ آنهــا، بــه انفعــال و تســلیم در برابــر دیگــران تن 
ــدازۀ  ــه چیــزی در حــد و ان می دهــد. یعنــی وجــود ب

ــزاری در دســِت دیگــران.  ــد؛ اب ــزار تقلیــل می یاب اب
ــی اراده  ــود، ب ــه از خ ــذار، بیگان ــۀ گ ــانه در مرحل افس
فاعــل  بیــن  بدین گونــه  می نمایــد.  بی ثبــات  و 
ــاِن او(  ــایی )جه ــورد شناس ــانه( و م ــنده )افس شناس

ــده. ــاد ش ــکافی ایج ش
ــگ، افســانه هنــوز انســانی  ــار آموزه هــای یون ــه اعتب ب
فردیــت نایافتــه اســت. آگاهــی و ناخودآگاهــی او 
منفــک شــده اند. صورتکــی )پرســونا( چهــرۀ راســتین 

ــوِد« اوســت. ــروِز »خ ــع از ب ــانده و مان او را پوش
رخــداِد گــم شــدِن رضــا، نقطــۀ آغــاز دیگــری اســت 
بــرای حرکــت، بازنگــری، مکاشــفه، بازیابــی و باالخــره 
ــن  ــه در مت ــش. چنان چ ــان آورِی خوی ــه زب ــان و ب بی
می آیــد، ایــن فرصــت، همــان درخشــِش »چنــد 
ــس از  ــت پ ــانه« اس ــاِل افس ــیۀ ش ــن ... در حاش نگی

ــِق او. ــِت معل زیس
رضا کیست که افسانه به دنبال رِد پای اوست؟

رضــا در کودکــی افســانه حضــور داشــته و ریشــه های 
مشــترکی بــا افســانه دارد. او نیــز در مرتبــه ای دیگــر، 
ــه ازدواج  ــن دادن ب ــود را در ت ــردی خ ــِت ف موجودی
ــا  ــارۀ رض ــن درب ــه. مت ــران باخت ــه دیگ ــب ب نامناس
بــه شــرح جزئیــات نمی پــردازد. امــا در می یابیــم 
ــش در  ــی خوی ــِت بازیاب ــی در جه ــی انقالب ــه حرکت ک
ــر و شــّر  ــه. صرفِ نظــر از خی ــان گرفت ــی او جری زندگ
ــِل  انتخــاِب رضــا، زیســِت جســورانۀ او در نقطــۀ مقاب
بالتکلیفــِی افســانه قــرار می گیــرد. ایــن ُرخــداد 
همــان کاتالیــزور الزم اســت بــرای حرکــِت افســانه از 
ــه ســوی »خــود« کــه  »مــن« )مرکــز خودآگاهــی( ب

ــی اســت. ــِگ وجــوه روان ــِت هماهن ــان کلی هم
ــن کلیــت را حاصــل همپوشــانِی خــودآگاه،  ــگ ای یون

ــد. ــی، می دان ــردی در جمع ــودآگاه ف ناخ
ــی  ــه تأویل ــتان چ ــن داس ــی« در ای ــوم »وارونگ مفه

می پذیــرد؟
ــته  ــوۀ » بس ــن، در نح ــکِل نمادی ــه ش ــی« ب »وارونگ
ــگاِه  ــر جای ــده. تغیی ــه ش ــی« ارائ ــه دار قال ــدن ب ش
ــن  نن تاجــی و افســانه هــم نوعــی وارونگــی اســت. ای
ــه  ــوِد داســتان بافت ــار و پ ــه ت ــن، ب ــب مت ــوِم غال مفه
شــده، زیــرا از هــر ســو بــه آن می رســیم. رشــد 
ــه  ــیرش ب ــه مس ــانه ک ــام افس ــه ن ــی ب ــۀ نهال واژگون
ســوی بالندگــِی مــورد انتظــار نیســت )تــا مرحلــه ای 
ــا  ــن ب ــت. مت ــن معناس ــد همی ــز مؤی ــتان(، نی از داس
چینشــی آینــه در آینــه، ایــن معنــا را مکــرر و مؤکــد 

می کنــد.
قــوت  را  معنــا  ایــن  ضمنــی،  مفاهیــم  حتــی 
ــدن  ــل ش ــه ح ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــند. مگ می بخش
ــکاِر  ــی ان ــود، نوع ــدن از خ ــاری ش ــران و ع در دیگ
ــه  ــرا ک ــت. چ ــن اس ــه رفت ــیر وارون ــه مس ــود و ب خ
حالــت طبیعــی آن اســت کــه فردیــت، محــور و معیــار 
ــه عکــس.  ــه ب ــد ن باشــد و دیگــران از او تأثیــر بپذیرن
نــگاه اومانیســتِی اریــش فــروم را در تعامــل روان فرد و 

ــم. ــاد بیاوری ــه ی ــاع، ب اجتم
ــی زهــداِن  ــد، گوی ــاغ ســر می زن ــه ب ــب ب افســانه مرت
ــه آن متصــل نگــه  اوســت و هنــوز بنــد نافــش او را ب
مــی دارد. ناخــودآگاه او ســعی در پیونــد گذشــته 
ــت.  ــرز اس ــناختی او مح ــِص ش ــا نق ــال دارد. ام و ح
ــوید،  ــا را بش ــاًل ظرف ه ــه مث ــد ک ــاغ می آی ــه ب او ب
ــته  ــودش نُشس ــۀ خ ــای خان ــه ظرف ه ــی ک در حال
مانــده. در مقابــل در طــول داســتان بــا دیگرانــی آشــنا 
می شــویم کــه عــذری آورده و تــن بــه ســایۀ ســنگین 
ــی از  ــد و جزئ ــردی دارن ــغلۀ ف ــد. مش ــر، نداده ان غی

ــتند. ــن و آن نیس ــاِت ای حی
برگردیم به تغییر جایگاه نن تاجی و افسانه:

ــد  ــراِر نن تاجــی خواه ــد، تک ــری نکن ــانه فک ــر افس اگ
بــود )شــکلی از بازگشــت بــه گذشــته و حرکــت 
حضــور  نیازمنــد  و  ناتــوان  همــواره  و  ارتجاعــی( 

ــورش. ــق ام ــق و فت ــرای رت ــران ب دیگ
راوی در قیــاس موقعیــت خــود و نن تاجــی، ناخــودآگاه 

در نقــش محقــر خــود نظــر می کنــد.
ــل  ــه تبدی ــناختی ب ــِد ش ــِح رش ــکی در توضی ویگوتس
ُکنــش اولیــۀ ذهنــی بــه کنــش برتــر و عالــی ذهــن، 
ــه  اشــاره دارد. فرادســت آوردِن قــدرِت تفکــری کــه ب

ــد. ــأله می انجام ــِل مس ح
ســیر حرکــِت روانــی ـ ذهنــی راوی بــه نقطــه ای 
ــه  ــتخر، ب ــه اس ــن ب ــای رفت ــه ج ــه او ب ــد ک می رس
ــاِز  ــن آغ ــی رود. ای ــود م ــخصی خ ــفۀ ش ــاِل مکاش دنب
شــیوۀ تــازه ای در منــش زیســتِی اوســت. او روال 
عــادت خــود را می شــکند. عبــور از محدوده هــای 
مجــاز و بــروِز جســارِت نافرمانــی )افســانه دربــارۀ ایــن 
ــد و  ــر نمی ده ــس خب ــچ ک ــه هی ــی ب ــِس پنهان تجس
ــگ  ــد( ماهــی از تُن ــا هیــچ کــس هماهنــگ نمی کن ب
بیــرون پریــده. حاصــل ایــن واکاوی، گشــودگِی زبــان 
اســت. افســانه بــا جــواد دربــارۀ رضــا حــرف می زنــد. 
ــِت  ــراز و احــراِز هوی ــوِع اب ــوگ، طل ــه ایــن دیال ورود ب
ــۀ  ــی را پای ــناختی و عقالن ــد ش ــاژه، رش ــت. پی اوس
ــو،  ــگاه متأخــِر برنتان ــز در ن ــد و نی ــان می دان رشــد زب

ــد. ــان توأمانن ــانۀ زب ــی و افس آگاه
ــا  افســانه از ارتبــاط محــدود، منقطــع و بی ســرانجام ب
ــی  ــۀ قدیم ــِی محل ــۀ بیرون ــه عرص ــا، ب ــاغ کودکی ه ب
در  نظــر  و  می نگــرد  ریشــه ها  در  می گــذارد.  پــا 
ــا  ــدازد. تعبیره ــا می ان ــروز رفتاره ــباِب ب ــل و اس عل

و پیــش ســاخته های ذهنــی، موروثــی و همگانــی 
ــد.  ــازه برس ــای ت ــه دریافت ه ــا ب ــد ت او را برمی انگیزن
هوســرل رســیدن بــه ادراک را در عبــور از ســِد پیــش 

انگاره هــا ممکــن می دانــد.
چنــان کــه می بینیــم، افســانه در اواخــِر داســتان خــود 
را از نقــِص ارتبــاط ســه گانۀ وجــود ـ فضــا ـ روزینگــی 
)مفهــوم design هایدگــری( خــالص می کنــد. صحنــۀ 

»بــاال آوردن« در حمــام، نشــانۀ ایــن خالصــی اســت.
ــاال  ــن »ب ــم ای ــی ه ــردن نن تاج ــام ک ــۀ حم در صحن
آوردن« را داشــتیم. نوعــی رهــا شــدن از ذهنیت هــای 
مزاحــم، کــه دفعتــاً و یک بــاره پیــش نمی آیــد و 
ــرون  ــاال آوردن تنهــا بی ــک پروســه اســت و ب خــود ی
ــار شــده اند  ــی اســت کــه در درون تلنب زدن گدازه های
ــرده  ــان ب ــان زم ــکیل ذره ذره ش ــود تش ــۀ خ ــه نوب و ب

اســت.
جایگاه افسانه در این داستان کدام است؟

ســوای انتخــاب نــام افســانه بــرای راوی، افســانۀ 
خارکــن در دل داســتان گنجانــده می شــود و در کنــاِر 
ــدن،  ــع ش ــرای جم ــا(، ب ــل مشکل گش ــه ای )آجی بهان
قــرار می گیــرد. ایــن رســِم کهنــۀ مشکل گشــایی 

ــت.  ــن اس ــانۀ خارک ــده از دِل افس ــود برآم خ
مخاطــب می دانــد )همچنــان کــه افســانه(، ایــن رســم 
کهنــه تنهــا یــک بــازی اســت؛ دل  خوش کنکــی بــرای 
ســلب مســئولیت از خــود و رســیدن بــه آرامــش. امــا 
ــچ مســأله ای منتهــی  ــه حــل هی ــز ب ــه هرگ ــن روی ای

نخواهــد شــد، چــه رســد بــه آرامــش.
ــواره  ــنتی هم ــاِن س ــه انس ــرض ک ــش ف ــن پی ــا ای ب
ــیوۀ  ــه ش ــی اش را ب ــل محیط ــود از عوام ــت خ دریاف
نمادیــن )در غالــب افســانه( بیــان داشــته، بــه ســابقۀ 
ــم.  ــه می یابی ــر توج ــِی بش ــی و آئین ــی، فرهنگ ذهن
از دیــدگاه پیــاژه، افســانه پردازی شــیوه ای بــرای 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــازگاری جمع س
ــع،  ــراِد جم ــک از اف ــر ی ــم ه ــه می بینی ــور ک آن ط
افســانۀ  تعریــِف  در  نحــوی  بــه  خودمیان بینانــه، 
خارکــن مداخلــه می کنــد. )اگوسنتریســِم روانشناســی 

ــد( رش
ــده در  ــود پیچی ــی وج ــت یعن ــانه اس ــام راوی افس ن
ــه تعبیــری فرومــی او جــدا  غــالِف کهــن داشــته ها. ب
ــرط  ــد و ش ــۀ بی قی ــل از تجرب ــهوِد حاص ــده از ش مان
بــوده اســت کــه نقطــۀ مقابــِل پنهــان شــدن در پــِس 
ــِر  ــود در آخ ــر ب ــاید بهت ــی اســت. ش افســانه ای جمع
داســتان، نــام دیگــری بــرای شــخصیت انتخــاب شــود.

براســاس آن چــه گذشــت، داســتاِن وارونگــی، نمایــِش 
ــم و  ــدار فه ــر م ــت و ب ــه اس ــش و تجرب ــِل رس تعام

ــردد. ــناخت می گ ــفۀ ش فلس
ــو  ــای برنتان ــار یافته ه ــه اعتب ــه ب ــر این ک ــخن آخ س
و هوســرل، مــا بــه فهــِم آن چیــزی توفیــق خواهیــم 
یافــت کــه در معــرض تجربــه و دریافــِت بالواســطۀ مــا 

ــا. ــِت پدیده ه ــر از ماهی ــرد، صرف نظ ــرار گی ق
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مهناز رضایی )الچین(

محمد امجدیان

من چشم های تو بودم 
بی پیرایه و 

بی تا ،
من گیسوان تو بودم 

گسترده و 
محزون 

وقتی از شانه های هایدن انگور چیدم 
در عصرهایی که تا غروب ِ سرانگشت 

ادامه می یافتند

من قوس ِ کمرگاهان ِ تو بودم 
خم ِ گلوی قو 

که می نشستم بر موج ِ مولوی و 
قونیه 

بی زوال می گشت 

گفتم :سماع کن ! در من سماع کن !
عطر خاک خوب است که برخیزد
نیاکان من از آبهای دور آمده بودند
با سرشتی آمیخته با سرگذشت تو 
که از کاسه ی چینی برخاستی 

ناوک بلندی 
و از کمرکش ِ توفان 

به سیالب هایم آویخته ای 

چیست جهان ؟ 
جز راه کوره ای

که در آن 
غریب مانده ایم !

این را هایدن گفت 
در شبهای وین 

که از ستارگان تو خورشید می ساختند 
و آن رومبای وحشی ِ کوچه ها 

تاب می خوردند 
در شب ِ آذر 

بی تاب و 
بی تا و 

 بی پیرایه 
به سماع ِ کلمات فکر می کردم 

که چگونه از باغ های مغانی بیرون جستند 
به دیدار آمدند 

از قلب ِ ِجتسمانی ، زیتون چیدند 
و بر سینه گاه ِ تو ، خواب 

حریق ِ تن گشت 

من باورهای تو بودم 
رویاها و 

گریوه هایت 
دشت ها و 

کوهپایه هایت 
آمیغ ِ سرخ و فیض و سپید 

و ملحفه هایی 
که از فلق 

شسته شدند 
این را گفتند 

پایاب ِ تو جلیل ِ من است 
در آفتاب و          

فیض 
سرخ و 
فیض 

سپید و 
فیض 

و آن بازوان درخشان 

سپید و 
بی تا و

بی پیرایه 

اینگونه به تو آمدم 
از دروازه هایت گذشتم ، صبح فام !

و حال 
مه ِ سرد ِ تو 

در من دویده است 

صبح ِ تو 
مبارک باد !

حسین طوافی الهیجی
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حضرت فاطمه زهرا )س(:

َوَجلَّ لَُه اْفَضَل َمْصَلَحِتِه.هر كس عبادات و  َمْن اْصَعَد إ لَى الّل خالَِص ِعباَدتِِه، اْهَبَط الّل َعزَّ

كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را 

براى او تقدیر مى نماید.

)بحار: ج 67، ص 249، ح 25(
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