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تهدید صنعت چاپ با افزایش قیمت کاغذ
علی باباچاهی

تحشیه ای بر شعری از نیما

یادداشت سردبیر

ادامه صفحه3

مدیریت سیل در کرمانشاه

ــی  ــاون فرهنگ ــدی مع ــا محم ــر پریس دكت
ارشــاد  و  فرهنــگ  ادره كل  مطبوعاتــی  و 
اســامی اســتان كرمانشــاه بــه افزایــش 
پارســال  برابــری قیمــت كاغــذ در  ســه 
اشــاره كــرد و گفــت: اگــر فکــری از ســوی 
مســئولین مربوطــه نشــود، حیــات كتــاب و 

نشــر بــه خطــر می افتــد.

مــن در كلیــات جنــاب نیمــا، در حاشــیه ی 
»هســت شــب« چیزهایــی نوشــته ام. مثــا 
ــرده ی  ــک پ ــه ی ــن ب ــن مت ــته ام ای نوش
نقاشــی می مانــد، بــه پــرده ی نقاشــی 
نشــانه ی  لزومــا  امــا  كــردن  تشــبیه 

ــت و... ــعر نیس ــر ش ــی ب ــری نقاش برت

بزرگترین رویداد فرهنگی کشور 
نمایشگاه کتاب است  

         عبداهلل سلیمانی

نمایشگاه بین المللی كتاب تهران هر سال در فصل بهار 
جانبی  برنامه های  كتاب  نمایشگاه  در  شود  می  برگزار 
دیگری برگزار می شود كه جذابیت آن را دوچندان می 
كند جلسات نقد و بررسی دیدار با نویسندگان شاعران 
مترجمان ونیز تعامل میان اهل قلم بخشی از برنامه های 

جانبی این نمایشگاه است.
،آمار  مردم  استقبال  میزان  نمایشگاه،  برگزاری  شیوه 
برنامه های  قیمت ها،   ، كتاب  تیراژ  میزان  كتاب،  فروش 

جانبی،و...
بخش  به  توجه  و  فرهنگ  ازتوسعه  روشنی  انداز  چشم 

فرهنگ و فرهنگ كتابخوانی دركشور ما است.
شعار  با  تهران  كتاب  بین المللی  نمایشگاه  سی و دومین 
»خواندن توانستن است« از چهارتا چهاردهم اردیبهشت 

ماه در مصلی امام خمینی )ره( درحال برگزاری است.
برخاف روز نخست ظاهراً تعداد شركت كنندگان زیاد 
كتاب  نمایشگاه  برگزاری  روز  امادومین  نبود  چشمگیر 

تهران با استقبال فراوان مردم شروع گردید.
ونیز با استقبال فراوان اهالی كتاب، دانشجویان و اهالی 
قلم مواجه شد.روز دوم وروزهای بعدسالن های شبستان، 
بین الملل  بخش  و  عمومی  بخش  نوجوان،  و  كودک 
مورد استقبال بازدیدكنندگان قرار گرفته  همچنان این 
از  روزه  هر  نمایشگاه  است.این  افزایش  به  رو  استقبال 
چهار تا چهاردهم اردیبهشت ماه از 10 صبح تا هشت 
شب برقرار است كه یک ساعت هم تمدید شد و حدود 
این  ناشر خارجی در  ناشر داخلی و 800  دوهزارو۴00 

دوره شركت كرده اند.
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روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان کرمانشاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام کارهای خدماتی سال 98)حجمی(

اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
ــق  ــماره 2098005285000001 را از طری ــه ش ــی( ب ــال 98 )حجم ــی س ــای خدمات ــام کاره انج

ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گران 
ــه  ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــت ه ــایی پاک وبازگش
ــدم  ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد والزم اس ــد ش ــام خواه آدرس www.setadiran.ir انج
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 
را جهــت شــرکت در مناقصــه درســامانه مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در 

ســامانه تاریــخ 1398/02/07 مــی باشــد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه 1398/02/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت12:00 روز دوشنبه 1398/02/23
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00 روز سه شنبه 1398/02/24

اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصوص اســناد 
مناقصــه وارائــه پاکــت هــای الــف:  کرمانشــاه- ســه راه شــریعتی- اداره کل تبلیغــات اســامی 

اســتان کرمانشــاه - امــور حقوقــی تلفــن 37233033-083 داخلــی 123
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-27313131
دفتر ثبت نامه: 88969737 و 021-85193768 

 )www.setadiran.ir( ــامانه ــایت س ــتانها، در س ــایر اس ــام س ــت ن ــر ثب ــاس دفات ــات تم اطاع
ــت. ــود اس ــر » موج ــه گ ــن کننده/مناقص ــل تامی ــام /پروفای ــت ن ــش« ثب بخ

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شرح

مناقصه)ریال (

مدتنوع تضمین شرکت در مناقصه 

مناقصه انجام کارهای خدماتی 

سال 98)حجمی( سطح استان
ضمانتنامه بانکی /رسید واریز وجه به 4,623,173,119231,158,656

حساب شماره 2172743752000 

بانک ملی شعبه کرمانشاه

اداره کل تبلیغات 

اسالمی استان کرمانشاه

یک سال از

 تاریخ 1398/01/01 

لغایت 1398/12/29

مناقصه گذار



خبــر 2

خبــر

مهم ترین اقدامات ایمنی و ترافیکی انجام شده در سال 97

دیدار و کفتگوی مدیرعامل گاز استان کرمانشاه با 
مصطفی زاده سرپرست فرمانداری شهرستان روانسر

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه 
اول در زمینه انجام فعالیتهای علمی و آموزشی غرب کشور شد

بازدید فرماندار جوانرود از امور آبفای شهری و تقدیر از 
کارکنان این امور

بهره برداری از توسعه پست ۲۰/۶۳ کیلوولت گیالنغرب با 
اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال در شرکت برق منطقه ای غرب

و  اجتماعــی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
فرهنگــی اســتانداری کرمانشــاه بــه 
ــتان  ــوان در اس ــزار ج ــور  540 ه حض
اشــاره کــرد و گفــت: 483 انجمــن 
ــت. ــال اس ــتان فع ــاد در اس ــردم نه م

و  نشــاط  امیــد،  جشــنواره  فــارس: 
و  اســتان  برتــر  جوانــان  از  تجلیــل 
شهرســتان کرمانشــاه به همــت اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان پیــش از ظهــر 
امــروز در ســالن آمفــی تئاتــر ایــن 
ــف  ــا حضــور مســؤوالن مختل اداره کل ب
ســازمان های  از  جمعــی  و  اســتان 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــردم نه م
و  اجتماعــی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
فرهنگــی اســتانداری کرمانشــاه در ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــم، اظه مراس
ــتان  ــوان در اس ــزار ج ــور 540 ه حض
یک چهــارم  حــدود  کــه  کرمانشــاه 
جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهنــد، 
ایــن اســتان از ظرفیــت و پتانســیل 
و  مولــد  نیــروی  در  بــاالی  بســیار 

محــرک جامعــه برخــوردار اســت.
علیرضــا گــودرزی خاطرنشــان کــرد: 
حضــور ایــن تعــداد جــوان کــه بخشــی 
از آن هــا را نخبه هــا، قهرمانــان ورزشــی 
برتــر تشــکیل می دهنــد  و مدیــران 
کرمانشــاه  اســتان  می دهــد  نشــان 
در بحــث ســرمایه های انســانی یــک 
اســتان ثروتمنــد اســت و همیــن مســاله 
ــش از  ــتان را بی ــران اس مســؤولیت مدی

پیــش می کنــد.
وی ادامــه داد: مســؤوالن اســتان بــا 
ــار  ــوان در کن ــاوران ج ــتفاده از مش اس
در  جوانــان  حضــور  زمینــه  خــود، 
مدیریــت را فراهــم  کرده انــد، چــرا 
کــه تاریــخ انقــاب اســامی سرشــار از 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــای مختلف موفقیت ه
وســیله جوانــان بــه دســت آمــده اســت.

گــودرزی بــا اشــاره بــه آمــار ســمن های 

کرمانشــاه،  اســتان  در  شــده  ثبــت 
یــادآور شــد: 483 انجمــن مــردم نهــاد 
ــر  ــر ه ــه اگ ــت ک ــال اس ــتان فع در اس
ــه  ــول س ــمن ها در ط ــن س ــک از ای ی
ــرای ایجــاد شــور و نشــاط در  ــه ب برنام
جامعــه و ترویــج ســبک ایرانــی اســامی 
ــد نقــش بســیار  ــه دهن ــی ارائ برنامه های
ــد  ــم خواهن ــن مه ــق ای ــر در تحق موث

داشــت.
وی در بخشــی از صحبت هــای خــود 

بــه فعالیت هــای صــورت گرفتــه در 
ــرد  ــاره ک ــان اش اداره کل ورزش و جوان
و گفــت: در ســال گذشــته فعالیت هــای 
خوبــی توســط اداره کل ورزش و جوانــان 
ــد  در  ــال جدی ــه در س ــده ک ــرا ش اج
ــاالی  ــتاهای ب ــم در 80 روس ــر داری نظ
را  ورزشــی  زمین هــای  نفــر   700
ــا  ــن ب ــم همچنی ــرا کنی ــی و اج طراح
 13 کرمانشــاه  شــهرداری  همــکاری 

زمیــن چمــن تمریــن مینــی فوتبــال در 
ســطح شــهر و آمــاده و بــه بهره بــرداری 

ــید. ــد رس خواه
*بزرگتریــن خانــه جــوان کشــور در 
کرمانشــاه بــه بهره بــرداری می رســد

اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــر کل 
ــد:  ــادآور ش ــه ی ــز در ادام ــاه نی کرمانش
ــی  ــرداری از یک ــاهد بهره ب ــه زودی ش ب
خانه هــای  بزرگتریــن  و  بهتریــن  از 
جــوان کشــور در اســتان کرمانشــاه 

ــان  ــارد توم ــش از 5 میلی ــار بی ــا اعتب ب
ــود. ــم ب خواهی

ــته  ــه داد: در گذش ــی ادام ــر رحیم صاب
صــورت  بــه  مکانــی  جــوان  خانــه 
ــا پیگیری هــای  اجاره بهــا بــود، امــا ب
ــار  ــدیم اعتب ــق ش ــه موف ــورت گرفت ص
ــه  ــدام ب ــرده و اق ــذب ک ــب را ج مناس
خانه هــای  بهتریــن  از  یکــی  تهیــه 
ــا امکانــات و  جــوان اســتان کرمانشــاه ب

ــم. ــول کنی ــل قب ــاحت قاب مس
در  همچنیــن  داد:  ادامــه  رحیمــی 
ــه  ــداث خان ــرای اح ــری ب ــال پیگی ح
جــوان اســام آبادغــرب هســتیم و ایــن 
شهرســتان نیــز در  آینــده نزدیــک 

دارای خانــه جــوان خواهــد شــد.
ــه فعالیت هــای صــورت  ــا اشــاره ب وی ب
گرفتــه در ســال گذشــته در اداره کل 
کرمانشــاه  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
ــرد: طــی ســال گذشــته  خاطرنشــان ک
ــام  ــزاری ج ــا برگ ــاه ب ــتان کرمانش اس
صخره نــوردی  جشــنواره  تختــی، 
رئیس هــای  از  میزبانــی  و  بیســتون 
بــه همــت  ورزشــی  فدراســیون های 
ســال  اســتان  ورزشــکار  جوانــان 

پــرکاری را ســپری کــرد.
ــز  ــد نی ــال جدی ــزود: در س ــی اف رحیم
ــه  ــه ب ــی ک ــاد خوب ــه اعتق ــه ب ــا توج ب
برنامه ریــزی  شــاهد  داریــم  جوانــان 
ــی در  ــای خوب ــزاری برنامه ه ــرای برگ ب
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زمان برگزاری مزایده: 98/2/24 – نوبت مزایده: نوبت دوم – محل برگزاری مزایده: 
دفترشعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه – مال مزایده: ملک

در پرونده اجرایی کاسه 970030 به سود غامرضا قنبری و غیره وبه زیان مرتضی 
قنبری دایر برفروش ملک مشاع؛ واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در 
نظر دارد مال غیر منقول با مشخصات ذیل را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام 
مدنی بفروش برساند ::15 قطعه زمین زراعی آبی و دیمی واقع در روستای پیر کاشان 
بیلوار پاک ثبتی 308 بخش یک شامل: 3/7 هکتار اراضی آبی) با لحاظ 1000 متر 
–4/3 هکتار  اراضی آبی( به ارزش 1/480/000/000 ریال  عرصه سوله احداثی در 
به  مترمربع  به مساحت 4000  باغ   – ریال  ارزش 344/000/000  به  اراضی دیمی 

ارزش 200/000/000ریال –زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع ) فاقد سند 
وزمین  باغ  و  ودیمی  آبی  اراضی  کل  )قیمت  7/000/000ریال  ارزش  به  مالکیت( 
کارشناسان  توسط   1397/10/15 مورخه  در  که  2/094/000/000ریال(  مسکونی 
ارزیابی گردیده. مزایده آن برای روز سه شنبه مورخ 98/2/24  رسمی دادگستری 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی شعبه هشتم حقوقی 
از مال موضوع آگهی  تا ترتیب ماحظه آنها  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه 
فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید برنده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 0/0 بهای 

پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری 
تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده 

به حساب مزبور واریز کند
 در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خریدار 

صادر می شود. 

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه- موسوی

کرمانشاه 54۰ هزار جوان دارد
استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اداره  ایمنی و ترافیکی  اقدامات  کرمانشاه مهم ترین 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

در سال 97 را تشریح نمود
عمومی  روابط  گزارش  به 
وحمل  راهداری  کل  اداره 
استان  ای  جاده  نقل  و 
فریبرز  مهندس  کرمانشاه، 
داشت:  اظهار  کرمی 
سازی  ایمن  درمورد 
در  اداره کل  این  فیزیکی، 
مدرسه   3 گذشته  سال 
در حاشیه راه های استان 
و  سازی  نمایان  عملیات 
را  ایمنی  تابلوهای  نصب 

انجام داد.
وی بیان داشت: درسال 97 اجرای طرح ایمن سازی 
راکبین موتورسوار در سطح استان شامل: شهرستان 
های قصرشیرین، گیانغرب، صحنه، بیستون، سنقر، 
سرپل ذهاب، پاوه و کنگاور در دستور کار گرفت که با 
توزیع350 عدد کاه ایمنی و همچنین نصب شبرنگ 

های مناسب در محورهای مواصاتی نسبت به آگاه 
سازی راکبین موتورسوار اقدام گردید.

آموزش  بخش  در  افزود:  ادامه  در  کرمی  فریبرز 
محوریت  با  ترافیک  و  ایمنی  اداره  نیز  فرهنگ  و 
ترافیکی  فرهنگ  ارتقاء 
های  ارگان  همکاری  با  و 
و  آموزش  از جمله  مرتبط 
پرورش و قرارگاه پلیس راه، 
جامعه هدف را شناسایی و 
کاس  برگزاری  به  نسبت 
فرهنگی  و  آموزشی  های 
های  گروه  از  استفاده  با 
توزیع  و  مربیان  نمایشی، 
کتابچه های آموزشی اقدام 

نمودیم.
در  کرد:  خاطرنشان  وی   
فرهنگ  ارتقاء  طرح  اجرای  اثربخشی  افزایش  جهت 
 35 در  جوایز  اهداء  و  مسابقات  برگزاری  با  ترافیک 
استان  های  راه  حاشیه  در  واقع  مدارس  از  مدرسه 
انجام شد که امیدواریم در سال 98 نیز این طرح را با 

جدیت بیشتری دنبال کنیم.

گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان کرمانشاه درخصوص 
دراین  گازرسانی  عملکرد 
ارائه  گزارشی  شهرستان 

کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  گاز  شرکت 
،مهندس  کرمانشاه 
شهبازی اظهارکرد: درحال 
شهرستان  دراین  حاضر 
99 درصد جمعیت شهری 

طبیعی      گاز  نعمت  از   ) شاهو  و  روانسر  شهرهای   (
بهره مند می باشند.

وی افزود : از 113  روستای 
گازرسانی،  قابلیت  دارای 
باالی  روستا   95 تعداد 
که  باشند  می  خانوار   20
درحال حاضر 47 روستای 
نعمت  از  شهرستان  این 
برخوردارند  گازطبیعی 
نیزدر  دیگر  روستای  و63 
و  آبی  نهر  پکیج  دو  قالب 
اقدام  دست  در   4 ق  بند 
و پیمان سپاری است ودر 
دو  وهمچنین  مورد   39 کشاورزی  و  صنعت  بخش 
جایگاه   C.N.G  مصرف کننده گاز طبیعی می باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی 
استان کرمانشاه، شرکت آبفار استان کرمانشاه در سال 
1397 در بین شرکتهای آب و فاضاب روستایی غرب 
کشور موفق به کسب رتبه اول در انجام فعالیت های 

علمی و آموزشی گردید .

و  ارزشمند  خدمات  و  تاش  پاس  به  است  گفتنی 
صادقانه ، فرامرز شوهانی مدیرعامل شرکت در راستای 
پیشبرد اهداف آموزشی وزارت نیرو ،تقدیر نامه ای از 
پژوهشی غرب  و  آموزشی  عالی  رئیس مجتمع  سوی 

برای ایشان صادر گردید.

در  جوانرود  شهرستان  فرماندار  یوسفی  رستگار 
بازدیدی سرزده با حضور در اداره امور آبفای شهری 
جوانرود با مدیر و پرسنل این امور دیدار و گفتگو و از 

زحمات آنان قدردانی کرد.
روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  عمومی 
کرمانشاه  استان  فاضاب 
ضمن  فرماندارجوانرود 
خدمات  نحوه  از  بازدید 
مجموعه  توسط  رسانی 
شهری،  آبفای  پرسنل 
دو  در  رسانی  خدمات 
فاضاب  و  آب  مهم  بخش 
برای  و  ارزشمند  بسیار  را 
اهمیت  حائز  شهروندان 

دانست.
آبفای  پرسنل  زحمات  از  قدردانی  با  یوسفی  رستگار 
جوانرود به ویژه در زمان بحران، گفت: در زمان بحران 
و کمبود خدمات، ارزش و زحمات شبانه روزی شما 
بیشتر برای شهروندان نمایان است و الزم می دانم از 
مجموعه  و  مدیریت  روزی  شبانه  توجه  فابل  زحمات 

به  مستمر  رسانی  خدمات  در  زحمتکش  پرسنل 
شهروندان از نزدیک تشکر و قدردانی کنم.

بازدید  سخنانی  نیز طی  جوانرود  مدیر  رحمانی  علی 
از  شهرستان  فرماندار 
را  شهری  آبفای  مدیریت 
و  دلگرمی  مایه خوشحالی، 
ایجاد انگیزه کاری دانست و 
فرماندار  خوشبختانه  گفت: 
تجربه،  با  فردی  شهرستان 
صاحب دانش و بسیار فعال 
خدمات  ارائه  بر  نظارت  در 
در سطح شهر و شهرستان 
ایجاد  در  و  باشند  می 
بین  همدلی  و  هماهنگی 
رسانی  خدمات  در  ادارات 
سطح  مشکات  نمودن  مرتفع  در  راهگشا  عنوان  به 

شهرستان بسیار با فکر و فعال هستند.
گفتنی است در این دیدار فرماندار شهرستان جوانرود 
در  گرفته  صورت  های  فعالیت  و  پیشرفت  روند  از 
تعدادی از پروژه های عمرانی آبفای شهری که از محل 

منابع مختلف تأمین اعتبار شده اند مطلع شد.

اعتباری  با  گیانغرب  کیلوولت   20/63 پست  توسعه 
بالغ بر 66 میلیارد ریال در شرکت برق منطقه ای غرب 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، 
بهره برداری از توسعه پست 20/63 کیلوولت گیانغرب 

در این شرکت به بهره برداری رسید.
مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
توسعه  و  احداث  پروژه  گفت:  پروژه  این  درباره  غرب 

سه فیدر خط 63 کیلوولت با هدف توسعه شبکه برق 
فوق توزیع به منظور افرایش قابلیت اطمینان شبکه و 
برق رسانی به تأسیسات سد کنگیر در استان ایام و 
بر 66  بالغ  اعتباری  با  قابلیت اطمینان شبکه  افزایش 
میلیارد ریال در فروردین ماه سال 98 به بهره برداری 
رسید.ایشان افزودند: تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی 
افزایش  از  ناشی  فشارهای  علیرغم  الذکر  فوق  پروژه 

قیمت ها در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه:

47 هزار دانش آموز در کرمانشاه سفیر سالمت هستند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: 
47 هزار دانش آموز در استان معادل 15 درصد 

دانش آموزان سفیر سامت هستند.
به گزارش آوای پراو به نقل از مهر، مجید یزدان پناه 
در همایش سفیران سامت دانش آموزی، با بیان 
اینکه سامتی به عنوان ارزش فردی و اجتماعی 

موضوعات  مهمترین  از  یکی 
جامعه  داشت:  اظهار  است 
چیز  هر  از  بیش  جهانی 
می نگرد  سامتی  به  دیگری 
توجه  آن  به  می رود  انتظار  و 

ویژه ای اعمال شود.
اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فردی  سامت  تحقق  زمینه 
و  آموزش  در  اجتماعی  و 
پرورش محقق می شود افزود: 
است  عنصری  اولین  خانواده 
که در سامت فرزندان نقش 
و  آموزش  آن  از  پس  و  دارد 
را  وظیفه ای  چنین  پرورش 
وظیفه  این  و  دارد  برعهده 
سنگین تر  را  سامت  سفیران 

می کند.
پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

استان کرمانشاه گفت: راه داشتن جامعه ای سالم 
و تحقق شعار جهانی مراقبت های اولیه بهداشتی 
مسیر  از  همگانی سامت  پوشش  به سوی  راهی 

آموزش و پرورش عبور می کند.
در  آموز  دانش  هزار   47 پناه  یزدان  گفته  به 
آموزان  15 درصد دانش  استان کرمانشاه معادل 
آموز  دانش  هر  اگر  که  هستند  سامت  سفیر 

آن  و  بگیرد  پوشش  تحت  را  نفر  هفت  هدایت 
دانش  درصدی   100 دهد  انجام  درستی  به  را 

آموزان تحت پوشش آموزش ها قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه یکی از معضات اصلی فرزندان 
ما در جامعه رنج بردن از مشکات دهان و دندان 
و  دهان  بهداشت  حوزه  در  مبنا  همین  بر  است 

دندان با علوم پزشکی اقداماتی انجام شده افزود: 
دندان  مشکل  که  نمی شود  پیدا  آموزی  دانش 
نیازمند  البته رفع این مشکات  نداشته باشد که 

صرف هزینه و تخصیص اعتبار است.
یزدان پناه با بیان اینکه دانش آموزان در فضای 
مجازی با معرفی جاذبه های گردشگری استان در 
فعالیت می کنند گفت:  حوزه سفیران گردشگری 

سامت  سفیران  تا  شود  فراهم  شرایطی  باید 
مردم  میان  در  و  جامعه  سطح  در  آموز  دانش 
بهره  برای  را  مردم  و  یابند  حضور  بازار  و  کوچه 
نامه ای  از خدمات مختلفی که طی تفاهم  مندی 
با معاونت بهداشتی منعقد می شود هدایت کنند.

خرابی  در  تغذیه  امروزه  اینکه  اعام  با  وی 
تأثیر  آموزان  دانش  دندان 
استفاده  همچنین  و  دارد 
باعث  مجازی  فضای  از  مکرر 
در  بینایی  مشکات  بروز 
در  کرد:  عنوان  می شود  آنها 
مذکور  اقدامات  انجام  صورت 
در  خود  وظیفه  از  بخشی  به 
تأمین سامتی عمل کرده ایم.

پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
بر  تاکید  با  کرمانشاه  استان 
فرزندان  آموزان  دانش  اینکه 
ما هستند گفت: اگر نتوانیم به 
درستی در حوزه بهداشت گام 
برداریم در مناطق دورافتاده تر 
تر  آسیب های جدی  محروم  و 

می شود. ایجاد 
را  گذار  خدمت  کمبود  وی 
آموزش  مشکات  از  یکی 
گفت:  شود  برطرف  باید  که  دانست  پرورش  و 
داشتن جامعه ای سالم و پویا درصدد برخورداری 

از دانش آموزان سالم است.
یزدان پناه خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به 
نیست  آموزان  دانش  سامتی  تأمین  متولی  تنها 
بهداشت  جهانی  هفته  شعار  به  توجه  با  بلکه 

درصدد همگانی شدن سامتی هستیم.
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ــد  ــا نبای ــه ه ــت: رودخان ــاه گف ــتاندار كرمانش اس
تبدیــل بــه كوچــه و خیابــان شــوند زیــرا ســاخت 
و ســاز در حریــم رودخانــه هــا چالشــی اســت كــه 
ــی  ــد م ــه تهدی ــل ب ــا را تبدی ــه ه فرصــت رودخان

كننــد.
ــور  ــي و ام ــط عموم ــر رواب ــزارش واحــد خب ــه گ ب
بیــن الملــل اســتانداري؛ مهنــدس هوشــنگ بازونــد 
در نشســت بــا هیئــت مدیــره و كاركنــان شــركت 
آب منطقــه ای از تــاش هــای مجموعــه شــركت 
آب منطقــه ای اظهــار داشــت: در یــک ســال 
ــع  ــوب مناب ــت مطل ــژه در مدیری ــه وی ــته، ب گذش
آبــی و تنظیــم آبهــای ورودی و خروجــی ســدها در 

ســامانه بارشــی اخیــر تشــکر مــی كنــم.
وي ادامــه داد: مجموعــه مدیــران شــركت آب 
منطقــه ای در ادوار مختلــف از جملــه مدیــران 
ارزشــمند اســتان و كشــور بــوده انــد و از همــه آنهــا 

ــم. ــی كن تشــکر م
اســتاندار كرمانشــاه گفــت: از زمانــی كــه مهنــدس 
درویشــی مســوولیت مدیریــت شــركت آب منطقــه 
ای را بــر عهــده گرفته انــد، حركــت و جهــش 
مطلوبــی در فعالیــت و برنامــه هــای ایــن شــركت 
قابــل مشــاهده اســت كــه در توســعه اســتان 

ــود. ــد ب ــن خواه نقش آفری
مهنــدس بازونــد افــزود: اگرچــه مجموعــه مدیــران 

اســتان بــا تمــام تــوان در مدیریــت پیــش از 
بحــران پــای كار بودنــد، امــا ایــن مــردم هوشــمند، 
والیتمــدار و بــاذكاوت اســتان بودنــد كــه بــا 
مشــاركت مطلــوب خــود، خطــر ســیل در اســتان 

ــد. ــرف كردن ــت و برط را مدیری
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــتان در ادام ــد اس ــام ارش مق
ــان  ــه كوچــه و خیاب ــل ب ــد تبدی ــه هــا نبای رودخان
ــاز در  ــاخت و س ــاخت: س ــان س ــوند، خاطرنش ش
ــه فرصــت  ــا چالشــی اســت ك ــه ه ــم رودخان حری

ــد. ــی كنن ــد م ــه تهدی ــل ب ــا را تبدی ــه ه رودخان
ــای  ــیاب ه ــا و س ــارش ه ــرد: ب ــح ك وي تصری
ــن  ــه منتقدی ــبی ب ــخ مناس ــال پاس ــاری امس به
ــال  ــای امس ــارش ه ــر ب ــه اگ ــود ك ــازی ب سدس
ــه  ــد، دامن ــی ش ــت نم ــدها مدیری ــت س ــا ظرفی ب
خســارات آن چندبرابــر مــی شــد. جــا دارد یــادی 
كنیــم از مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی كه 

ــد. ــازی بودن ــت سدس ــدار صنع پرچم
ــی،  اســتاندار كرمانشــاه گفــت: امســال از نظــر مال

ســال ســختی پیــش رو داریــم امــا انتظــار داریــم 
مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بایــد نهایت 
ــتان  ــرای اس ــه ب ــد ك ــه كار گیرن ــود را ب ــوان خ ت
ــه  ــركت آب منطق ــذا ش ــد ل ــازی كنن ــرمایه س س
ای بایــد ســعی كنــد در عیــن پایبنــدی بــه منافــع 
ملــی، ســهم تخصیــص آب اســتان را بــرای كمــک 
بــه بخــش صنعــت و كشــاورزی اســتان ارتقــا دهد.

ــه  ــل آب منطق ــزود: مدیرعام ــد اف ــدس بازون مهن
ای فهرســت جامــع تخصیــص هــای آب اســتان را 
ارائــه كنــد تــا بتوانیــم در هفتــه آینــده بــا نشســت 
ــران ارشــد وزارت نیــرو تــاش كنیــم كــه  ــا مدی ب
ســهم تخصیــص آب اســتان را افزایــش دهیــم 
ــی  ــش آفرین ــتان نق ــعه اس ــاد و توس ــا در اقتص ت

ــد. ــته باش ــبی داش مناس
ــت  ــی ماس ــرمایه مل ــت: "آب" س ــار داش وي اظه
ــركاری  ــرمایه ه ــن س ــرای حفاظــت از ای ــد ب و بای
ــدازی  ــذا از راه ان ــم ل ــم انجــام دهی ــی توانی ــه م ك
ــم. ــی كنی ــت م ــتان حمای ــگاه آب" در اس "پژوهش

ــد  ــیری میتوان ــرح گرمس ــت: ط ــان گف وي در پای
طــرح توســعه اســتان بــا محوریــت آب باشــد كــه 
ایــن ظرفیــت را دارد كــه منجــر بــه اجــرای پــروژه 
ــای  ــت ه ــاد فرص ــه ایج ــدد و در نتیج ــای متع ه
شــغلی فــراوان بــرای جوانــان اســتان شــود. منتهــا 

ــرای آن بیندیشــیم. ــد ســازوكار مناســبی ب بای

بــا همــت، تــاش جهــادي و شــبانه روزي كاركنــان 
و  كرمانشــاه  اســتان  بــرق  نیــروي  توزیــع  شــركت 
اســتان  كانوپولــوي  هیئــت  قایقرانــان  باهمــکاري 
كرمانشــاه توانســتند در كوتــاه تریــن زمــان ممکــن 
ــاد  ــه دلیــل تخریــب پــل علــي آب ــه روســتاهایي كــه ب ب
گــروس شهرســتان صحنــه در محاصــره ســیل قــرار 

داشــتند، برقرســاني كننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي 
شــركت توزیــع نیــروي بــرق 
مهنــدس  كرمانشــاه،  اســتان 
مرآتــي مدیرعامــل ایــن شــركت، 
بــارش هــاي  گفــت: در پــي 
اخیــر و وقــوع ســیاب هــاي 
عظیــم و كــم ســابقه در اســتان 
توابــع  از  كرمانشــاه ۸ روســتا 
شهرســتان صحنــه بــه دلیــل 
ــاي  ــه راه ه ــودن هم ــدود ب مس
ــاي  ــبکه ه ــیب ش ــي و آس زمین
ــه  ــد ك ــرق بودن ــدون ب ــع ب توزی

ــیم  ــکان س ــیاب ام ــه گاماس ــان رودخان ــل طغی ــه دلی ب
كشــي و ارســال تجهیــزات از طریــق زمینــي وجــود 

نداشــت.
ــاره اظهــار داشــت:  مهنــدس امیدعلــي مرآتــي در ایــن ب
جهــت بــرق رســاني و عبــور شــبکه از رودخانــه بــه علــت 

تخریــب پــل و مســدود شــدن مســیر، از قایقرانــان هیئــت 
ــوي اســتان كرمانشــاه اســتفاده شــد و بعــداز آن  كانوپول
ــره ســیم كشــي  ــرو باقرق ــال نی ــا اســتفاده از روش انتق ب

شــبکه هــاي آســیب دیــده انجــام شــد.
ــا  وي افــزود: باوجــود همــه محدودیــت هــاي طبیعــي، ب
اقداماتــي كــه انجــام گرفــت توانســتیم تــا زمــان ترمیــم 
ــده در  ــاي آســیب دی شــبکه ه
ــدي  ــره من ــق و به ــن مناط ای
بــرق  نعمــت  از  روســتائیان 
تمامــي روســتاها را بــا اســتفاده 
ژنراتــور  دیــزل  دســتگاه  از 
۵روز  مــدت  بــه   kva۳۵۰
برقــدار كنیــم و خوشــبختانه 
در  روســتاها  ایــن  اهالــي 
بحبوحــه بحــران از نعمــت بــرق 
برخــوردار بودنــد و بــا تــاش و 
كوشــش شــبانه روزي همــکاران 
ــرق  ــروي ب ــع نی ــركت توزی ش
از  كمتــر  كرمانشــاه  اســتان 
۳ روز تمامــي ۸ روســتایي كــه بعلــت قرارگرفتــن در 
محاصــره ســیل بــي بــرق شــده بودنــد مجــددا از طریــق 

ــدند. ــدار ش ــري برق ــبکه سراس ش
گفتنــي اســت، عــرض رودخانــه گاماســیاب حــدودا 

۳۰۰متراســت.

معــاون آب و خــاک وزیــر جهــاد كشــاورزی در حاشــیه 
بازدیــد از وضعیــت آبگرفتگــی و میــزان خســارات 
ــتان  ــاورزی اس ــش كش ــه بخ ــیل ب ــی از س وارده ناش
ــازمان  ــا در س ــکاران م ــت: هم ــار داش ــاه اظه كرمانش
جهــاد كشــاورزی اســتان كرمانشــاه بــا همــکاری 
پیمانــکاران و مشــاورین شــبکه های آبیــاری تحــت 
ــه در  ــی ك ــات و تجهیزات ــتفاده از امکان ــا اس ــار ب فش

بــه  داشــتند  اختیــار 
ــتافتند و  ــردم ش ــک م كم
ــن امــر موجــب كنتــرل  ای
پیشــگیری  و  بحــران 
از  اعظمــی  قســمت  از 
ــد . ــیل گردی ــارات س خس

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی ســازمان جهــاد 
اســتان  كشــاورزی 
مهنــدس  كرمانشــاه، 
ــزود:  ــری اف ــراد اكب علی م

در بازدیــدی كــه از مناطــق ســیل زده كرمانشــاه 
ــاد كشــاورزی  ــا در ســازمان جه داشــتیم، همــکاران م
اســتان كرمانشــاه بــا اطاع رســانی مناســب و اقدامــات 
مطلــوب پیشــگیرانه و بــا كمــک بــه كشــاورزان، 
بخــش  كننــدگان  تولیــد  بهره بــرداران،  دامــداران، 
ــا  ــز ب ــاری و نی ــات آبی ــان تأسیس ــاورزی و صاحب كش

ــده ای  ــش عم ــا، بخ ــی آن ه ــردم و آگاه ــکاری م هم
و  دادنــد  كاهــش  را  ســیل  احتمالــی  از خســارات 

. نداشــتیم  جانــی  تلفــات  تاكنــون  خوشــبختانه 

ــح  ــاورزی تصری ــاد كش ــر جه ــاک وزی ــاون آب و خ مع
كــرد: بــه قســمتی از مــزارع و تأسیســات آبیــاری، 
دامداری هــا، مــزارع پــرورش آبزیــان و ... خســاراتی وارد 
ــا در  ــکاران م ــه هم ــده ك گردی
ــانی  ــری و كمک رس ــال پیگی ح
خســارات  میــزان  بــرآورد  و 
كــه  می باشــند  اولیــه  وارده 
ــدی  ــس از جمع بن ــاءا... پ ان ش
و اعــام ایــن برآوردهــا بــه 
از  كشــاورزی،  جهــاد  وزارت 
طریــق ســتاد مدیریــت بحــران 
. می نماییــم  پیگیــری  را  آن 

خوشــبختانه  افــزود:  اكبــری 
بــا تدابیــر اندیشــیده شــده، 
اســتان كرمانشــاه در حــال حاضــر دارای وضعیــت 
ــیعی از  ــطح وس ــه س ــد البت ــبی می باش ــدار و مناس پای
ــک و  ــن كم ــه ضم ــده ك ــی ش ــار آبگرفتگ ــزارع دچ م
ــاد  ــی در وزارت جه ــس از بررس ــکاران، پ ــت هم حمای
كشــاورزی، ایــن وضعیــت را بــه ســتاد مدیــرت بحــران 

ــود. ــم نم ــام خواهی ــور اع در وزارت كش

ساخت و ساز در حریم رودخانه ها فرصت رودخانه ها را تبدیل به تهدید می کنند

مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در نشست با هیئت مدیره و کارکنان شرکت آب منطقه ای: 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه:

تمامي روستاهاي در محاصره سيل استان کرمانشاه برقدارند
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اقدامات پيشگيرانه بخش 

اعظمی از خسارات و بحران سيل را کنترل کرد

ادامه از صفحه اول

خبــر

ــگاه  ــورد نمایش ــدم برخ ــل ع ــه دلی ــال ب امس
ــیده  ــری اندیش ــان تدبی ــاه رمض ــا م ــاب ب كت
ــاه نمایشــگاه  ــن م ــاز ای ــش از آغ ــا پی شــده ت
ــن  ــور چی ــال كش ــود همچنین.امس ــزار ش برگ
ــعار  ــور دارد. ش ــژه حض ــان وی ــوان مهم به عن
ــا  ــنایی ب ــژه »آش ــان وی ــوان مهم ــن به عن چی
ــان  ــاب بی ــگاه كت ــت.دبیر پمایش ــن« اس چی

ــرد: ك
ــز و  ــه  قرم ــا  پس زمین ــن ب ــر چی ــوی ُمه لوگ
كاراكترهــای واضحــی كــه بــر آن نقــش بســته، 
ــن  ــگ چی ــت فرهن ــت از قدم ــا حکای ــه تنه ن
دارد، بلکــه نشــان گر پیشــرفت های آشــکار، 

ــت. ــر اس ــن معاص ــه  چی ــا و نوآوران پوی
غرفــه مهمــان ویــژه بــا 6۰۰ متــر مربــع 
وســعت در بخــش بین الملــل نمایشــگاه واقــع 
ــش  ــه ش ــای آن ب ــا و فض ــه  دوم برپ در طبق
ــی  ــد. بخش ــد ش ــیم خواه ــزا تقس ــش مج بخ
بــرای نمایــش كتاب هــای مهــم بــا موضوعــات 
مرتبــط بــا پیشــرفت و توســعه  چیــن، بخشــی 
ــی،  ــران داخل ــای ناش ــش كتاب ه ــرای نمای ب
ــی،  ــش محصــوالت فرهنگ ــرای نمای بخشــی ب
فضایــی بــرای انــواع فعالیت هــای جانبــی، 
قطعــه ای بــرای نمایــش آثــار تصویرگــری 
ــرش اختصــاص  ــاب كــودک و قســمت پذی كت

ــد.«. ــی یاب م
ــورهای  ــش كش ــالهای پی ــد س ــال همانن امس
مختلفــی شــركت كردنــد از جمله)بــه ترتیــب 
اتریــش  .آذربایجــان  الفبا(آلمــان  حــروف 
.ایتالیــا  .اســپانیا  .افغانســتان  .ارمنســتان 
.چیــن )مهمــان ویــژه( .پاكســتان .تركیــه 
ــن .ســوریه .ســوئیس .صربســتان  .روســیه .ژاپ
ــان   ــی .لبن ــره جنوب ــر .ك ــان ..قط ــراق .عم .ع
شــركت  .یونــان  .هندوســتان  مجارســتان 

ــد. دارن
امسال  كتاب  نمایشگاه  در  اروپایی  كشورهای 
بخش  كه  حالی  در  ندارند  چشمگیری  حضور 
پایه محصول  علوم  و  انسانی  علوم  منابع  عمده 
دانشجویان  است   اروپایی  كشورهای  انتشارات 
در  منابع  جدیدترین  یافتن  امید  به  سال  هر 
می  نمایشگاه  به  تحصیلی  های  رشته  زمینه 
باالی  قیمت  منابع  بعضی  تبود  دركتار  روند 
دشوار  دانشجویان  برای  را  كتاب  تهیه  دالر 
قیمت  متاسفانه  هم  داخلی  كرده است.دربخش 
كتاب سیر صعودی دارد این درحالی است كه 
اهل كتاب وقلم معموال توانایی مالی زیاد ندارند 
عاقه  مورد  های  كتاب  تهیه  قادربه  ناچار  وبه 
را  نمایشگاه  خالی  دست  وگاهی  نیستند  خود 
ترک می كنند.بااین حال همین رویداد هم برای 
نمایشگاه  است.هرسال  ارزشمند  كتاب  اهل 
اهل  و  كتاب  به  مندان  عاقه  میعادگاه  كتاب 

قلم می باشد.

مدیرکل ثبت احوال کرمانشاه مطرح کرد:

صدور ۱.۳ ميليون 
کارت هوشمند ملی در کرمانشاه

مدیــركل ثبــت احــوال اســتان كرمانشــاه از ثبــت 
درخواســت صــدور یک میلیــون و ۳۲۰ هــزار كارت 
هوشــمند ملــی در اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــمول  ــت مش ــد جمعی ــادل ۸۲.۵ درص ــزان مع می

اســت.
مهــر: صــادق خــدادادی در خصــوص آخریــن 
وضعیــت صــدور كارت ملــی هوشــمند در اســتان 
كرمانشــاه، گفــت: تاكنــون یــک میلیــون و ۳۲۰۰ 
هــزار نفــر، درخواســت صــدور كارت ملی هوشــمند 
را بــه دفاتــر پســت و ادارات ثبــت احــوال تحویــل 

ــد. داده ان
ــادل ۸۲.۵  ــور مع ــم مذك ــه رق ــان اینک ــا بی وی ب
درصــد مشــمولین در اســتان اســت گفــت: مابقــی 
كــه حــدود ۲۸۰ هــزار نفــر و معــادل ۱۷.۵ درصــد 
جمعیــت مشــمول اســت، باقــی مانــده كــه 
امیدواریــم در اولیــن فرصت نســبت تعویــض كارت 

ــد. ــدام كنن ــی خــود اق مل
مدیــركل ثبــت احــوال اســتان كرمانشــاه گفــت: از 
یــک میلیــون و ۳۲۰ هــزار نفــر مذكــور ۱۸ هــزار 
ــر پیشــخوان صــادر  ــی هوشــمند در دفات كارت مل
شــده كــه هنــوز كســی بــرا دریافــت آنهــا مراجعــه 
ــد كــرد: كســانی كــه  نکــرده اســت.خدادادی تاكی
نســبت بــه دریافــت كارت ملــی صــادره خــود اقدام 
نکرده انــد بایــد هرچــه ســریع تر و پیــش از ابطــال 
بــرای دریافــت آنهــا بــه دفاتــر پیشــخوان مربوطــه 

در اســتان مراجعــه كننــد.
ــردم  ــی م ــنامه های قدیم ــد شناس ۵۰ درص

اســتان کرمانشــاه تعویــض شــده اســت
وی در خصــوص رونــد تعویــض شناســنامه های 
قدیمــی نیــز گفــت: بــرای تعویــض شناســنامه های 
ــخوان  ــر پیش ــه دفات ــد ب ــراد می توانن ــی اف قدیم
مراجعــه كننــد و درخواســت تعویــض خــود را ثبت 
ــی  ــس از ط ــد پ ــنامه جدی ــاً شناس ــد و نهایت كنن
مراحــل الزم از طریــق پســت بــه درب منــزل آنهــا 
ارســال خواهــد شــد.وی تصریــح كــرد: تاكنــون ۵۰ 
ــاه  ــتان كرمانش ــردم اس ــنامه های م ــد شناس درص
تعویــض شــده و مابقــی كــه حــدود یــک میلیــون 
جلــد اســت، را نیــز در دســتور كار داریــم و در 
آینــده نســبت بــه تعویــض آنهــا اقــدام خواهد شــد.

ای  منطقه  آب  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیران  و  معاونین  شورای  جلسه  دومین  كرمانشاه 
شركت،  عامل  مدیر   ، حضور  با   9۸ درسال  شركت 
برنامه  پشتیبانی،  و  مالی  انسانی،  منابع  معاونین: 
ریزی، طرح و توسعه، حفاظت و بهره برداری، مدیران 
دفاتر حراست، حقوقی، مدیر مطالعات پایه منابع آب 

و جمعی از كارشناسان مرتبط برگزار گردید.   
توسعه  و  اطاعات  فناوری  مدیر  فر  شیخی  ابتداء  در 
دفتر  كل  مدیر  حضور  از  گزارشی  شركت  مدیریت 
اداری  تحول  و  مدیریت  توسعه   ، اطاعات  فناوری 
شركت مدیریت منابع آب ایران در شركت و مباحث 
بررسی شاخص  ایشان در خصوص  از سوی  مطروحه 
شیخی   ، نمود  ارائه   9۷ سال  در  عملکرد  های 
در  و  اشاره  نیز   9۸ سال  ها  برنامه  به  همچنین  فر 
سازی  آگاه  به  منتج  كه  پاسخگوئی   نظام  خصوص 
مدیریت  آموزشی  كارگاه  ونیزبرگزاری  شد  خواهد 
در  فر  شیخی  ؛  داشت  عنوان  را  مطالبی  مشاركتی  
ادامه سخنان خود به روز نمودن مركزپایش داده های 
حوزه  مشاركت  با  شركت  در   ) دیسپاچینگ   ( آبی 
نیز  برداری  بهره  و  توسعه  و  طرح   ، مطالعات  های 

اشاره داشت
در ادامه جلسه وحدتی مدیر مطالعات پایه منایع آب 
ضمن لزوم توجه ویژه به مركز پایش داده های آبی در 
شركت به ضرورت آن خصوصا در سیاب اخیر اشاره 
و از مدیریت ارشد سازمان درخواست نمود ضمن نیاز 
سنجی  نسبت به برگزاری جلسات كارشناسی در این 

زمینه اقدام گردد
بر  تاكید  ضمن  حراست  مدیر  مطاعی  ایشان  از  پس 
خصوص  در  مطالبی  پایش  مركز  این  به  توجه  لزوم 
به  فرعی  و  اصلی  مراكز  بین  ها  داده  انتقال  امنیت 

سمع و نظر حاضرین رساند
و  مالی   ، انسانی  منابع  معاون   ، قبادی  ادامه  در 
شاغل  انسانی  نیروی  وضعیت  از  گزارشی  پشتیبانی 
و  مناقصات   ، اعتبارات   كرد  هزینه   ، شركت  در 
برنامه  و  اقدام  دست  در  و  شده  انجام  های  مزایده 

نمود،  ارائه  اعتبارات  موقع  به  جذب  جهت  ریزی 
توجه  از  تقدیر  ضمن  خود  سخنان  ادامه  در  قبادی 
مدیریت ارشد شركت به موضوع حسابرسی داخلی به 
داخلی  اندازی كمیته حسابرسی  راه  از  گزارشی  ارائه 
پرداخت و اشاره داشت این كمیته دارای نظام نامه ای 
های  اباغیه  میبایست  و  میباشد  قانون  چارچوب  در 
الزم جهت اعضاء آن صادر گردد ، قبادی همچنین به 
راهبری حسابرسی عملکرد و قوانین مربوطه نیز اشاره 

داشت و لزوم انجام آن را ضروری دانست .

پس از سخنان ایشان ، رضوی معاون طرح و توسعه 
در  های  پروژه  وضعیت  آخرین  خصوص  در  شركت 
دست اجراء پرداخت و برنامه های مورد نظر در سال 

جاری را ارائه نمود
ضمن  شركت  عامل  مدیر  درویشی  جلسه  ادامه  در 
تاكید بر حسابرسی داخلی و شفاف سازی در سیستم 
از زحمات معاونین و مدیران خود تقدیر و اضافه نمود 
توانمند سازی در شركت در همه زمینه ها از اهمیت 
خاصی برخوردار است ، وی در ادامه اضافه نمود این 
قابلیت در سیستم وجود دارد كه خود را پایش نمائیم 
در  خود  قبلی  مباحث  بر  تاكید  با  همچنین  ایشان   ،
نشست های سیاب مجددا به مستند سازی این امر 
اشاره و از حوزه های ذیربط خواست تا درصدد مستند 
از  بعد  و  حین  در   ، قبل  شده  انجام  اقدامات  نمودن 
سیاب باشند چرا كه با این كار تجربیات بزرگی برای 
آیندگان باقی خواهد ماند ، درویشی به لزوم شناسائی 
طول  در  ها  آب  روان  حركت  و  سیاب  بندی  پهنه 
مسیر خود اشاره و رصد و ارزیابی آن را بسیار ضروری 
باید میزان آب ورودی و  دانست درویشی تاكید كرد 
میزان تغذیه انجام شده در دشت های مختلف استان 
و  محاسبه  زودتر  چه  هر  را  ها  آبخوان  نهایت  در  و 
داده  تحلیل  ضمن  نیز  پایان  در  وی   ، نمائیم  احصا 
پایش  مركز  های  كارگروه  سیاب  از  شده  اخذ  های 
داده های آبی و نیز مستند سازی را با استفاده از همه 
تعیین  توانمندیها و ظرفیت های موجود در شركت  

و معرفی نمود. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در دومین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت درسال 1398:

لزوم حسابرسی داخلی ، شفاف سازی در اجرای کار و پاسخگوئی در سازمان از اولویت های کاری در سال جدید
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كــردم  را  فكــر  هميــن  اول  من هــم  اتفاقــاً  بلــه ، 
ــرش  ــاً دخت ــت ؛ حتم ــودش نيس ــم خ ــرهنگ ! گفت س
اســت كــه بــا او مــو نمی زنــد ؛ درســت بــا همــان ســن 
ــه  ــور هم ــردم چط ــم ك ــب ه ــركات . تعج ــان ح و هم
چيــزش شــبيه مــادرش اســت ؛ از تــن و بــدن گرفتــه 
ِ ِ نــگاه . اگــر بدانــی چجــور نــگاه ام  تــا رفتــار و حتــا نــوع 
ــر و  ــخ و تحقي ــزار توبي ــرزنش ، ه ــزار س ــد . ه می كن
ــدر  ــت ؛ آنق ــم هايش اس ــوی چش ــن ت ــخر و توهي تمس
كــه عــرق شــرم و پشــيمانی روی پيشــانی چيــن 
ــردم ،  ــت ك ــه دق ــوب ك ــی خ ــاند . ول ــاده ام می نش افت
ديــدم نــه ، خــودش اســت ؛ خــوِد خــودش ؛ بــی آن  كــه 
ــه  ــت و دو س ــوز بيس ــد ؛ هن ــرده باش ــر ك ذره ای تغيي
ــد از  ــم بع ــی ؛ آن ه ــادابی و زيباي ــان ش ــا هم ــاله ؛ ب س

ــال .  ــه س آن  هم
ايــن عجيــب نيســت كــه در دوران جوانــی يــك 
ماجــرای پيــش ِ پــا افتــاده ی عشــقی ، عشــقی كــه نــه ، 
هوســی را از ســر گذرانيــده باشــی و پــاك فراموشــش 
كــرده باشــی و ســی و چنــد ســال بعــد ، بعــد از يــك 
ــه  ــه ب ــن  ك ــت ، همي ــه دری و غرب ــر دوری و در ب عم
ــدی و چــون  ــه ای خري شــهر خــودت برگشــتی و خان
دچــار تنگــی نفــس و كم ســويی چشــم هســتی بــرای 
اســتفاده از نــور و هــوای بيشــتر ، ديــوار ِ اتــاق خوابــت 
را شــكافتی و پنجــره ای تعبيــه كــردی ، يكهــو ببينــی 
ــرای  ــان ماج ــا و هم ــان آدم ه ــره هم ــِت آن پنج پش
ــان  ــكل و هم ــان ش ــه هم ــوز ب ــده هن ــوش ش فرام

ــوند ؟ ــرار می ش ــر روز تك ــتند و ه ــياق هس س
ــی  ــان را خال ــاال ليوان ت ــان ؛ ح ــم برای ت ــف می كن تعري
كنيــد . بــرای هميــن هــم شــما را دعــوت كــردم تــا بــا 
هــم مخفيانــه تــه و تــوی قضيــه را در بياوريــم . خــب ، 
دوســتی بــا رئيــس ِ شــهربانی شــهر مزايايــی هــم دارد 

ــه؟... ها هاهــا .... ديگــر ، مگــر ن
نخيــر ، نمی خواســتم جلــوی خانمــم ماجــرا را بگويــم . 
ــه  ــرم ، خان ــش دخت ــافرت پي ــرود مس ــردم ب ــر ك صب

ــاده كــرده ام ! ــی بشــود ، بعــد . وســيله هــم آم خال
ــل از  ــا قب ــر روز ت ــان ه ــم خدمت ت ــرض كن ــوش . ع ن
ــاج  ــه ح ــن  ك ــش از اي ــا پي ــی ت ــاب ، يعن ــروب ِ آفت غ
ــنگين  ــد و در ِ س ــل بچرخان ــوی قف ــد را ت ــز كلي عزي
ــد  ،  ــاز كن ــان ب ــه را جير و جار كن ــوار در رفت ــی زه چوب
ــا آن  ــح ت ــت . از َدم ِِ صب ــی اس ــار از زندگ ــه سرش خان
وقــت ِخت ِخــِت دمپايی هــا را می شــنوی ، صــدای 
ــياء ،  ــدن ِ اش ــا ش ــه ؛ جابه ج ــای ظريفان ــت و آمده رف
ــروف ،  ــرف و ظ ــه ، ظ ــه و قابلم ــوردن ِ كاس ــم خ به ه
پُخت و پــز ،  بريز و بپــاش ،  روفــت  و روب ،  پاشــی ،  آب 
آهنگ هــای شــاِد مختلفــی كــه از گرامافونــی قديمــی 
پخــش می شــود ، ِكر ِكــر خنده هــای ريــز ِِ زنانــه و 
حتــا بــوی انــواع غذاهــا ؛ امــا همين كــه پــا می گــذارد 
ــگار  ــود ؛ ان ــوت و كور می ش ــا س ــو همه ج ــل ، يكه داخ
ــگار مدت هاســت روی  ــوده ؛ ان ــا نب ــًا كســی اين ج اص
خانــه خــاِك مــرده پاشــيده اند ؛ ســرد و ســاكت و 

ــچ . ــی ، هي ــه صداي ــی ، ن ــه بوي ــوش ؛ ن خام
آن وقــت ، حــاج عزيــز دقايقــی تــوی حيــاط می ايســتد ؛ 
ــا كــت و شــلوار  ــِد بلنــِد باريــك و خميــده اش ؛ ب ــا ق ب
ــا كاه  ــق و رقش ؛ ب ــز ِِ ش ــه تمي ــِگ هميش ــی  رن طوس
شــاپوی نــازِك خاكســتری و عصــای زرِد چوبــی جــا 
خــورده اش . ســاكت و غمگيــن همه جــا را از نظــر 
ــه ی  ــه الی تن ــته و آرام . الب ــی آهس ــد ؛ خيل می گذران
قطــور ِ درخت هــای بلنــِد چنــار و كاج و بيــِد مجنــون ، 
حــوض بــزرِگ خزه  بســته ی ســبزرنگ بــا آب ِِ هميشــه 
رنگارنــگ  ،  ُگل هــای  از  پُــر  باغچه هــای  مواجــش ، 
ســطح ِ وســيع ِِ حيــاط و خيابان كشــی های باريــِك 
بيــن درخت هــا  ، ايوان هــای خالــی ، زير زمين هــا و 
ــا نــگاه اش مــی كاود ؛  اتاق هــای خامــوش ِ در بســته را ب
ــوی  ــش ت ــد در غياب ــم می دان ــگار او ه ــه ؛ ان منتظران
خانــه چــه خبــر بــوده اســت و حــاال می گــردد 
كــه  بيابــد  را  و ســر زندگی  آن شــور  از  نشــانه ای 
ــد . پــس خســته و مايــوس از پله هــای ســنگی  نمی ياب
ــل ِ در را  ــی رود . قف ــاال م ــرف ب ــرِش آن ط ــواِن آجر ف اي
ــی رود  ــدازد ، م ــت را می ان ــر ِ ِچف ــد . زنجي ــاز می كن ب
ــِد  ــه و پيراهــن بلن ــه می پوشــد ؛ پيژام ــاِس خان ــو . لب ت
گشــاِد آبــی . اول اتــاق را جــارو و گرد گيــری می كنــد . 
بعــد نوبــت می رســد بــه روفــت و روب ِ حيــاط و 
ــرده و هرچــه  ايوان هــا و شســتن ِ لبــاس و ملحفــه و پ
ــا چــه  ــاِر حــوض ؛ آن هــم ب ــاز دارد ، كن ــه نظافــت ني ب
ــه  ــازه عروســی ك ــل ت ــت و ســليقه ای ؛ درســت مث دق

ــد . ــا  كن ــرد ش مهي ــدن ِ م ــرای آم ــه را ب خان
 كار ش كــه تمــام می شــود ، دســت و صورتــش را 
می شــويد . بســاطش را مــی آورد گوشــه ی ايــوان پهــن 
ــارش و  ــای ب ــتثنای فصل ه ــه اس ــه ب ــد - البت می كن
ســرما- قاليچــه  ای كوچــك ؛ ســينی و منقــل و قــوری 
و اســتكان و كاســه ای ماســت و ميــوه ی فصــل ، هرچــه 
ــد .  ــای دم می كن ــد . چ ــن می كن ــی روش ــد . آتش باش
هميــن كــه همــه چيــز رو بــه راه شــد ، تــه اســتكانی و 
پشــت بندش قاشــقی ماســت ، يــا قاچــی هندوانــه ، يــا 

حبــه ای انگــور و يــا دانــه ای انــار و دود كــردن ِِ ســيگار 
و پُــك زدن هــای حريصانــه ؛ در  حالــی  كــه چشــم بــه 
ــرو  ــب ف ــياهی ش ــر س ــم زي ــه كم ك ــاط دارد ك حي
 ِِ ِ ــوختنِ  ــزه ی س ــدای جلي ــر و ص ــوی معط ــی رود و ب م
ــر ازگاه از ســر ِ  ــرده اســت و ه ــر ك تدريجــی فضــا را پُ
ــه  ــش ب ــِت آت ــز و درش ــرخ ِ ري ــای س ــرك جرقه ه انب

ــد . ــوا می جه ه
هــوا كــه تاريــك شــد ، بلنــد می شــود . پا كشــان ؛ 
ــه اتاقــی كــه انتهــای ايــوان ِِ ايــن   گرفتــه و پريشــان ب
طرفــی اســت می آيــد ؛ همــان اتاقــی كــه دوران 

متاهلــی تويــش زندگــی می كردنــد.
ــار ِِ  ــدازد و جير و ج ــت را بين ــه چف ــن  ك ــل از اي ــا قب ت
ــياهی  ــكوت و س ــرق در س ــه غ ــود ، خان ــد ش در بلن
و آرامــش اســت امــا همين كــه داخــل می شــود 
ــد  ــای مشــت و لگ ــر ِِ شــاق و ضربه ه ــه صفي يك مرتب
ــغ و  ــه و جي ــای مردان ــم و خروش ه ــيلی و خش و س
ــای  ــاری طلبيدن ه ــه و زاری و ي ــاس و گري داد و التم
ــر می شــود  زنانــه ، غوغــا به پــا می كنــد . يكهــو خانــه پُ

ــی . ــم چــه صداهاي از صــدا ؛ آن ه
ــتر  ــا بيش ــاعت ي ــك س ــع ، ي ــك رب ــه ، ي ــك دقيق  ي
- نمی دانــم چــون ســر و صداها بــا وجــود تكــراری 
ــده و ســحر آميز اســت  ــر كنن ــدری غافلگي ــش بق بودن
ــن  ــد - اي ــان را حــس نمی كن ــِت زم ــه انســان گذش ك
ــد و  ــه می زن ــی جرق ــد ، كبريت ــه دارد . بع ــع ادام وض
ــراغ  ــاب ِ چ ــيند و حب ــه ای می نش ــعله ای روی فتيل ش
ــری از  ــوی دلگي ــور ِ زرِد كمس ــد ، ن ــته ش ــه گذاش ك
ــرون  ــه بي ــع شــكل ب پشــِت شيشــه های كوچــِك مرب
ــد  ــرش ق ــاِط خاكف ــه ای از حي ــا روی تك ــد و ت می تاب
می شــود ؛  ســكوت  لحظــه ای  آن وقــت ،  می كشــد . 
ــوش  ــه گ ــرد ب ــه ی پير م ــق ِ غريبان ــش هق ه ــه دنبال ب
ــدری  ــراش ؛ بق ــوز ؛ جان خ ــی جگر س ــد . هق هق می رس
مظلومانــه كــه انــگار كســی كــه كتــك خــورده اوســت 
ــانش  ــه ی كس ــز ان ، هم ــه ی عزي ــه هم ــن  ك ــا اي و ي
گذاشــته اند ؛  تنهايــش  كــرده  ،  كــوچ  يك  مرتبــه 
ــر از  ــا پُ ــی ام ــوت و خال ــه ای خل تنهــای تنهــا ، در خان

ــره . خاط
بعــد ،  و  می كنــد  گريــه  ســير  دل ِ  يــك   معمــوالً 
ــرون  ــل بي ــر از قب ــر و غمگين ت ــته تر ، خميده ت شكس
می آيــد ، كنــار ِ بســاطش مــی رود . درســت هميــن 
ــن  ــش را روش ــه چراغ ــی ك ــه از اتاق ــت ك ــه اس لحظ
ــه از  ــی ك ــار مايم ــل بخ ــوره ی زن مث ــرده زنجم ك
ســينه ی خيــس ِِ زمينــی آفتاب خــورده  پــا شــود ، 
نرم نــرم بلنــد می شــود ؛ اول ، دور ، ضعيــف و خفــه ؛ 
ولــی بتدريــج اوج می گيــرد و آشــكار و آشــكار تر 
ــای  ــه ی فض ــی هم ــد از دقايق ــه بع ــود ؛ طوری ك می ش
ــداوم . ــت و م ــيده ، يكنواخ ــد ؛ كش ــر می كن ــه را پُ خان

ــه دارد . و  ــح ادام ــپيده ی صب ــا س ــه ت ــوره ای ك  زنجم
پير مــرد  كــه همــه ی هــوش و حواســش بــه  صداســت 
ــاال آوردن ِ  ــرد ؛ ب ــر می گي ــغولياتش را از س ــاره مش دوب
ــاك ،  ــيدِن تري ــيگار ، كش ــردن ِ س ــری ، دود ك ــِه بط ت
ــه  ــه بالــش و زل زدن ب نوشــيدِن چــای ، تكيــه دادن ب
اشــباِحِ درخت هــا ، بــه تاريك روشــن ِِ حيــاط و بــه 
ــب از  ــه ل ــی آن  ك ــم ب ــراف ؛ آن ه ــياِه اط ــايه های س س
لــب بــاز كنــد جــز آهــی كــه هــر ازگاه همــراه بــا دود از 
ســينه اش بيــرون می آيــد ؛ تــا آخــر ِ شــب كــه بســاط را 
ــو . روی تختــی كــه پشــِت  ــد ، مــی رود ت جمــع می كن
ــی اتاقــش اســت دراز می كشــد  ــزرِگ چوب پنجــره ی ب
و از دِل تاريكــی زل می زنــد بيــرون ؛ آنقــدر كــه 

ــن! ــح . همي ــا صب ــد ، ت ــم می افت ــش روی ه پلك هاي
ــده ام  ــر ش ــاال ديگ ــرهنگ؟... ح ــی س ــك می گوي متل

داســتان گو!؟
چشــم  چشــم ، باشــد ، می رويــم ســراغ ِ كار. چــرا 
بريــزم  اينقــدر عجلــه می كنيــد؟...  كمــی ديگــر 

برای تــان ؟
ميل ندارم يعنی چه ؟ اجازه بدهيد بريزم!

ايــراد نــدارد. خواهــش می كنــم ،  خيلــی خــوب ، 
ــاق  خــواِبِ  ــن ات ــد ، اي ــن  طــرف . ببيني ــد ، از اي بفرمايي
مــن اســت ، يــك اتــاق ِ ســاده ی راحــت بــا يــك 
ــی ،  ــه  فرشــی ، چراغ خواب ــم . تخت ــرص و محك تخــِت ق
ــاعِت  ــك س ــر از بطــری و مجســمه ای و ي قفســه ای پُ
ــت .  ــوار اس ــه دي ــه ب ــی ك ــتر بزرگ ــواری و آن پوس دي
ــازه  ــه ت ــوی ك ــوان فرانس ــك زن ِ ج ــه ؟ ي ــت ، ن زيبا س
ــگ و  از اســتخر بيــرون آمــده . می بينــی ســرهنگ ، رن
لعــاب و تجمــل چندانــی نــدارد ايــن اتــاق ؛ نظامــی وار 
راحت تــرم .  اين جــوری  صريــح .  و  ســاده  اســت ، 
تخــت را عمــداً گذاشــته ام كنــاِر پنجــره تــا از رويــش 
ــابی  ــواِب درست حس ــه خ ــن ك ــم ؛ م ــا را ببين همه ج
ــد  ــد بدان ــم نكن ــدارم . شــب ها چــراغ روشــن نمی كن ن

ــه؟ ــم .... بل ــوب می زن ــياه اش را چ زاغ س
ــی  ــود ؛ يعن ــره نب ــن پنج ــًا اي ــه ، قب ــردم ك ــرض ك ع
ــی نبــود . خانــه ی كاهِگلــی  خانــه هــم ايــن ريخت
ــِك  ــی . مال ــال ك ــادم نيســت م ــود ي ــه ای ب ــك  طبق ي
قبــل از مــن خريــده و خرابــش كــرده ، جايــش هميــن 
ــا  ــود ام ــاخته ب ــاز را س ــه ی نو س ــاختمان دو طبق س
ســليقه نداشــته بــود پنجــره ای هــم اين طــرف بينــدازد 
تــا اتــاق نــور و هــوای بيشــتری داشــته باشــد . موقــع 
ــرای  ــز ب ــاج  عزي ــا ح ــتم ب ــت : نخواس ــروش می گف ف
ايــن  كــه پنجــره ام رو بــه خانــه اش بــاز می شــود 

ــود! ــم بش حرف
امــا مــن اهــل ماحظــه كاری  نيســتم . تيمســار بــودن 

كــه شــوخی نيســت . اگــر اعتــراض می كــرد مــی دادم 
هيــچ  هــم  هنــوز  هرچنــد  برســند .  را  حســابش 
ــاكت  ــوری آرام و س ــًا ط ــرد . اص ــزده پير م ــی ن حرف
فقــط  انــگار  كــه  مــی رود  و  می آيــد  و ســر به  زير 
ــيديم .  ــع رس ــدش ؟ بموق ــت . می بيني ــايه اس ــك س ي
می خواهــد بــرود بيــرون . خــوب نــگاه اش كــن . هفتــاد 
ــه نظــر می رســد ؛  ــا صــد ســاله ب ــدارد ام ســال هــم ن
پيــر ، خميــده ، تكيــده ، بــا موهايــی يكدســت ســفيد و 
لباســی كــه ســال بــه ســال عــوض نمی شــود اگرچــه 

ــت ! ــيده اس ــو كش ــب و ات ــز و مرت ــه تمي هميش
نخيــر ، تجارتخانــه دارد ؛ تاجــر ِ ابــزار آالِت تلفــن و 
بــرق اســت . جــوان كــه بــود دكان ِ كوچكــی گوشــه ی 
بــازار داشــت . ســيم ِ بــرق و تلفــن می فروخــت ؛ همــان 

ــت ؟ ــان هس ــود . ياد ت ــی ب ــا هندل ــه تلفن ه ــان ك زم
 البتــه اين قــدر درب و داغــان نشــده بــود ؛ جــوان بــود ، 
ــاله .  ــج س ــت و چهار پن ــنگ . بيس ــد . قش ــه و بلن ترك
مثــل مــن ســياه و زمخــت نبــود كــه . اگرچــه مــن هــم 
ــن  ــر خش ــكل و بظاه ــوی هي ــدر ق ــا اين ق آن وقت ه

ــا ! ــودم، ها هاه نب
نــه آن چنانــی ؛ فقــط يــك آشــنايی در حِد ســام عليك 
و خوش و بشــی آبكــی . خــب بچــه ی يــك محــل بوديــم . 
همديگــر را می شــناختيم ؛ تــازه ؛ چهار پنــج ســال هــم 

ــود ....  ــر ب از مــن بزرگ ت
ــه  ــم ب ــازی ه ــان ؛ ني ــم خدمت ت ــرض می كن ــاال ع ح
دقــت و يــاد آوری نيســت . يعنــی بقــدری تكــرار شــده 
ــوِت  ــه اش را ف كــه همــه ی برنامه هــای خــودش و خان
ــتم  ــش هس ــت مراقب ــال اس ــك  س ــك ِ ي ــم . نزدي آب
شــوخی نيســت كــه . هــر روز زمســتان و تابســتان ســر ِ 
ســاعِت معيــن از خانــه مــی رود بيــرون و ســر ِ ســاعِت 
معيــن بر می گــردد . االن برنامــه را شــرح می دهــم 
ــع و  ــش را جم ــورده ؛ اتاق ــه را خ ــان . صبحان خدمت ت
جــور كــرده ؛ لبــاس پوشــيده و آمــاده ی رفتــن اســت . 
اجــازه بدهصيــد بــرود لمپــا ی اين يكــی اتــاق را فــوت 

ــد... .  كنــد و در را هــم قفــل كن
حــاال كمــی تــوی ايــوان می ايســتد و بــه زنجمــوره ی 
زن كــه بــا روشــن شــدِن هــوا فروكــش كــرده ، تبديــل 
ــد .  ــوش می ده ــت گ ــده اس ــی ش ــه ی مبهم ــه زمزم ب
ــه  ــوض ك ــاِر ح ــی رود . كن ــن م ــا پايي ــد ، از پله ه بع
می رســد ، دقايقــی بــه چتــر فــواره و بــازی ماهی هــای 
ــای آِب  ــر زدن ه ــز و درشــت و لب پَ ــياِه ري ســرخ و س
ســبز رنگ زل می زنــد و منتظــر و دردمنــد بــه جويبــار 
ــوی  ــان ت ــه ُخرُخر كن ــويه ك ــاری در پاش ــِك ج كوچ
می خواهــد  انــگار  می كنــد .  نــگاه  می ريــزد  راه آب 
ــد ؛  ــده كن ــی اش را زن ــيرين دوران متاهل ــره ی ش خاط
زمانــی كــه همســر ِ جــوان و نازنيــن اش همان جــا 
ــا دســت های  ــر از كــف می نشســته و ب ــاِر تشــِت پُ كن
ــی زده  ــگ م ــان را چن ــپيدش رخت هايش ــِك س كوچ

اســت . 
بعــد ، بــه طــرِف باغچــه ی بزرگــی كــه آن ســمِت حياط 
ــِد  ــِد بي ــِت بلن ــر آن درخ ــا ، زي ــی رود . آن ج ــت م اس
مجنــون روی پــا می نشــيند و آن  همــه ُگل هــای زرد ، 
ــد  ــر را می بوي ــر پَ ــی ِ درشــِت پُ ســفيد ، ســرخ و صورت
ــر و  ــقانه س ــه عاش ــد چ ــد . می بيني ــوازش می كن و ن

ــد ؟  ــا می  مال ــه آن ه ــش را ب صورت
ــا  ــتر ب ــم بيش ــاعت ه ــت . از نيم س ــر روزش اس كارِ ِ ه
آن هــا معاشــقه می كنــد . گاهــی بقــدری طولــش 
می دهــد كــه خيــال می كنــم تــا ابــد قصــِد دل 
ــم هايی  ــا چش ــد ب ــا بع ــدارد . ام ــه را ن ــدن از خان كن
ــينه اش  ــكارا در س ــه آش ــی ك ــا آه ــك ، ب ــس ِ اش خي
ــتمالش  ــوی دس ــود . ت ــا می ش ــت پ ــده اس ــم ش متراك
ــی  ــته و آرام از آن  يك ــان ، آهس ــد . عصا زن ــن می كن في
ــم  ــر ِ شــاخه های در ه ــی رود . از زي ــه اش م ــان ِ خان خياب
ــر ُگل ؛ از  ــای پُ ــاِر باغچه ه ــا ؛ از كن ــده ی درخت ه تني
ــذرد و  ــده می گ ــن كاری ش ــای چم ــيه ی زمين ه حاش
ــد  ــردد ؛ وداع مانن ــد ، برمی گ ــه می رس ــاط ك ــه در حي ب
ــد ،  ــد . بع ــگاه می كن ــت ن ــته اس ــا گذاش ــه ج ــه آنچ ب
ــر  ــی رود . كمــی صب ــدد و م در را پشــت ســرش می بن
ــه  ــد ك ــه می فرمايي ــا ااا ، آ ، ماحظ ــيد . ه ــته باش داش

ــت .  رف
ــه ی  ــن خان ــای اي ــه  ج ــه هم ــد دقيق ــا چن ــاال ت ح
اتاق هــای  از  می شــود ؛  ســكوت  غــرِق  دراندشــت 
بــزرِگ دو دری و ســه دری و زير زمين هــا و زاغــه و 
ســرداب گرفتــه تــا ايوان هــای متعــدد و ســتون ها 
آجــری  كنگره هــای  و  ســنگی  ســتون های  ســر  و 
ــوره ی  ــان زنجم ــز هم ــت ج ــی نيس ــام . صداي ــه ی ب لب
و  قمری هــا  آواز ِ  بــه  اضافــه ی  كم محســوس 
از  كوتاهــی  پروازهــای  و  گنجشــك ها  جيك جيــِك 
ــش  ــكوت و آرام ــی س ــاخه ؛ ول ــه آن ش ــاخه ب ــن ش اي
ــر ِ  ــه زي ــی ك ــان درِ ِ اتاق ــد . ناگه ــول نمی كش ــی ط خيل
هميــن پنجــره اســت بــاز می شــود و همــراه بــا ترانــه ی 
ــود ،  ــش می ش ــون پخ ــه از گراماف ــی  ك ــين ِ قديم دلنش
مثــل  درســت  می آيــد ؛  بيــرون  خانــم  گوهر تــاج 
روز هــای ســاليان دور ؛ در همــان ســن ، بيســت و دو ســه 
ســالگی و بــه همــان شــادابی و زيبايــی ؛ موهايــی 
ــر ؛ پوســتی  ــا تــن و بدنــی پُ ــه قامــت ؛ ب خرمايــی ؛ ميان
آميختــه از دو رنــِگ ســپيد و صورتــی ؛ و صورتــی 
بيضــی شــكل . پيشــانی صــاِف بلنــد . چشــم های آبــی . 
ــرخ  ــتالوِد س ــای گوش ــيده . لب ه ــازِك كش ــای ن ابروه
ــاالك .  ــت و چ ــته . چس ــوك برگش ــِف ن ــاغ ظري و دم

ــی .  ــروی جوان ــار از ني سرش

ُكلــی  اول  ايــوان ،  مــی آورد گوشــه ی  را  پريمــوس 
تلنبــه می زنــد و بعــد روشــن اش می كنــد . صــدای 
ــب ِِ  ــَرد ل َ ــطل را می ب ــد ، س ــد ش ــه بلن ــش ك ــر آت ُگر ُگ
ــا  ــن دارد ب ــه ت ــی ب ــبز  رنگ ــِد س ــن بلن ــوض . پيراه ح
ــی ؛ و  ــورمه ای و آب ــرخ و س ــِت س ــای درش ُگل نقش ه
جليقــه ی زر دوزی شــده ای از مخمــل ِ ســرخ و پا چينــی 
ــا  ــل م ــه اش را مث ــای پيژام ــن پ ــدار . پايي ــِت ُگل از چي
ــا هــر قــدم ســينه و  نظامی هــا » ِگتــر » كــرده اســت . ب
ســرين بزرگــش مــوج می زنــد . تشــت و ســطل ِ پُــر آب 
را مــی آورد تــوی ايــوان . كاســه و ليــف و صابــون آمــاده 
اســت . آب كــه گــرم شــد شــروع می كنــد بــه شســتن 
ــش  ــوش  نق ــای خ ــه لباس ه ــدن ِِ ُگل ؛ در حالی ك آن ب
و نــگاِر پــر زرق و برقــش بــه فاصلــه ی يــك قدمــی اش 

روی ســوزنی ترمــه كومــه شــده اســت . 
بــا چــه حوصلــه و لذتــی آب تنــی می كنــد خــدا 
می دانــد . بعــد ، از هميــن بــاال تشــِت پُــر كــف را 
ــك  ــودش را خش ــاط . خ ــه حي ــد رو ب ــرا زير می كن س
كــه  نارنجی رنگــی  بــزرِگ  حولــه ی  بــا  می كنــد  
ــودش  ــازه و بخار آل ــدِن ت ــرم را از روی ب ــبنم های گ ش
كنــار ِ  مــی رود  و  می پوشــد  لبــاس  می چينــد . 
ــاب ِ صبحگاهــی  ــور آفت ــر ن ــه ی آن ، زي حــوض . روی لب
ــد ؛  ــدش می كش ــه موهــای بلن ــيند و شــانه ب می نش
ايــن  موقــع ، فضــای خانــه سرشــار از عطــر ُگل و 

صابــون و زنانه گــی اســت .
بی آن كــه  روفــت و روب می رســد  بــه  نوبــت  بعــد ، 
ــا  ــی ب ــتری  رنگ ــری خاكس ــه روس ــد . او ك ــازی باش ني
ــه ســر بســته اســت  ــزرِگ ســپيد و دودی ب ُگل هــای ب
ــی  ــا وقت ــد ؛ ت ــد ؛ آب می پاش ــارو می كن ــا را ج همه ج
ــاره ی  ــرم شــدن ِِ دوب ــر ِِ گ ــوی ســطل خب ــل ِِ ت ــه غلغ ك
و  ملحفه هــا  پرده هــا ،  بــرای شســتن ِِ  آب می دهــد 
ــان  ــن كردن ش ــوض و په ــار ِ ح ــا كن ــت و لباس ه رخ
درخت هــا  تنــه ی  بيــن  كــه  طناب هايــی  روی 
ــه  ــه فاصل ــه ب ــه فاصل كشــيده شــده اســت ؛ در حالی ك
ــك  ــن خش ــه ی دام ــا گوش ــش را ب ــت های خيس دس
ــد  ــون را برمی گردان می كنــد ، مــی رود صفحــه ی گراماف

ــذارد . ــر می گ ــه ای ديگ ــا صفح و ي
ــت  ــد و تش ــوش ش ــوس خام ــر پريم ــه ُگر ُگ ــد ك  بع
ــد ، ســرحال و  ــكار مان ــك بي ــون و چوب و ســطل و صاب
ــا كاســه و بشــقاب و  ــه مطبــخ مــی رود ت ســعادتمند ب
ــدازد .  ــم بين ــان ِ ه ــه  ج ــه را ب ــاطور و قابلم كارد و س
ســاعتی پــس از آن ، بــوی انــواع غذاهــای ســنتی 
شــامه را نــوازش می دهــد ؛ آن هــم بــا رفــت و آمدهــای 
ــی ؛ ســينه و ســرين  ــرِ ِ دمپاي ــه حيــاط ؛ ِكر ِك مكــرر ِ او ب
تــكان دادن و بشــكن زدن هــای سر خوشــانه همــراه بــا 
ريتــم ِ موســيقی منتشــر شــده در خانــه و دقيــق شــدن 
و تكــرار كــردن ِِ ترانــه و خنده هــای ريــز ِ نخــودی 
ــرِد  ــای ناشــيانه ی زن و م ــه جــر و بحث ه ــی ب گاه گاه
ــن  ــاق په ــِط ات ــفره را وس ــه س ــر ك ــا ظه ــده ؛ ت خوانن

می كنــد ، تنهــا می نشــيند ناهــار می خــورد .
ــازِك ســفيدی  ــاز ِِ ن ــر چادر نم ــار ، زي ــد از ناه ــرِت بع ُچ
ــا  ــی دارد ؛ ت ــِك دودی  رنگ ــای كوچ ــه ُگل ه ــت ك اس
ــد  ــود . می آي ــدار می ش ــه بي ــد ك ــاعت بع ــی دو س يك
ــت و  ــِن دس ــم ناخ ــا ه ــيند ت ــوان می نش ــه ی اي گوش
ــای  ــی از قاچ ه ــای كوچك ــم تكه ه ــرد ، ه ــش را بگي پاي
ــه  ای ســرخ از كاســه ی بلــور جــدا كنــد  ــزرِگ هندوان ب
ــن  ــم ت ــذارد و ه ــان بگ ــه ده ــگال ب ــوِك چن ــا ن و ب
كرختــش آخريــن رمــق ِِ گرمــای لذت بخــش ِِ جــا 
ــدا  ــل از پي ــر ؛ قب ــا عص ــد ؛ ت ــاب را بچش ــده از آفت مان
ــود ،  ــد می ش ــه بلن ــز ؛ ك ــاج عزي ــر و كله ی ح ــدن  س ش
ســريع رخت هــا را از روی طنــاب جمــع می كنــد ؛ 
ظــرف و ظــروف را برمــی دارد . هــر چيــز را جــای 
قبلــی اش برمی گردانــد . بــه اتاقــش مــی رود . در را 

می بنــدد و گرامافــون را خامــوش می كنــد .
 بمحــض خامــوش شــدن ِ ترانــه ، ضجه هــای او كــه تــا 
ــود ،  ــده ب ــان مان ــر هياهــوی شــادمانه پنه ــع زي آن موق
ــه گــوش می رســد  ــه همــان كم محسوســی ب ــاره ب دوب
و بقــدری ادامــه دارد تــا در ِ حيــاط بــاز شــود و حاج عزيز 
قــدم داخــل بگــذارد . آن وقــت اســت كــه خانــه يكهو در 
ــگار آب از  ســكوتی مرگبــار فــرو مــی رود ، طوری كــه ان
ــِت  ــان حال ــه هم ــوده ب ــه ب ــورده ، هر چ ــكان نخ آب ت

پيــش از رفتــن باقــی اســت . 
اســت ، حالت هــا و  از همــه عجيب تــر  آنچــه  امــا 
طــول  در  اســت  گوهر تــاج  گه گاهــی  نگاه هــای 
ــر  ــن ه ــود . در حي ــرار می ش ــار تك ــه ب ــه دو  س روز ك
ــت  ــه هس ــه ك ــای خان ــر كج ــد ، در ه ــه باش كاری ك
ــكان را  ــك زدن كار و م ــك پل ــه ی ي ــه فاصل ــان ب ناگه
رهــا می كنــد ، می پَــرد روی آخريــن پلــه ی ايــوان 
می نشــيند ، رنجيــده ، افســرده و خشــمگين نــگاه ام 
حلقــه  زانــو  دوِر  كــه  دســت هايی  بــا  می كنــد ؛ 
ــر  ــه ديگ ــی ك ــر ؛ و صورت ــفته ی س ــای آش ــده؛ موه ش
شــاداب نيســت ، لكه لكــه ســرخ و كبــود اســت ؛ جــای 
ــب از  ــم هايی لبال ــيلی ؛ و چش ــت و س ــای مش ضربه ه
نفريــن ، ســرزنش و شــماتت كــه تــا مغــِز اســتخوانم را 
ــع  ــتم در واق ــه هس ــا ك ــه از اين ج ــوزاند . اگرچ می س
ــرص ِ  ــكارا ق ــوری آش ــا ط ــت ام ــن اس ــه م ــتش ب پش
ــته  ــم نشس ــگار روبه روي ــه ان ــم ك ــش را می بين صورت

ــر .  ِ ِ آخ ــان روز  ــِت هم ــه حال ــت ب ــت ؛ درس اس
ــم  ــم را گ ــت و پاي ــور دس ــد چط ــه نمی داني ــما ك ش
ــور  ــه مجب ــم ؛ طوری ك ــر می كش ــدر زج ــم . چق می كن
می شــوم بــرای لحظــه ای ، فقــط بــرای يــك آن چشــم 

ازش بــردارم و ســرم را بــدزدم . هميــن حركــِت كوتــاه 
بــس اســت تــا دوبــاره كــه نــگاه  كنــم ببينــم بــه جــای 
اولــش برگشــته اســت . مشــغول همــان كاری  اســت كــه 
بــود ؛ بشــكلی كــه انــگار اصــا منــی نبــوده ام ؛ نيســتم . 
 هميــن قطــع شــدن های مكــرر برنامــه ی روزانــه و نابجا 
ــگفت زده ام  ــه ش ــا و نگاه هاســت ك ــن حالت ه ــودن ِ اي ب
می كنــد ؛ آخــر آنچــه هــر روز انجــام می دهــد ، كار هــای 
عــادی  اســت كــه همان روزهــا انجــام مــی داد امــا ايــن 
ــه روز ِ  ــص ب ــط مخت ــط و فق ــگاه فق ــن ن ــت و اي حال
ــه ی  ــوی برنام ــده ت ــور بُريده بُري ــاال چط ــود ؛ ح ــر ب آخ

ــم ! ــه اســت ، نمی دان هميشــگی اش جــا گرفت
مــرا  مگــر  ســرهنگ؟  چــه  يعنــی  خيــاالت 
ــازی و  ــی ، ُخل ب ــه خيالباف ــاال چ ــا ح ــيد. ت نمی شناس
ديده ايــد؟ مــن  از  منطقــی  خــاف  كار ِ  هــر  يــا 

ــم  ــور ه ــر اينط ــاً اگ ــه انصاق ــم. البت ــش می كن خواه
ــم  ــودم ه ــرای خ ــون ب ــد چ ــق داري ــد ح ــر كني فك
غريــب اســت ؛ امــا واقعيــت دارد. ايــن ديگــر بــه 

ــت! ــن نيس ــده ی م عه
نــه  ، نخيــر؛ حــرِف ســی و چهار پنــج ســال قبــل اســت . 
چيــز مهمــی نبــود قابــل تعريــف باشــد. خيلــی خاصــه 
عــرض می كنــم ، روزی جوانــی كــه مــن باشــم و تــازه 
در دانشــكده ی افســری اســتخدام شــده و بــه مرخصــی 
ــا ســر ِ  ــردای ورود ش ب ــده اســت ، ف ــرم ِ اول آم ــان ت پاي
تراشــيده و لبــاس ِ پُــر زرق و بــرق ِِ آبــی بــه پشــت بــام 
ــهرش را از  ــاه دوری ، ش ــد م ــد از چن ــا بع ــد ت می آي
ــه ی همســايه  ــه خان ــاال ببينــد . برحســب اتفــاق ب آن ب
ــتاده  ــا ايس ــن آن ج ــان م ــه آن  زم ــد.  البت ــر می كش س
ــه ی  ــه خان ــی ك ــام ِِ روبه روي ــِت ب ــودم ، روی آن پش ب
ــدام را  ــتيد ك ــه هس ــد . متوج ــوب می ش ــدرم محس پ

ــه؟ ــم ك می گوي
ــده می شــود .  ــی دي ــه خوب ــر ب ــن زي ــوان ِِ اي از آن جــا اي
او ، زن جــوان بيســت و دو ســه ســاله ای را می بينــد كــه 
مشــغول آب تنــی اســت . بقــدری می ايســتد تــا كار ِ زن 
ــرود پاييــن روی لبــه ی  تمــام شــود . لبــاس بپوشــد ؛ ب
ــس اش  ــای خي ــيند و موه ــاب بنش ــر آفت ــوض ، زي ح
ــو ،  ــاز شست  ش ــرخوش و طن ــد س ــد . بع ــانه بكش را ش
روفــت  وروب و رفــت و آمــد را از ســر بگيــرد و در حيــن 
سر كشــی بــه مطبــخ و حيــاط ، غافــل از نــگاِه نا محــرم 
ــش  ــم ِِ پخ ــا ريت ــراه ب ــد و هم ــكن بزن ــد ، بش ــر بده ق
شــده از گرامافــون ، نرم نرمــك تــن و بدنــی تــكان 
بدهــد و جــوان كــه سرشــار از لــذِت تماشاســت ، عــادت 
ــه ی  ــك  هفت ــا ي ــر روزه ت ــه چشــم چرانی های ه ــد ب كن
ــا  ــتم ي ــود ، روز ِ هش ــت می ش ــه بی طاق ــد ك ــام . بع تم
ــن .  ــد پايي ــرت می كن ــاال پ ــنگ ريزه ای از آن ب ــم س نه
ــود .  ــل می ش ــد . خج ــورش را می بين ــان حض زن ناگه
وحشــت می كنــد و از آن به بعــد برنامــه ی رقــص 
ــه  ــه ب ــه ك ــر مرتب ــود . ه ــع می ش ــی قط و آواز و آب  تن
ــب ِِ پشــت ِ  ــود مراق ــد ، زير چشــمی ، اخم آل ــاط می آي حي
ــه  ــه ی ب ــام اســت و هميشــه او را می بينــد مثــل گرب ب
ــا غــروب خيــره ی اوســت ؛  كميــن نشســته ای صبــح ت
ــد .  ــرون بياي ــاق بي ــر از ات ــد كمت ــعی می كن ــس س پ
هر وقــت هــم كــه ناچــار اســت، تنــد و تيــز كارهايــش 
ــه مأمــن اش برمی گــردد .  را انجــام می دهــد و ســريع ب
ــود و  ــری می ش ــا خب ــه خوردن ه ــه از هندوان ــر ن ديگ
نــه از ناخــن گرفتن هــا و شــور و شــادی های القيدانــه .  
جــوان كــه مرخصــی اش رو بــه پايان اســت بــرای آن كه 
نــاكام نمانــد ، وارد عمــل می شــود. اول ، يكــی دو بــار از 
پشــِت بــام ســعی می كنــد زن را تــوی حيــاط نگهــدارد 
ــه  ــاورد ك ــه دســت بي ــش را ب ــش شــود ؛ دل و همكام
ــه  ــوی كوچ ــه ت ــد مرتب ــار چن ــت . ناچ ــل اس بی حاص
ســر ِِ راه اش ســبز می شــود و ابــراز ِ عشــق می كنــد 
ــه  كــه هــر دفعــه زن ِ جــوان ، ســركش و رام نشــدنی ب
ــه  ــد و ب ــش می ده ــرد و فحش ــر ش می گي ــوپ و تش ت
ــدام گســتاخ تر می شــود ؛  ــا جــوان م ــی رود ؛ ام ــه م خان
ــن  ــاط در كمي ــِت در ِِ حي ــا پش ــه ي ــه هميش طوری ك
ــوی  ــش را ت ــته ، پاها ي ــام نشس ــه ی ب ــا لب ــت و ي اس

ــزان كــرده اســت .  هميــن حيــاط آوي
 زن كــه درمانــده و عاجــز شــده اســت بيشــتر ِ اوقــات 
خــودش را در اتــاق حبــس می كنــد و از همان جــا 
هراســان و نگــران گــوش می دهــد بــه متلك هــا و 
بی پــروا و صــدای  قربان صدقــه رفتن هــای عاشــق ِ 
ــه شيشــه ی پنجــره ی  ــر ازگاه ب ــه ه ســنگ ريزه هايی ك

ــورد .  ــته می خ ــای بس دره
ــام  ــان مرخصــی ، جــوان از روی ب ــه پاي ــده ب دو روز مان
ــد .  ــان می كش ــط و نش ــرای زن خ ــد ب ــدای بلن ــا ص ب
ــد  ــن نده ــته اش ت ــه خواس ــر ب ــد اگ ــد ش می كن تهدي
ــم  ــد ه ــن ترفن ــه اي ــد ك ــه می كن ــد و چ ــه می كن چ

ــدارد.   ــه ای ن نتيج
ــوز  ــان هن ــه آن زم ــز ك ــان روز ، حاج عزي ــروِب هم غ
موقــع  بــود  ســاله ای  پنج شــش  و  بيســت  جــوان 
هم محلی هايــش  از  يكــی  خانــه ،  بــه  مراجعــت 
را می بينــد و ســامی و خــوش و بشــی  نچنــدان 
الزم  مقدمه چينی هــای  از  بعــد  جــوان ،  صميمانــه . 
لــب می تركانــد كــه : راســتش همســايه ايم . يــك  
عمــر اســت يكديگــر را می شناســيم . روی نامــوس ِ هــم 
ــم زن  ــم اس ــدارم ببين ــچ خــوش ن ــم. هي تعصــب داري

ــت  ! ــی اس ــر و پاي ــر بی س ــان ه ــما ورِد زب ش

ادامه در شماره بعد

اسماعیل زرعی

پرندههاهممیگریند



ادبـی 5

چنان که می بینیم، نقد چالش برانگیز شاپور جورکش،به 
شیوه ی غیر منصفانه ی بررسی اشعارش توسط آقای 
علی بابا چاهی ،در ادامه ی گفت و گو با خبرنگار روزنامه 
ی اعتماد ) شماره ی 1545 آبان 1386( به تدریج وارد 
مباحث جدی تر در حوزه ی نقد ادبی شده و در نتیجه 
پای شیوه های بعضا فرصت طلبانه و جانبدارانه ی انتقادی 
رایج در دهه ی70و 80 را به میان می کشد ، تاآنجا که 
این  از علل و عوامل اصلی بن بست شعر در  وی یکی 
دهه ها و تداوم آن در به کارگیری این شیوه های تقلیل 
از قضا مطرح   «  ِ گرایانه و فروکاستانه توسط منتقدان 
« در عرصه ی ادبیات  عنوان می کند .نقد جور کش 
طبعا نقدی منطقی واصولی و هم نظام مند و مبتنی بر 
واقعیات روز جریان شعری در ایران است که اگر با دقت 
گفت  موضوع  اگر  نیز  و  شود  توجه  بدان  نظر  امعان  و 
وگوهای هنرمندان امروز قرار گیردمیتواندعلل رکود ومهم 
تعبیر  به  یا  شدن  گذاشته  کنار  اصلی  عوامل  آن  از  تر 
در  شعر  نقش  شدن  رنگ  بی  حتی  و  رنگ  کم  بهتر، 

گفتمان های فرهنگی جامعه را نمایان سازد .
شاید بد نباشد که قبل از ورود به بحث به این نکته هم 
با توجه به  این نقد را  اشاره کنم که من در آن دوره  
شناخت نزدیکی که از آقای  جورکش و منش متواضعانه 
ای که از وی سراغ داشتم ، بسیار مناسب ، ریشه ای و 
گزنده و درعین حال  دردمندانه تلقی نمودم و لذا  به 
منظور تعمیق  و استمرار آن ، درصدد برآمدم تا بر این 
گفت وگو حاشیه ای بنویسم که دست ِ بر قضا جوابیه 
کانال  به  را  ام  نوشتاری  روند  براهنی کل  آقای  تند  ی 
دیگری هدایت نمود که متاسفانه بعد ها با وجود آماده 
بایگانی دست  از  ، سر  دالیلی  بنابه   ، برای چاپ  بودن 
نوشته هایم درآورد تا این که پس از حدود 12  سال 
به لطف دوست موقعیت شناسم آقای عبداهلل سلیمانی 
،مجددا از پستو بیرون کشیده شد تا با چاپ ونشر آن 
)البته با اندکی جرح وتعدیل (  حداقل دینی را که ازین 

بابت نسبت به نقد شعر احساس می کنم ، ادا نمایم .
گیری  شکل  دوران  همان  از  بنده  که  این  به  توجه  با 
«دو   ِ »ت  با  )چه  متفاوت  اصطالح  به  شعر  جریان 
جریانی  را  خود  که   ) دار  ِ«دسته  »ط  با  چه  و  نقطه  
با کالن-الگوهای  تقابل  به کلی در  و  پست مدرنیستی 
پیشینی)افالطونی ( و نیز پسینی )ارسطویی (  و مدعی 
ارایه ی نظریه ای بینابینی می دانست ،  با بسیاری از 
پیروان براهنی که اغلب از دوستان نزدیکم بودند آشنایی 
داشتم و در ابتدا با دقت و اما در سکوت نظرات  و آثار 
آنها را مورد ارزیابی قرار می دادم ،اما در مرحله ی بعد با 
توجه به کلی بافی ها و عدم تطابق نظری و عملی شان 
با شرایط عینی و ذهنی جامعه و نیز یک دست شدن 
این آثار در قالب فرم های ازپیش طراحی شده ی بازی 
مدارانه ی ملهم از نظریات وارداتی بومی نشده، به موضع 
گیری در مقابل آن پرداختم و در چند نوبت نقدهایی بر 
آثار آقای فرهاد گوران و نیز محمد آزرم نوشتم که در 
مورد اولی با واکنش منفی و در مورد دومی با سکوتی 
معنادار  مواجه گردیدم )البته باید شعرهای رزا جمالی 
وعباس حبیبی را در این جریان مستثنی بدانیم ( .این 
آقای  بر همان محوری می چرخیدند که  نقدها عموما 

جور کش بعدها به طور مفصل تری به آن پرداختند.
اگر در بررسی دالیل رشد و توسعه ی این جریان ناپایدار 
و مقطعی دو سه قدم به عقب برگردیم ، می توانیم آن 
را نتیجه ی فضای باز سیاسی در دهه ی هفتاد و اوایل 
دهه ی هشتاد و از طرف دیگر برآیند خأل به وجود آمده 
دانست  پیشین  فعاالن گفتمان های   ِ انفعال  نتیجه  در 
های  تریبون  قدم  به  قدم  و  تصاحب خزنده   باعث  که 
رسانه ای در معنای عام آن گردید. به این مورد برگزاری 
منزل شاهین  در  اوایل  آن  که  غیررسمی  های  نشست 
باوی برگزار می شد و نیزسخنرانی ها را هم باید اضافه 
نمود که ماحصل آن در رسانه های آن دوره به چاپ می 
رسید .متاسفانه این جریان که زبان مسلط و رسمی هم  
آن را بی ضرر و در بسیاری جهات کامال همسو با خود 
می دانست ،در نهایت با تاسی و کپی برداری از نهادهای 
سلطه،با تبدیل شدن به ضد خود به باز تولید شیو های 
سلطه گرانه و انحصاری پرداخت ، به طوری که بعدها 
در مسیر حرکت اش هرگونه نظر مخالف و ناهمسویی را 
با شدت تمام پس زده و در جاهایی حتی َدر ِ گفت وگو 
با گفتمان های پیشینی را به کلی مسدود نمود و آخر 
سر هم با تثبیت خود به عنوان زبانی بی رقیب، در دور 
ه ای کوتاه به  متکلم وحده ی حوزه ی نقد و ادبیات 

ایران تبدیل گردید  .
حال با توجه به این مقدمه ، به خوبی پی خواهیم برد که 
چرا جور کش در خالل گفت وگو ی اش از اصطالحاتی 
استفاده  ادبی  احتمالی  ژورنالیسم  و   ، ژورنالیست  چون 
می کند  و با اینکار طرف مقابل را بر می آشوباند، نقد 
آقای جورکش به خودی خود ،حاوی نکاتی کلیدی در 
شعر و ادبیات و نیز راهگشای شناخت بخشی از جریانات 
مدعی در این عرصه می باشد، با وجود گذشت چندین 
ی  نقطه  تواند  می  رسد  می  نظر  به  آن  بیان  از  سال 
به  یابی  دست  برای  ادبیات  و  هنر  دوستداران  عزیمت 

یک نقد خالق و پویا باشد .
در ابتدای این نوشتار باید ببینیم که  واکنش انتقادی 
آقای  شاپور جورکش به بررسی شعرش توسط علی بابا 
چاهی ، چه چیزی در نقد آن دوره را مورد هدف قرار 
داده ، و چرا مخاطبان او از بیان حقیقتی که در محتوای 
شده  برآشفته  سخت  اینچنین   ، دارد  وجود  اش  کالم 
ای  جوابیه  تمام  شتابزدگی  با   ، انفعالی  موقعیتی  در  و 
بوی  تر  بیش  که  کنند  می  ارسال  روزنامه  همان  به  را 
استیصال و در ماندگی می دهد تا دفاع منطقی و اصولی 

از نظریات مورد  ادعای خود.

 « که  کند  می  عنوان  اش  بحث  ابتدای  در  جورکش 
ژورنالیست و شاعر«  علی بابا چاهی ،» نمونه ای عجیب 
و متفاوت  از نقد به دست می دهد « و این نمونه ی 
 ِ نشانی  هم  کناِر  ی  نتیجه  در  که   ، متفاوت  و  عجیب 
تحمیلی  و مونتاژ نا-هم -ساز یک شعر صورت گرفته، 
پیش  از  نظری  قالب  یک  اثبات  برای  بوده  تمهیدی 
آماده و از قبل تدارک دیده شده  یعنی » نشان دادن  
تاثیر شیوه ی نگارش و بستر موسیقایی شعر شاملو بر 
شاعران دهه ی 70 « ، به طوری که 5سطر اول را که در 
منظومه هوش سبز» اصال وجود خارجی نداشته ،با یک 
نوع چشم بندی ،به شعرش بخیه زده است « جورکش 
در ادامه می گوید که »چون هیچ شائبه ای نسبت به 
»حسن نیت « نویسنده ی کتاب »عقل عذابم می دهد« 
در کار نیست ، شاید من هم حق داشته باشم که نظریه 
با این  ولنگاری و بی دقتی را ، یکی از عوامل بن  ای 

بست شعر دهه ی هفتاد تلقی کنم «.
حال ما با کنار ِ هم گذاری چند اصطالح »بخیه کردن و 
چشم بندی « و نیز جمالت » عمل جراحی نا موفق «و 
»عدم وجود حسن نیت « به خوبی می توانیم به دلیل 
پوپولیسم  نیز  و  بودن  »ژورنالیست  اصطالحات  کاربرد 

احتمالی ادبی علی بابا چاهی « پی ببریم .
گفتن  احتمال  و  زنی   - اتهام  سر  بر  بحث  دیگر  اینجا 
-نگفتن و دست بردن - نبردن ، و حتی استخفاف علی 
بابا چاهی نیست ،بلکه به واقعیتی اشاره شده که انکار  
آن برای آقای باباچاهی و هم برای  مخاطبان ، به هیچ 

وجه امکان پذیر نمی باشد .
از طرفی ، زیر -ساخت کالمی نقد جورکش ، مبتنی بر 
انکار تاثیر شعر شاملو و بستر موسیقایی آن بر شاعران 
دهه ی 70 نیست ، بلکه او درصدد است تا در دفاع از 
نویسند ه  نقِد  ،  صداقت و درستی  ساحت  کلی شعر 
ی» گزاره های منفرد« را نه فقط در مورد خود ، بلکه 
با  و  ببرد  زیر سوال  به  را  کلیت شعر شاعران  مورد  در 
این کار حتی به درستی ، در اعتبار مرجعیت آن کتاب  
برای جامعه ی هنرمندان ایران تشکیک ایجاد کند که 
با توجه به آن  رفتار غیر علمی ، در نوع خود واکنشی 

کامال منطقی و روشنگرانه است.
تا به این حد تند و  البته  تاکید جورکش بر این موارد 
گزنده نبوده به طوری که حتی با چشم پوشی از برخی 
زوایای پنهان ِ فاجعه بار این رفتار های غیر علمی  بر 
فرهنگ ادبی کشور ، تنها به کاربرد کلمات »ولنگاری و 
بی دقتی و عدم حسن نیت « اکتفا کرده و به سادگی 
از روی آن  عبور نموده است. او در ادامه ، بروز چنین 
بابا  به  منحصر  ادبی  نقد  ی  حوزه  در  را  رفتارهایی 
چاهی ندانسته ،و با تسری  آن به مدعی ترین و البته 
شاخص ترین فرد در حوزه ی نقد ، یعنی دکتر براهنی 
، عمال آتش را در دو جبهه ، روشن ، و به تبع آن آقای 
بابا چاهی  براهنی هم متقابال سعی می کند سه آتش ِ 
زمین  در  را  لُر  منتقدان  ی  جامعه  و  ها  ژورنالیست  و 
این   به آخر در  تا  او  ، هرچند  جورکش شعله ور سازد 
جدال دیالکتیکی ،از  محور اصلی بحث خود یعنی »عدم 
صداقت  و مصادره به مطلوب و سوء نیت و نیز خصلت 
ژورنالیستی و گرایشات پوپولیستی این گونه منتقدان « 

خارج نمی شود.
نقد جورکش وجود دارد  نکته ی مهم دیگر ی که در 
،تاکید تلویحی بر پنهان -کاری و کتمان حقیقت توسط 
همین   ، رسد  می  نظر  به  و  است  براهنی   و  باباچاهی 
اشاره ی مختصر کافی بوده تا واکنش تند و معموال » 
احساسی « کسی چون براهنی را برانگیزاند .این اشاره 
لُر  منتقدان  ملی  ی  جشنواره  مناسبت  به  او  پیام  ،به 
براهنی در مورد دو کالن- مربوط می شود که در آن 

گفتمان  افالطونی که مبتنی بر تقلید از مثال پیشینی 
است و دیگری کالن -گفتمان ارسطویی که معطوف به 
ارجاع تصویر به شی  یا اندیشه است از فعل گذشته ی 
»  بود « استفاده می کند که به معنای اعالم پایان این 
دو کالن الگو و آغاز دوران کالن -گفتمان »ارجاع -به 
خود متن« است .او برای اثبات این مدعا  به ذکر قصه ی 
اَرداویراف )اَرداویراز( می پردازد که از نظر او یک کالن 
نه  (و  )افالطونی  -آنی  نه    ِ -متنی  -دو  بینا  -گفتمان 
-اینی )ارسطویی( است که  » تعریفی دیگر  از ادبیات یا 
نوشتن چیزی غیر ممکن به صورت ممکن «را می طلبد.

او با آوردن نمونه های ارداویراف و معراج پیغمبر اسالم 
او »با خواندن  به نظر  و روز 50هزار ساله ی قرآن که 
آنها آدم فکر می کند ، واقعی تر از آن چیزها ، چیزی 
پیدا نمی شود « اعالم می کند که بر آن است تا پروژه 
ی نظریه پردازی و نقد ادبی آینده را در این حوزه ها 

متمرکز کند .
اما در مقابل  جورکش هم در این زمینه سکوت نمی کند  
و بی پرده می گوید که نظریه خود -ارجاعی که از میان 
دو نفی ِ ارجاع به پیشین و پسین سربرآورده ،نظریه ای 
نیست که برای اولین بار  ساخته و پرداخته و آفریده ی 
آقای براهنی باشد ، بلکه نظریه ی ویتگنشتاین بوده که 
سال ها قبل مطرح شده و خوانندگان ایرانی با آن آشنا 
-سازی  بومی  ایشان  منظور  حتما  باره  این  در  و  بوده 
تئوری خود-ارجایی است که می بایست در آینده اساس 
تولید متن قرار بگیرد .کما این که مثال ارداویراف نامه 
نظریه خود-ارجایی  اثبات  برای  به عنوان شاهد ی  که 
ذکر گردیده ، از آنجا که از باورهای پیشینی عامه مردم 
استخراج شده ، نمی تواند متنی مستقل و خود -بسنده 
که خارج از کالن -گفتمان های رایج نوشته شده  باشد، 

تصور کرد .
جریان  به  را  نظریه  این  ورود  جورکش  دیگر  طرف  از 
قدرت -یابنده ی ترجمه در دهه ی هفتاد هم ربط می 
متناسب  غربی  های  تئوری  که  کند  عنوان می  و  دهد 

و  واقعیات  با   مواجهه  در  و  جوامع  آن  روز  شرایط  با 
 ، تدریجی  صورت  به  درنتیجه  و  سربرآورده  آن  دل  از 
فرموله و نظام مند و سپس در آن جوامع نهادینه شده 
و  دفعی  ورود  با  ها  تئوری  در حالی که همین   ، است 
بدون پیش زمینه ی قبلی ، تنها باعث ارعاب و مهم تر 
گردیده  ایرانی  خوانندگان  خود-باختگی  موجب  آن  از 
است که در این باره باید گفت ، تاکید منتقد بر بومی 
همان  ها  تئوری  این  سازی  نهادینه  و  درونی  و  سازی 
ی  مصادره  بر  تاکید  که  است  مستدل  و  منطقی  قدر 
نظریه ی خود-ارجاعی توسط براهنی بدون ذکر مرجع 

ویتگنشتاینه آن . 
حال  می توانیم به خوبی  به دالیل عنوان کردن مساله 
ی» پنهان کاری و کتمان حقیقت «مطرح شده از سوی 

جورکش و متقابال به برآشفتگی براهنی پی ببریم . 
 در همین رابطه موضع گیری دکتر براهنی  در پاسخ 
به این انتقادات چالش برانگیز ، بسیار قابل توجه است .

از دید او ، نسبت دادن عنوان ژورنالیست به باباچاهی 
گرفته،  صورت  وی  استخفاف  جهت  در  طرف  یک  ،از 
بوده  ها  ژورنالیست  به  آشکار  توهینی  دیگر  از سوی  و 
است ،که البته این برداشت از نظر من اساسا غلط بوده  

که  است.چرا  فرافکنی  و حتی  مغلطه  نوعی  واقع  در  و 
از  که  جورکش  جانب  از  نه   ، باشد  شده  توهینی  اگر 
سوی براهنی مطرح شده است ،به این معنا که از این 
دیدگاه ، ژورنالیست بودن آن قد کسر شأن است که اگر 
پایین می  او هم  بر هرکس اطالق شود ، شأن و مقام 
آید ،  حال اگر اندکی در گفته ی جورکش دقت کنیم 
،متوجه می شویم که منظور او از کاربرد این کلمه ،آن 
روش های مذمت شده ی غیر اخالقی و برتری جویانه 
و بعضا نامعمولی است که جهت وارونه سازی حقیقت 
، پنهان کاری و دروغ-پراکنی ، برای رسیدن به هدفی 
خود  نه   ، است  شده  باب  ژورنالیسم  در  اخالقی  غیر 
ژورنالیست ها .البته با توجه به روحیه ی ستیزه جویانه 
ای که از براهنی سراغ داریم انتظار چنین واکنشی که 
، بعید به نظر نمی  بازی را در زمین حریف تمام کند 

رسید.
 او بدون آن که کم ترین توجهی به گفته ی جورکش 
مبنی بر این که بابا چاهی  ازین نظر،، 5سطر را به شعر 
او الصاق کرده تا به نحوی منظومه ی هوش سبز را هم 
شاملو  شعر  تاثیر  ی»  آماده  پیش  از  نظری   قالب  در 
آن  عوض  به  ،و  کند  تعریف   »70 ی  دهه  شاعران  بر 
که  این دست-برد غیر ادبی  را محکوم کند ، عمال به 
دفاع از اقدام باباچاهی پرداخته و به این ترتیب حتی به 
صورت تلویحی  آن را مجاز می دانسته است . که البته 
همین واکنش ،می تواند تاییدی باشد بر نظر جورکش  
مبنی بر رواج درد بی درمان فرصت طلبی و استفاده از 
روش ماکیاولیستی »هدف وسیله را توجیه می کند « 
که امروزه به مانیفست بسیاری افراد برای باال کشیدن 

خود از پله های شهرت و ترقی تبدیل شده است .
از  شده  گرفته  کار  به  کلمات  معنای  بر  بخواهیم  اگر 
زبان طرفین این جدال کمی تمرکز کنیم و آن را بیش 
اتهام زنی  ترازوی   بینیم که کفه ی  تر بشکافیم  می 
تراز  سنگین  مراتب  به  براهنی  استخفافی  های  واژه  و 
جورکش است ،چرا که براهنی کما فی السابق این بار 
هم با توپ ِ پُر و شمشیر ِ از رو کشیده وارد کارزار می 
شود و درظاهر، با خارج از گود نشان دادن خود ، به ابزار 
تحریک احساسات متوسل شده  و در صدد بر می آید 
که  ، ژورنالیست ها و هم باباچاهی و هم مجموعه ای از 
جوانان مستعد مجادله ی لرستانی را تشجیع و سپس به 
جان جورکش بیندازد و با این روش سیاست بارانه هم  
احساسات آنها  را برانگیزاند و هم با انحراف از محوریت 
بحث ، بر حقیقت نقد  وارد آمده  بر خود و همچنین 
بر باباچاهی سرپوش بگذارد ،چرا که اگر فعل نقد شده 
، به لحاظ  منطقی، نه مصادره  به مطلوب باشد و نه از 
نظر ژورنالیستی شانتاژ ، مخاطبان ، با ارجاع به  دانش 
حال  هر  ،در   ) چامسکی  قول  خود)به  زبانی  ناخوداگاه 
آن را سفسطه و وارونه سازی حقیقت برای رسیدن به 

خواستی غیر هنری تلقی خواهند کرد .
احساسات  حداکثری  تحریک  برای  ادامه   در  براهنی 
،خیلی بیش تر ازین به پیش می تازد تا آنجا که جورکش 
) اهل شیراز(  را نژاد پرست)به عنوان شهروندی از قوم 
پارس (  و در مقابل جوانان لُر )به عنوان نمایندگان قوم 
ماد(  قرار داده تا حداقل رویارویی تاریخی این دو قوم را 

کماکان زنده نگه دارد. 
 تحمیل این رویکرد سیاسی فقط به نقد صریح و ساده 
قصه ی  مشمول  بلکه   شود  نمی  محدود  ی جورکش 

ارداویراف ) که قرار است در آینده موضوع یک پروژه ی 
نظریه پردازی ادبی قرار گیرد ( هم می شود .

با توجه به  روایت این قصه، اگر منظور براهنی از بزرگان 
می  مردگان  به جهان  مامور سفر  را  ارداویراف  که  قوم 
 ، بیاورد  آنان  برای  را  جهان  آن  از  اطالعاتی  تا  کنند 
همان اردشیر بابکان  و اشراف ساسانی باشند )با توجه 
به مقدمه ی فارسی ترجمه ی متن کهن ( ، بنابر این 
نیست  بیش  پایه  دون  اطالعاتی  مامور  یک  ارداویراف 
که قرار است امپریالیسم ساسانی را یاری دهد تا آیین 
زردشتی را جایگزین دین های متکثر دنیا کند   ، که 
این رویکرد به طور کامل با مقوله ی خود-ارجاعی ادبی 

در تضاد قرار دارد.
 در همین راستا تأویل براهنی از بازگشت ارداویراف هم 
به هیچ وجه معنای رهایی از یوغ خارجی را نمی دهد 
، بلکه بر عکس بر آوردن پیامی نوید بخش مبنی بر به 
یوغ کشیدن جهان که منظور نظر آن شاه مستبد بوده 
نامه چیزی  ارداویراف  عبارتی قصه ی  به  است،  استوار 
جز بازتاب آرمان جهانی سازی آیین زردشتی و صدور 
ایدئولوژی دینی توسط نظام استبدادی و پدر ساالرانه 
این  ماهیت  به  توجه  با  نتیجه  در   ، نیست  ساسانی  ی 
ماموریت  که در همان مقدمه ترجمه ی متن کهن آمده  
،» شاه ) اردشیر( فرمود که مرا می باید این شک و گمان 
از دین برخیزد و مردمان همه بر دین هورمزد و زردشت 
این  توان  نمی  برخیزد «  از دین  تا گفت وگوی  باشند 
شکل از رویکرد سلطه گرانه و امپریالیستی را به رهایی 
از   ، کرد  تعبیر  جهانی  های  قدرت  یوغ  از  ایران  مردم 
این  به  را  ما  تمامت خواهانه  این خصلت  طرفی، درک 
به  باتوجه  نامه  ارداویراف  که  شود  می  رهنمون  نتیجه 
شکل آرمان گرایانه ی آن بازهم از طریق کالن -گفتمان 
ایده آلیستی -افالطونی ،پیشینی قابل تأویل بوده و در 

کل نمی توان بر روی آن حسابی جداگانه باز کرد.
اعماق  از  گرفتن  »توشه  مانند  براهنی  تعاریف  بقیه    
زمین و از فراز آسمان و از سراسر جهان ، بی سر خم 
کردن در برابر قدرت جهانی « یک سر تأویلی  توجیه 

گرایانه است.
واقعیت امر این است که  پاسخ به نقد جورکش نیازی 
به این همه آسمان -ریسمان بافی نداشته و بهتر بود، 
و  زنی  اتهام  ماشین  انداختن  کار  به  جای  به  براهنی 
تقابل  نگاه  تحمیل  نیز  و  موضوع  دادن  جلوه  سیاسی 
در   ، عجوالنه  داوری   پیش  از  پرهیز  با  خود،  گرایانه 

شکلی علمی به سواالت مطرح شده پاسخ می داد .
نکته ی بعدی که در گفته های براهنی قابل بحث است 
و  هنری  کارنامه ی  از  که  است  ای  اتوبیوگرافی  ،شرح 
میزان دانش ادبی  خود به دست می دهد که البته در 
این مورد بایستی گفت که  کسی  منکر آن نبوده و یا 
آگاهانه و ناآگاهانه قصد » زدن توی سر مال «خود را 
نداشته است بلکه موضوع چیز دیگری است که  براهنی 
نمی تواند منکر آن شود و آن نحوه ی مصرف نظریه و 
انتقاد از شیوه های نامتعارف  عرضه  داخلی آن است 
نقد  مرجع(  عنوان  )به  پرداز   نظریه  و  نظریه  خود  نه 
جورکش بر خالف تصور براهنی مشمول نازایی و عدم 
ایجاد  ناتوانی جامعه ی هنری در  نیز  تولید فرهنگی و 
انتشار  که  چرا   ، شود  می  هنری  خالق  های  گفتمان 
متون ترجمه ای در سطح وسیع ، چنان که در دهه ی 
هفتاد اتفاق افتاد)صرف نظر از تاثیرات مثبت مقطعی ان 
( بیش تر نتیجه ی بحران  اختالل و نارسایی در تولید 
فکر و اندیشه و هنر و ناتوانی آن در ایجاد گفتمان های 
واردات  وسیله  به  بایست  می  که  بوده   پایدار  و  اصیل 
محصوالت فرهنگی در شکل عام آن جبران می گردید، 

به عبارتی از طریق تزریق آگاهی از خارج.
موج  با  داخلی  ادبی  جریانات  همسویی   و  استقبال 
 ، گرانه  کنش  نه  و  انفعالی  شکلی  در  هم  آن  واردات، 
نه تنها به ایجاد یک گفت و گوی خالق میان فرهنگ 
تداوم  بسا  چه  بلکه   ، نگردید  منجر  خارجی  و  داخلی 
این جریان موجب تشدید فرهنگ مصرفی و فراموشی و 
خود- کم بینی قابلیت ها ی درونی  و به تعبیر جورکش 
آن  از  تر  مهم  و  -باختگی«و  خود  و  ارعاب  »موجب 
سردرگمی و گم-گشتگی نسل جوان عالقه مند به هنر 
این چالش هم متاسفانه   به  گردیده است که در پاسخ 
براهنی در صدد پاک کردن صورت مساله برآمده است . 
بخش پایانی گفته های براهنی هم ،پاسخی است مطول 
به دالیل تغییرات هر-از-چندگاهی نظرات اش نسبت به 
هدایت و جالل آل احمد و دیگران .او در این باره چنین 
او که عمری در کار نوشتن  می گوید» که آدمی مثل 
بوده نمی تواند همواره دنباله رو یک نظریه باشد و در 

واقع این تغییر الزمه ی تحول است«.
به  اما   ، نیست  مخالف  تحول  مفهوم  با  کسی  چند  هر 
نظر می رسد که بحث جورکش بیش از آن که در باره 
تلون  و  ثباتی  بی  ی  بردارنده  ،در  باشد  تحول  مفهوم 
این  ،تغییر مواضع است که حتی در  قولی  به  و  فکری 
مورد » با از زاویه ای دیگر به  موضوع نگاه کردن « کامال 
تفاوت دارد.تحول ازین منظر بیش تر بیان گر هرهری 
مذهب بودن است ، کما این که تغییر ناگهانی مواضع 
یک نظریه پرداز در طول دوران کاری اش ، باعث می 
شود که مخاطبان و دنبال کنندگان آن نظرات او را در 
انجام رسالت اش چندان جدی و مصمم قلمداد نکنند. .

هدایت خالص  از  »براهنی  که  گوید  می  جورکش  اگر 
نشده به سوی آل احمد می رود و از آل احمد رها نشده 
به نیما می پردازد ، این شیفتگی به آموزه های تازه ی 
غرب کجا و آن سوگند خوردن به »سینه ی استخوانی 
جالل «که غرب زدگی را نوشت کجا ، زمانی نیما را به 
خاطر ترویج ایده ی »تعهد اجتماعی « ستودن کجا و 
امروز طرد مبنای فکری دکارتی شعر نیما به همان دلیل 

کجا « و.. دقیقا تاکید بر روند تغییر فکری و نوسان در 
ارزش  بی  تا  دارد  نویسنده  یک  -ایجابی  سلبی  مواضع 
قلمداد کردن زحمات او در طول دوران کاری اش . اگر 
به  کوبنده   و حتی  انتقادی سلبی  ،نگاه  براهنی  زمانی 
هدایت داشته  )در مورد محاکمه او به دلیل فرونگری  
به زنان (و  در اثر مواجهه با متن او به این نتیجه رسیده  
،و در مقطع زمانی دیگر نگاهی ایجابی به متن های وی 
داشته و او را نویسنده ای پست مدرن قلمداد می کند 
، این تغییر موضع از آن جهت متناقض است که نمی 
توان از یک طرف هدایت را به خاطر اعتقاد و باورهای 
 ، دارد  او  بینی  جهان  در  ریشه  که  اش  گرایانه  تقلیل 
مورد مؤاخذه قرار داد و از طرف دیگر به خاطر در گیومه  
را پست مدرن و در جرگه ی  او  پاراگراف ها  گذاشتن 
اعتقادی  چندان  هم  .ما  آورد  درشمار  فاکنر  و  جویس 
به این مساله نداریم که آقای براهنی حتما» یا باید این 
باشد یا آن «،بلکه می خواهیم بگوییم که دو نظر سلبی 
که  آن  از  بیش   ) )متن  موضوع  یک  مورد  در  -ایجابی 
نمایانگر تغییر جهان  باشد  به آن موضوع داشته  ربطی 
نه  است  مدرنیسم  پست  به  مدرنیسم  از  منتقد   بینی 
جهان بینی نویسنده ی متن ، بنابر این با توجه به این 
جریان  یک  آمدن  با  آینده  در  است  ممکن  تغییرات  
فکری جدیدتر مثال پسا-پست مدرنیسم و یا پسا- پسا-

مدرنیستی موضع منتقد در باره آن متن و موضوع هم 
تکرار  متوالی  صورت  به  ها  تناقض  این  و   ، کند  تغییر 
شود .اما آیا بهتر نیست به جای تغییر  مکرر مواضع  ، 
مخاطبان را در تأویل های شان آزاد بگذاریم و هر بار 
ادراک  آن ها را در برابر شوک های نظری متناقض  قرار 
ندهیم؟ .نمی توانیم زمانه ی هدایت با جهان بینی حاکم 
برآن را با تحلیل تغییر یابنده ی  امروز و فردا هم خوان 
کنیم ، مگر آن که آن متن یک متن همه زمانی و همه 
مکانی یا ال-مکانی ،ال-زمانی باشد که بشود ان را درهر 
زمان و هر مکانی در آینده  به صورت متفاوتی تعبیر و 
تغییر  که  گفت  توان  می  دیگر  ای  زاویه  کرد.از  تفسیر 
می  هم  او  نقد  زدگی  سیاست  بیانگر   ، براهنی  مواضع 
شود ، به این معنا که این سیاست -مداران  هستند که با 
شیوهای پوپولیستی خود همواره سعی می کنند عامه ی 
مردم را در شرایط مختلف  با تغییر مواضع  خود هم سو 
و هماهنگ نمایند .و اینجاست که می توان به خوبی به 
نقد جورکش و مفهوم »پوپولیسم احتمالی ادبی «او در 
خصوص باباچاهی و براهنی پی برد .متاسفانه براهنی از 
تغییر نظر در طول دوران حرفه ای خود سخن می گوید 
،و لذا بر همان موضع سلبی -ایجابی تاکید می کند ،نه 
بر دیدگاه و روی کرد » تکمیل گرایانه به متن«که هم  
فراتر از نگاه سلبی -ایجابی است و هم توجیه کننده ی 
مفهوم تحول . نگاه تکمیل گرایانه به متن در صدد نفی 
و یا اثبات متن بر نمی آید بلکه در گفت وگو با آن به 
جای تحمیل یک روایت و تأویل خاص بر متن ،آن را 
کامل تر می کند .مثل همان حقیقت نادیده و غایب که  
در حین گفت وگو و مباحثه در مورد یک  موضوع به 

ناگاه در زبان برمال می شود.
کما این که در این نگاه حتی می توان پست مدرنیسم 
 ، نه نفی آن  را تکمیل پروژه ی مدرنیسم قلمداد کرد 
با این تعبیر که پست مدرنیسم  تنها قابلیت های نگاه 
مدرنیستی به جهان و هستی را توسعه داده و با اضافه 
ارتقاء داده است نه  کردن چیزی برآن ، کیفیت آن را 
باشد.بدیهی است که  نفی کرده  به کلی  را  این که آن 
برخی فرضیات یک نظریه در طول زمان کارایی خود را 
از دست می دهند ، و این به معنای بی اعتباری کامل 
آن نظریه نیست ، بلکه می توان با زدودن حشو زوایدی 
در آن ، کیفیت  آن نظریه را ارتقاء داد مگر آن که دیگر 
باشد. نداشته  وجود  آن  ارتقاء  برای  قابلیتی  گونه  هیچ 

ممکنات  بر  مبتنی  که  کنیم  می  زندگی  جهانی  در  ما 
های  مهره  از  حرکت  هر  برای  امروزه  که  چنان  است 
شطرنج میلیارد ها قابلیت حرکتی قایل اند . هر حرکت 
شطرنج به منزله ی نفی سایر حرکت های ممکن  نیست 
، بلکه به منزله ی انتخاب یک حرکت از میان میلیارد 
ها حرکت ممکن است .بنابراین ذهن ما همواره آبستن 
ممکنات بالقوه است که درآن هر حرکت می تواند مانند 
بازی دومینو هزاران حرکت دیگر را ممکن سازد ، فقط 
کافی است به اولین مهره تلنگری زده شود، تا کیفیتی 
دیگر رقم بخورد ، بدون آن که حرکت های بعدی وجود 
گفت  توان  کنند.می  نفی  را  خود  از  قبل  های  حرکت 
مدرنیسم به عنوان یک حرکت ، خود تلنگری برای به 
حرکت درآوردن موج پست مدرنیسم بوده و این نیز به 
همین ترتیب موج های بعدی و بعدی را دامن خواهد 
به  با پست مدرنیسم  اندیشه  و  .بنابراین دنیای فکر  زد 
پایان نمی رسد و این یعنی نقد ما بر همه چیز کماکان 

ادامه خواهد یافت.
به  را  خود  براهنی  هرچند  که  بگویم  بایستی  پایان  در 
نباید  امر  این  اما  داند  می  متعهد  نظریه  پذیری  ابطال 
شود  تلقی  جلو  به  فرار  برای  محملی  مخاطبان   برای 
بلکه باید آن را به منزله ی راهکاری برای در نغلطیدن به 
گرداب دگم و تعصب در نظر بگیرند.بزرگداشت و احترام 
او به عنوان شاعر و منتقد و نویسنده ای بزرگ  بر همه 
ی ما واجب و ضروری است و اگر هم در اینجا نقدی بر 
برخی مواضع او وارد شده نه به مثابه ی بی احترامی ویا 
نادیده گرفتن سال ها زحمت فکری و عرق ریزی روح او 
در راه اعتالی فرهنگ این مردم باشد بلکه قدم گذاشتن 
در همان راهی است که او با رنج و زحمت کوبیده و بر ما 
هموار کرده است. من او را و نیز کسانی چون جورکش و 
سایر منتقدان را از این نظر بزرگ می دانم که که چون 
پرومتیوس شعله ی نقد و آگاهی و نیز گفتمان فرهنگی 

را در این کشور همواره شعله ور نگه داشته اند.

تحشیه ای بر نقد جورکش ازآقایان براهنی و باباچاهی
عدنانخلعتی

منظوراز
کاربردواژه
ژورنالیسمدر
نقدجورکش
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کوروش همه خانی

سایه ا ت روی رخت آ ویز
بوی لباس ها در کمد

صورت خیس تو ... در حوله جا مانده بود

بیرون از پنجره دلم شور می زد
خیابان از تِن باران گریه می کشید

زیر چتر
دستی روی دستش افتاده بود

به خانه آمدم
سایه!  از رخت آ ویز... برهنه کشیدم

بوی جیغ ...

تا سر انگشتاِن  خونین

به گریه پیچید ...

مچاله

صورِت خشک و تاریک 
میان هوله

آرامشی... از گونه ام چکید

با دست های شفاف!
کمد را گشودم

نفتالین
بوی عروس را برده بود

مهری رحمانی

پاک به تو آلوده ام
مثل پروانه ای که

دعوت می کند مشامی را 
به راِه پنهاِن ماه
به عطِر خوِش آه

گاه
که دلتنگِی غنچه ای
دیوانه اش می کند

خواب بودم ...آرام
در پیراهنی دوخته بر خویش

بیدارم کردی
مثل هلهله ی خورشید

در له له شب
مثل کهکشانی که

شیر می پاشد
برعطش باد

الماس چشم هایم
تو را می تراشد

از وزشی که هر چه برود 
تو می مانی

مثل ثباتی در تغییر

کوروش جوان روح

راش و نعش

ببارم و بحرم سیل آسا
به جار و جنجال شن و ریگ های یالن کویر

که آنزیم دهانم نمی چسبد به داغ موریانه ها 
ای آدم نچسب

کجایم و بی زمزمه ای به آشکارگی نمی رسد 
در بند

و آسان ترین راهم به تنبیه بدنی
زوزه ی سیلی که داغ می گذارد بر پیشانی 

خشک.. باران
دارم و به نازبانوی خوش تراش می زنم قلم 

نِص ..تعلیق
به تامین مالی هزار جزیره ی زخمی

به جندی نیشابور گذشته از حد
سالنه ها بی شرب مجاز بلنگند و دانش آب 

ته بگیرد 
سرداب بلرزد و آسیه؛ پاریس را به جلیقه 

زرد بپوشاند
که معشوق باردارم؛ نداری های دوازده ماه 

شمسی است
سبدی با حمایت و کمک های رنگ آمیزی 

شده در کاال برگ
سدی که دریچه هایش را موشکافی می کند 

در مد
می زاید و به زیر آب می برد بچه  های شناور 

در گرده های شب دیز را
وزیر رای باال سقوط ارزش سهام را به کار 

می گیرد 
اعتصاب زبان گویای زخم  در بستر ننگ،
عصب را به اختفاء درد جمع می کند و وا 

می رود
و آخر این تاخیر

نشود زیرا 
نگیرد به دیر 

که تمرین نگار به نام ایزد یکتا
دوتا نمی شود

فراز اینکم ای دیر
تخریب پل زیرا

در بلندی های جوالن
نما آهنگم
کالم نبی:
که آری

دیر نمی شود...

محمدرضا طاهرنسب

چیزی از زندگی را باید جایی قایم کرد 
چیزی را باید الی روزنامه های باطله پیچاند 

باید استدالل منطقی داشته باشی 
باید برای جوراب ها احترام قائل شد 
باید دست هامان را دوست بداریم 

بی عذر و بهانه ای .
ما انسان ها 

می باید از الی اصوات بهترین ها را برداریم 
و به چیزی بیاویزیم 

به چیزی که گاه توی اتاق قایم می شود.

حمید رضا اکبری شروه 

گیج می خورم
چیزی را 

که خودت نباشی
 شب ترانه هم که بشود

تمام می شود 
با این غم ها که پایانی ندارند 

آخِر زیر بالشت 
 دست می برم
دوستت دارم 

و بعد به خواب !

خاطره حجازی

در بیرون غار همچنان سرازیر است 
باران های اسیدی
زمان سراسیمه 

چاله های آب را مضطرب می کند
کفشی دم تاریکی به جا می ماند

و من که در یک سمندر زیبا حلول کرده ام
پر می کنمش از زالل استالگمیت

آبتنی می کنم
برگی به پشتم چسبیده آیا؟

من از بیابان برگشته ام
از فساد کلمات.

تا به خوبم فکر می کنم چراغی در جیبم 
روشن می شود و

زیپ کتم آژیر می کشد
از آن صداها که شفاگران و اساتید دگرگونی 

لمس می کنند.
صداهای جهان را می بندم

می توانم بشنوم که بوی خرس می آید و
بر خواب زمستانی

برف می بارد و
کوتاه و بلند را یکسان سپید می کند

و من در جمجمه ام آزادم
تا در هرچه می خواهم بخزم.
من به خیل عظیم پشت سر

کاملن ناخودآگاهم
فقط مطمئنم زمان را نباید به ابعاد فکر 

اضافه کرد.

زبیده حسینی

کلمه را به قربانگاه برده اند
کلمه ای مقدس که سرازیر می شود از حیات ِ دوم 
در بطن ِ روز دست به آشفتگی باد می زنم 
که جرم نور را به اعتبار علف پیوند بزنی و 
آنچه از دست ها رفته را به سنگها و نام ها بدهی

چشم ها از کار دور می شوند / خم می شوی 
بر شب/ بر داالنی از خالی ها سکوت می کنی
اینگونه که سر به زیر نشسته ای در نابودی 

چگونه نام شوم برایت ؟
که تقدس از دندان های روز ریخته است 

و من فرسایش ِ صبرم بر بازوی تو
ابزار خود آزاری ام 

بادبادکی سرگردان که تمایلش به سقوط 
رهایی ست....

پوران کاوه 

پاراگراف 

آهای ابِر تریبون به دست 
کمی عرض اندام کن 

برای تشنگی سرزمین ِ تنم ، وطنم 
بی خیال ِ چند صنوبر ُو

نوبرانه ی انار ُو صداقت های پَرپَر
بیا خو کنیم به صدای سوم شخص ِ غایب

به جان ِ گنجشک های بی طاقت ِ هوا قسم 
آن نقطه چپاندن های بی مکث

من  بود که شرجی زد 
با شرمساری از جغرافیای آب رفته 

تا خرخره زیر آب رفته 
با تاج ِ گم شده ای بر سرهای رفته

حرف های اضافه ی رنگین کمان ِ بی کمان 
تا باالی لهجه ی قرمز ِ چراغ ها

چراغ های مبهوت به باور ِ رنگ عدالت و 
قانون ِ نظم

پاراگراف خیابان
یعنی ته کشیدن ِ همه ی من های من 

سایه ی طناب پیچ ِ شمعدانی ها به سینه 
ی تاریخ 

جای عبارت های گلو بریده به سقف دودی 
ِ دهان 

نزدیکی های زادگاه خورشید مزدور ُو
هیوالهای چشم سیاه

حوصله ام بوی نا گرفته ُو زبانم تاول تاول
البه الی جعل 

جعل ِ نان ، قحط ِ بغل 
شعری رنگ زده روسری آبی ِ آسمان را

تا خوب شدن ِ حال روزگار
کوتاه شدن ِ سطرهای خاکستری ِفالن 

سردار
و عقده های تلنبارشده ی سر ِ دار

لطفآ این کفش های بُغض کرده ی بدون ِ پا را 
از سر ِ راهم بردار .

سامان ساردویی

عشق صدایم می زند 
بر نمی گردم 

وجودم 
حس های پلید را 
در تو می رویاند 

در تو نام من زهر می شود 
در تو دوست داستن من 

 به سرعت نور 
نفرت می شود 

بر نمی گردم 
به جستجوی مرگ 

در جیب های آینده می روم  
حتا اگر حنجره ی عشق 

بنشیند ُو
به دنبال تکه هایش 

در بین دندان های زندگی 
برای الل شدنش اشک بریزد 

وجود من در تو 
شبیه ماهی ای است

که به دستان آب خفه گشته است .

 ابراهیم محبی

   از سالن شش
با بسته ای دارو

زنی شش دانگ می آید از راهروهای موازی

شش زن از درهای خروجی سالن ها 
میگذرند 

و الیه الیه سلولهای مرده از پوست  
بیمارستان می ریزد 

زنی راه راه
از طرح های ترافیک زوج و فرد می گذرد

مردی از پس کوچه می آید
با بسته ای سیگار

در طرح های نامحدود اینترنت
سیگارها و پیام ها در انگشت ها و 

کیبردهای موازی دود میشود

بلندگو می خواند 
در انقطاع بریده بریده ی َرپ

و در انقطاع دائم شبکه ها
معشوق های موازی 

با عشق های موازی می آیند 
و دولت های موازی

شهرزاد های موازی را
به کانال های موازی هدایت می  کنند

زنی قرص های ماهانه اش را یکجا باال می رود

ما در اتوبوس های شهری از موازات  هم رد 
میشویم 

و در جهان های موازی 
با فکرهای موازی 
سرگردان می مانیم

کیوان اصالح پذیر 

پــدرم را درآورده ام .. از قــاب..آب..آب .. 
ــیل  ــه س ــک قبیل ــدازه ی ــه ان ــم ب ــا توت ت
آمــده اســت ... مدیریت..یــت ..یــت .. یتیــِم 
ــاران  ــدر .. ب ــی پ ــِک ب ــاِل خش ــیل و س س
ــز  ــت .. لی ــرده اس ــی ک ــعر را خط ــا ش ه
ــگ  ــگ .. رن ــگ .. رن ــورم روی پیرن ــی خ م
.. رنــگ مــی کنــم شــنوندگان ِ تماشــایی را 
ــوت  ــا ،  ف ــه ه ــم دور خان ــی کش ــط م ...خ
مــی کنــم بــه ابرهــا ، خــط مــی زنــم داغ- 
آب رودخانــه هــای ســرد را .. داغ - آب ، رّد 
طغیــاِن ســوگ در گورهــای دریایــی ســت 
ــدار ،  ــان داغ ــوگوار، ماهی ــان ،س ... ماهی
ماهیــاِن مــودب  بــا آبشــش هــای منطبــق 
ــدا ،  ــوش - ج ــاِن گ ــه آدمی ــیل ،  ب ــا س ب
ــا  ــم ه ــد ... توت ــی خندن ــدا نم ــش - ج ُش
ــا شــوخی گرفتیــم  ــد، م از اول جــدی بودن
مــردگان را ...آهــای  ژن هــای پــدر - نشــان 
! اوقــات تکامــل از دســت پریــد ، آن ســیل 
ــن جــان !  ــد ... اوهــوی داروی ــاران آم ــا ب ب
دســت هــا دیگــر بالــه نمــی شــوند وقتــی 
نفــس بــال بــال مــی زنــد و پــرواز بــه غرق 
باختــه اســت ... انتخــاب طبیعــِی تقدیــر  ، 
ِگل اســت و الی کــه الیــی مــی کشــد از الی 
ــر و از  ــای قه ــه ه ــا از الی کوچ ــان ه خیاب

ــاق خــواب هــا ... الی درهــای قفــل ات
در سوگ جنگل و خاک و خوزستان 

فروردین 98 
شاید شیراز
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یادداشت داسـتان 

از حقیقت بیزارم!
این بود انشای من!

یک
مــن دوچرخــه ســواری را خیلــی دوســت دارم و 
میدانــم  تعــداد پــره هــای الســتیک عقــب اش 
ــار آن را شــمرده  چنــد تــا اســت چــون صــد ب
ام امــا پــدرم چیزهــای دیگــری میگوید.یعنــی 
و خواهــر  مــن  و  میگویــد  خیلــی چیزهــا 
کوچکتــر و مــادرم هــاج و واج نگاهــش میکنیــم  
ســرتکان  نشــود   ناراحــت  آنکــه  بــرای  و 
فهمیــم  نمــی  مــا  میدانــد  می دهیم.پــدرم 
ــان نمــی  ــه روی خودم ــا ب ــدام از م ــا هیچک ام

ــم. آوری
ــی  ــر درس نخوان ــد اگ ــی گوی ــدرم م ــی پ گاه
ــر  ــن بهت ــد م ــوچ میشــوی .او میگوی ــچ و پ هی
ــد انجــام دهــی و  ــم چــه کاری بای ــو میدان از ت

ــوی. ــه کاره ش چ
ــه  ــق اضاف ــی مش ــم ه ــا ه ــم ه ــی معل بعض
میدهنــد و مــی گوینــد از روی ایــن چهــل 
ــزرگ شــدی  ــا ب ــس ت ــار بنوی ــه بیســت ب کلم
بفهمــی بــه چــه دردت میخــورد و چــه زحمتی 

ــم. ــیده ای ــا کش ــاله ه ــما گوس ــرای ش ب
ــی  ــاله ای ــی گوس ــم معن ــی پرس ــادرم  م از م
ــد  ــی گوی ــت و او م ــد چیس ــم میگوی ــه معل ک
ــم  ــدی نیســت و معل ــز ب ــه هســت چی ــر چ ه
ــد. ــه شــما نشــان ده ــش را ب ــد محبت میخواه

مــن فهمیــده ام پــدر و مــادر و معلمهــا خیلــی 
چیزهــا میداننــد کــه مــا نمیدانیــم.

ــم  ــن و هــم کالســی های ــه م ــم ک فقــط میدان
بایــد بیاییــم و برویم و مشــقهایمان را بنویســیم 
و بقیــه چیزهــا را بزرگترهــای مــا بهتــر میدانند 
ــال  ــد فع ــدرم میگوی ــه پ ــاز ک ــی پی ــل گران مث
ــی اش  ــن معن ــراد اســت و م ــر خــر م ســوار ب

ــم. را نمیدان
این بود انشای من....

    »حقیقــِت زمخــت،راه خــود مــی یابــد و بــه 
ــاند،حتی  ــی نش ــار م ــه ب ــیند و ب ــی نش ــار م ب
ــاده.  ــته ای  س ــی و در خواس ــی معمول در نگاه
حقیقــت زمخــت البــه الی پــره هــای دوچرخــه 
عیــان تــر اســت تــا در تعبیــر الکانــی و 

ــم!!«                         ــوری مفاهی ــد سوس فردینان

دو
قلــم بــه دو شــکل مــی چرخد...بــر مــدار دل و 

بــر مــدار دســت.
ــم و دلشــان  ــد، قل ــه دل ان ــم ب ــی کــه قل آنهای
یکی اســت و نــه پوزیســیون تنشــان را میلرزاند 
ــه نوشــته  ــه اپوزیسیون.می نویســند چــون ب و ن
ــرخ  ــه ن ــد و روزی شــان ب ــاد دارن هاشــان اعتق

روز نیســت کــه  از فقیرتریــن هاینــد.
ــته  ــد دانس ــی چرخ ــت م ــه دس ــه ب ــی ک قلم
ــته  ــت و  نادانس ــان اس ــه ی ن ــرخ روزان اش ن
ــورد  ــه خ ــی ب ــرب و ریتم ــر ض ــه ه اش  را ب
ــدن  ــد و ســعی در چپانی ــش میده ــم قطاران ه
ــی خواجــوی  ــز عل ــا ری و ترکیــب آنارشیســم ب
ــم  ــو و مارکسیس ــا مارکوپول ــاختارگرایی ب و س
و حــزب تــوده بــا  عمــو زنجیربــاف دارد و 
تفســیرش از فمینیســم،قلیان کشــی بــا دختران 
ــای  ــش ه ــف اش از جنب ــری!و تعری ــرم آخ ت
ــه ی  ــتفاده از پارچ ــر متعصب،اس ــرو و غی پیش
ــرای پاکســازی شیشــه ی بخارگرفتــه  پرچــم ب
ی تریلــی هجــده چرخــی اســت کــه در گوشــه 
ای از آن عبارت:»بــر چشــم بــد لعنــت« نقــش 

بســته اســت
ــش  ــاد صورت ــه ی ــالح«  ب ــارت »اص ــا عب  و ب
اصطــالح  بــه  هــای  نشــانه  و...  می افتــد 
ــارات و واژگان  ــرار عب ــه الی تک ســوادش را الب

ــد! ــی جوی ــی م ــودش فن ــم خ ــه زع ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی  اس ــتن،عصاره ی حقیقت »نوش
ــی جوشــد و زاده میشــود  ــکای دانســتگی م ات
ــر  ــی جب ــم ردیف ــن  و ه ــکای بافت ــه ات ــه ب و ن
ــای  ــت، غن ــِی حقیق ــا .زمخت ــه ی واژه ه گون

ــت و  واژه.« ــم اس قل
    

هیــکل کپســولیش آن بــاال تلــو تلــو مــی خــورد 
ــاد و  ــه ش ــت ک ــتانه داش ــی مس ــه حالت و همیش
ــود  ــازی ب ــی بندب ــی داد.عال ــانش م ــنگول نش ش
کــه روی زمیــن بندبــازی مــی کــرد.از وقتــی بــه 
یــاد مــی آورد همیــن بــود امــا هیــچ وقــت کســی 
ــه خــود  ــزده بود.مــی توانســت ب برایــش دســت ن
ــا ایــن وجــود خیلــی هــا ایــن طورنــد،و  بگویــد ب
ــاال  ــلی اش بود.ح ــام تس ــن تم ــر،و ای ــی بدت حت
ــی اش  ــه ی جلدچرم ــتن بود.دفترچ ــان نوش زم
را از پشــت کتــاب هــا بیــرون کشــید و بــه تنهــا 
ــون  ــود زل زد:»چ ــته ب ــه درآن نوش ــه ای ک جمل
ــی نمــی  ــردد آن گاه...«باق ــاز گ ــالب آغ عصــر انق
آمــد و اگــر مــی آمــد در هجــوم تصاویــر کشــتار 
ــن  ــم آخری ــت ه ــم پش ــت ه ــای پش و دارزدن ه
انقــالب بــزرگ خاورمیانــه گــم مــی شــد و عالــی 
ــه  ــی دفترچ ــا آه ــر و خســته ب ــری پی ــل رهب مث
را مــی بســت.کمی بعــد راهــی خیابــان مــی 
شــد.مادر از آشــپزخانه مــی گفــت:»زود برگــرد«و 
عالــی بــه جــای جــواب ســرتکان مــی داد.تاکســی 
گرفتــن بــا معضــل همیشــگی درســت بســتن در 
حماقــت بود.یــا در محکــم کوبیــده مــی شــد و داد 
ــاز و بســته  ــار ب ــا بعــد ده ب راننــده درمــی آمــد ی
کــردن آخــرش چفــت نمــی شد.گذشــته از ایــن 
ــی مــی  ــود و عال ــل راهــی نب ــا دم پ از چاکســر ت
توانســت همچنــان کــه روی بنــدی نامرئــی مــی 
ــی  ــد،رود ب ــر کن ــول فک ــش معم ــه پرس ــزد ب لغ
ــت  ــر از مش ــزرگ ت ــای ب ــنگ ه ــوه س آب،و قل
ــاز هــم بشــمارد  بســتر هــراز را بشــمارد و بعــد ب
و بشــمارد و فکــر کنــد بــا ایــن همــه قلــوه ســنگ 
چندبــار مــی تــوان در خاورمیانــه انقــالب کرد؟بعد 
خســته تــوی چایخانــه ی کنــار پــل چنــد نفــری 
را مــی بینــد کــه مثــل او بــه زحمــت سیگارشــان 
را نگــه مــی دارنــد و زل زده انــد بــه کاشــی هــای 
ــان  ــه ش ــای هم ــگار دســت ه ــه رو،ان چــرک روب
ــه  ــاخته اند.البت ــردن س ــن و فروک ــرای انداخت را ب
عالــی نبایــد یــادش بــرود کــه اولیــن خریدار شــاه 
ــی  مقصــود مــرد معتــادی باشــد کــه قیمــت پرت
مــی دهــد و بعــد مختصــری چــک و چانه،ریــش 
ــه کمتــر از نصــف  ــد و ب ژولیــده اش را مــی خاران
ــا  ــد ب ــی توان ــت م ــود.آن وق ــی ش ــع م ــم قان ه
ــوی  ــوز ت ــه هن ــادرش ک ــه م ــه ب ــت ماهان غنیم
ــد  ــک مــی کند،ســالمی بگوی ــک و ل آشــپزخانه ل
و بــه اتاقــش برگــردد تــا چنــد صفحــه ای کتــاب 

ــد... ــاز و بع ــت نم ــد دورکع بخواند،بع

از آب تا غرقاب
ــود،  ــه ب ــیلی؟ هرچ ــیل س ــا س ــیل ی ــیلی س س

ــود. ــتن ب ــدای شکس ص
ــان را  ــهر و انس ــورت ش ــید و ص ــیالب خروش س
خراشــید. پــژواک مــرگ بــود و لهیدگی. شکســتن 
ــتن  ــا... شکس ــتن دل ه ــتن. شکس ــود و شکس ب
بغــض هــا... شکســتن بــودن. در بی نشــاط بهــاران 
ــان و  ــاران هــم مهرب ــا دســتان ب ــن روزهــا، حت ای
ــای آب  ــدای پ ــا ص ــن روزه ــت. ای ــگر نیس نوازش
نفــس  نیســت.  و گوش نــواز  رام  و  آرام  دیگــر 
هــای رود و چشــمه و جویبــار، مســیحایی نیســت. 
را  دنــدان  قروچه هــای کین خواهانــه طبیعــت 
می شــنوی؟ ســمفونی آخــر خشــم! قتل عــام 
ُگل هــا در زیــر توده هــای ِگل... جریــان مــرگ در 

ــی... ــرگ زندگ ــرگ و م ــِی م ــی... زندگ زندگ
طبیعی ســت کــه طبیعــت از تجــاوز بــه نامــوس و 
قاموســش خشــماگین بخروشــد و بــر مــا بشــورد. 
ــه  ــش، ب ــه تخریب ــت ب ــه طبیع ــت ک طبیعی س
تغییــرش، بــه قاتــالن فرزندانــش )درخــت و دریــا 
ــدی  و  ــواری و بلن ــت و هم ــه و دره و پس و آبراه

ســار و هــوا و...( واکنــش نشــان دهــد. 
ــت  ــت طبیع ــا ولی نعم ــه م ــم ک ــوش کرده ای فرام
نیســتیم؛ طبیعــت ولی نعمــت ماســت. باشــندگان 

ســزاواری باشــیم و نمکــدان نشــکنیم. 
علیــه طبیعــت رفتــار کــردن، قاعــده ی بی قاعــده   
نهــادن  اســت؛ هنجــار ناهنجاری ســت کــه ســر در 

نشــیب نیســتی دارد.
 بــر ماســت کــه خانــه و کاشــانه و َشــما و نمــای 
شــهرمان را بــر پایــه ی خواســته های اقلیــم و 
طبیعــت پیرامونمــان بیافرینیــم تــا امــن و امانــی 
ــه  ــت را ب ــای طبیع ــما و نم ــم. َش ــی بیابی و پایاب
ــه آب،  ــازیم؛ ورن ــه نس ــش دیگرگون ــواه خوی دلخ

غرقــاب می شــود. 
 بــه هنجارهــای طبیعــت احتــرام بگذاریــم وگرنــه 

خانــه و کاشــانه  بــر مســیل می ســازیم.

شاهین سلحشور علی خاکزاد
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شعر به مثابه ی نقاشی 

علی باباچاهی 
 

مــن در کلیــات جنــاب نیمــا، در حاشــیه ی »هســت 
شــب« چیزهایــی نوشــته ام. مثــال نوشــته ام ایــن متن 
بــه یــک پــرده ی نقاشــی می ماند، بــه پرده ی نقاشــی 
ــری نقاشــی  ــا نشــانه ی برت ــا لزوم تشــبیه کــردن ام
ــعر  ــن ش ــی  در مت ــی نقاش ــت، تجل ــعر نیس ــر ش ب
ــودش  ــا خ ــه نیم ــوری ک ــعر همان ط ــن ش ــت ای اس
ســفارش می کــرد، یعنــی همــان وحــدت ارگانیــک، 
ــه در  ــاخته ک ــا را س ــا و تقابل ه ــی از تناظره کلیت
ادامــه ی همــان وحــدت ســنتی در شــعر اســت کــه 
نیمــا در تــالش بــود تــا وجــه زنــده ی آن را احضــار 
کنــد. از ایــن منظــر شــعر »هســت شــب« یکــی از 
ــز  ــا نی ــه نیم ــت. البت ــای اوس ــن تجربه ه موفق تری
ــای خــودش  ــزرگاِن شــعر، تناقض ه ــل همــه ی ب مث

ــتند.  ــا هس ــا زیب ــا بعض ــن تناقض ه را دارد و ای
ــه  ــت ب ــه حاج ــت و چ ــان اس ــه عی ــور ک همان ط

ــن در  ــه م ــه نیســت. البت ــزار ِنقاشــی ،کلم ــان، اب بی
مواجهــه بــا ایــن شــعر، گوشــه ی چشــمی هــم دارم 
ــری  ــر اث ــه ه ــل، ک ــه ی چه ــن ده ــه آرای منتقدی ب
در زمــان خــودش بــا معیارهــا و شناســه های زمــان 
ــای  ــا معیاره ــون ب ــود، چ ــد داوری ش ــودش بای خ
امــروز چیــز دیگــری از آب درمی آیــد. امــا دربــاره ی 
ایــن شــبی کــه دم کــرده و رنــگ و رو باختــه اســت، 
چــه می تــوان گفــت؟ ایــن شــب کــه تشــبیه 
ــِن ورم کــرده ای کــه در هــوای گــرم  ــه ت می شــود ب
می شــود مجســم اش کــرد، شبی ســت کــه ظاهــرن 
ــش را  ــی راه ــر کس ــه ه ــت ک ــک اس ــدر تاری این ق
کــه در آن گــم کنــد پیــدا کــردن راه برایــش مشــکل 
ــل ُمرده ای ســت کــه در گــور  ــت مث اســت؛ و درنهای
ــوع ادوات شــعری تشــبیه،  ــا ایــن ن خوابیــده. مــن ب
ــخصی در کار  ــث ش ــا االن بح ــدارم، ام ــه ای ن میان
ــه  ــعرها ک ــیاری از ش ــالف بس ــن برخ ــت. اتفاق نیس
باامــری قاطعــی همــراه اســت و حتــا ایــن شــعر کــه 
ــا  ــه آن ج ــود، خاص ــک می ش ــر آن ح ــام ب ــر اتم مه
کــه می گویــد »هســت شــب، آری شــب.« امــا 
ــر شــب  ــی نیمــا می خواهــد ب ــن وســیله گوی ــه ای ب
بــودِن شــب اصــرار کنــد. ایــن صــورت قضیــه و شــب 
ــی  ــل اســت و هرمتن ــک تام ظاهــری اســت وهــر ی
فراینــد تفکــری اســت، امــا یــک تفکــِر شــکلی یــا به 
تعبیــر خــود نیمــا »ســاختمانی« وجــود دارد، و البته 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــری از خودارجاع ــت دیگ برداش
باکتمــان واقعیــت بــه واقعیــت اشــاره می کنــد ایــن 
ــه ســمت مصداق هایــی کــه عملــن  شــعر مــی رود ب
روبــه روی آن نوشــته نشــده اســت. طبعــن هرکــس 
می توانــد دریافــت خــودش را از ایــن »شــب« داشــته 

باشــد. می توانــد شــِب سیاســی دوران خفقــان باشــد 
یــا یــک شــبی از یــک دوران و نــه حتــا یــک شــب 
خــاص. آن چــه کــه مشــخص اســت این کــه بــا شــب 
ــل  ــون ماحص ــاید چ ــتیم، ش ــرو نیس ــی روب ملموس
یــک ضــرورت اجتماعــی اســت و بــه طبــع هرگونــه 
حادثــه  و ســرکوبی می توانــد ســاخته بشــود. و 
ــدازه  ــن ان ــا ای ــه شــعر توانســته ت ــدر خــوب ک چه ق
ــال  ــن صــورت احتم ــد. چــون در ای ــاع باش خودارج
ــه گزینه هــای  ــرای گشــودن دریچه هایــش ب شــعر ب

محتمــل بیش تــر و بیش تــر می شــود... 
تصــرف نحــو در ایــن شــعر بــه وضــوح آشــکار 
ــات  ــته ابداع ــگ« از آن دس ــورش تن ــت. »در گ اس
و تصرفــات نحــوی بدیــع نیماســت و بعــدن در 
ــب«  ــت ش ــود. »هس ــترده تر می ش ــه گس ــعر او ب ش
ــی  ــن پیچیدگ ــه در عی ــعرهای نیماســت ک از آن ش
ــح  ــه توضی ــه ب ــد و خوش بختان ــوح می رس ــه وض ب
صــرف نمی انجامــد. امــا یادمــان باشــد یــک رنــگ و 
بــوی خاصــی در شــعر وجــود دارد کــه بافــت شــعر 
ــور واژه  ــد. حض ــی می کن ــی را تداع ــیک فارس کالس
هایــی مثــل »اســتاده« کــه در تنگنــای قافیــه چنین 
ــن حســاب  ــا ای ــد. ب ــرا تاییــد می کن شــده حــرف م
نیمــا از گفتــه ی خــود نیز دربــاره ی قافیه و وزن شــعر 
ــد.  در» هســت شــب« گاهــی عقــب نشــینی می کن
امــا او ایــن تناقــض را بــه بدنــه ی زیبایی شناســانه ی 
شــعر ســرایت می دهــد نــه بــه نوعــی تخالــف کــه در 
پــاره ای از مــوارد نیــز بــه زیبایــی هنــری در لبــه ی 
ــدل می کنــد. امــا پیداســت کــه همیــن  دو اقلیــم ب
ده شــعر نیــز بــا تئوری هایــش تطابــق نــدارد. حــرف 

آخــر اینکــه نیمــا همچنــان نیماســت.

شاهین سلحشور

1_امرسوِن شاعر می گوید:
 I become a transparent   eyeball,Iam   

nothing,I see all

شــوم،من  مــی  شــفافی  چشــم  »مردمــک 
میبینــم« را  چیــز  همــه  هیچم،مــن 

حجــم انســانی،توده ی کوچکــی مــی شــود 
ــوچ  ــچ اش،پ ــام هی ــا تم ــه ب ــه ک ــم گون چش

نیســت و هویتــی دارد همــه چیــز بیــن.
ــه ی  ــون را نال ــارت امرس ــوت عب ــی اس الی ت
گــی«  نویافتــه  عصــر  انســاِن»  دردمنــدِی 
تعبیــر می کنــد آنــگاه کــه هنــوز نــام انســان را 
حمــل میکند،ســاز و کار عصــر مــدرن او را بــه 
ــوچ  ــوز پ ــان هن ــا آن زم ــا ت ــچ کشــانیده ام هی
نیســت،نمی خواهــد هــم پــوچ باشــد یــا شــود.

تســلط فلــز و تکنولــوژی امــا هــوای دیگــری در 
ــر میشــود  ــر و کوچکت سرنهفته؛انســان  کوچکت
ــه   ــا ک ــد  و دریغ ــد و  می دان ــوز می بین ــا هن ام
نالــه و فریــادو دانســته و بینایــی اش البــه الی 
ــوای عصــر  ــز و بخــار ترام صــدای چکــش و فل

ــد گــم و محــو میشــود ... جدی
ارائــه  نســبتا همســان  نگاهــی  هــم  کامــو 
ــان  ــت طغی ــچ اس ــه هی ــرده ای ک ــی دهد؛ب م
بــرده  نظــام  بــه  »آری«و  خــود  میکند،بــه 
ــه  ــعف ب ــادی از ش ــه« میگوید.فری ــاز اش »ن س
قداســت طغیانــش و فریــادی از  خشــم  بــرای 
تقویــت و تمدیــد طغیانــش هدیــه میکنــد.

2_فریــاد  مقولــه ای اســت تناقــض گونــه 
ــت  ــت و ماهی ــروزه خاصی ــه ام paradoxical   ک
روان شناســانه اش در محــاق ســازوکارها  و 
تغییــر  اجتماعــی  نامتــوازن  پدیدارهــای 
ــت  ــه اســت.فریاد در ماهی ــدف یافت ــکل و ه ش
واکنشــی  مثابــه  بــه  اش  شــناختی  روان 
ــا  ــم ی ــا از خش ــه ی ــی ک ــردی_ عاطف ــت ف اس
و  صبــوری  آســتانه ی  از  فراتــر  هیجــاِن  از 
ــی  ــاده و عموم ــج  میشود)س ــرد منت ــل ف تحم
ــوان  ــاد میت ــه از فری ــت ک ــری اس ــن تعبی تری
ارائــه کــرد(.در معنــای اجتماعــی اش امــا 
ــنا  ــرر و آش ــاب مک ــگ و لع ــه رن ــر ب ــی اگ حت
پدیــدار مــی شــود، دالیــل مختلــف غیــر 
فــردی دارد و بــه ســوی نتایــج دیگــری ره 
ــاد دار  ــمگیِن فری ــرِد خش ــی ف ــی پوید،گوی م
حتــی اگــر بــه طریــق فــرادا هــم قصــد فریــاد 
کشــیدن درســر بپروراند،میدانــد و بایــد بدانــد 
کــه در جمــع بیشــتر شــنیده میشــود و در 
ــِی   ــه از چاووش ــش ب ــت بودن ــف جماع ــه ص ت
ــا  ــی ی ــاد جمع ــری فری ــت.به تعبی ــه ُفراداس ب
ــه  ــد ارزشــی اســت کــه ب طغیــان جمعــی ،مول
ــد  ــا بای ــد :»چیزه ــد بگوی ــو میخواه ــول کام ق
ــت و اراده  ــر خواس ــی ب ــند« متک ــه باش اینگون

ــی. ــاِی جمع ی م
3 -فریــاد گاهــی بازنمــوده ی امــر محــال اســت 
ــد..... ــر رس ــه نظ ــن ب ــه ممک ــه ای ک ــه گون ب

ناکازاکــی،  بمبــاران  کــودکان  مثال:فریــاد 
ــاد مردمــان بوســنی  هیروشــیما و حلبچــه ,فری
ــوی  ــر  س ــام.در دیگ ــگ ویتن ــهر و جن ،خرمش
مــرگ هــزاران هــزار  اســیر جنــگ هــای 
مختلــف جهانــی و بیــن دول  و ریــزش  بــرگ 

ــانی . ــود انس ــه  موج وار آنهم
جالــب توجــه تر،ســقوط بــرج هــای همــزاد در 
ســپتامبر2001 اســت کــه برخــی آن را چنیــن 
تعبیــر و توصیــف نمودنــد : بازنمــوده ی تخیل و 
تصــور چنــد عــکاس و فیلــم ســاز هالیــوودی بــا 
ــناریوهای  ــرای طــرح س ــون ب ــی پنتاگ هماهنگ
احتمالــی اشــکال مختلــف حمــالت تروریســتی 
وهمچنیــن بــرای ســرگرمی و توســعه ی  قدرت 
ــه  ــرای جایگزینــی بازنمــوده ب خالقیــت بشــر ب
جــای واقعیت،تولیــد فــرا فضــا و فــرا واقعیــت !

درک ایــن نظریــه تنهــا از رهگــذر دیــدن فیلــم 
هــای هــم رده و جایگزینــی توهــم در جایــگاه 
ــا مالکیــت  قــوه ی تخیــل عظیــم  واقعیــت و ی

و بیمارگــون مقــدور و ممکــن اســت!
قربانیــان   فریــاد  نمیدانیــم  کــه  اینجاســت 
صدهــا و صدهــا جنــگ ِ زاده ی مناقشــه ی 
پردازشــگران قــدرت را بــاور کنیــم یــا فریــادی 
از شــعف نثــار پردازشــگران ِتولیــد فضــای 
ــادگی   ــه س ــه ب ــم ک ــینمایی کنی ــی و س توهم
ــای  ــت ه ــی تام،واقعی ــا خالقیت ــه و ب و طمانین
بــزرگ تاریخــی مملــو از ســند را بــه لحظــه ای 
محــو میکنند،واقعیــت آشــکار فروپاشــی چنــان 
ــل  ــه ای تقلی ــه نظری ــی را ب ــای مهیب ــرج ه ب
ــر از  ــاده ت ــه س ــمایان چ ــا و ش ــد و م میدهن
ــم.... ــذر می کنی ــه ای گ ــه فاجع ــار هرگون کن

ــی  ــد آرامــش جمع ــرای تولی ــی ب ــاد گاه 4.فری
ــی. ــی الزام ــای انقالب اســت  و در پروســه ه

و   متفکرین،منتقدیــن  کــه  گونــه  بدیــن 
ــیه  ــت روس ــت و ماتریالیس ــون آنارشیس انقالبی
ــف  ــد :نچای ــوده ان ــرح و تفســیر نم ــرن 19ط ق
انجمــن  انقالبیــون  و  پیســارف  و  وباکونیــن 
هــر  در  کــه  بودنــد  معتقــد  روســیه  تبــر 
ترس،مومنــان  را  »شــکاکان  موفــق  انقــالب 
را فریب،ســتمدیدگان را ســتم رواســت،برای 
مانــده  دیگرانــی  دیگران!«اگــر  رســتگاری 

باشــند!
ســطحی  هــر  و  نقطــه  هــر  از  فریــاد  هــر 
پروســه ی  در  و  نامبــارک  اســت  اعتراضــی 
انقالبــی محدودگــر، هــر فریــاد  نشــانه ی 
روایــی مــردن اســت مــر فریــاد زننــده را!

طغیانــی  مســند  بــر  کــه  آنجــا  5_فریــاد 
دگرگــون تکیــه میزنــد و بــر خــود حقــی 

میکنــد. مطالبــه 
ســاد در تمــام دوره ی 27ســاله ی حبــس خود 
ــر علیــه  نظــام  ــادی را ب ــدان رویــای فری در زن
نادرســت خلقــت و در جهــت آموزشــی درســت 
ــا می نهــد  ــد و بن و زیســتنی اصیــل مــی پراکن
و ایــن تعبیــری ســادگونه اســت از  قلمــرو 
ــر  ــم و  ب ــور عال ــر نظــام ام ــان  ب ــاد و طغی فری

ــتن! خویش
ــزه  ــدام و آزادی غری ــروی انه ــر نی ــاد مبتک س
نفــرت  جمهــوری  گــذار  بنیــان  و  تــام  ی 
اســت،عادت جــذاب جنایــت و نابــود ســازی از 
آن اوســت.به نظــر او کســی کــه فریــاد نمیزنــد 
بــه  است،ســاد  نمیکند،بیمــار  طغیــان   و 
ــرض  ــزه معت ــده ی غری ــام بازدارن ــه نظ هرگون

ــت اس
6_ هنراعتــراض و قرن ها فریاد!

ی    Guernica مونک،نقــش  فریــاد  نقــش 
پیکاســو و صدهــا نقــش  مشــابه ،پاشــیدن 
رنــگ اســت بــر چهــره ی بیننــده ی خامــوش.

موســیقی اعتراض،ویکتــور خــارا.... آفریقــای 
ــیاه .... س

ادبیــات اعتــراض و نوشــته ای کــه بــه پنهانــی 
ــر  ــده انگاشــتن  انســان ب آشــکار »نادی

زمیــن« اعتــراض میکنــد.
ــه  ــه ای مطالب ــاد گون ــن منظر،فری ازی
و  ســاخت  در  عیــان  حقــوق  گــری 
ــت  ــی اس ــر بین ــدی و هن ــب هنرمن قال
ــش  ــه پی ــد و ب و خــود راه خــود میپوی

ــی رود. م
7-بدیهــی اســت هــر کســی از هــر 
منظــری بــه حقوقــی حــق میدهــد 
و آن را مــی کاود و مــی طلبــد و در 
ــه را  ــت نایافت ــع دس ــر واق ــر آن،ام غی

ــد. ــی طلب ــاد م در فری
فریــادی کــه گاه بــه ضجــه تقلیــل مــی 
ــه ســکوت  ــا ب ــه طغیــان ی یابــد و گاه ب

ــژواک می انجامــد ــه پ ــا ب ــزوا و ی و ان
آنچــه در ایــن میــان قابــل تامــل اســت 
ــر  ــری ام ــاع پذی ــت ارج نســبت و قابلی
ــف  ــاد و تعری ــی در فری ــر حقیق واقع/ام
مشــخصی از» انســان صاحــب حــق 

ــت. ــوب هاس ــار چ «در چه

با نگاهی به کتاب »از حق به شــهر 
تا شهرهای شورشی«

دیوید هاروی

فریاد هرمنیوتیک 
»ارجاع پذیری امر واقع در مفهوم فریاد«
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خبــر

نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات  استانی  مرحله 
آموزش و پرورش استان کرمانشاه، با مشارکت 
اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
پرورشی  کرمانشاه،معاون  استان  خیریه  امور 
و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
کرمانشاه با اعالم این خبر گفت: از روز بیست 
و نهم فروردین ماه به مدت ۵ روز ) ۲۹ و ۳۰ 
مرحله  اردیبهشت(،   ۱۲ و  و۶   ۵ و  فروردین 
استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز با حضور 
و  دختر  آموزان  دانش  از  نفر  از ۲۰۰۰  بیش 
فرهنگیان  و  دوم  و  اول  دوره  متوسطه  پسر 

بهشتی  تیزهوشان شهید  در محل دبیرستان 
برگزار خواهد شد. 

سید مجتبی موسوی افزود: این مسابقات در 
یازده  قالب  در  و  پژوهشی  و  آوایی  دو بخش 
عمومی،  حفظ  ترتیل،  قرائت،  شامل  رشته 
حفظ ویژه، اذان، مداحی، تفسیر، نهج البالغه، 
صحیفه سجادیه، انشای نماز و احکام به اجرا 

در آمده است.
به  مرحله  این  در  برتر  نفرات  داد:  ادامه  وی 

مسابقات کشوری راه خواهند یافت. 
مدرسه  مرحله  در  کرد:  تصریح  موسوی 
تعداد۸۰ هزار دانش آموز و در مرحله منطقه 
تعداد ۴۰ هزار دانش آموز در مسابقات شرکت 

کرده اند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمانشاه در پایان از مشارکت 
و حمایت اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف در 
برگزاری مطلوب این مسابقات تقدیر و تشکر 

کرد.

»افشین  حکمی  طی  کرمانشاه  استاندار 
کریمی« را به عنوان سرپرست معاونت توسعه 
مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه منصوب 

کرد.
هوشنگ بازوند در این حکم خطاب به کریمی 
تجربیات  و  تعهد  به  توجه  »با  است:  آورده 
به عنوان سرپرست معاونت  ارزنده جنابعالی، 
کرمانشاه  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 

منصوب می شوید.
در  موجود  انسانی  منابع  از  بهینه  استفاده 
به  و  ها  آن  کارایی  و  کیفی  ارتقاء  استان، 
پست  در  موثر  و  متعهد  نیروهای  کارگیری 

ارتقای  و  ساماندهی  اجرایی،  و  اداری  های 
برای  استان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
تحقق کامل دولت الکترونیک از اهم وظایفی 
و  قوانین  چارچوب  در  دارد  انتظار  که  است 
مقررات جاری و اسناد فرادستی و در راستای 
سیاست های تدبیر و امید بدان اهتمام نمایید.

پیشبرد  جهت  در  را  شما  افزون  روز  توفیق 
اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
معظم  مقام  فرامین  و  منویات  تحت  ایران 

رهبری از درگاه پروردگار متعال خواستارم.«
مسئولیت  حاتمی  هدایت  این  از  پیش 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
با  که  داشت  عهده  بر  را  استانداری  منابع 
طبق  یکدیگر  از  ها  حوزه  این  شدن  تفکیک 
دستورالعمل اجرایی وزارت کشور از این پس 
با حاتمی و حوزه مدیریت و  اقتصادی  حوزه 

منابع انسانی هم با کریمی خواهد بود.
مدیریت  توسعه  معاونت  جدید  سرپرست 
این  از  پیش  کرمانشاه  استانداری  منابع  و 

فرماندار اسالم آبادغرب بود.

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
در  جدیت  از  کرمانشاه  شهرداری  تاکسیرانی 
این  در  با مسافربرهای شخصی  برخورد  طرح 

شهر با همکاری پلیس راهور خبرداد. 
سجاد  ایسنا،  از  نقل  به  پراو  آوای  گزارش  به 
مسافربرهای  وجود  اینکه  بیان  با  سلیمانی 
شخصی در شهر کرمانشاه به یکی از معضالت 
جدی برای ناوگان حمل ونقل عمومی تبدیل 
شده، گفت: سازمان تاکسیرانی با تمام عوامل 
بازرسی در کنار پلیس راهور مرحله دیگری از 
اجرای طرح برخورد با خودروهای غیرمجاز و 
خاطی را که در عرصه نقل و انتقال و جابجایی 
مسافران درون شهری دخالت کرده و امنیت 
اینگونه سفرها را به زیرسئوال می برند، شروع 

کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: از آغاز سالجاری تاکنون 
در نتیجه اجرای این طرح بیش از ۵7 دستگاه 
خودرو غیرمجاز توقیف و اعمال قانون شده اند. 
مالکیت  و  محل  نبودن  مشخص  سلیمانی 
بودن  مبهم  و  اضافه  کرایه  اخذ  خودرو، 
صالحیت رانندگان شخصی را از جمله عواملی 
ناامنی برای  دانست که می تواند باعث ایجاد 

مسافران شود. 
کرد:  تأکید  کرمانشاه  تاکسیرانی  مدیرعامل 
ضمن  راهور  پلیس  همکاری  با  سازمان  این 
اعمال  و  غیرمجاز  رانندگان  این  با  برخورد 
را  غیرمجازی  و  غیرقانونی  تابلوهای  قانون، 
که خودروهای شخصی با سوء استفاده از آنها 
نیز  را  دارند  مشتری  اعتماد  جلب  در  سعی 

توقیف خواهد کرد.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
میلیارد و ۲۸۸  استان کرمانشاه گفت: هشت 
ازدواج  به   ۹7 سال  در  اعتبار  تومان  میلیون 
داده  اختصاص  کرمانشاهی  مددجو  جوانان 
میلیارد  یک  از  بیش  میزان  این  از  که  شده 
تومان از محل کمک های مردمی تامین شده 

است.
از سایت خبری  نقل  به  پراو  آوای  گزارش  به 
معاون  پور،  رحمتی  کیومرث  امداد،  کمیته 
حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
تحت  جوان   ۳7۸۰ از  بیش  گفت:  کرمانشاه 
حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه در سال 
زندگی  ازدواج  هزینه  کمک  دریافت  با   ۹7

مشترک خود را آغاز کرده اند.

رحمتی پور عنوان کرد: از این تعداد مددجوی 
بهره مند از کمک هزینه ازدواج حدود ۲۳۰۰ 
باقی  و  پسر  نفر   ۲7۸ و  هزار  نوعروس،  نفر 

بانوان با ازدواج مجدد بوده اند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان کرمانشاه تصریح کرد: هشت میلیارد و 
۲۸۸ میلیون تومان اعتبار در سال گذشته به 
ازدواج این جوانان نیازمند اختصاص داده شده 

است.
 ۱7۱ و  میلیارد  یک  از  بیش  کرد:  بیان  وی 
به  یافته  اختصاص  اعتبار  از  تومان  میلیون 
از محل کمک  ازدواج مددجویان کرمانشاهی 
و  صدقات  خیریه،  موسسات  و  مردمی  های 
کمک های حامیان نیکوکار تامین شده است.

برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن،عترت و نماز 
آموزش و پرورش استان کرمانشاه

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری 
کرمانشاه منصوب شد

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه:

برخورد با مسافربرهای شخصی غیرمجاز با جدیت انجام می شود

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد کرمانشاه اعالم کرد؛

اختصاص هشت میلیارد تومان اعتبار به ازدواج جوانان 
مددجو کرمانشاهی

ــهای  ــان بارش ــه در جری ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتاندار کرمانش اس
ســیل آســای فروردیــن مــاه اســتان مــردم هوشــمندانه عمــل 
کردنــد، گفــت: در واقــع ایــن مــردم بودنــد کــه ســیل را در 
ــراد  ــه اف ــیب ب ــن آس ــد و کمتری ــت کردن ــاه مدیری کرمانش

ــد. ــی وارد آم حقیق
ــط   ــر رواب ــد خب ــل از واح ــه نق ــراو ب ــزارش آوای پ ــه گ ب
عمومــي و امــور بیــن الملــل اســتانداري؛ مهنــدس هوشــنگ 
ــی  ــس و جمع ــمی ریی ــن هاش ــا محس ــت ب ــد در نشس بازون
ــس  ــری ریی ــی الوی ــران، مرتض ــهر ته ــورای ش ــای ش از اعض
ــران  ــده ته ــی نماین ــی اســتانها و محمــود صادق شــورای عال
در مجلــس شــورای اســالمی، افــزود: بــا وجــود بارشــهایی بــه 
میــزان یــک فصــل در کرمانشــاه پیشــگیری هــای خوبــی در 

ــت. اســتان صــورت گرف
ــه  ــه اطالعی ــردم و توجــه ب ــار داشــت: هوشــیاری م وی اظه
ــود.  ــذار ب ــیار اثرگ ــد بس ــام ش ــه انج ــی ک ــدام های ــا و اق ه
ــردن  ــزوگام ک ــا ای ــد و ب ــکار زدن ــه ابت ــردم خــود دســت ب م
ــود را در  ــنی خ ــی ش ــتفاده از گون ــا و اس ــازه ه ــوار مغ دی

ــد. ــن کردن ــیل ایم ــل س مقاب
مهنــدس بازونــد افــزود: حــدود ۴۶۸ روســتا در معرض ســیل 
ــئولیت  ــده و مس ــایی ش ــل شناس ــه از قب ــتند ک ــرار داش ق
ســتاد بحــران بــه عهــده دهیــاران گذاشــته شــد. حــدود ۳۱ 
ــود  ــتان وج ــوری در اس ــه عب ــر رودخان ــهر و ۱7۲ کیلومت ش
داشــت کــه پنــج هــزار و 7۰۰ واحــد مســکونی در حاشــیه آن 

قــرار داشــت کــه بــه همــه آنهــا اخطــار داده شــد.
ــه  وی گفــت: شــهرداری و شــورای شــهر کرمانشــاه در حادث
ــت  ــا جدی ــد و ب ــای کار بودن ــی پ ــو مطلوب ــه نح ــیل ب س
ــکاری  ــد هم ــه بای ــد ک ــز احســاس کردن ــردم نی ــا، م دولتیه

ــند. ــته باش ــدی داش ج
ــی  ــهرک کرناچ ــزود: در ش ــه اف ــاه در ادام ــتاندار کرمانش اس
ــه  ــی مواج ــا آب گرفتگ ــکونی ب ــد مس ــاه ۱۵۰ واح کرمانش
ــین و  ــدند و در هرس ــه ش ــل تخلی ــه از قب ــه البت ــدند ک ش
ــتا  ــیاب ۵۲ روس ــه گاماس ــان رودخان ــا طغی ــم ب ــتون ه بیس
زیــرآب رفــت کــه تخلیــه شــدند. در ایــن اقــدام هــا ارتــش 
و ســپاه خیلــی کمــک کردنــد و عــالوه بــر اســباب و اثاثیــه، 
ــت  ــه کار طاق ــد ک ــا کردن ــز جابج ــتاها را نی ــای روس دامه

ــود. ــایی ب فرس
وی بیــان داشــت: کار برجســته دیگــری کــه مــردم در ســیل 
انجــام دادنــد بــه میــدان آمــدن و آمــاده بــاش هیــات هــای 
ــوری از  ــس جمه ــاون اول ریی ــه مع ــود ک ــتان ب ورزشــی اس
ــه  ــه جانب ــی هم ــان از آمادگ ــن نش ــرد و ای ــد ک ــا بازدی آنه

ــود. مــردم در ایــن بحــران ب
ــم  ــرل و تنظی ــرای کنت ــرد: ب ــح ک ــد تصری ــدس بازون مهن
ســدهای اســتان از قبــل کمیتــه ای تشــکیل دادیــم و برخــی 
ــم کــه کار بســیار  روســتاهای پاییــن دســت را تخلیــه کردی

ــود. در مجمــوع ۱۵ تــا ۱۶ هــزار هکتــار از اراضــی  مهمــی ب
ــرآب  ــیرین زی ــاب و قصرش ــرپل ذه ــوزران، س ــال، ک چمچم
ــل  ــا 7۰۰ پ ــد و ۶۰۰ ت ــنگینی وارد ش ــارت س ــت و خس رف

نیــز از بیــن رفــت.
وی گفــت: در مجمــوع بــه زیرســاخت هــای اســتان بالــغ بــر 
یــک هــزار و ۵۶۰ میلیــارد تومــان خســارت وارد شــد و یــک 
نفــر نیــز تلفــات جانــی داشــتیم. ضمــن آنکــه ۳۹۰ مســجد 
بــرای اســکان ســیل زدگان آمــاده شــد و ۸۵۶ مدرســه و ۹۰ 
ســالن ورزشــی نیــز تجهیــز شــدند و ســه هــزار و ۶7۵ چــادر 

نصــب شــد.
اســتاندار کرمانشــاه همچنیــن افــزود: در ایــن ســیل نزدیــک 
بــه ۵7۰ راس دام تلــف شــدند و نزدیــک بــه ســه هــزار واحــد 
ــتان  ــود اس ــن وج ــا أی ــار آورد. ب ــه ب ــری ب ــی و تعمی تخریب
ــتانهای کوهدشــت،  ــتان و شهرس ــتان لرس ــه اس کرمانشــاه ب

نورآبــاد و پلدختــر کمــک رســانی کــرد.
ــه غــرب اســتان کرمانشــاه، کار  وی در ادامــه گفــت: در زلزل
ــه اتمــام رســیده  ســاخت ۲۸ هــزار و ۴۲۰ واحــد احداثــی ب
ــز تکمیــل شــده اســت. کار  ــی نی و ۶۵ هــزار واحــد تعمیرات
ــه اتمــام  ــاالی ۹7 درصــد ب ســاخت و ســاز در روســتاهای ب
رســیده و بازســازی در شــهر نیــز بــا رونــدی کــه وجــود دارد 

تــا پایــان ســال ۹۸ بــه پایــان مــی رســد.
اســتاندار کرمانشــاه در پایــان از حمایــت هــای شــورای 
ــهرداری  ــه ش ــک ب ــا کم ــه ب ــران در رابط ــهر ته ــالمی ش اس
ــهرداری  ــت: ش ــرد و گف ــر ک ــاه تقدی ــتان کرمانش ــای اس ه
تهــران در زلزلــه ســال ۹۶ شــهرهای ســرپل ذهــاب و 
ــز در  ــن نی ــام اربعی ــش داد و در ای ــی را پوش ــالث باباجان ث

ــود. ــتان ب ــر اس ــیرین یاریگ قصرش

اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
ــدن  ــمی ش ــا رس ــور ب ــت وزارت کش ــاه از موافق کرمانش

مرزهــای شوشــمی و ســومار خبــر داد.
بــه گــزارش آوای پــراو بــه نقــل از مهــر، محمــد ابراهیــم 
ــی رئیــس اداره  ــا کاظــم االقاب ــار در نشســت ب الهــی تب
ــراه وی در  ــأت هم ــراق و هی ــور ع ــرزی کش ــذرگاه م گ
ــراق در  ــئوالن ع ــع مس ــر از مواض ــن تقدی ــومار ضم س
حمایــت از کشــورمان در برابــر زیــاده خواهی هــای 
آمریــکا اظهــار داشــت: امیدواریــم همکاری هــای دو 
کشــور آنچنــان کــه ایــران در روزگار ســختی پشــتیبان 
عــراق بــوده ادامــه داشــته باشــد و گفتگوهــای طرفیــن 
ــومار  ــرز س ــود در م ــای موج ــائل و دغدغه ه ــع مس راف

باشــد.
را ورود کاالهــای  از دغدغه هــای طرفیــن  وی یکــی 
ــع  ــه رف ــک ب ــت: کم ــت و گف ــرز دانس ــاز از م غیرمج
دغدغه هــا از وظایــف طرفیــن در مبــادالت تجــاری 

ــت. اس
اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی  معــاون 

کرمانشــاه در ادامــه بــا اشــاره بــه موافقــت وزارت 
ــای شوشــمی و ســومار  ــا رســمی شــدن مرزه کشــور ب
تاکیــد کــرد: بــا تصویــب ایــن مصوبــه در هیــأت دولــت، 
تجهیــزات الزم بــرای ورود و خــروج کاال و مســافران در 
ایــن مرزهــا فراهــم خواهــد شــد و دغدغه هــای طرفیــن 

ــود. ــع می ش ــکالت رف ــی مش ــه برخ ــبت ب نس
کاظــم االقابــی رئیــس اداره گــذرگاه مــرزی عــراق نیــز 

ــدارش  ــدف از دی ــه ه ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس در ای
توســعه تجــاری بیــن دو کشــور اســت، اظهــار داشــت: 
ــرده  ــتقبال ک ــی اس ــوالت ایران ــواره از محص ــراق هم ع
ــا مســئولیتی بیــن طرفیــن  چــرا کــه رابطــه عمیــق و ب

ــرار اســت. برق
ــفر  ــران در س ــود در ته ــور خ ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
نخســت وزیــر عــراق بــه ایــران در هفتــه گذشــته تصریح 
کــرد: در ایــن ســفر جلســاتی را نماینــده وزارت کشــور 
ــر رفــع دغدغه هــا در  داشــتیم کــه طــی آن دو طــرف ب

ــد داشــتند. ــرزی تاکی ــادالت م تب
االقابــی همچنیــن رســمی شــدن مــرز ســومار در آینــده 
نزدیــک را رافــع مشــکالت و دغدغه هــای عــراق عنــوان 
کــرد و افــزود: عــراق خواهــان توســعه روابــط ۲۰ 

ــران اســت. ــا ای ــارد دالری خــود ب میلی
ــرزی  ــای م ــه ه ــئوالن بازاچ ــه مس ــنهاد داد ک وی پیش
و  مســائل  نشســتی  در  عــراق  مندلــی  و  ســومار 
ــه  ــته و ب ــو گذاش ــه گفتگ ــث را ب ــورد بح ــات م موضوع

نتیجــه و تصمیــم واحــدی در مــورد آن برســند.
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مردم سیل کرمانشاه را مدیریت کردند
استاندارکرمانشاه: 

پارســال ۲۰۸ عنــوان »کتــاب« چــاپ شــد ولــی 
امســال اگــر فکــری از ســوی مســئولین مربوطــه 
ــد. ــر می افت ــه خط ــر ب ــاب و نش ــات کت ــود، حی نش

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه؛ دکتــر پریســا 
ادره کل  محمــدی معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه بــه 
افزایــش ســه برابــری قیمــت کاغــذ در پارســال 
اشــاره کــرد و گفــت: اگــر فکــری از ســوی مســئولین 
مربوطــه نشــود، حیــات کتــاب و نشــر بــه خطــر 

. فتــد می ا

اوبــا اشــاره بــه وجــود 7۰ چاپخانــه در ســطح اســتان 
ــاپ  ــت چ ــات صنع ــفانه حی ــزود: متاس ــاه اف کرمانش
ــی  ــه گران ــکالتی از جمل ــه مش ــه ب ــا توج ــاب ب و کت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــرض تهدی ــذ در مع کاغ
معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی ادره کل فرهنــگ و 
ــه  ــش س ــه افزای ــاه ب ــتان کرمانش ــالمی اس ــاد اس ارش
برابــری قیمــت کاغــذ در پارســال  اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن امــر موجــب شــد هزینه هــای چــاپ هــم 

ــاال رود. ــام آوری ب ــکل سرس ــه ش ب
محمــدی ادامــه داد: همچنیــن قیمــت فیلــم و زینــک 
یافتــه کــه  افزایــش  هــم بــه طــور بی ســابقه ای 
ــتان  ــای اس ــکالت چاپخانه ه ــر مش ــم ب ــر ه ــن ام ای

ــت. ــزوده اس ــاه اف کرمانش
ــرض  ــاه در مع ــر کرمانش ــا و نش ــزود: چاپخانه ه او اف
حــال  بــه  فکــری  اگــر  و  اســت  جــدی  خطــر 
ــه  ــدی متوج ــیب ج ــا آس ــود، قطع ــذ نش ــت کاغ قیم

اســتان خواهــد شــد. ایــن  چاپخانه هــای 
معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی ادره کل فرهنــگ و 
ــی و  ــت: دانای ــاه گف ــتان کرمانش ــالمی اس ــاد اس ارش
آگاهــی جامعــه هزینــه دارد و در حقیقــت هزینه هــا و 
ــاب می شــود نوعــی  ــرای چــاپ کت ــه ب ــی ک کمک های

ــی  ــش آگاه ــدت در راه افزای ــد م ــرمایه گذاری بلن س
ــم را  ــن مه ــد ای ــت بای ــه اســت و دول ــی جامع و دانای

ــته باشــد. مدنظــر داش
ــی در  ــه حمایت ــت یاران ــر دول ــه داد: اگ محمــدی ادام
ایــن زمینــه در نظــر نگیــرد، بــا توجــه بــه مشــکالتی 
ــت  ــد، قیم ــد ش ــاد خواه ــوزه نشــر ایج ــرای ح ــه ب ک
ــدرت  ــته و ق ــمگیری داش ــش چش ــز افزای ــاب نی کت

ــد. ــن می آی ــردم پایی ــد م خری
او افــزود: اگــر بخواهیــم جامعــه کتــاب خــوان داشــته 
ــم  ــه داری ــن نگ ــاب را پایی ــت کت ــد قیم ــیم بای باش
ــی  ــچ کمک ــوزه از هی ــن ح ــد در ای ــئولین نبای و مس

ــد. ــغ کنن دری
معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی ادره کل فرهنــگ و 
ــه از رشــد  ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه در ادام
۱۰درصــدی چــاپ کتــاب در پارســال خبــر داد و 
گفــت: ســال گذشــته ۲۰۸ عنــوان کتــاب در اســتان 

ــید. ــاپ رس ــه چ ــاه ب کرمانش
او افــزود: ایــن تعــداد عنــوان کتــاب در تیــراژ بیــش 
از ۱۵۵هــزار نســخه بــه چــاپ رســیده و عمــده 
و  شــعر  و  ادبیــات  پیرامــون  آنهــا  موضوع هــای 

ــت. ــتان اس داس

افزایش ٣ برابری قیمت »کاغذ« صنعت چاپ را تهدید می کند

معاون استاندار کرمانشاه اعالم کرد:

موافقت وزارت کشور با رسمی شدن مرزهای شوشمی و سومار


