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جابه جایی زوار اربعین با 2۰۰ دستگاه اتوبوس 
در کرمانشاه

افتتاح نیروگاه خورشیدی در شرکت آبفای
 استان کرمانشاه

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
ــت: زوار  ــاه گف ــتان کرمانش ــاده ای اس ج
اربعیــن بــا ۲۰۰ دســتگاه اتوبــوس در 

ایــن اســتان جابه جــا مــی شــوند.

نیروگاه خورشــیدی )ســامانه فتــو ولتائیک( 
ســاختمان اداری شــرکت آب و فاضــاب 
ــد 16  ــوان تولی ــا ت ــاه ب ــتان کرمانش اس
کیلــووات بــرق AC   و صــرف هزینــه ای 
ــون  ــارد و 5۰۰ میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب بال

ریــال افتتــاح شــد.
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  آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری کرمانشاه 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی احیا، بازسازی، خرید ونصب 
اساس  بر   2۰98۰۰5233۰۰۰۰36 مناقصه  به شماره  را  راهنمای مسیر(  تابلوهای 
فهرست بهاء تجمیعی و فهرست واحد پایه، رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 98 واز 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
مناقصه  را جهت شرکت در  الکترونیکی  امضای  و دریافت گواهی  در سایت مذکور 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه یک شنبه 98/6/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 98/6/3۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98/7/9

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/7/1۰
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس کرمانشاه- پایین تر از سه راه 22 بهمن – کوی 

روبروی سازمان عتبات عالیات: شماره تلفن 8229968- 0833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 

021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193767

سعید طلوعی- شهرداری کرمانشاه

نمابر:   37224447-9 تلفن:  کرمانشاه   شهرداری  غدیر،  کرمانشاه،میدان  آدرس: 
37222292

WWW.kermanshahcity.ir   6716741477 :کدپستی

فریاد ملی ماهیادداشت سردبیر
چاپ مجموعه شعر زنان ایران عبداهلل سلیمانی

ــه  ــاپ مجموع ــر چ ــماره خب ــن ش در ای
شــعر زنــان ایــران را بنــا بــه اهمیتــی که 
ــه زودی  ــوان یادداشــت ســردبیر انتخــاب کــردم. ب ــه عن دارد ب
جلــد اول کتــاب مجموعــه شــعر زنــان ایــران بــا عنــوان »فریــاد 
ملــی مــاه« بــا انتخــاب خانم نرگــس دوســت منتشرشــود 
ــاعر زن  ــعاری از 5۰ ش ــاه اش ــی م ــاد مل ــعر فری ــه ش مجموع
ــود  ــروع می ش ــزاد ش ــروغ فرخ ــعر ف ــا ش ــه ب ــده ک انتخــاب ش
به طورکلــی شــعر ایــن زنــان شــاعر هویــت شــاعرانه را هــر کدام 
در خــود دارا و متکــی بــه شــعر خــود می باشــند. اگرچــه زنــان 
شــاعر موفــق دیگــری نیــز در ایــن راســتا هســتند کــه اشــعار 
ــد دوم و ســوم منتشــر  گــردد، و  ــرار اســت در جل ــز ق ــان نی آن
ایــن مجموعــه فــارغ از هرگونــه تفکیــک جنســیتی، و عــاری از 
هــر نــوع گمــان متشــنج اســت، و تفکــر جداســازی جنســیتی 
ــی و  ــه معرف ــد و بیشــتر ب ــی شــعر رد می کن را در فضــای اصل
ــه بیوگرافــی  ــان شــاعر موفــق معاصــر و ب ــار زن جمــع آوری آث
ــود  آنهــا پرداختــه اســت و جــای ایــن مجموعــه  در دهــه ی ن
ــان شــاعر  ــار زن ــی اســت ، اگرچــه در دهه هــای قبــل از آث خال
ــر  ــاز نش ــا ب ــت، ام ــده اس ــاپ ش ــعر چ ــز ش ــران نی ــر ای معاص
ــعر  ــوب ش ــات خ ــود از اتفاق ــه ی ن ــران در ده ــان ای ــعر زن ش
ایــران اســت و تــک تــک زنــان شــاعری کــه در ایــن مجموعــه 
آثارشــان آمــده کارشــان قابــل دفــاع اســت و دیگــر زنــان شــاعر 
موفقــی کــه اســم  و اشعارشــان در ایــن مجموعــه نیســت امیــد 

ــد دوم و ســوم نیــز  منتشــر گــردد.  کــه شعرشــان در جل
ــز  ــیار دارای حائ ــه  بس ــم ک ــه ی مه ــاب نکت ــف کت  ازنظرمول
ــه رو  ــا شــعر و شــاعر روب ــن اســت کــه ب اهمیــت می باشــد، ای
ــم اســت  ــه مه ــاعران آنچــه ک ــس در انتخــاب ش هســتیم«! پ
ــس  ــم نرگ ــز دیگری.خان ــه چی ــد و ن ــی باش ــعر م ــعریت ش ش
ــومی  ــد دوم و س ــاب جل ــن کت ــد ای ــادآوری کرده ان ــت ی دوس

ــم دارد. ه
در پایان برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

موافقت وزیر ورزش با حضور 
بانوان در استادیوم ها

3 همین صفحه

شهرداری کرمانشاه
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نقــل  و  و حمــل  راهــداری  مدیــرکل 
ــت: زوار  ــاه گف ــتان کرمانش ــاده ای اس ج
اربعیــن بــا ۲۰۰ دســتگاه اتوبــوس در این 

ــوند. ــی ش ــا م ــتان جابه ج اس
ــات  ــاره آخریــن مصوب فریبــرز کرمــی درب
جلســه کمیتــه حمــل و نقــل و ســوخت 
ســتاد اربعین حســینی و اقدامات دســتگاه 
هــای عضــو اظهــار داشــت: ســازمان 
ــات  ــر تصمیم ــاه براب ــرانی کرمانش اتوبوس
ســتاد اربعیــن اســتان اقــدام الزم را بــرای 
معرفــی نــاوگان اتوبوســی مســتقر در مــرز 
خســروی بــه منظــور جابه جایــی زوار 

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ــن ب اربعی
وی بــا بیــان اینکــه ۲۰۰ دســتگاه اتوبوس 
ــن  ــه زوار اربعی ــانی ب ــات رس ــرای خدم ب
تــدارک دیــده شــده اســت، افــزود: اســتان 
کرمانشــاه بــه عنــوان پــس کرانــه تعریــف 
ــات  ــا امکان ــن ب ــتان معی ــده و ۱۱ اس ش
خــود در اســتان مــا مســتقر مــی شــوند.

نقــل  و  حمــل  راهــداری   مدیــرکل 
گفــت:  کرمانشــاه  اســتان  جــاده ای 
ــش  ــی بخ ــای صنف ــکل ه ــن تش همچنی

مســافر نســبت بــه تعییــن نــرخ جابجایــی 
مســافر در ایــام اجــرای طــرح بــه مرزهای 
چهارگانــه و بالعکــس اقــدام خواهنــد کرد 
ــم  ــت و نه ــا بیس ــارم ت ــت و چه و از بیس

مهــر مــاه از مــرز خســروی بــه شهرســتان 
هــای پــس کرانــه بــا لحــاظ جبــران نــرخ 

ــود. ــی ش ــدام م ــت اق ــت و برگش رف

ــن مســئول خاطرنشــان کــرد: شــرکت  ای
ــم  ــی ه ــای نفت ــرآورده ه ــی پخــش ف مل
اقــدام الزم را جهــت راه انــدازی و اســتقرار 
جایــگاه هــای ســیار ســوخت اســتان 

شــامل نصــب یــک دســتگاه جایگاه ســیار 
گازوئیــل در پایانــه مســافربری شــهید 
کاویانــی، نصــب دو دســتگاه جایگاه ســیار 
بنزیــن و گازوئیــل در مســیر برگشــت 
ســرپل ذهــاب بــه اســام آبــاد غــرب و  دو 
دســتگاه جایــگاه ســیار بنزیــن و گازوئیــل 
در پایانــه مــرزی خســروی بــه عمــل   

ــی آورد. م
کرمــی همچنیــن از پیگیــری هــای الزم 
ــش اســتقرار  دســتگاه  در خصــوص افزای
هــای  پایانــه  در  بانــک  عابــر  هــای 
مســافربری شــهید کاویانــی و راه کربــا از 

ــر داد. ــط خب ــادی ذیرب ــق مب طری
وی عنــوان کــرد: ادارات و ارگان هــای 
ــوخت  ــل و س ــل و نق ــه حم ــو کمیت عض
ســتاد اربعیــن حســینی  نســبت بــه 
و  نــاوگان  لیســت  معرفــی  و  اعــام 
راننــدگان تحــت پوشــش اقــدام خواهنــد 

کرد./مهــر

لگــوی رویــداد بیــن المللــی گردشــگری 
ــی از  ــا حضــور جمع ــاه ۲۰۲۰ ب کرمانش

مســئولین اســتانی، رونمایــی شــد.
میــراث  مدیــرکل  قــادری  امیــد 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــی  ــم اندیش ــت ه ــاه در نشس درکرمانش
و  اســتان  گردشــگری  فعالیــن  بــا 
ــاه  ــداد کرمانش ــوی روی ــی از لگ رونمای
منظــور  بــه  اینکــه  بابیــان   ۲۰۲۰
ــا پیــش  ــن لگــو از مــدت ه طراحــی ای
ــک  ــدان گرافی ــان هنرمن ــی می فراخوان
اســتان داده شــد، عنــوان کــرد: پــس از 
فراخــوان تعــداد زیــادی طــرح بــه اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان رســید کــه 
ــری  ــره گی ــی و به ــا بررس ــت ب در نهای
ــن لگــو انتخــاب  از نظــر کارشناســان ای

ــد. ش
ــرد: ممکــن اســت برخــی  ــد ک وی تاکی
ــرح  ــه ط ــبت ب ــران نس ــب نظ از صاح
ایــن لگــو انتقاداتــی داشــته باشــند 
کــه مــا همــه ایــن انتقــادات و نظریــات 
نهایــت  و در  بررســی مــی کنیــم  را 

ــو  ــی را در لگ ــاز اصاحات ــورت نی درص
ــت. ــم داش خواهی

اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
رونمایــی از ایــن لگــو را نقطــه شــروعی 
 ۲۰۲۰ کرمانشــاه  تبلیغــات  بــرای 
ــن  ــی از ای ــا رونمای ــت: ب ــت و گف دانس
ــداد  ــرای روی ــود را ب ــات خ ــو تبلیغ لگ
بیــن المللــی کرمانشــاه ۲۰۲۰ آغــاز 

ــم. ــی کنی م
بــه گفتــه ایــن مســئول در حــال حاضــر 

تمــام مقدمــات الزم بــرای برگــزاری 
کرمانشــاه ۲۰۲۰ در اســتان درحــال 

ــت. ــام اس انج
وی در ادامــه بااشــاره بــه اینکــه در 
یــک ســال اخیــر گردشــگری کرمانشــاه 
رونــدی رو بــه رشــد را طــی کــرده، 
مشــکاتی  و  موانــع  البتــه  گفــت: 
نیــز پیــش روی توســعه گردشــگری 
کرمانشــاه در دو بخــش اســتانی و ملــی 
داریــم کــه بــرای رفــع آن تــاش هایــی 

ــت. ــام اس ــال انج درح
ــان اینکــه مســئوالن ارشــد  ــادری بابی ق
اســتان مقولــه گردشــگری را بــه عنــوان 
یکــی از اولویــت هــای اول اســتان مــورد 
ــار  ــد، اظه ــرار داده ان ــدی ق ــه ج توج
ــه  کــرد: توجهــی کــه درحــال حاضــر ب
موضــوع گردشــگری در اســتان مــی 
شــود، تاکنــون بــی ســابقه بــوده اســت.

اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــا در  ــن توجــه باعــث شــده ت ــزود: ای اف
ــا، توســعه  ــل زیرســاخت ه بحــث تکمی
در  تســهیل  گردشــگری،  تاسیســات 
ــای  ــزاری رویداده ــا، برگ صــدور مجوزه
ــام  ــات جــدی انج گردشــگری و... اقدام

ــرد. گی
ــام  ــودن ای ــک ب ــه نزدی ــه ب وی در ادام
اربعیــن و لــزوم اســتفاده از ایــن ظرفیت 
بــرای معرفــی جاذبــه هــای گردشــگری 
اســتان تاکیــد کــرد و گفــت: در تاشــیم 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــداد اربعی ــا از روی ت
رویــداد گردشــگری مذهبــی بهــره الزم 

ــرای اســتان ببریم./ایســنا را ب

جابه جایی زوار اربعین با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه
خبـرمدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد: خبـر

معاون امداد و نجات هالل احمر کرمانشاه:
اردوگاه اسکان اضطراری با 

ظرفیت 15 هزار نفر برپا می شود
احمر  هال  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
هزار  دو  آماده باش  از  کرمانشاه  استان 
نیروی هال احمر برای اربعین امسال خبر 
داد و گفت: دو اردوگاه اسکان اضطراری نیز 

با ظرفیت ۱5 هزار نفر برپا می شود.
برنامه ریزی هایی  به  اشاره  با  شفیعی  عادل 
در  اربعین  زوار  از  استقبال  برای  که 
کرمانشاه انجام شده، اظهار کرد: طرح ویژه 
 3۰ تا   ۱3 از  احمر  هال  جمعیت  اربعین 
از  مقدماتی  اقدامات  اما  می شود،  اجرا  مهر 

هم اکنون آغاز شده است.
برنامه ریزی های  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
انجام شده در ایام اربعین ۲۱ پایگاه ثابت و 
موقت هال احمر در نقاط مختلف استان در 
آماده باش هستند، همه تجهیزات و امکانات 
برای آنها فراهم خواهد بود و خدماتی مانند 
اسکان  جاده ای،  حوادث  نجات  و  امداد 

اضطراری و... را ارائه می دهند.
احمر  هال  نجات  جمعیت  و  امداد  معاون 
قرارگاه  وجود  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان 
هال احمر در مرز خسروی، یادآور شد: ۱5 
تیم عملیاتی پنج نفره به همراه ۱5 دستگاه 
آمبوالنس در این قرارگاه مستقر می شوند.

شفیعی از استقرار یک فروند بالگرد در این 
در  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  مرزی  قرارگاه 
عملیاتی  تیم  دو  نیز  خسروی  پایانه  داخل 

خانم ها و آقایان در آماده باش هستند.

»توانا«  عملیاتی  تیم  کرد:  خاطرنشان  وی 
مستقر  قصرشیرین  خود  در  نیز  خواهران 

خواهد شد.
احمر  هال  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
دستگاه   ۱۰ اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استان 
است،  آماده  ایام  این  برای  نیز  موتورالنس 
فوری  درمانهای  برای  موتورالنس ها  گفت: 
تردد  امکان  خودرو  ازدحام  دلیل  به  که 

آمبوالنس وجود ندارد پای کار هستند.
اتوبوس  دستگاه  یک  مسئول،  این  گفته  به 
نیز  درمانی  کامل  تیم  همراه  به  آمبوالنس 

آماده خدمت رسانی به زوار خواهد بود.
کشور  در  خدمات  ارائه  اینکه  بیان  با  وی 
احمر  نجات هال  و  امداد  به سازمان  عراق 
صورت  در  کرد:  تاکید  شده،  واگذار  کشور 
خواهیم  مشارکت  نیز  زمینه  این  در  نیاز 

داشت.
ارتباطی  خودرو  دستگاه  دو  افزود:  شفیعی 
زیرساخت های  کردن  فراهم  برای  نیز 
آماده  ایام  این  در  تصویری  و  مخابراتی 

می شود.
اسکان  اردوگاه  دو  برپایی  از  همچنین  وی 
یک  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  هم  اضطراری 
اردوگاه با ظرفیت ۱۰ هزار نفر در خسروی 
در  نفر  هزار  پنج  ظرفیت  با  اردوگاه  یک  و 

داشت. خواهیم  قصرشیرین 
احمر  هال  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
استان کرمانشاه با بیان اینکه زیرساخت های 
است،  شدن  فراهم  حال  در  اردوگاه ها  این 
افزود: این اردوگاه ها ۱۰ روز قبل از اربعین 

آماده خواهد بود.
به گفته شفیعی، در ایام اربعین در مجموع 
هال  عملیاتی جمعیت  نیروی  نفر  هزار  دو 

کار هستند./ایسنا پای  احمر 

با حکم مدیرکل دفتر مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل وزارت نیرو:

انتصاب مجری پدافند غیرعامل 
شرکت برق منطقه ای غرب به عنوان 

رئیس شورای هماهنگی مدیران 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
صنعت آب و برق استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
غرب، »میثم جعفر زاده« مدیرکل دفتر مدیریت 
با صدور  نیرو  وزارت  غیرعامل  پدافند  و  بحران 
حکمی »فرزاد حبیبی« مجری پدافند غیرعامل 
شرکت برق منطقه ای غرب را به عنوان رئیس 
بحران  مدیریت  مدیران  هماهنگی  شورای 
استان  برق  و  آب  صنعت  غیرعامل  پدافند  و 

کرمانشاه منصوب کرد.

پایش تصویری نوار مرزی خسروی 
توسط پهپادهای ارتش

 آماده باش ناوگان ترابری برای 
کمک به زائران اربعین

از  بهره گیری  با  ارتش:  غرب  قرارگاه  فرمانده 
اسامی  جمهوری  ارتش  نیروی  پهپاد  تعدادی 
مسیر  زوار اربعین حسینی از لحاظ امنیتی رصد 

می شود.
توسط  خسروی  مرزی  نوار  تصویری  پایش 
برای  ترابری  ناوگان  آماده باش  ارتش/  پهپادهای 

کمک به زائران اربعین
فارس، امیرفرهاد آریانفر از آمادگی زیرساخت های 
به  بیشتر  هر چه  منظور خدمات رسانی  به  الزم 
زائران اربعین حسینی در مرز خسروی از سوی 

ارتش خبر داد.
فرمانده قرارگاه غرب ارتش در خصوص احداث 
در  پارکینگ  احداث  بحث  در  گفت:  پارکینگ، 
با  هکتار  قصرشیرین 6۰  محل شهرک صنعتی 

ظرفیت ۲۰ هزار خودرو آماده شده است.
برقراری  برای  نیروها  تقویت  و  افزایش  از  وی 
امنیت در این مرز خبر داد و افزود: پایش تصویر 
مسیر تردد زوار در مرز خسروی توسط نیروهای 

مستقر در منطقه انجام می شود.
طریق  از  زوار  تردد  مسیر های  رصد  به  آریانفر 
کرد:  بیان  و  اشاره  مرزها  آن سوی  در  پهپاد ها 
ارتش  نیروی  پهپادها  تعدادی  از  بهره گیری  با 
جمهوری اسامی مسیر  زوار از لحاظ امنیتی و 

رصد می شود.
وی تاکید کرد: تمامی گشت های هوایی و پایش 
تصویری نوار مرزی و مسیر پیاده روی زائران در 

راستای افزایش احساس امنیت زوار است.
فرمانده قرارگاه غرب ارتش با اشاره به جانمایی 
محل احداث بیمارستان صحرایی در این منطقه، 
مستقر  مرز  در  نیز  هوانیروز  اورژانس  داد:  ادامه 

می شود.
وی به خدمات رسانی ناوگان ترابری ارتش برای 
خدمت به زوار اشاره کرد و افزود: برای تسریع در 
امور حمل و نقل زائران ناوگان ترابری در اختیار 
زوار است تا بخشی از مسیر را خدمات رسانی کند.

به  راستای خدمات رسانی  آمادگی در  به  آریانفر 
35 تا 6۰ هزار نفر در روز خبر داد و گفت: تامین 
و  زوار  برای  شام  و  نهار  صبحانه،  وعده  سه  هر 

همچنین میان وعده پیش بینی شده است.

افتتاح فاز اول سیستم پایش 
منابع آب استان گامی جدی 

برای مدیریت بهنگام منابع آب و 
پیشگیری از حوادث احتمالی است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه 
ــز  ــدازی مرک ــد و راه ان ــاه : در بازدی ای کرمانش
ــا  ــه ب ــتان ک ــع آب اس ــت مناب ــش و مدیری پای
ــعه,  ــرح و توس ــاون ط ــل, مع ــور مدیرعام حض
ــی از  ــرداری و جمع ــره ب ــت و به ــاون حفاظ مع
مدیــران و روســای گــروه هــای مرتبــط برگــزار 
ــه  ــز را نقط ــن مرک ــاح ای ــی افتت ــد, درویش ش
عطفــی در پاســخگویی بــه انتظــارات اطاعاتــی 
از  و پیشــگیری  منابــع آب  بــرای مدیریــت 
بحــران هــای مرتبــط بــا آن در اســتان دانســت 
و خاطرنشــان ســاخت مرکــز پایــش داده هــای 
منابــع آب اســتان بایــد بتوانــد بــه عنــوان 
محلــی بــرای تجمــع داده هــای منابــع آب, 
همــه تصمیمــات و برنامــه هــای جــاری و آتــی 
و دورنمــای وظایــف نظارتــی و مشــورتی شــرکت 

ــد...    ــش ده ــتان را پوش ــش آب اس در بخ
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح و شــروع بــه کار مرکــز 
رصــد داده های منابــع آب در شــرکت آب منطقه 
ای آن را یــک کار تیمــی مهــم و بــزرگ  دانســت 
و خاطرنشــان ســاخت بــرای تکمیــل اطاعــات و 
داده هــای مــورد نیــاز ایــن سیســتم بایــد همــه 
واحــد هــا تــاش خــود را بــه طــور ویــژه بــه کار 
بگیرنــد. درویشــی پایــش مســتمر داده هــا بــرای 
تصمیــم گیــری هــای بهنــگام و تبدیــل داده هــا 
بــه اطاعــات مــورد نیــاز بــرای برنامه ریزی هــای 
ــزوم  ــر ل ــد و ب ــدی خوان ــیار ج ــی را بس مدیریت
ــتم  ــن سیس ــاز ای ــورد نی ــای م ــل داده ه تکمی
تاکیــد نمــود. در ایــن بازدیــد شــیخی فــر مدیــر 
دفتــر فناوری اطاعــات و توســعه مدیریت ضمن 
ارائــه توضیحــات در خصــوص فعالیت هــای انجام 
شــده بــرای ایجــاد زیرســاخت های فعلــی مرکــز 
ــه  دیســپاچینگ شــرکت, ضــرورت دسترســی ب
داده هــای دقیــق بــرای دســتیابی بــه آرمانهــای 
مدیریــت یکپارچــه منابــع آب را اجتنــاب ناپذیــر 
خوانــد و اظهــار داشــت رصــد  داده هــای منابــع 
ــرای  ــردی ب ــم و کارب ــیار مه ــیوه ای بس آب, ش
تصمیــم گیــری هــای بعــدی در مدیریــت منابــع 

آب اســت.

رونمایی از لگوی رویداد بین المللی"کرمانشاه ۲۰۲۰"

رونوشت آگهی حصر وراثت

شماره: 98۰9988956۱۰۰۱6۰
دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره 33۱9547۰6۲  یزدان چهری  آقای 
به کاسه 98۰9988956۱۰۰۱6۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداکرم چهری بشناسنامه 638در تاریخ 
87/۲/۲6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- حوری جان نوری، ش ش: ۱۱۲۲7 -نسبت با متوفی:همسر

۲- یزدان چهری، ش ش:۱۱99- نسبت با متوفی:پسر
3- حسین چهری ، ش ش:۱۰-  نسبت با متوفی:پسر

4-مهدی چهری، ش ش: 39- نسبت با متوفی:پسر
5- صدیقه چهری، ش ش: ۱۰83- نسبت با متوفی:دختر

6- ثریا چهری، ش ش: ۱۰84- نسبت با متوفی:دختر
7- شهناز چهری، ش ش: ۱998- نسبت با متوفی:دختر
8-فرحناز چهری، ش ش: ۱۲88- نسبت با متوفی:دختر
9-خدیجه چهری، ش ش: ۱6۲- نسبت با متوفی:دختر

آگهی می  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف بیستون

رونوشت آگهی حصر وراثت

شماره: 98۰9988956۱۰۰۱6۲
کاسه  به  دادخواست  بشرح   6۱3 شماره  شناسنامه  دارای  آزادی  رضا  آقای 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  98۰9988956۱۰۰۱6۲از 
تاریخ  در   ۲38 بشناسنامه  آزادی  یداله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
۱398/4/۱3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- رضا آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 6۱3 نسبت با متوفی: پسر متوفی
۲- مریم آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفی: دخترمتوفی

3- آذر آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 555 نسبت با متوفی: دختر متوفی
4- بهجت آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 49۱ نسبت با متوفی: دختر متوفی
5- مینو آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 739 نسبت با متوفی: دختر متوفی

6- سلطان آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 49۰نسبت با متوفی: دختر متوفی
7- شورانگیز آزادی فرزند یداله به شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفی: دختر متوفی

8- آغا سلطان شیرزادی بلوردی فرزند خان بابا به شماره شناسنامه 3۲9 نسبت با 
متوفی: همسر متوفی

می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف بیستون

رونوشت آگهی حصر وراثت

شماره: ۱/345/97
آقای رحیم مصطفی خانی دارای شناسنامه شماره 7 بشرح دادخواست به کاسه 
345/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ ۱38۱/۱۱/۱  بشناسنامه ۲ در  که شادروان حاتم مصطفی خانی 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- رحیم مصطفی خانی فرزند حاتم به ش ملی: 334۱55۰۰6۲ )فرزند متوفی(
۲- پروانه مصطفی خانی فرزند حاتم به ش ملی: 3379633534 )فرزند متوفی(
3- افسانه مصطفی خانی فرزند حاتم به ش ملی: 337963354۲ )فرزند متوفی(

)فرزند   33796386۰9 ملی:  ش  به  حاتم  فرزند  خانی  مصطفی  پرور  گل   -4
متوفی(

5- شهین مصطفی خانی فرزند حاتم به ش ملی: 334۰855۰48 )فرزند متوفی(
6- زهرا مصطفی خانی فرزند حاتم به ش ملی: 334۱7369۲۱ )فرزند متوفی(

7- عزت اهرسب فرزند منصور به ش ملی: 3354859۱۰3 )همسر متوفی(
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف کوزران- نصرتی

رونوشت آگهی حصر وراثت

شماره: 344/97
دادخواست  بشرح   57 شماره  شناسنامه  دارای  خانی  مصطفی  جهان  گل  خانم 
به کاسه 344/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   ۱ بشناسنامه  خانی  مصطفی  مرادخان  شادروان  که  داده  توضیح 
۱333/۱۲/۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- قمر بلوتک فرزند حسین به ش ملی: 334۰854۱65 )همسر متوفی(

۲- پاشا پدرام فرزند مراد به ش ملی: 334۰854۱۲۲ )فرزند متوفی(
)فرزند   334۱48۲369 ملی:  ش  به  مراد  فرزند  خانی  مصطفی  پدرام  بانو   -3

متوفی(
4- صنم مصطفی خانی فرزند مراد به ش ملی: 334۱49۰۱67 )فرزند متوفی(
5- حاتم مصطفی خانی فرزند مراد به ش ملی: 334۱494۰49 )فرزند متوفی(

6- مرجان مصطفی خانی فرزند مراد به ش ملی: 334۰8545۱3 )فرزند متوفی(
7- گل جهان مصطفی خانی فرزند مراد به ش ملی: 334۰8545۲۱ )فرزندمتوفی(

می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف کوزران- نصرتی
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معــاون امــور عمرانی اســتاندار کرمانشــاه 
ریلــی  مســیر  از  درصــد   60 گفــت: 
ــازی  ــرب زیرس ــام آباد غ ــاه اس کرمانش
شــده و مســیر اســام آباد_خســروی 
ــات  ــرفت در عملی ــد پیش ــز 15 درص نی

فیزیکــی دارد.
 مهــرداد ســاالری در نشســت بــا فعــاالن 
گردشــگری اســتان کرمانشــاه کــه در 
ســالن آمفــی تئاتــر اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: یکی 
گردشــگری  پایه هــای  اصلی تریــن  از 
ارتباطــات اســت؛ خوشــبختانه در اســتان 
کارهــای  زمینــه  ایــن  در  کرمانشــاه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص خوب
 معــاون امــور عمرانی اســتاندار کرمانشــاه 
ــه موقعیــت مکانــی مناســب  ــا اشــاره ب ب
اســتان کرمانشــاه و فاصلــه 2 ســاعته 
مرکــز اســتان بــا مراکــز اســتان های 
ــه از  ــزود: آزادراه کرمانشــاه ک مجــاور، اف
ــزو  ــده ج ــام ش ــدان انج ــا هم ــران ت ته
برنامه هــای اصلــی اســت و قصــد داریــم 

ــم. ــه دهی ــرز ادام ــا م آن را ت
یک هــزار  بــا  شــرقی  غربــی_  آزادراه 
ــات  ــه عملی ــان، ک ــارد توم و 700 میلی
ــی آن در حــال اجراســت، توســعه  اجرای
شــروع  زمینــی،  و  هوایــی  نــاوگان 
فــرودگاه  بانــد  بازســازی  عملیــات 
از  ریلــی  شــبکه  ادامــه  و  کرمانشــاه 
کرمانشــاه بــه اســام آباد غــرب و ســپس 
خســروی از اقداماتــی بــود کــه ســاالری 

در راســتای گســترش ارتباطــات اســتان 
ــرد. ــاره  ک ــه آن اش ب

ــیر  ــد از مس ــرد: 60 درص ــح ک وی تصری
غــرب  اســام آباد  کرمانشــاه  ریلــی 
زیرســازی شــده و ســال آینــده روســازی 
ایــن مســیر آغــاز خواهــد شــد؛ همچنین 
مســیر اســام آباد_خســروی 15 درصــد 

ــی دارد. ــات فیزیک ــرفت در عملی پیش
ــک روز  ــردد ی ــه ت ــاره ب ــا اش ــاالری ب س
در میــان، قطــار کرمانشــاه- تهــران و 
مشــهد، اعــام کــرد: در روزهــای پیــک 
ســفر از طریــق خــط ریلــی امــکان ورود 
و خــروج 60 هــزار نفــر از اســتان وجــود 

دارد.
ســاالری بــا بیــان اینکــه مخاطبیــن 
گردشــگری در چهــار ســطح محلــی، 
ــدی  ــی طبقه بن ــی و فرامل ــه ای، مل منطق
اســتان  کــرد:  تأکیــد  می شــوند، 
کرمانشــاه قابلیت هــای زیــادی چــون 
ــار  ــا و چه ــت زیب ــی، طبیع ــار تاریخ آث

ــه  ــوب و ابنی ــش خ ــات وح ــل، حی فص
ــد  ــا بای ــه م ــی دارد ک ــی و مذهب تاریخ
اســتفاده  قابلیت هــا  ایــن  از  بتوانیــم 
ــا  ــود را ب ــای موج ــن مهره ه ــم و ای کنی
ــه هــم وصــل کــرد؛  ــخ تســبیح ب یــک ن
ــف  ــطوح مختل ــان در س ــرای مخاطب و ب

ــرد. ــی ک معرف
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمانشــاه 
ــکاری  ــده بی ــش عم ــرد: بخ ــح ک تصری
ــگری  ــم و گردش ــا توریس ــوان ب را می ت
حــل کــرد، چــرا کــه  توریســم برخــاف 
ــت  ــازده اس ــیار زودب ــا بس ــایر حوزه ه س
ــرزی  ــوط م ــر خط ــق ب ــی منطب و خیل

ــت. ــی نیس سیاس
وی عملکــرد در خصــوص بــوم گردی هــا 
خواهــان  و  کــرد  عنــوان  خــوب  را 
از ظرفیــت رســانه ها بــرای  اســتفاده 
ــتان  ــای گردشــگری اس ــی جاذبه ه معرف
ــا  ــد از  قابلیت ه ــرد: بای ــان ک ــد و  بی ش
اســتان ها  مشــترک  ویژگی هــای  و 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــل  ــت: مدیرعام ــان، گف ــاالری در پای س
از  خواســته  مــا  از  کشــور  آهــن  راه 
ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه گذاران 

در راه آهــن اســتان دعــوت کنیــم.
توســعه  بــرای  شــرایط  *بهتریــن 
ــت ــم اس ــاه فراه ــگری در کرمانش گردش

ــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری  مدی
کرمانشــاه  اســتان  دســتی  صنایــع  و 
حمایت هــای  بــا  داشــت:  اظهــار 
اســتاندار کرمانشــاه هیچــگاه بــه خوبــی 
زمــان کنونــی شــرایط بــرای گردشــگری 

ــت. ــوده اس ــم نب فراه
بــه  اشــاره  بــا  قــادری  امیــد 
در  شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای 
ــزرگ  ــای ب ــزاری رویداده ــوص برگ خص
ــی  ــزود: در پ ــتان، اف ــگری در اس گردش
ــوان  ــه عن ــن را ب ــه اربعی ــتیم ک آن هس
یــک رویــداد بــزرگ مذهبــی بــه خوبــی 

برگــزار کنیــم.
قــادری گفــت: رویــداد کرمانشــاه 2020 
در دو اســتان کرمانشــاه و کردســتان و بــا 
مرکزیــت کرمانشــاه برگــزار خواهــد شــد 
ــن خصــوص  و همــه اقدامــات الزم در ای

بــه خوبــی پیــش مــی رود.
گفتنــی اســت، در پایــان ضمــن رونمایی 
از لوگــوی رویــداد جهانــی کرمانشــاه 
ــه  ــگری ب ــوزه گردش ــاالن ح 2020، فع
ــود  ــرات خ ــه نظ ــا و نقط ــان دیدگاه ه بی
ــف در حــوزه  ــات مختل ــون موضوع پیرام

ــارس ــگری پرداختند./ف گردش

برگزاری نشست پیگیری روند 
اجرایی نصب اولین دیواره استاندارد 

سنگنوردی در استان کرمانشاه

فدراســیون  نماینــده  حضــور  بــا  جلســه  ایــن 
ــن  ــداری از اماک ــعه و نگه ــرکت توس ــوردی، ش کوهن
هیــأت  اعضــاء  و  کل  اداره  معاونیــن  و  ورزشــی 

شــد. تشــکیل  کوهنــوردی 
ــری وزرات  ــگاه خب ــاه پای ــر کرمانش ــزارش دفت ــه گ ب
ورزش و جوانــان، صابــر رحیمــی در ایــن نشســت 
ــی  ــرد میزبان ــا رویک ــروژه ب ــل پ ــرای تکمی ــت: ب گف
ــدی  ــام ج ــی اهتم ــن الملل ــیایی و بی ــای آس رویداده

داریــم و از زحمــات و حمایــت شــرکت توســعه و 
نگهــداری از اماکــن ورزشــی سپاســگزاریم.

داور پــور عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون کوهنــوردی 
و ســنگنوردی پــس از قدردانــی از زحمــات صابــر 
ــرکل ورزش و  ــای مدی ــاش ه ــا ت ــت: ب ــی گف رحیم
جوانــان و حمایــت ویــژه ســرکت توســعه و نگهــداری 
ــنگنوردی  ــواره س ــن دی ــب اولی ــی، نص ــن ورزش اماک
ــرا اســت. ــال اج ــتادیوم آزادی در ح ــتاندارد در اس اس

اســتان کرمانشــاه دارای ظرفیــت و  داورپورافــزود: 
ــن  ــای بی ــی رویداده ــرای میزبان ــژه ای ب ــی وی توانای
ــه  ــاس کلی ــن اس ــر ای ــت و ب ــنگنوردی اس ــی س الملل
شــرایط الزم در پــروژه بــرای بهــره منــدی ورزشــکاران 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه

کوهنــوردی  فدراســیون  رییســه  هیــأت  عضــو 
کرمانشــاه را مهــد کوهنــوردی و ســنگنوردی دانســت 
و گفــت: بــا درایــت مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 
کرمانشــاه امــروزه شــاهد شــکوفایی مجــدد ایــن رشــته 

ــتیم. ــاه هس در کرمانش

مرکــزی  مناطــق  نفــت  شــرکت 
در  گذشــته  ســال  طــی  ایــران 
مجمــوع بــا انجــام ٤1 هــزار و ٣25 
ــه  ــاری، 16 حلق ــات حف ــر عملی مت

چــاه را تکمیــل نمــود.
مدیــر  حاتمــی  رامیــن  مهنــدس 
مناطــق  نفــت  شــرکت  عامــل 
ایــن  اعــام  بــا  ایــران  مرکــزی 
ســال  در   : داشــت  اظهــار  خبــر 
1٣٩7در مجمــوع 16 حلقــه چــاه 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــده ک ــل ش تکمی
پنــج  و  جدیــد  چــاه  حلقــه   11
ــری اســت. جمــع  ــه چــاه تعمی حلق
ــزار  ــز حــدود ٣6 ه ــاری نی متراژحف
ــار  ــد و چه ــاه جدی ــر چ و ٩٨0 مت
هــزار و ٣٤5 متــر چــاه تعمیــری را 

ــود. ــی ش ــامل م ش
چــاه  حلقــه   16 از   : افــزود  وی 
ــاه  ــه چ ــت حلق ــده هف ــاری ش حف
ــاه  ــه چ ــار حلق ــی و چه ــد نفت جدی
حفــاری  و  اســت  گازی  جدیــد 
چاههــای تعمیــری نیــز شــامل ســه 
نفتــی و دو چــاه  تعمیــری  چــاه 

اســت. گازی  تعمیــری 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
 ، ایــران  مرکــزی  مناطــق  نفــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس حاتم مهن
ــط  ــور متوس ــه ط ــته ب ــال گذش س
شــده  اســتفاده  دکل  هشــت  از 
ــای  ــت چاهه ــاره وضعی ــت ، درب اس
گازی  و  نفتــی  شــده  حفــاری 
ــی  ــای نفت ــرد: چاهه ــان ک خاطرنش

جدیــد در میدانهــای ســعادت آبــاد، 
نفــت  ، دهلــران و  پایــدار غــرب 
شــهر ،چاههــای گازی جدیــد در 
ــا  ــران ، هم ــار ، خانگی ــای ن میدانه
و تنــگ بیجــار و چاههــای تعمیــری 
نفتــی در میدانهــای آبــان ، چشــمه 
ــری گازی  ــران و تعمی خــوش و دهل
در میــدان خانگیــران قــرار دارد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ، مهنــدس 
برنامــه حفــاری  دربــاره  حاتمــی 
ــح  ــاری تصری ــال ج ــرکت در س ش
ــه  ــداد 10 حلق ــون تع ــا کن ــرد : ت ک
تکمیــل  جــاری  ســال  در  چــاه 
شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 
هشــت حلقــه چــاه جدیــد و دو 
حلقــه چــاه تعمیــری اســت کــه 
ــد  ــاه جدی ــه چ ــت حلق ــن هش از ای
ســه چــاه نفتــی و پنــج چــاه گازی 
چاههــای  شــود.  مــی  شــامل  را 
ــی و  ــاه نفت ــک چ ــز ی ــری نی تعمی
ــن  ــت. همچنی ــاه گازی اس ــک چ ی
ــزار و ٨٤0  ــاری شــش ه ــراژ حف مت
ــد و یــک هــزار  متــر چاههــای جدی
ــری را  ــای تعمی ــر چاهه و 22٤ مت
در بــر مــی گیــرد. متــراژ کلــی ایــن 
10 حلقــه چــاه 2٩ هــزار و ٤21 
ــر مــی باشــد. متوســط اســتفاده  مت
از دکلهــای حفــاری در حــال حاضــر 
ــا  نیــز شــامل هفــت دکل اســت و ت
پایــان امســال تعــداد 10 تــا 11 
ــد  ــل خواه ــز تکمی ــاه نی ــه چ حلق

ــد. ش

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
اســتان کرمانشــاه اعــام کــرد کــه 
ــه  ــوط ب ــرا مرب ــر تاریخــی طاق گ اث
دوران قبــل از اســام بــرای بازدیــد 

می شــود. آمــاده  گردشــگران 
داشــت:  اظهــار  قــادری  امیــد 
ــی  ــار تاریخ ــی از آث ــرا یک ــاق گ ط
پراهمیــت اســتان کرمانشــاه اســت 
ــیر  ــاق و در مس ــه پات ــه در گردن ک
ــرار دارد. ــا ق ــای مع ــران کرب زائ

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون کار 
ــرای  ــرا ب ــاق گ ــازی ط ــاده س آم
بازدیــد عاقــه منــدان در حــال 
در هفتــه  اســت، گفــت:  انجــام 
هــای آینــده کار آمــاده ســازی 
طــاق گــرا بــرای بازدیــد مــردم بــه 

اتمــام خواهــد رســید.
بــه  مربــوط  گــرا  طــاق  بنــای 
در  کــه  اســت  ساســانیان  دوره 
ــرپل  ــتان س ــری شهرس 15 کیلومت
باســتانی  راه  کنــار  در  ذهــاب 
ــات  ــه ف ــده ک ــا ش ــی بن سنگفرش
ــاط  ــن ارتب ــه بین النهری ــران را ب ای

مــی داده  اســت.
ایــن  ســاخت  زمــان  مــورد  در 
وجــود  نظرهایــی  اختــاف  بنــا 
دوره  بــه  را  آن  برخــی  دارد 
آن  دیگــر  برخــی  و  اشــکانی 
نســبت  ساســانی  دوره  بــه  را 
از  کــه  آنطــور  امــا  می دهنــد. 
ــت  ــه دس ــی ب ــدارک باستانشناس م

ــر  ــا در اواخ ــن بن ــراً ای ــده ظاه آم
دوره ساســانی و احتمــاالً زمــان 
ســاخته  دوم  خســرو  حکومــت 

اســت. شــده  
ــی  ــرد واقع ــون کارک ــه تاکن اگرچ
ایــن بنــا مشــخص نشــده، امــا 
بــرای آن کارکردهــای متفاوتــی 
راه  احــداث  »یــادگار  جملــه  از 
موکــب  گاه  »توقــف  کاروانــرو«، 
ســلطنتی«،  »اریکــه  شــاهی«، 
»بنــای  و  مــرزی«  »پاســگاه 
ذکــر  پیــروزی«  از  یادبــودی 

. نــد ه ا د کر
بــرای دیــدن ایــن اثــر، حــدود 
ــر بعــد از ایســت بازرســی  200 مت
پاتــاق وارد جــاده فرعــی در ســمت 
ــس  ــده و پ ــی ش ــاده اصل ــپ ج چ
از طــی مســافتی حــدود 500 متــر 
می تــوان بــه محــل مــورد نظــر 

ــید. رس
ــاه ٩6  ــان م ــی آب ــر تاریخ ــن اث ای
اســتان  ریشــتری   7.٤ زلزلــه  در 

ــد. ــیب ندی ــز آس ــاه نی کرمانش
اســتان کرمانشــاه بــا 2 میلیــون 
از  بیــش  دارای  جمعیــت  نفــر 
ــی  ــر تاریخ ــزار و 200 اث ــار ه چه
ــش  ــه بی ــایی شــده اســت ک شناس
از 2 هــزار و 200 اثــر آن ثبــت 
ــوش  ــت.کتیبه داری ــده اس ــی ش مل
تنهــا  بیســتون  در  هخامنشــی 
ــتان  ــی اس ــده جهان ــت ش ــر ثب اث

اســت./ایرنا کرمانشــاه 

اشتغالزایی با بهره گیری از صنعت گردشگری
خبـرخطوطریلیوارتباطیکرمانشاهتوسعهمییابد خبـر

سلطانیفر،وزیرورزش:
با رعایت مالحظات فرهنگی و شرعی 

با حضور بانوان در استادیوم های 
ورزشی موافق هستیم

شامل  بانوان  برای حضور  الزم  های  زیرساخت 
رفاهی  ویژه  خدمات  و  مکان  معبر،  ورودی، 
بصورت جداگانه در تمام استادیوم های ملی و 

بزرگ فراهم و آماده شده است. 
میدواریم با مناسب شدن فضای استادیوم های 
توسط  شرعی  موازین  کامل  رعایت  و  ورزشی 
هواداران، در آینده بتوانیم شرایط حضور بانوان 

در مسابقات لیگ برتر فراهم کنیم.

واعظی مخالف حضور زنان در 
استادیوم نیست 

و  دوگانگی  بر  مبنی  خبری  انتشار  پی  در 
زنان  حضور  درباره  مبنی  دولت  در  دوصدایی 
در ورزشگاه ها و مخالفت محمود واعظی رییس 
دفتر رییس جمهور با این حق و مطالبه  زنان، با 
پیگیری خبرنگار سازندگی روشن شد این خبر 

از اساس کذب است.
به  جمهور  رییس  دفتر  در  مسوول  مقام  یک 

خبرنگار سازندگی گفت: 
تفاوت  هیچ  ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  سر  بر 
رییس  مواضع  و  ندارد  وجود  دولت  در  نگاهی 
وزیر  دولت،  سخنگوی  حقوقی،  معاون  دفتر، 
همسو  و  روشن  کابینه  اعضای  دیگر  و  ورزش 

است.
شخص رییس جمهور و هیئت دولت با این حق 
موافقند و برای تحقق آن بارها تاش کرده اند و 
در آخرین اقدام در حال آماده سازی زیر ساخت 
های حضور زنان با عزت و کرامت در ورزشگاهها 
هم  دولت  سخنگوی  که  طور  همان  و  هستند 
اعام کرده اند به زودی مقدمات این کار فراهم 

می شود. 
سخن رییس دفتر رییس جمهور ناظر بر وضع 
که   بود  کشور  ورزشگاه های  موجود  و   گذشته 
و  نیست  زنان  پذیرای  و  مهیا  هنوز  متاسفانه 
با عزت و کرامت  البته برای تحقق یک محیط 
و امنیت، دولت در حال تاش است و در درجه 
حقوق  رعایت  باید  که  هستند  مردان  این  اول 

زنان را بکنند./رویداد

دیدار حضرت آیت اهلل محمدی 
عراقی نماینده مردم شریف استان 

کرمانشاه در مجلس خبرگان 
رهبری با مدیر کل و معاونین 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمانشاه

و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضرت  دیدار   ، کرمانشاه  استان  ارشاداسامی 
شریف  مردم  نماینده  عراقی  محمدی  اهلل  آیت 
با  رهبری  در مجلس خبرگان  کرمانشاه  استان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد  مدیر کل و معاونین 
اسامی استان کرمانشاه ، در این دیدار فاضلی 
خیر  اسامی ضمن  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
گزارشی   ارائه  به  محرم    ایام  تسلیت  و  مقدم 
جامع در خصوص فعالیت های صورت گرفته در 

حوزه  فرهنگی و هنری سطح استان پرداخت.
فرهنگ  به حوزه  ویژه  نگاه  :با  داشت  بیان  وی 
معضات  از  بسیاری  توان  می  استان  هنر  و 

اجتماعی استان را حل کرد.
بسیار  های  پتانسیل   : گفت  ادامه  در  فاضلی 
باالی در حوزه فرهنگ  هنر وجود دارد ،  که با 
برنامه ریزی دقیق و حمایت های مالی می توان 
شاهد شکوفایی هر چه بهتر ا ین حوزه در سطح 

استان و کشور شد.
در ادامه حضرت آیت اهلل محمدی عراقی ضمن 
استان  هنر  و  فرهنگ  حوزه  فعالین  از  تشکر  
کرمانشاه خواستار اجرای برنامه های فرهنگی و 
هنری بیشتری برای تمامی مناطق و اقلیت های 

مذهبی در استان شد .
استان  در  خوشبختانه   : گفت  ادامه  در  وی 
بسیاری  فرهنگی  های  شخصیت  و  ها  ظرفیت 
غنی در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارند که باید 
اینها را پای کار آورد وی در این خصوص اشاره 
ای نیز به برگزاری و دستور کار  جلسات شورای 
از  باید  و گفت:   نمود  استان  فرهنگ عمومی  
تمامی  ظرفیت های دستگاههای اجرایی حاضر 
در شورای فرهنگ عمومی در استان کرمانشاه 
نهایت بهره را برد و با اجرا و تدوین برنامه هایی 
و  فرهنگی   ، اجتماعی  مختلف  های  حوزه  در 
هر  شکوفایی  و  پیشرفت  در  مهم  گامی  هنری 

چه بهتر استان بر داشت. 

جلسه شورای معاونان سازمان 
برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن 
تجارت استان کرمانشاه؛ نشست شورای معاونان 
دارابی؛  محسن  مهندس  ریاست  به  سازمان 
روسای  و  معاونان  حضور  با  و  سازمان  رئیس 
ساختمان  اجتماعات  سالن  محل  در  ادارات 

شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست مصوبات نشست گذشته توسط 
سید عبدالرضا حسینی دبیر جلسه قرائت و این 
مصوبات به صورت موردی و به تناسب مجریان 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ها  آن  از  کدام  هر 

گرفت.
و  مصوبات  اهمیت  بر  تاکید  با  دارابی  مهندس 
ضرورت اجرای به موقع آنهااز معاونان و روسای 
ادارات خواست در استفاده از وسایل و تجهیزات 
صرفه  رعایت  با  نیازو  اساس  بر  دقیقاً  اداری 
جویی کامل عمل نموده و دقت الزم را به عمل 
آورند. وی خواستار تقویت بخشی نظام پاداش 

ها و تشویق کارکنان شد.
همچنین پیرامون جلسات و مصوبات کمیسیون 
بهبود فضای کسب و کار، پنجره واحد سرمایه 
اختصاصی  و  عمومی  های  شاخص  گذاری، 
در  ای  مقایسه  صورت  ٩٨به  و   ٩7 سالهای 
های  حوزه  در  مرتبط،سرمایه گذاری  موضوعات 
ها  گواهی  و  مجوزها  صدور  صنعتی  و  معدنی 
صادرات کاالهای غیرنفتی، پروانه های اکتشاف 

صادره،
بازرسی  های  حوزه  در  گوناگون  های  فعالیت 
کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  و  نظارت  و 
صنعتی  حوزه  سه  در  تخصصی  های  ،آموزش 
معدنی و تجاری است. آمار مقایسه صدور پروانه 
و  کمی  خصوص  در  فرش  اداره  صنفی  های 
کیفی قالی بافی،تسهیات به قالیبافان و ارتقاء 
سامت نظام اداری صیانت از حقوق شهروندان 
و  توسعه  جامع  نظام  استقرار  اداری  نظام  در 
ترویج فرهنگ اقامه نماز و رسیدگی به شکایات 
مصوبات  عنوان  به  نیز  تصمیماتی   ... و  مردمی 

نشست مورد تایید اعضا قرار گرفت.

معاونکمیتهامدادکرمانشاهخبرداد:
محالت حاشیه ای کرمانشاه مقصد 

گروه جهادی پزشکی

امداد  معاون حمایت و سامت خانواده کمیته 
حضور  از  کرمانشاه  استان  )ره(  خمینی  امام 
حاشیه ای  محات  در  پزشکی  جهادی  گروه 

برای ارائه خدمات پزشکی خبر داد.
طی  داشت:  اظهار  پور  رحمتی  کیومرث 
هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی 
جهادی  تیم  یک  شد  مقرر  کرمانشاه  استان 
کم  مناطق  در  مجرب  پزشکان  از  متشکل 
برخوردار و محروم شهر کرمانشاه حضور یابند.

روز  در  جهادی  پزشکی  تیم  این  افزود:  وی 
یکشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در محات 
کمیته  استحفاظی  حوزه  ای  حاشیه  و  محروم 
امداد منطقه دو شهر کرمانشاه حضور می یابند.

امداد  معاون حمایت و سامت خانواده کمیته 
امام خمینی )ره( استان کرمانشاه تصریح کرد: 
به صورت  دانشگاه علوم پزشکی  گروه جهادی 
کاما رایگان به مداوای بیماران ساکن در این 

مناطق کم برخوردار می پردازد.
تحت  مددجویان  از  دسته  آن  داد:  ادامه  وی 
درمانی  خدمات  نیازمند  که  نهاد  این  حمایت 
تخصصی تر و ادامه روند درمانی باشند از سوی 
کادرهای  دیگر  به  جهادی  گروه  این  پزشکان 

درمانی ارجاع داده می شوند.
این مسئول تاکید کرد: همچنین کمیته امداد 
نیز در روز یکشنبه در کنار خدمات این گروه 
بین  گرم  غذای  پرس   200 از  بیش  پزشکی 
خواهد  توزیع  کرمانشاهی  محروم  خانوارهای 

کرد.
علوم  دانشگاه  جهادی  گروه  است،  گفتنی 
بعدازظهر  تا  صبح  از  یکشنبه  روز  در  پزشکی 
پزشکی  معاینات  انجام  منظور  به  روز  همان 
واقع  )ع(  ابوالفضل  حضرت  مسجد  در  رایگان 
در محله آقاجان شهر کرمانشاه مستقر خواهد 

شد./مهر

درشرکتنفتمناطقمرکزیایرانتحققیافت

بیش از ٤١ هزار متر عملیات حفاری در سال گذشته
مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانکرمانشاه

طاق گرا برای بازدید گردشگران آماده می شود



شعـر 4
یکشنبه 24  شهریور 1398  - شماره 43

صص

نوید فالحی

چه نقطه چینی شده 
وقتی میگویی دوستت دارم

نقطه سر خط
نفر بعد 

زیباییت بمب باران کرد 
دلم را
گمانم 

آرایشت نظامی بود 

ثریا قنبری

کم می آورند
فصل ها

وقتی دامن گلدارت را
می پوشی ...

بعد از رفتن ات
موهایم کوتاه آمدند

تا دوری ات را
کمتر برشانه هایم ببارند...

راحله جمالیان

هر چه خواستم ماه بکشم
آه شد

مرزهای نقاشی را هم
جا به جا کردی

با رفتنت
بهایش جان من بود

عاشقانه ای
که ناگهان

از دهان تو پرید

محمد جلیلوند

بنان بخواند
کولر نفس بکشد

تو بخوابی 
چه ترافیک لذت بخشی

از انتظار چگونه بگویم
وقتی صف نان هم
 کالفه ام می کند

قاسم بغالنی

تمام وقت به دوختن نگاه هایمان
می گذشت

تمام من در تمام تو نفس می کشید و 
برای تمامشان
مایل به شانه ام
دوستت دارم

حقیقت دست نیافته ی
تلخ

مثل تمام قهوه ها
که برای بودنت
تنها نوشیدم 
من و فنجان 

با میزی که آزاد نخواهد شد
برای چشم هایمان

آزادی
چقدر باید بمیریم

تنها 
تک وتنها

سیده فاطمه موسوی

هی پرسه میزنی وسط شعر های من
با ژست عالمان پس از قرن ها سکوت
سیگار می کشی و سرم گیج می رود

با دود دمخوری و من خسته روبروت...

لب بسته ام که باز ،ندانی پر از شبم
اما وقوع ریزش این سد، بعید نیست

طغیان کنند یک شب اگر بغض های من
فرداش، بخت دفتر شعرم سپید نیست

از جیغ های مادر ناباورم ، سحر
بیدار می شوند ، اهالی شهرمان

عکاس ها به سوژه ی خود فکر می کنند
مثل زنان در صف سبزی و آب ونان

مشتی خبرنگار، تو را دوره می کنند
با تیترهای سرخ و درشت ستون مرگ
سیگار می کشی و سرت گیج می رود
می افتی از غرور،شبی برگ برگ برگ

هی خاطرات تلخ مرا...  بغض می کنی
از گریه ات چه فایده، این خرده سنگ ها

کوه میان راه تو بودند و ریختند
پس، بی خیال چینش این مرده سنگ ها

سربسته بوده ام همه ی عمر، مثل راز
مثل انار بسته پر از خون خورده ام
ابرم ولی عقیمم و تسلیم روزگار

از فصل چشم های تو سهمی نبرده ام

آزادی ات مبارک بالت، پرت، برو
به سمت آشیانه ی گرمی به نام  زن

با جوجه هات، غرق تماشا شو و ببین
زیبا تر است، ظاهر دنیا بدون من.

بهمن مهرابی

)1(
بنویسم 

ترجیحا روی کاغذ سیگار 
تا بگیرانیم در آغوش، در آتش 

المصب بوی »بهمن »
براحتی از لباس نمی رود. 

)2(
این جمله را نمی شود 

دستبند بزنی 
حصر کنی 

زبانش را هم که ببری 
نشت میکند از گوشه ی چشم 
با لرزش خفیف گونه می گوید :

دوستت دارم. 

رضا صارمی

من دوباره اشتباه کردم
تن تو وطن بود

باید  سرباز  می بودم و
پا می کوبیدم: باید از من

اصرار
از گاو مرزبان نامه انکار:
شوهرت را مي گویم«

باید گلوله هاي لبم را مي شمردم:
بوسه کم نیاورم« آوردم!

و گاو کلیله و دمنه پیروز شد
من 

هیچوقت یک ماتادور : نه!
همیشه گاوآهني بوده ام از فوالد

دور گردن خدا:
که شوهرت بود«

و شهید شدم
از بس که گندم تو ممنوع شد

و از بس که اول شخص مفرد خودش را به 
گاو زد

ُهدا معدنی

خوابیده ام به خواِب ُگل های قالی
آویخته به داِر داوری کلمات 

که می پیچد به رگ ها
رنگ می شود به گلو

و خواب اندوه می بینم.
کام برهنه  هنوز
طعم نمی گیرد 

کوک نمی شود به صبح گاه سینه ی هیچ 
پیکره ای

و تو
 همان اندوه هزارساله 

هربار می آیی 
سر می روی از لبخند

سرمه به چشمان غم اندود می کشی
نور می شوی به بی رمق استخوان ها

و این شهوت لخته به تن را 
به میهمانی آشوبی دوباره می خوانی.

شیرزاد بسطامی

در برزخ هم تخت تشریحی و جود دارد 
که دراز کرده اند 

مرده ام را در آنجا 
در گوش خودم می گویم 
بگو اشهد ان ال اال اله هلل

مرده اما 
تنها لبخند می زند

مامورهای تفتیش می آیند 
در چشمانم مشعلی فرو می کنند 
و جز نقاشی انسانی غار نشین 

که دو چشم است 
چیزی نمی بینند 

- بگو اشهد ان ال اال اله هلل 
مرده اما 
می خندد

چراغ قو ه ای قفسه سینه ام را روشن می 
کند 

و جز ریشه های درختی 
که روسری ترکمنی تو را سر کرده است 

نمی بینند
و مرده می خندد 

بگو اشهد ان ..
مرده اما بر می خیزد
کفنش را می تکاند 

به صورتش عطر می زند 
صدای شیهه هزار اسب 

در رگانم می پیچد 
یک زن 

بر مزارم می گرید

سحر مظلوم ساکی

)1(

کوتاه میکنم
مویی را

که از دوریت بلند شده
تا ندانم چقدر ندارمت

)2(

بدهکارم
یک تو به دلم

برای شب هایی که فراری می شود
خواب از من

برای روزهای زمهریر دستانم
برای آتش داشتنت

که می سوزاند
تنم را

کم دارم تورا
تا آرامشم شوی

نجات دستانت از یخبندان وجودم
مثل یک فنجان قهوه سیاه

زیر بارش برف بهمن ماه

)3(

  در شب گیسوانت
چند یلدا  را ببافم

در آغوش کدام پنجره 
 برف را سرد شوم

با کدامین صندلی قهوه بنوشم
 وقتی جاده نفسهایم را

 با باد برده است

هوشنگ رئوف

هنوز 
برای نشستن سهمی دارم 

بر نیمکتی 
در سمت آفتابگیر این پارک 
و کمی دویدن در گام هایم 

به ذخیره 
تا همین که غروب 

پلک نشان داد 
پروانه ها را جمع کنم 

و به آغوش امن کلمات بروم 
هنوز می توانم 

با یک مداد 
و یک برگ کاغذ 

زمستان را 
به نا کجا آباد هر کجای ممکن 

تبعید کنم 
و شکل دهان تورا 

از روی صدای پرندگان 
طوری نقاشی کنم 

که گوش تمام درختان 
به سمت دهان زیبای تو باشد 

هنوز می توانم 
گاهی 

که خیال ات به سرم می زند ...

علیرضا کرمی

در هوای تازه باید خواند
باید گریست 

توان این همه آیه ی سبز
کجاست سینه ای با فراخی اقیانوس

نگاه کن
چگونه میان بره و دشت بهار می وزد

و هجوم چکاوکان بلوط زار
حجم خاطره را لبریز می کند

و تو به یادگار بادام
بر صفحه فصل ها می نگری

و هنوز خطی از کدورت و سنگ
همیشه های عاطفه را شیار می کشد

چه در سینه داری
سینای اندیشه لن ترانی

که پیام آوران مات تاللو هستند
آیا قاهره از خاطر تو می گذرد

و دختران امتداد نیل
یا کودکان فلسطین
که با اندیشه سبز

از خاطر زیتون زار می گذرند
نگاه کن

کنار راه سفر، دهقاِن چین
اندوه خاطر بودا را آبیاری می کند
جوکی هندو دای وداع می خواند
و ما چگونه از ظلمات می گذریم 

و خضر پیامبر
لبان خشکیده مان را به جرعه ای تر نمی کند
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مقدمه
به طور کلی پدیدارشناسی یا فنومنولوژی عبارت از مطالعات توصیفی علوم 
و شناخت پدیدارهای مشهود در آنهاست و در معنایی خاص به روش و 
فلسفه ای گفته می شود که ادموند هوسرل فیلسوف آلمانی بنیانگزار آن می 
باشد. پیش از هوسرل، کانت، هگل و پیشتر یوهان لمبرت از جمله کسانی 
بودند که واژه پدیدار و پدیدارشناسی را با کاربردی متفاوت، در آثار خود 

مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
لمبرت نخستین کسی است که از واژه پدیدارشناسی در کتاب خود نام برده 
است. او در »ارغنون جدید« پدیدارشناسی را نظریه ای در زمینه توهم یا 
پندار می داند و پدیدارها را همان ویژگیهای موهوم تجربه بشری می داند.

یعنی آنچه به نظر میاید که هست ولی در واقع نیست.
 بعد از لمبرت اصطالح پدیده، در نظر کانت در تمایز با ذات به کار می رود. 
او در توضیح ایده آلیسم خود حقیقت و شناخت علمی را  فقط  در تجربه 
یا پدیدار می داند. و شناخت را همان چیزی می داند که فاعل شناسایی 
به عنوان متعلق شناسایی در برابر خود می بیند. به عبارت دیگراز نظر او 

هرگونه شناختی غیر از تجربی و پدیداری توهم محض می باشد. 
و اما نخستین فیلسوفی که به صورت منظم و سیستماتیک فلسفه اش را در 
قالب پدیدارشناسی ارائه کرد هگل بود. او در کتاب »پدیدارشناسی روح« به 
دنبال اثبات این موضوع بود که هرآنچه وجود دارد جلوه ای از روح مطلق 
است. همچنین مانند کانت در فلسفه خود به پدیده ها می پردازد و در پی 
تداوم آنهاست اما از کانت فراتر رفته و برخالف او همین پدیده ها را برای 
علم کلی کافی می داند. در فلسفه هگل »پدیده« یا »فنومن« همان »شئ« 
پیشین است که دارای وجودی کاماًل وابسته و متشکل از ماده و صورت بود؛ 
ماده »بازتاب به خود« و به عنوان هستی درونی یا ذات شئ بود وصورت 
»بازتاب به دیگری« یا هستی بیرونی نامیده می شد. اکنون همین بخش 
»بازتاب به دیگری« یا وابستگی به دیگری، موجب پدیدگی شئ می شود؛ 
بدین ترتیب صورت در حکم نمایش و ماده در حکم ذات در نظر گرفته می 
شود و صورت ، ماده را در بر میگیرد و ماده، بخشی از صورت را. بنابراین 
ذات یا ماده  پدیده و صورت را در بر می گیرد وماده خود بخشی از صورت 
است؛ ذاِت پدیده در چیزیست که خود صفت آن پدیده است و به پدیده ی 
دیگری وابسته است. در این جریان به پدیده های به هم پیوسته ی زیادی 
می رسیم که به یکدیگر وابسته اند و مجموع آنها »جهان نمایش« را به 

وجود می آورند.
واژه »جهان« در تفکر هگل، جهان خارج نیست بلکه پدیدگی و ظهور جهان 
است. روش هگل در اندیشه بسیط و ناب است بنابراین با پرداختن وتداوم 
پدیده ها، برخالف کانت، برای علم کلی موجود، پدیده ها را کافی می داند. 
به نظر او نمایش و پدیداری هر آنچه ظاهر می شود، هم در خود و هم از 
طریق جریان دیالکتیکی، که جریانی الزم برای اندیشه است، ظهور دارد و 
از ساده ترین صورت شناخت تا ایده مطلق و روح مطلق که بزرگترین مظهر 

واقعیت است به دست می آید. 
در قرن بیستم رویکرد جدید و متفاوتی به پدیدارشناسی ایجاد گردید که 
تحت آراء هوسرل و با نام »پدیدارشناسی استعالیی« شناخته شد. این 
عنوان برخالف قبل که با مطالعات توصیفی پدیدارها گره می خورد اینک 
به عنوان رویکردی فلسفی برای کسب یقینیات، مطرح می گردد. در اینجا 
هوسرل پدیدارشناسی استعالیی  را با معنا و کاربردی متفاوت از پیشینیان 
تنظیم و تدوین می کند. و پدیدارشناسی به عنوان یک روش شناخت و 
همچنین فلسفه، توسط او مطرح و ارائه گردید. بنابراین این نوشتار در جهت 

معرفی و شناخت آراء هوسرل تنظیم و ارائه گردیده است.
پدیدارشناسی استعالیی هوسرل

ادموند هرسول به سال 1859 در آلمان متولد شد. او در رشته ریاضیات در 

دانشگاه وین به تحصیل پرداخت و رساله دکتری خویش را به سال 1883 
درباره»حساب تغّیرات« تألیف نمود. او برای تعمق بیشتر در ریاضیات به 
فلسفه روی آورد و رساله ی دکترای دیگری با عنوان »فلسفه ی حساب« 
تألیف کرد. او  با شرکت در کالسهای فرانز برنتانو بین سالهای 86-1884 با 
مفهومی که در فلسفه مدرسی »حیث التفاتی« نامیده می شد آشنا گردید. 
او برخالف برنتانو که در صدد تشکیل فلسفه ای بر پایه ی روانشناسی 
تجربی بود، می خواست با علمی کاماًل نظری همچون ریاضیات اساس 
فلسفه خود را بسازد. باالخره بعد از انتشار کتابها و اعالمیه هایی در طی 

سالهای 1900تا 1936 به معرفی پدیدارشناسی خود پرداخت.
واژه پدیدار در یونانی یعنی »شئ خود را آشکار می کند« و این دقیقاً 
معنای مورد نظر هوسرل است، که کاربرد آن در آراء او وجه اهمیت و تمایز 
پدیدارشناسی استعالیی از پدیدارشناسی سنتی و کانتی می باشد. ایده 
آلیسم هوسرل دارای قابلیت توصیف زمینه های خاص در علوم مختلف 
است و می تواند به عنوان علمی انضمامی مورد استفاده قرار گیرد؛ این 
نظریه توانایی خود را در توصیف جنبه های علمی و فلسفی به یک اندازه 

گسترش داده است. 
هوسرل با دغدغه ی تأسیس یک فلسفه علمی و مبتنی بر اصول متقن به 
»تأویل پدیدارشناختی« و »رد و ارجاع« پرداخت. بدین صورت که تمامی 
جریانهای فلسفی پیشین را به دلیل عدم صالحیت و قابلیت در تعریف و 
شناخت علم، به کناری می نهد و به دنبال عمل به روش پدیدارشناسی 
خود، نگاهی بی طرفانه به عالم واقع و طبیعت دارد که در آن نه در جهت 
تایید و نه در جهت رد، نظری به میان نمی آورد و به تعبیر خود فیلسوف 
این عمل »بین الهاللین« قرار گرفتن است؛ او با عزل نظر از وجود خارجی، 
به تحلیل ماهیاتی می پردازد که بی واسطه متعلق شناسایی قرار می گیرند 

و این عمل فکری را »شهود ذات« می خواند. 
توضیح اینکه اندیشه هوسرل محصول دورانی است که در آن wتفکربشری 
دچار نابسامانی شده بود و جّو شکاکیت بر این دوره حاکم بود. هوسرل 
به دنبال دغدغه ذهنی خود که همواره علمی و متقن شدن فلسفه بود 

به تأسیس پدیدارشناسی خود پرداخت. او در مواجهه با دوئالیسم کانتی، 
ساختارگرایی هگلی و حتی تحّصلی مذهبان، هیچکدام را قبول نداشت و 
تنها توافق او با آنها این بود که: پدیده ها را تنها آگاهی موجود در برابر فاعل 
شناسائی می دانند؛ هر آنچه پدیدار و مشهود است قابل توصیف می باشد 
و ماهیت پدیده همان است که وصف شدنی است، نه کمتر و نه بیشتر. 
بنابراین در فلسفه هوسرل »شهود« به معنی »عین ذاتی« ظهور پیدا می 
کند و »آگاهی محض« را ایجاد می کند که به موجب آن پدیدارشناسی 
ممتاز و مستقلی آغاز می شود. او با شعار »بازگشت به اشیاء« پدیدارشناسی 
استعالیی را روشی می داند که منجر به اخذ معنای دقیق علم، توسط 
فلسفه می شود. و همچنین به این دلیل که مدعی شناخت دقیق، الزم 
و ذاتی »پدیدار« یا »آنچه هست« ، می باشد، خود به منزله ی »فلسفه« 

است.
 در اندیشه هوسرل علم و آگاهی عبارت از شناختن حقایق مطلقی است  که 
در قالب »پدیدار محض« و یا »بداهت« برای ذهن مشهود می شود. بداهت 
خود شامل دو نوع می باشد که یکی به عنوان بداهت قطعی نامیده می شود 
و در آن امکان شک کاماًل منتفی نیست و دومی نیز بداهت یقینی است که 
امکان شک در آن اصاًل وجود ندارد. اساساً مالک علم بودن فلسفه در گرو 
ضروری و یقینی بودن بداهت است؛ این امر با تأویل پدیدارشناسی و رد و 

ارجاع مذکور در آراء هوسرل، انجام می شود. 

تأویل پدیدارشناسی
تأویل پدیدارشناسی روش مخصوصی است که با نام هوسرل گره خورده 
و همان »تأویل پدیدارشناسی استعالیی« است. این روش در ادامه روش 
دکارتی مبنی بر »شک دستوری« مطرح گردید که پدیدارشناس به تبعیت 
از دکارت با عزل نظر از هرآنچه یقینی نیست بر می آید و بدون انکار و تایید 
هستیشان، آنها را نادیده می گیرد؛ بنابر اصطالح هوسرل این امر را »بین 
الهاللین« قرار دادن یا »تأویل و فروکاستن« می گویند. که از آن به معنی 

خودداری یا تعلیق حکم )اپوخه( نیز یاد می شود.
 نادیده انگاشتن امور غیربدیهی صرفاً به معنای عدم اعتبار است و نه معدوم 
دانستن آنها. این تأویل از آن جهت که هرگونه شناختی را که »بتوانم اندک 
شکی در آن بکنم« کنار می گذارد، به شک روشی دکارت شبیه است، ولی 
از این جهت که در آن  از تمام عالم هستی و وجود فرد یا من و به دنبال آن 
تمام علوم مربوط به عالم و انسان صرف نظر می شود، از شک دکارتی قاطع 
تر است. در نهایِت این تأویل آنچه باقی می ماند و نمی توان در آن شک کرد 
»من« استعالیی یا خود فرد با افکار اوست.هوسرل در پدیدارشناسی خود 
کل جهان نامتناهی را متعلق شناسایی می داند و فاعل شناسایی یا »مِن 
اندیشنده« را مشاهده گری بی طرف نگه می دارد. این فاعل شناسایی می 
تواند در وضعیتی  فراتر از خود و با تأمل بر خویش در موقعیت استعالیی 
بنشیند و همچنین با تأمل در کل جهاِن زمانی و مکانی به اعتبار وجود همه 
موجودات طبیعی پی ببرد. و اما این من نه من فیزیکی علم روانشناسی 
است و نه من متافیزیکی و شئ متفکر دکارت، بلکه همان فاعل استعالیی یا  
وجدان محض است. بنابراین طبق انتقادی که هوسرل از دکارت دارد عمل 
»فکر می کنم« به »پس هستم« نمی انجامد بلکه قاعده صحیح »من فکری 
را فکر میکنم« است؛ و عمل فکر کردن همیشه درباره امری و متعلقی است. 
همینطور فرق دیگری که این تأویل با شک دکارتی دارد در این است که 
شک دکارتی به نفی جهان و خالی کردن ذهن از هرگونه آگاهی و تعلقی 
می انجامد. ولی در تأویل پدیدارشناسی همیشه آنچه به ذهن انسان پدیدار 

می شود باقی می ماند و بی واسطه دربرابر وجدان حضور می یابد.

حیث التفاتی وجدان
»حیث التفاتی« دومین اندیشه محوری پدیدارشناسی هوسرل می باشد 
که پس از تعلیق و تآویل در جهت پدیدارشناسی استعالیی،  کاربرد دارد. 
در واقع شناخت هوسرل از این نظریه مربوط می شود به سالهای 1896 تا 
1900،  که تحت تعالیم برنتانو بود. او در جریان تنظیم و تدوین »پژوهش 
های منطقی« که به دنبال اساسی متقن و تزلزل ناپذیر برای فلسفه خود 
بود، حیث التفاتی  را یافت و آن را ویژگی خاص آگاهی نامید. از نظر هوسرل 
آگاهی همان بداهت یقینی ای است که در برابر فاعل شناسائی حضور دارد 

و شک و شبهه در آن راه ندارد.
در جریان تحلیل آگاهی روشن می شود که هر »اندیشیدنی« و هر حالت از 
وجدانی،  چیزی را در نظر می گیرد و آن چیز خود از آن جهت که متعلق 
یک التفات و توجه است ، »اندیشیده ی« مربوط به خود را دارد. به عبارت 
دیگر هر فعل آگاهی، آگاهی از »چیزی« است؛ در ادراک »چیزی« می 
شود؛ در خواستن »چیزی« خواسته می شود؛ در دیدن »چیزی« دیده 
می شود؛ در بوییدن »چیزی«  بوییده می شود. این ویژگی همان »حیث 
التفاتی« است که همواره به عنوان »اندیشنده« ، »اندیشیده« ی  مربوط 
به خود را دارد؛ به عبارتی هر آگاهی و شناختی مستلزم نوعی تضایف و 
همبستگی می باشد که در آن،  میان فاعل شناسایی و متعلق شناسایی 
نسبت متقابل وجود دارد و پدیدار جز برای وجدان و وجدان جز نسبت به 

یک متعلق وجود نخواهد داشت.
حیث التفاتی سعی بر آن دارد که نحوه وجود آگاهی را توصیف کند و وسیله 
ای باشد برای تبیین این فرایند. چرا که التفات، صفت ذاتی آگاهی محض 
است وهمچنین در بر دارنده رابطه ذهن و عین است؛ بدین صورت در 
پدیدارشناسی باید به وجدان و علم حضوری و بی واسطه روی آورد و تنها 
به تجربه درونی پرداخت زیرا من طبیعی نسبت به جهان واقعی گرایش دارد 
و من استعالیی به آن توجهی ندارد و مشاهده گر بی طرف خود می شود. 

شهود ذات
در پدیدارشناسی هوسرل فلسفه علِم »مطالعه ذوات« است؛ به عقیده او 
تنها علمی حقیقی و محض است که درباره امور ضروری و یقینی باشد 
و فقط ذواتند که ضروری هستند. بدین ترتیب تمامی امور جزئی و غیر 
ضروری از حیطه مطالعات او کنار گذاشته می شود. به گفته خود هوسرل: 
»پدیدارشناسی محض به عنوان یک علم، فقط مطالعه ذات است ومطلقاً 
هست بودن مورد مطالعه ی آن نیست.جزئی نبایست وضع شود و در ضمن 
مفاهیم ذاتاً دقیق و متقن قرار گیرد، البته آن را ذاتی است که می توان به 
بداهت به آن نسبت داد، اما اگر آن را با قرار دادن در عالم هست بودن 
نمی توانیم آن را در زیر  متعین، به عنوان فرد مقرر داریم، دیگر محققاً 
مفاهیم ذات بگنجانیم. در پدیدارشناسی، مفرد و جزئی همیشه نامتعین 
و تعریف ناپذیر است و در آن فقط ذوات و نسبتهای ذوات را می توان به 
نحو واقعاً معتبر شناخت«. آنچه هوسرل به دنبال آن است مفهوم کلی و 
پدیدارها یا ذوات است که از آن جهت که نمایان می شوند پدیدار نامیده 

می شوند و از آن جهت که حقیقت اشیاء هستند ذات خوانده می شوند.
»شهود« در دیدگاه هوسرل دو قسم می باشد؛ شهود حسی و شهود مثالی. 
او برای هر کدام متعلقات خاص خود را نام می برد؛ شهود حسی در زمینه 
امور واقع شناخت پیدا می کند و شهود مثالی در زمینه ذوات به تحقیق 
می پردازد. در تفکر استعالیی توصیف و ترسیم ذوات انجام می گیرد و نه 
امور واقع ؛ در این حالت تمام نمودهایی که در ذهن بوجود آمده اند، به 
آگاهی محض داده می شوند و بین آگاهی و داده های بی واسطه ی آن 
ذوات حقیقی پدیدار می شوند. بدین ترتیب بعد از کاربرد خاص نظریه 
های  »تأویل پدیدارشناسی « و »حیث التفاتی« ،نظریه ی »شهود« نیز 
در پدیدارشناسی هوسرل، با کاربرد خاص خود در جهت استعالیی بودن 

پدیدارشناسی او به کار گرفته می شود.
در دیدگاه هوسرل دو قسم علم وجود دارد؛ قسم اول علوم طبیعی می باشد 
که به امور واقع و تجربی می پردازد و موضوع آن افراد موجود در طبیعت 
است، همچنین بر مبنای شهود تجربی استوار است. دسته دوم از علوم 
مورد نظر هوسرل علومی هستند که موضوع آنها امور غیرتجربی می باشد. 
هندسه نمونه بازر مورد نظر هوسرل می باشد، که در این دسته قرار می 
گیرد زیرا هندسه نه به امور واقع، بلکه صرفاً به روابط و نسبتها می پردازد. 
از نظر هوسرل این قسم از علوم ، »علوم ذوات« می باشند زیرا موضوع آنها 
»ذوات« است و بر مبنای »شهود ذوات« می باشد. در نهایت چنین بر می 
آید که هوسرل بر خالف نظر اندیشمندان اصالت تجربه که معتقد بودند 
ذوات هیچگاه نمی توانند متعلق هیچ نوع شهودی قرار بگیرند، مدعی است 
که نه تنها شهود ذوات ممکن است بلکه چنین شهودی مبنای همه علوم 

است و با شهود مثالی  براحتی می توان به شناخت ذوات اشیاء رسید.  
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پدیدارشناسی استعالیی هوسرل

فاطمه سادات جنتی پور

پدیده ها را تنها آگاهی موجود در برابر فاعل شناسائی می دانند؛ 
هر آنچه پدیدار و مشهود است قابل توصیف می باشد و ماهیت 

پدیده همان است که وصف شدنی است، نه کمتر و نه بیشتر.

» هفت خوان «
 در اسکله

خمر از هوا می آمد
انگور از ذائقه

دستهایت را گرفتم
مست که بر خاستم
زمین چهار تکه بود

شرق از پاهای تو می آمد 
شمال از سرم

سنگین
در آونگ هر سو
هفت رشته بود
از هفت خوان

نخست گرسیوز
که در خشکی گلویم

با گرزی می آمد از آرواره ی تمساح
در شوش 

نه بغ بود نه پور
سرسام بود در سرانه و آمار

که مغز می خورد
و تهوع از چاه باال می آمد

دوم بیدرفش
با موریانه و بادام
در قتلگاه شک
سوم گردبادی 

که کمین می کرد در شام
ــرو  ــا جهــاز از زمیــن بلنــد مــی کــرد و ف و اهــواز را ب

میریخــت
در تنوره ی اکوان

جدول متقاطع بود در دوایر جفر
که رنگ میزد هر خانه را 

به پیکرهای صرع
و لبها ترک می خورد

در آمیزه ی عشق و فقر
ششم ارژنگ بود 
بی نطق و سمع

به هیات وهم
با دستانی از جیوه و قلع

و در سکوی آخر 
خزوران با هفت گوی سرب

باز که گشتم 
دستهایت نبود

و ماه در آب فرو می رفت
در انتهای افق..

» ابراهیم محبی«

شــعر هفــت خــوان از ده بنــد تشــکیل شــده اســت کــه 
ســه بنــد نخســت بــه زمینــه ســازی بــرای هفــت بنــد 
بعــدی اختصــاص دارد پــس شــعر هفــت خــوان شــامل 
ســه بنــد ابتدایــی مقدمــه و هفــت بنــد هفــت خــوان 
متــن اســت . شــعر در فضایــی مــی زده رخ مــی دهــد 
ــا ســنگینی ناشــی از  و ایــن فضــای پــس از مســتی ب
ــمال  ــت ) ش ــاعر اس ــوان ش ــت خ ــتر هف ــاری بس خم
از ســرم ســنگین ، دســتهایت را گرفتــم ، مســت کــه 
ــاب ،  ــی حس ــتِی ب ــای مس ــن فض ــتم ( در ای برخاس
ــی  ــارش از جــا برم ــای ی ــن دســت ه ــا گرفت ســوژه ب
ــرو هســتیم  کــه  ــا شــعری روب ــا ب خیــزد پــس قاعدت
ــل  ــراب مث ــوردار اســت . ش ــل هشــیاری برخ از حداق

ــه  ــور خالص ــه در انگ ــارد و ذایق ــی ب ــوا م ــاران از ه ب
ــد  ــه بن ــن س ــم در ای ــوری ه ــو خ ــود . تلوتل ــی ش م
بخوبــی تصویــر شــده ) شــرق از پاهــای تــو مــی آمــد 
، شــمال از ســرم ســنگین ( حــذف غــرب و جنــوب و 
ســپردن شــرق بــه پاهــای اســتوار یــار و شــمال ) بــاد 
شــمال یادمــان نــرود ( بــه ســری کــه ســنگین شــده 
ــارز یــک تلوتلــوی مســتانه  از خمــاری نشــانه هــای ب
اســت . امــا مهــم تریــن بخــش توصیــف مســتی همــان 
جایــی ســت کــه هفــت خــوان آغــاز مــی شــود ) در 
آونــگ هــر ســو ( هــر صدایــی در ســرش مــی پیچــد و 
ضربــان شــقیقه هــا در مغــز مثــل ناقــوس بــه صــدا در 
مــی آینــد و ســوژه مثــل آونــگ کــژ مــی شــود و مــژ 
.امــا هفــت خــوان شــاعر چیســت و او از کجــا بــه کجــا 
ــو  ــدام دی ــدام مقصــد و ک ــفر و ک ــدام س ــی رود . ک م

ســفید را نشــانه رفتــه اســت :
خــوان اول بــا گرســیوز اســت کــه کشــنده ی ســیاوش 
ــاح دارد و در  ــرزی از آرواره ی تمس ــت و گ ــح اس صل
آوردگاه گلــوی خشــک شــاعر بــا او مــی جنگــد 
. خشــکی دهــان پــس از شــراب رخ مــی دهــد و 
ــس  ــا شــاعر - رســتم پ تمســاح اجــازه نمــی دهــد ت
ــه  ــه ب ــه ای ک ــوان دوم از برک ــان خ ــنگی بیاب از تش
ــوان  ــد .خ ــت آب بنوش ــه اس ــش یافت ــی می راهنمای
ــر اســت  ــه کشــنده ی زری ــش اســت ک ــا بیدرف دوم ب
.موریانــه بــا رفتــن در تــن ســلیمان بی حیات همیشــه 
مظهــر شــک بیــن زندگــی و مــرگ اســت امــا در اینجا 
شــک بــه قتــل رســیده و موریانــه هــا از اندام ســلیمان 
چیــزی باقــی نگذاشــته انــد . یقیــن بــه مــرگ البتــه 
از شــک بــه مــرگ زجــرآور تــر اســت .گردبــاد خــوان 
ســوم اســت کــه از شــام آغــاز مــی شــود و بــه اهــواز 

ختــم . اســتفاده از واژه ی جهــاز کــه بــه پــاالن شــعر 
اطــالق مــی شــود وجــه عربــی منطقــه را عیــان مــی 
ــز را از شــام  ــاد همــه چی ــن خــوان گردب ــد . در ای کن
ــارم و  ــوان چه ــکند. در خ ــی ش ــم م ــواز دره ــا اه ت
ــن  ــا اوالد و یافت ــگ ب ــادو و جن ــا زن ج ــا ب ــم م پنج
راهنمــا بــه مــکان دیــو ســپید روبروییــم . ایــن بنــد از 
شــعر شــامل هــر دو خــوان اســت . جفــر علــم حــروف 
ــوره ی اکــوان  ــا جــادو تناســب دارد و تن اســت کــه ب
کــه معکــوس کننــده اســت و بنــا بــه دیــو بــودن بیــن 
ــت  ــو مالزم ــوان دی ــوره ی اک ــو ســپید و تن ــکان دی م
ــون و در گذشــته  ــرار اســت . صــرع نشــانه ی جن برق
از نشــانه هــای حلــول شــیطان در جســم بیمــار بــود . 
همانطــور کــه زن جــادو خــود را بــه شــکل دختــر زیبــا 
مــی آرایــد اینجــا هــم صــرع نشــانه ی شــیطانی اســت 
ــره و  ــده اســت . دای ــه رقــص درآم کــه درون بیمــار ب
مربــع از نشــانه هــای طلســم هــای رمــاالن اســت کــه 
پاســخی بــرای ترکیــب فقــر و عشــق نمــی یابــد مگــر 
ــرای بوســه ( کــه در عطــش تــرک مــی  ــب ب لــب ) ل
خــورد و بــه ایــن ترتیــب فقــر بــر عشــق چیــره مــی 
ــگ آغــاز مــی شــود . او  ــا ارژن شــود . خــوان ششــم ب
ــو  ــوان دی ــان اک ــه سپهســاالر و نگهب ــوی اســت ک دی
اســت و در خــوان ششــم بــه دســت رســتم کشــته می 
شــود و کیــکاوس و لشــکریانش آزاد مــی شــوند . امــا 
ــو  ــه شــکل دی ــه ب ــد اهریمــن اســت ک خــزوران فرزن
ســیاه ســیامک پســر کیومــرث ) نخســتین انســان ( را 
مــی کشــد . ترکیــب دیــو ســیاه و دیــو ســپید مــا را 
ــه هیــات  ــدازد و ارژنــگ ب ــاد شــب و روز مــی ان ــه ی ب
وهــم درمــی آیــد . قلــع و جیــوه هــردو از فلزاتــی نــد 
کــه در قتــل هــای دربــاری مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گیــرد مثــل ریختــن قلــع در دهــان یــا ریختــن جیــوه 
ــه  ــرد دارد . اضاف ــم کارب ــه ه ــوه در آین ــذا و جی در غ
شــدن ســرب کــه فشــنگ ســاز اســت در دســت فرزند 
ــی  ــش م ــه نمای ــگ را ب ــای جن ــی فض ــن بخوب اهرم
ــزه آنکــه خــزوران پســر نخســتین انســان  گــذارد بوی
راکشــته اســت و بــه نوعــی نشــانه ی پیــروزی موقتــی 
اهرمــن بــر انســان اســت . امــا خــوان هفتــم بازگشــت 
ــی کــه  ــم واقــع اســت . هفــت خوان ــه عال از مســتی ب
ســوژه پشــت ســر مــی گــذارد تــالش بــرای عبــور از 
حالــت نیمــه بیــداری پــس از شــرابخواری اســت . ایــن 
وضعیــت ناهشــیار باعــث مــی شــود تــا ســوژه خــود را 
در هیــات رســتمی ببینــد کــه بــا راه دشــوار بــه دســت 
ــرو اســت امــا  آوردن هشــیاری و کشــتن خمــاری روب
آنچــه پــس از بیــداری عایــد ســوژه می شــود از دســت 
ــه  ــار اســت . فرورفتــن مــاه در آب کنایــه ای ب دادن ی
از دســت دادن یــار اســت و اســکله ی خالــی آخریــن 

ــداز ســوژه اســت . چشــم ان
شــعر بــا تکیــه بــر هفــت خــوان و خوانشــی مســتقل از 
آن بــه عنصــر اصلــی هفــت خــوان کــه همانــا خــواب و 
توهــم باشــد تکیــه دارد ســه خــوان اول خــواب زمینــه 
ی اصلــی حادثــه اســت و خــوان چهــارم جــادو و توهــم 
میزبــان اتفاقــات اســت . شــعر توانســته اســت بــا بهــره 
ــواب و  ــوان - خ ــت خ ــی هف ــه ی اصل ــری از زمین گی
توهــم - آن را بــا وضعیــت مســت ناهشــیار دمســاز کند 
امــا رونــد معکــوس مــی شــود و رهایــی ســوژه از بنــد 
مســتی بــه از دســت دادن یــار مــی انجامــد . آنچــه در 
ایــن هفــت خــوان بــر شــاعر مــی گــذرد جنــگ هــای 
منطقــه ای اســت و بــا جنــگ هــای رســتم در هفــت 

خــوان مناســبت دارد .

هفت خوان مستی  وهشیاری از یار تا بی یار
تاویل شعر » هفت خوان« سروده ی دکتر ابراهیم محبی تاویل گر :

کیوان اصالح پذیر
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زیرانــداز حصیــری را پهــن می کنــم. می گویــد: 
»آقــا دیگــه دیروقــت شــده«. جــواب می دهــم: 
ــازه ســِر شــبه. دوســت  ــدس! ت ــارف نکــن مهن »تع
کنیــم«. چنــدک  اســتفاده  از محضــرت  داریــم 
بــه کمــر  نگاهــش می کنــم؛ دســت  می زنــم و 
حــرف  »بشــین!  می گویــم:  اســت،  ایســتاده 
ــش را  ــیند، موبایل ــو می نش ــم«. دوزان ــا ه ــم ب داری
می گــذارد جلــوی پــاش. »تــا یــک ســاعت قبــل از 
ــم  ــح ه ــودم. صب ــرکت ب ــا ش ــام این ج ــه بی این ک
بایــد اول وقــت بِــَرم. ســه روزه میله گــرد تمــام 
ــون  ــک باهام ــا چ ــه ب ــا دیگ ــرده ن. آهن فروش ه ک
شــرکت  ایــن  گرفــِت  و  گیــر  نمی کنــن.  کار 
ــه  ــگار ن ــوم. ان ــره اش می ش ــاده«. خی ــه زی همیش
ــه علی چــپ زده؟  ــا خــودش را ب ــد ی ــگار. نمی دان ان
چشــمم می خــورد بــه میلــه ای کــه آنطرف تــر، 
ــه  ــاده اســت. میل ــی افت ــر آب ــار پوشــال های کول کن
ــه ای  ــه نقط ــد ب ــم، بع ــداز می کن ــم بران ــا چش را ب
ــاالی  ــی ب ــره می شــوم، جای ــدس خی روی ســر مهن
تــکان  صورتــم  جلــوی  را  دســتش  شــقیقه اش. 

نیســت؟«  می دهــد: »حواســت 
- هان؟

- گفتــم انگار از پایین صدات زدن. 
بلنــد می شــوم. در فلــزی کنیســه را می کشــم. 
گیــر دارد. یک بــاره و محکــم می کشــمش، بــاز 
نگاهــش  و  برمی گــردم  می لــرزد.  و  می شــود 
می کنــم: »االن مــی آم خدمتــت«. پــام کــه بــه پلــۀ 
اول می رســد، پله هــای بعــدی تــوی چشــم هام 
یــک آن  می ســرد،  پــام  پاشــنۀ  می رونــد.  تــار 
ــم، از  ــود، می افت ــیده می ش ــوار کش ــتم روی دی دس
ــد  ــوم می کوب ــم، پهل ــت می زن ــرد غل ــا پاگ ــا ت پله ه
بــه دیــوار. صــداش از پشــت بــام می آیــد: »چیــزی 
شــد؟« َســَرم روی کــف پاگــرد اســت و پاهــام روی 
ــرون می کشــم  ــکمم بی ــر ش ــتم را از زی ــا، دس پله ه
و می گویــم: »نــه، نــه«. ملیحــه خــودش را تــا پــای 
کردیــد؟«  دعــوا  »بســم اهلل!  می رســاند:  پله هــا 
»چایــی  می تکانــم.  را  خــودم  و  می شــوم  بلنــد 
چشــم هاش  می کنــد،  نگاهــم  کــردی؟«  آمــاده 
را دور کمــرش بســته.  دودو می کنــد، چــادرش 

ــد؟« ــت ش ــد: »چ می گوی
- پام ُسرید.

- کاری نکنــی. مهموِن خونه ته. 
- بــرو بِریم چایی بیاریم. 

صورتــم  بــه  و  اتــاق  آینــۀ  جلــوی  می ایســتم 
ــاط  ــت در حی ــاز و بس ــدای ب ــم. ص ــت می کش دس
َســِرمون«.  نیــاد  »مهمــون  می گویــم:  می آیــد. 
از  »ابوالفضلــه،  می گویــد:  آشــپزخانه  از  ملیحــه 
ــاز می شــود. ابوالفضــل  ــاق ب ــده«. در ات باشــگاه اوم
ــوی  ــه اش را مــی گــذارد کنــار در. می ایســتد ت کول

ــه؟« ــال کی ــن م ــین خف ــن ماش درگاه: »ای
- آبروریــزی نکنی، مهمون داریم.

- جونم! مال مهمون ماســت؟ 
از شیشــۀ دِر پذیرایــی ســرک می کشــد. ملیحــه بــا 
ــد:  ــه ابوالفضــل می گوی ــد، رو ب ســینی چــای می آی
بــاالی  نشســته  نکــن،  چشم چشــم  »بی خــود 
کجاســت؟«  »فرشــته  می گویــم:  بــون«.  پشــت 
ــکان  ــی ت ــاق پذیرای ــه طــرف ات ملیحــه ســرش را ب
می دهــد: »داره درس می خونــه«. ســینی چــای 
را می دهــد دســتم و می گویــد: »کاش ماشینشــو 
ــط  ــل خ ــای مح ــت بچه ه ــل. یک وق ــی آورد داخ م
ــد:  ــدازن، از حســودی«. ابوالفضــل می گوی ــه ش نن ب
»آخــه تــو ایــن حیــاط ماشــین جــا می شــه؟ 
یــادت رفتــه پرایــد خالــه مریم اینــا رو؟«. بــه 
نباتــی،  »نقلــی،  می کنــم:  نــگاه  چــای  ســینی 
ــچ  ــه ن ــش؟« ملیح ــذاری تنگ ــتیم ب ــزی نداش چی
ــرده،  ــگ ک ــم هاش را تن ــل چش ــد. ابوالفض می گوی
ــن  ــه م ــه ب ــی هســت؟« ملیح ــاال ک ــد: »ح می پرس
ــد: »ببــر دیگــه! زشــته مهنــدس رو معطــل  می گوی

ــی«.  کن
نگاهمــان  واج  و  هــاج  ابوالفضــل  »مهنــدس؟« 

تــو؟«  »چتــه  می گویــم:  می کنــد. 
- این همون یاروئه؟ آره؟

ملیحه می گوید: »شــر نشو بچه«.
»تــو  اســت:  مــن  چشــم  در  چشــم  ابوالفضــل 

می ترســی« نمی کنــی.  کاریــش 
- حرف مفت نزن.

- این همون تخم  ســگه؟ نه؟
ابوالفضــل  ســینۀ  روی  را  انگشــتش  ملیحــه 
فشــار می دهــد: »تخــم ســگ یــا هرچــی االن 
مهمونمونــه«. بعــد رو بــه مــن می کنــد: »بــرو 

زدن« یــخ  دیگــه، 
ــای  ــینی چ ــی روم. س ــاال م ــه را ب ــای کنیس پله ه
ــام را روی  ــم، پلک ه ــرزد. می مان ــتم می ل ــوی دس ت
هــم فشــار می دهــم. ایســتاده ام بــاالی ســرش، 
ــای  ــینی چ ــدد، س ــش می خن ــۀ دهان ــا گوش دارد ب
را چّپــه می کنــم تــوی صورتــش، داد می کشــد، 
ــاز  ــش ب ــد، دهان ــن می افت ــه دراز روی زمی دراز ب
بــاز  را  می مانــد، ســوختم، ســوختم... پلک هــام 
تــکان می دهــم. در  را چندبــار  می کنــم، ســرم 
فلــزی را هــل می دهــم. زیرانــداز خالــی اســت. 
ــام  ــت ب ــب پش ــت ل ــه اس ــم؛ رفت ــم می چرخان چش
ــا  ــد. »بفرم ــگاه می کن ــا را ن ــایه و دارد دوره همس
بیــرون  بــه  را  نفســش  برمی گــردد،  مهنــدس«. 

»زحمــت  می گویــد:  زیرلــب  می کنــد،  فــوت 
کشــیدی«. می آیــد روبرویــم می نشــیند. دســتم 
خانه هــا  چســبیدۀ  به هــم  ســقف های  بــه  رو  را 
ــه.  ــم وصل ــه ه ــا ب ــت بوم ه ــن پش ــم: »ای می کش
ــا اون ســر  ــن ســقف ها ت ــم از راه ای ــه بودی بچــه ک
ــکان  ــری ت ــه؟« س ــاورت می ش ــم. ب ــهر می رفتی ش
ــه  ــد: »چ ــده. می گوی ــش نیام ــگار خوش ــد، ان می ه
ــکان  ــه چــپ و راســت ت می کنــی االن؟« ســرم را ب

مشــغولی؟«  کجــا  »کار.  می گویــد:  می دهــم. 
- فعاًل هیچ جا. 

- قباًل کجا بودی؟
- قبــِل شــرکت کــه چنــد ماهــی بــه فعلگــی 
بــودم.  هفت تپــه  قبلــش  قبــِل  ولــی  گذشــت، 

. ی نی بُــر
- اوه! حتماً سخته.

- ســخت که بگی، مهندس! 
ــود  ــگاه! ناب ــم: »ن ــو می کش ــت هام را جل ــف دس ک

می کنــه«.
- چرا نموندی همون جا؟

- نخواســتن مهنــدس. گفتــن بِریــد خونــه بشــینید، 
امســال برداشــت نداریــم. مگــه می شــه؟ بــاور 
نکردیــم. رفتیــم بــه خواهش-تمنــا. بــا چهــار-

پنج تــا دیگــه. هرچــی بــه قــول مــا لرهــا اللکیدیــم 
ــم...  ــز کردی ــی چی ــون، یعن به ش

می خندد. 
- یعنی چســبیدیم به شون، خواهش کردیم. 

لــری  هــم  »بچه هــات  می پرســد:  خنــده  بــا 
ــم  ــدس! زن ــه مهن ــم: »ن ــن؟« می گوی ــرف می زن ح
ــار آورد«.  ــارس ب ــم ف ــا را ه ــه بچه ه ــه. دیگ آبادانی
ــاش  ــر پ ــر زی ــود، حصی ــه قطــع می ش ــده اش ک خن
می افتــه،  دهــن  از  »چــای  می کشــد.  ناخــن  را 
ــم  ــم بفهم ــن می تون ــن! م ــد: »ببی ــا!« می گوی بفرم
ــه  ــه این هم ــازی ب ــردی، نی ــم ک ــی دعوت ــرای چ ب

ــد.  ــد می آی ــم بن ــود«. نفس ــت نب زحم
- کاری از دســتم برنمــی آد. همــون وقــت هــم 

ــود.  ــن نب ــت م دس
شــما  اگــه  ولــی  نوکرتــم،  مــن  مهنــدس!   -
ــودت  ــه خ ــازاد را ک ــی لیســت م ــتی، یعن می خواس

کــردی. رد 
می کنــد.  نگاهــم  و  می گیــرد  بــاال  را  ســرش 
ابروهــاش در هــم گــره خــورده، ســرم را می انــدازم 

ــن. پایی
- گفتن فقــط کارگرهای چندکاره بمونن.

- مــن کــه هــزارکاره بــودم مهنــدس. هرچــی 
گفتیــن، نــه گفتــم؟  

بلنــد  و  می گیــرم  دســت  تــوی  را  قنــددان 
می کنــم: »بــه ایــن شــیرین کام! مــن یک بــار از 

دررفتــم؟« کار  زیــر 
- نه آقا! بحِث این نیســت. 

- پس چی؟ 
- شــما بــا ســابقه ای، باتجربــه ای، امــا مهــارت 
خاصــی نداشــتی. اصــاًل وضــع شــرکت خرابــه، 

وگرنــه کــی از شــما بهتــر؟
ــت  ــی باب ــود: »مرس ــد می ش ــم. بلن ــی نمی زن حرف
ــیار  ــام بس ــت ش ــم باب ــت ه ــز! از خانم ــه چی هم
تشــکر کــن«. نمی توانــم بلنــد شــوم، زانوهــام 
روی  نقطــه ای  بــه  و  نشســته ام  شــده.  سســت 

نــگاه می کنــم.  قیرگونــی ســقف 
- چایی نخوردی. 

- نــه دیگه. بهتره برم. 
ــداز  ــنوم. زیران ــم را می ش ــن نفس ــن و ه ــدای ه ص
می چرخــد.  چشــم هام  تــوی  اســتکان ها  و 
ــا! اجــازۀ مرخصــی  صــداش را می شــنوم: »خــب آق

ــی دی؟« م
ــع  ــه، وض ــراب باش ــه خ ــما ک ــرکت ش ــع ش - وض
ــدس!  ــه. مهن ــا بچ ــا چهارت ــوره؟ ب ــا چط ــی م زندگ
ــردون شــرکت. هــرکاری،  ــا را برگ ــردی کــن و م م

ــی.  ــه، هرچ ــی، آبدارخون ــاش، نگهبان هرج
با دســت به پیشانی می کوبم: »ای خدا!«

ــا!  ــاش آق ــوری نب ــن ج ــارم: »ای ــد کن ــو می زن زان
اســت.  گرفتــه  گلویــم  مــی دی«.  خجالتمــون 
دســتش را می گــذارد روی شــانه ام: »یــک کاریــش 
بــرات صحبــت  مدیرعامــل  بــا  مــن  می کنیــم. 
و  دهــم  مــی  قــورت  را  دهانــم  آب  می کنــم«. 
ــار گوشــم اســت:  ــش کن ــاً؟«. دهان ــم: »واقع می گوی
»آره آقــا«. بعــد بــا دســتش چنــد ضربــه بــه شــانه ام 
بلنــد  بریــم«.  می خوایــم  مــا  »پاشــو!  می زنــد: 
ــش  ــان!«. بغل ــم مهندس ج ــن نوکرت ــوم: »م می ش
شــانه هاش  روی  را  دســتم  دو  بعــد  می کنــم، 
می شــوم:  خیــره  چشــم هاش  بــه  و  می گــذارم 
ــودت«. ــد خ ــدا بع ــی. اول خ ــه می کن ــم چ »ببین

ــه عقــب می کشــم: »بفرمــا  ــا هــل ب در کنیســه را ب
ــروم.  ــه ب ــد ک ــاره می ده ــا دســت اش ــدس!«، ب مهن
ــا  ــم: »ی ــدا می زن ــم ص ــه رد می کن ــه را ک ــد پل چن
ــادرش  ــه چ ــد. ملیح ــرم دارد می آی ــت س اهلل!«. پش
ــرد.  ــاق بیــرون می پ ــدازد، از ات را روی ســرش می ان
پــام بــه موزاییــک کــف حیــاط کــه می رســد، 
می چرخــم و پاییــن آمدنــش را نــگاه می کنــم. 
می گویــد: »بابــت شــام دســتتون درد نکنــه، عالــی 
بــود«. ملیحــه می گویــد: »کاری نکــردم پســرم. 
نــوش جانــت«. رو می کنــم بــه ملیحــه: »ابوالفضــل 

ــت؟«  کجاس

- رفت بیرون. 
- فرشته که داخله؟ 

- آره. 
صــدا می زنــم: »فرشــته!« صــداش از پشــت در 

می آیــد: »بلــه بابــا؟«
ــا  ــره، بی ــریف می ب ــدس داره تش ــای مهن ــا! آق - بی

ســالم کــن حداقــل. 
آقــا مزاحمشــون نشــید. مــن رفــع زحمــت   -

 . می کنــم
- چه زحمتی؟...فرشــته! اومدی بابا؟

فرشــته در را بــاز می کنــد، دســتش را زیــر چانــه اش 
می گویــم:  داشــته.  نگــه  را  چــادرش  و  گرفتــه 
اینــم  ُگل پســری یه.  مهندســه،  آقــای  »ایشــون 
دختــر ماســت. امســال مــی ره دانشــگاه«. مهنــدس 
چــادر  باشــن«.  »موفــق  می گویــد:  زیرلــب 
ملیحــه را از جایــی نزدیــک بــازوش می کشــم: 
ــه ای  ــی روم، لحظ ــاق م ــه ات ــا!« رو ب ــه بی »یک لحظ
ــد.  ــم می کن ــگ نگاه ــدس دارد من ــتم، مهن می ایس
ــوالی  ــر س ــه. ه ــش ریاضی ــم دیپلم ــا ه ــتۀ م »فرش
ــته  ــار فرش ــرس«. از کن ــدس داری بپ ــای مهن از آق
رد می شــوم، زیــر لــب نــق می زنــد: »اَه! بابــا!« 

ــا؟«  ــد: »ه ــاق می آای ــل ات ــم داخ ــه دنبال ملیح
- یک چیــزی بیار به ش بدیم.

- چی به ش بدیم؟
- چــه می دونم، یک چیزی برای یادگاری.

- خاک به ســرم! چی بیارم؟ 
دور خــودش می چرخــد. مــی روم تــوی حیــاط. 
مهنــدس  اســت،  ایســتاده  بی حــرف  فرشــته 
دارد بــه صفحــۀ موبایلــش انگشــت می زنــد، از 
کنــار فرشــته کــه رد می شــوم رو بــه مهنــدس 
ــن  ــه م ــب ب ــد زیرل ــظ« بع ــب خداف ــد: »خ می گوی
ــرش  ــدس س ــات«. مهن ــن کاره ــا ای ــد: »ب می گوی
را بــاال می گیــرد، راه می افتــد ســمت در حیــاط 
ــاط  ــا«. در حی ــم آق ــا بری ــد: »م ــان می گوی و همزم
ــدس!«.  ــن مهن ــر ک ــد. »صب ــاز می کن ــم ب را از ه

ــد.  ــکان می ده ــوال ت ــه س ــرش را ب س
- زنــم می خواد یک چیزی برات بیاره. 

- چی؟ برای من؟ 
در اتــاق از هــم بــاز می شــود، ملیحــه پــا بــه 
را  می بینــم  کــه  چیــزی  می گــذارد،  حیــاط 
بــزرگ حصیــری  دایــرۀ  یــک  نمی کنــم؛  بــاور 
آورده، همــان چیــزی کــه موقــع  بــا خــودش 
بخــار  می گــذارد.  دیــگ  روی  برنج دم کــردن 
غــذا روش لکــه بســته و ســیاه شــده. ملیحــه 
ــدس  ــینۀ مهن ــوی س ــره را جل ــو و دای ــد جل می آی
ــده:  ــاز ش ــم ب ــدس چشــم هاش از ه ــرد. مهن می گی
ــوی  ــری را ت ــرۀ حصی ــه«. دای ــتتون درد نکن »دس
دســت می گیــرد، می چرخانــد و نــگاه می کنــد: 
ــن  ــد: »ای ــی گوی ــه م ــن؟« ملیح ــت ای ــی هس »چ
چیــزه، روقابلمــه ای. بــده بــه خانمــت«.  می گویــم: 

»آقــای مهنــدس مجــرده«. 
- ایشاال ازدواج می کنه. 

- قشــنگه! خودتون بافتین؟ 
همزمــان  ملیحــه  کــه  »بعلــه«  می گویــم  دارم 
ــا اخــم  ــد، ب ــگاه می کن ــه مــن ن ــه«. ب ــد: »ن می گوی
ــع  ــی صنای ــد: »ول ــه می ده ــم. ادام ــش می کن نگاه
دســتیه«. مهنــدس می خنــدد، دایــرۀ حصیــری 
بیــرون  حیــاط  در  از  و  می زنــد  بغــل  زیــر  را 
مــی رود: »خــب خداحافــظ شــما«. دنبالــش بیــرون 
ــمک  ــد و چش ــی می ده ــینش صدای ــم. ماش می روی
بــه مــا  را رو  می زنــد. برمی گــردد، دســت هاش 
ــوی  ــن«. جل ــرد: »شــما دیگــه تشــریف نیاری می گی
مــی رود  می دهیــم.  تــکان  ســر  و  می مانیــم  در 
کنــار ماشــین، از جلــوی آن می چرخــد تــا بــه 
ــرق  ــت پایه ب ــت از پش ــد. همین وق ــده برس در رانن
چوبــی نزدیــک ماشــین، ســایه ای بیــرون می جهــد. 
مثــل بــرق خــودش را بــه مهنــدس می رســاند 
و می خوابانــد بیــخ گوشــش. َشــَرّقۀ کشــیده اش 
داد  اســت.  ابوالفضــل  می پیچــد.  گوشــم  تــوی 
ــۀ  ــک ضرب ــرف« و ی ــگ بی ش ــم س ــد: »تخ می زن
یــک  کاپــوت.  روی  می افتــد  مهنــدس  دیگــر. 
ــت  ــرا مات ــد: »چ ــم می  کوب ــه بازوی ــزی دارد ب چی
بــرده؟ بــرو جداشــون کــن، داره می کشــدش«. 
را  مــی دوم. خــودم  و  »ابوالفضــل«  می زنــم:  داد 
ابوالفضــل می رســانم، دســتم را دور  بــه پشــت 
ــم،  ــب می کش ــه عق ــم و ب ــه می کن ــینه اش حلق س
ــو  ــا ت ــد: »ت ــوار می کش ــد و ه ــرت می کن ــد پ لگ
باشــی نون بــری نکنــی، تخم حــروم!«. ابوالفضــل 
را هــل می دهــم بــه کنــار. مــی روم جلــو تــا 
دســت مهنــدس را بگیــرم کــه افتــاده اســت کنــار 
بلنــد می شــود،  ماشــین. می زنــد زیــر دســتم. 
دســت می کشــد بــه دماغــش و انگشــت هاش را 
نــگاه می کنــد. در را بــاز می کنــد و  خــودش را 
ــی. چرخ هــای ماشــین درجــا  ــدازد روی صندل می ان
می چرخنــد، خــاک اســت کــه بلنــد می شــود. 

یک بــاره ماشــین کنــده می شــود و مــی رود.
ــد  ــمک می زن ــه ای دور، چش ــی در نقط ــراغ تیرک چ
و پِرپِــر می کنــد. بــوی چــادر ملیحــه می آیــد. 
می بینــم کنــارم ایســتاده اســت وســط کوچــه، 
نــگاه  زمیــن.  روی  جایــی  بــه  دوختــه  چشــم 
می کنــم؛ دایــرۀ حصیــری افتــاده اســت تــوی 

ــه.  ــن رفت ــر لج ــش زی ــدول. نصف ج

شب حصیری
حبیب پیریاری

ــر  ــراینده منوچه ــای س ــروده ه ــری از س دفت
ایمــری اســکندری، را چنــد روزی اســت بــرای 
ــوع  ــت موض ــت دارم و اهمی ــه دس ــش، ب خوان
ــد  ــه رص ــان ک ــی کار ایش ــزاره شناس را در گ
کــردم شــور در امرواقــع بــه هاشــور رنــج 
ــت  ــی از وضعی ــه دیالکتیک ــه ب ــدرن ک آدم م
خودشناســی لحظــه هاســت مــی رســیم و 
شــیوه هــای گوناگــون از موقعیــت بیــان را در 
اختیــار نــگاه و تصویرهــای هاشــوری بــه رنــج 
آدمــی در انزوایــی پــردار الزمــه بــه ایــن کــه 

ــی کشــاند . ــای اجــرا م ه
ــای  ــروده ه ــر از س ــتین دفت ــر نخس ــن دفت ای
ــاه  ــس از پنج ــت و پ ــا اس ــراینده توان ــن س ای
و ســه ســال مجــاب شــدند تــا نشــانی از 
ــش، را در  ــای خوی ــه ه ــا و اندیش ــش ه کوش
ــته  ــر داش ــون پذی ــاِن دگرگ ــن جه ــر ای براب
باشــند و از انحــا کار ایــن جهــان پــر رنــج بــه 
ــت  ــی کارد در دش ــگ م ــه درن ــوی آگاهان نح
ســترون بایدهــای اجتماعــی ایــن زندگــی 
ــت  ــی در وضعی ــر اندیش ــت دگ ــه عقوب ــا ک ه
ــا  ــان آرزوه ــز جه ــم ج ــرمدی ه ــی س خواه
ــت  ــی و صف ــورات حقیق ــه تص ــود ب ــی ش م
ــی اســت  ــی های ــان گرای ــان آرم اندیشــه ارمغ
در نهایــت ایجــاز ســخن و اینجاســت کــه 
ــا  ــان ب ــه پدیدارشناســی نحــوی زب ســراینده ب
رویکــردی بــه فــرم سمبولیســم وار پیــش مــی 
بــرد زبــان را کــه گاهــی سورئالیســم فعالیــت 
ــل  ــی شــود و روش اصی ــن م ــی از ذه بنیادین
ــال را نشــانه  ــا در صورخی از رابطــه واژه و معن

ــد . ــی کن ــی م شناس
ســروده در پیشــگاه اســکندری، جایگــه ســخن 
پــروری ای اســت و همــه نشــانه هــای ســروده 
ــان و چــه در تصویرســازی و  ــو را چــه در زب ن

پنداشــت در ذهنیــت را دارا مــی باشــند.
چنــد بخــش از ســروده هــا را باهــم مــی 

خوانیــم:
به تماشای تو ایستاده ام 

و خون
تــا پنجــره بــاال آمــده ، گلبوتــه هــا در شــتابند 

غرقــم کننــد       ...
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اســکندری پنداشــت را بــر دیــدن هــا ارج مــی 
ــن  ــا ( و ای ــت ه ــر عینی ــا ب ــت ه ــد ) ذهنی نه
گونــه نگریســتن و از دیــدن هــا) مشــاهدات و 
عینیــت هــا( بــه پنداشــت بــردن، خواننــده را 
بــه ره ،در ره هــای کارنامــه ســروده نــو اســت 
ــان  ــوی زب ــیقی نح ــی از موس ــی در چینش ول
ــد  ــی رس ــای کل م ــه دان ــوگ وار ب ــه مونول ک
ــداد  ــت رخ ــت بالغ ــب در ذهنی ــک ترغی و ی
مــی شــود کــه مــن یافتــه هــای خــود را الــک 

اندیشــه کنــد .
پیشــنهادهایی بــه چگونــه ســرایش در کارنامــه 
ســبک نــو هســت کــه هنــوز هــم در اجــرا نقــد 
نشــده انــد تــا جریــان خواهــی داشــته باشــند 
ــد کــه نســبت  ــی چنــد کارکــرد مهــم دارن ول
بــه وضعیــت معنــا در ســروده نــو مهــم اســت 
ــم(  ــی )حج ــه یک ــنهادات ک ــری ان پیش پیگی
ــت  ــه پنداش ــد ب ــه دو ره ان ــاب( ک ــت و )ن اس
ــن و  ــوِس گفت ــه ک ــد ب ــی دارن ــان گرای و عرف
بایــد دربــاره زبــان و نــگاه در کار آنهــا بیشــتر  

تامــل کــرد .
ــوم و  ــت و ب ــا زیس ــودی ت ــان خ ــون عرف چ
ــگ  ــی از فرهن ــش مهم ــا بخ ــای آنه کارکرده

ــت . ــده اس ــتاری ش ــاری و نبش گفت
ــد  ــت پرن ــکندری در پنداش ــای اس ــروده ه س
ــز  ــه چی ــراینده هم ــی س ــوند و گوی ــی ش م
را در گذشــته دیــده و تجربــه مــی کنــد و 
ــگاری صــورت  ــش ان ــی پی ــا چگال ــت را ب روای
ــان  ــدد و جه ــی بین ــان م ــت بی ــدی موقعی بن
ــد و اندیشــه  ــا رهــی ندارن ــی ه ــروز و دیدن ام
ــورد  ــی او در برخ ــرد و نگران ــی گی ــی م را پ

ــت. ــه اس اندیش
ــانه  ــا و نش ــمبل ه ــه س ــان هم ــر ایش در دفت
هــا در پهــن دشــِت پنــدار هســتد و از بیــرون 
بهرنــگ نیســتند و مــی بایســت چشــم بســت 
ــن ســراینده در  ــه ای ــا اینک ــا را و ب ــد آنه و دی
زبــان مــدرن نیســت و تازگــی و ســاده گویــی 
نــدارد ولــی اندیشــه او بســیار مــدرن و پیشــرو 
ــروده  ــوند س ــم ش ــردان ه ــر برگ ــت و گ اس
هایــش جهانــی تــر مــی شــوند چــون ســرایش 
شــده انــد چــون هــدف، پــردازش دیدنــی هــا 

ــا  ــدردی ب ــه هم ــم وار ،ب ــای مره ــک ه و کم
ــد. ــر دارن ــا را در ب ــردم و هشــیاری نموده م

نای سنگ کجا
َگرده و کف 

پر از شالق های مواج 
 ماه گمشده را

ــد؟ ...  ــی کن ــن م ــی کوچــک  عطرآگی ــه آه ب
ــرِگ 43  ب

ــی دارد و  ــچ و خم ــی پرپی ــرایی ره ــاب س ن
ــه  ــتکار و اندیش ــش و پش ــار کوش ــه ب ــا کول ت
ورزی نشــود کارســاز، رهــی تاریــک و سســت 
چارلنگــی  بســاِن  کســانی  و  اســت  بنیــاد 
و مقیمــی و رادمنــش و آریاپــور و صالحــی 
نــاب  ...کوشــش هــا داشــتند در  اســدپور 
ســرایی جنــوِب ســروده نــو و کنــون هــم ایــن 
نبشــته از کار اســکندری چگونــه زیســتن نــاب 
ــان داری  ــه را نش ــد ده ــس از چن ــرایان پ س

ــم . داری
بــه چالنگــی،  ایشــان در ســروده ای کــه 
پیشــکش نمــوده انــد بــا زبانــی دگــر و بســاِن 
بودلــر در دودهــای فرانســه) دردهــا و ســیاهی 
هــا و شــکوه ســخن هــا را ( اینگونــه پیــام ور 
ــاب( در ســرایش  ــان ) ن ــن زب مــی شــوند و ای

ــد . ــی کنن ــتیبانی م را پش

هــر جنبنده ای تو را می خواند
 دســت به دستم می کند 
به سرزمین های فراگفت 

کــه به تن ، جامه دود می کند 
 با دســت - کماِن ابرها  و خون عبیرش 

 پایــان برگ را فصل می خزد 
مــن به کدامین بهانه جامه نو کنم ؟...

برِگ 57 
یا 

ــوه  ــگان ک ــو رفت ــد ق ــی خوان ــن م ــای م ج
بازنگشــتند بــا هفــت و هشــت هــای نشــکفته 
ــا  ــاخ ه ــه ی ش ــان گلبوت ــر کمرگاهش ــه ب ک
خــود بــه نقــاب واقعــه ای دگــر مــی آزمایــم ...

برِگ هفتاد 74 و 75
ــا  ــش ت ــد در ش ــاه ان ــا کوت ــروده ه ــه س هم
ده خــط یــا ســطر و چینــِش ســروده هــا 
ــانه  ــت و نش ــه اس ــر پیمان ــت و پ ــیار درس بس
هــای نگارشــی ) عالئــم نگارشــی . : ٬ ( را 

هوشــمندانه بــه کار بــرده اســت ...
ــه  ــد ک ــی کن ــال م ــی را دنب ــی غنای و ذهنیت

ــت . ــا اس ــتاخیز معن ــود رس خ

آریا پورفریاِد شهرویی
.................................................................................

)1(

"چشم ها"

به تماشای تو ایستاده ام
و خون

تا پنجره باال  آمده...
گلبوته ها در شــتابند  غرق ام کنند.

چشم ها
مروارید سیاه

ِگردش
مرغان سفالین به پرواز.

)2(

"زخم قصیده"
غزاِل هم ایم

چو  خوِن جهنده-آوا 
به دلگرمِی زمین جانانه ی تو

که شب
ســتاره اش در کفن  شانه ی تو  می خوابد

و من
حلق آویز در حریق

بوسه هایت را از فراز کوهستان
خواهم ربود

تا به آن چراغی
که بر مزارم  نهاده اند.

باد
مرده ام را به خانه آورده است.

)3(
آفتاب چرا؟

یک بغل موج سرشار
بر شاخ گاوی  خسته

جابه جایم  می کند
چون دو برادر

که کارد بر هم می کشند
با دستان به خون

نافه ی گشوده به خویش می زنم
نگران مهمان بی قرارم...

بر چیِن کوه
دِل زنگ خورده ی زمین

شب-چره ی ابرهاست 
-نهنِگ سالخورده آفتاب چرا؟

منوچهر اسکندری

نگاهی به دفتر ورق به چهره مرگان

سروده
منوچهر اسکندری
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یادداشت

بینامتنیت
تغییر وضعیت شعر فارسی پس از نیما

 )intertextuality(در بحثی که تحت عنوان بینامتنیت
مطرح می شود پرداخته می شود به اینکه هر متنی 
پیش متنی دارد و در نسبت با سایر متون است که 

خلق و فهم می شود.
 منتقد فرانسوی »ژولیا کریستوا« که این نظریه را 
به او نسبت می دهند، معتقد بودند هر متنی آمیزه 
تغییر شکل  و  و حاصل جذب  ها  قول  نقل  از  ای 

متون دیگر است.
کریستوا که تحت تاثیر چند صدایی باختین نظریه 
خودش را مطرح کرده بود بینامتنیت را یک بدیل 

در مقابل فردگرایی هنر مدرن می دانست.
یا  بیرونی  بینامتنیت  یک  کریستوا  بینامتنیت 
برونزاست.ازین جهت که به دنبال رد پای متن های 

پیشین در خلق اثر می گردد.
در مقابل بینامتنیتی که بارت مطرح می کند درونزا 
. به  اثر ادبی معطوف است  است و به فرایند فهم 
عبارتی به دنبال آن پیش متن هاییست که خواننده 
بر اساس  آنها به مصاف اثر می رود و ازین نظر مهم 
است که در حقیقت تقدم و تاخر را در فهم متون 
متن  یک  شما  بسا  نمی کند.چه  دخیل  تاریخی 
قدیمی را بر اساس یک متن جدید درک کنید و 

متن جدید پیش-متِن متن قدیمی تر باشد....
فی المثل متألهان و متکلمان دینی مسلمان با پیش 
مقدس  کتب  سایر  سراغ  به  قرآن  قراردادن  متن 
روش شناسی کالمی  نوعی  به  منتهی  می روند...که 

می شود.
یک  ادبی  پرداز  نظریه  و  روانشناس  بلوم،  هارولد 
عنوان  تحت  اند  کرده  بندی  صورت  را  مفهومی 

)اضطراب تاثیر(یا فوبیای تاثیر.
بلوم برای شرح مفهوم  )اضطراب تاثیر( از رابطه پدر 
و پسری یا عقده ادیپ استفاده می کند که توضیح 

مفصل اش در این بحث نمی گنجد.
معتقد است شاعران بزرگ اتفاق های بزرگند  بلومـ 

و شاهد وقایع بزرگ در زمان خود.
هجوم  در  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  مثال  برای 

اعراب...
یا حافظ در دوران حمله ی مغول

میزیسته  اجتماعی  تحوالت  دوران  در  که  نیما  یا 
نیروی  گفت  می توان  بلوم  نظریه  به  عطف  اند.با 
تاریخ  در  ادبی  جنبش های  از  بسیاری  محرکه ی 
ادبیات همین فرار از تاثیر گذشتگان است.چنانکه 
در مورد نیما می بینیم وی با وجود تسلطی که در 
نو  آهنگ  افسانه چگونه  در  دارد،  قدمایی  سرایش 
کردن قالب های کهنه می کند و در آثار بعدی بنای 

خودش را پایه ریزی می کند.
در نظریه بینامتنیت که توسط کریستوا مطرح می 
مفهوم  یکی  داریم  کار  سرو  مفهوم  دو  با  ما  شود 

)فراروی(  و دیگری مفهوم)جایگردی(
مبنای  در  چرخش   نوعی  به  کریستوا   نظریه 

شناختی زبانشناسی سوسور هم محسوب می شود.
به این عبارت که در زبانشناسی سوسور زبان یک 
از نشانه هاست و  نسبت میان دال و  ایستا  نظام 
که  است  ارتباطی  و  درونزا  نسبت  یک  مدلول 
نشانه ها و  رابطه ها میان  تفاوت صرف  بر مبنای 

مفاهیم مطرح می شود .
در حالیکه در نظریه بینامتنیت کریستوا تاکید بر 
یک فرایند داللتی وجود دارد و در حقیقت نوعی 
همواره  متن  در  ها  نشانه  که  دارد  وجود  پویایی 
ارجاع دارند به متن ها و وقایع تاریخی و همینطور 

به سوژه ی فعال...
که  است  متنی  یک  خالق  متن  یک  عبارتی  به 
همواره در پی فراروی از متن های دیگر و جایگردی 

میان متن های دیگر است...
بشود  تر  ملموس  ما  بحث  اینکه  برای  اینجا  در 
شعر  برای  نیما  که  تاریخی  تغییر  به  می خواهم 

فارسی رقم زد اشاره کنم...
فعلیت  بینامتنیت یک  که  کنیم  توجه  است  بهتر 
مثابه   به  متن  به  بلکه  نیست  متنی  درون  صرفا 
تاریخ و فعلیت آگاهی تاریخی سوژه ی شناسا توجه 
دارد پس نه فقط در برگیرنده مفاهیم بلکه شامل 
ساختارها ، سبک ها و رویه های تاریخی در ادبیات 

هم می شود.
طبق نظریه بینامتنیت زبان چه از نظر ساختار و چه 
از نظر محتوا و مفاهیم یک فرایند همواره نوشونده 

و در حال تغییر است..
بنابراین وقتی که نیما به مدد دانش ادبی و انگیزه 
های زیبایی شناسی اش، شعر را از برخی الزامات و 
قیود ساختاری رها می کند در حقیقت بنوعی شعر 
را در معرض فراروی از یک گفتمان بسته ی تاریخی 
قرار می دهد که تا آن زمان بر شعر فارسی حاکم 

بوده...
زبان در مرزهایی که شاعر و نویسنده را به خالقیت 
قرار  اختیارش  در  الیتناهی   امکانات  فرامیخواند 
می دهد و این هنرمندان  و شاعران واقعی هستند 
که تمهیداتی را ترتیب می دهند تا از چنین امکاناتی 

بهترین )و نه الزاما بیشترین (استفاده ها را ببرند...
اخیر  دهه  تا  پسانیمایی  شاعران  و  نیما  که  کاری 
چار  که  است  این  می دهند  انجام  دارند  مدام 
چوب های فرمی و دستوری نظیر عروض و قافیه 
چالش  به  را  معیار  زبان  نحوی  متداول  ساختار  و 
را  از سرایش  فرم های جدیدی  و همواره  طلبیده 
بوجود بیاروند.و این کار را در یک زمینه بینامتنی از 
ساختارها و الگوهای جدید زبانی و همچنین مفاهیم 

و محتوای فکری معاصر انجام دهند.

در درگاه پنجره صبح با زنی که شالش طعم 
شرجی و آزادی می دهد...

برهنگی را می گیرد از تهاجم فرهنگی
دکمه های محکم مانتو

با مردهای آنسوی دیوار درد مشترک دارند
حرفی که در دهان کوچه مانده

بوسه های ست که در آستین داری
چرخش نیم درجه 

به سمت سایه هایی که قیام کردند 
در خروج اضطراری

نمیخواهم دل بکنم 
و  شهوت  آستانه  در  ایستاده  که  تاریکی  از 

خشم
ایستاده ای نوک پنجره

با کوچه سخت گیرانه رفتار میکنی
که کسی درخت نشود

سایه نشود
شالم اما کنده نمی شود

از اضافه های تنت
بردارم 

تعادل سرهایی که ایستاده اند در تاریکی
چشم هایی که زوم کرده اند

درلحن سایه ها 
صدای ترک خوردن نگاهشان

اعماق صورتم را می شکافد
من در ابعادی نامعلوم

تمایلم اضافه های تن توست
که در تهاجم تاریکی بیرون زده از پنجره

نام تو را از سایه ها بیرون کشیده ام
لب های تو صرف نمی شود در عصبانیت و 

دلهره
صرف نمیشود در تردید و هوای خاکستری

دچار حس نامریی ام 
باد که بویی از تو ندارد در سرپنجه اش

رفتار خشک موهای مجعدم را ترک می کند
درختی تنومندم 

حرف های تو درمن جوانه می زند
شال سبز می شوم در قدمگاه

پناه میبرم ب سایه هایی که وارونه از دیوار 
باال می روند

پنجره را فتح می کنند
این فریاد یک زن است

زنی که عبور می کند از عصر مشروطه
عصر  در  شود  می  کشف  حجاب  با  ک  زنی 

رضاخانی
با چادرخودش را اعدام می کند ساعت 5 عصر 

میدان انقالب
مضمون  با  ارتباط  در  پرداخت   و  نگاه  نوع 
متفاوت است. در این اثر  شاعر بیشتر با تصاویر 
متحرک و  نشانه سازی ایجاد فضا و حادثه می 

کند. مضمون اثر اجتماعی ست با رگه های 
عاشقانه و سیاسی و موضوع زن است. ساختار 
از نظر پیچیدگی به زبان  متمرکز گراست و 
متوسط کار سروده شده است. موتیف مقید 
بوسه،  آزاد: شال،  چادر،  های  موتیف  و  زن 
ابزار های  از  و... نشانه سازی  برهنگی  فریاد، 

مهم این اثر است.

 نشانه سازی سه جزء دارد:
1( نشانه

2( مدلول :چیزی که به نشانه داللت دارد
3( اینترپِِرنت یا تغییر کننده : که از ارتباط 
بین نشانه و مدلول نتیجه گیری می شود مثل 

ارتباط بین کفش و ردپا. 
با ساختارگرایی جزئی نگر اثر را بررسی می 

کنیم :

اپیزود اول
در درگاه پنجره صبح با زنی که شالش طعم 

شرجی و آزادی می دهد...
برهنگی را می گیرد از تهاجم فرهنگی

دکمه های محکم مانتو
با مردهای آنسوی دیوار درد مشترک دارند

شاعر زنی را به تصویر می کشد که از فرهنگ 
غالب جامعه ناراضی ست)دکمه های محکم(.

)دکمه های محکم مانتو با مردی آنسوی دیوار 
درد مشترک دارند( این سطر رابطه ترامتنی 
از نوع غیرتقلیدی با شعری از شاملو: )من درد 

مشترکم مرا فریاد کن( دارد. 
حس  آزادی(  و  شرجی  )طعم  اول  سطر  در 
آمیزی خلق شده. دکمه های محکم مانتو یک 
نشانه است و )درد(  مدلول است و اینترپِِرنت 
نارضایتی ست. تقطیع ضعیف در سطر اول و 
استفاده ی بدون کاربرد از نقطه چین جزئی از 
ضعف های اپیزود است. کلمات شکل زیست 
با  شاعر  بکر  فضاسازی  بدلیل  دارند  شده 

استفاده از شال، مانتو، برهنگی و دکمه

اپیزود دوم 
حرفی که در دهان کوچه مانده

بوسه های ست که در آستین داری
چرخش نیم درجه 

به سمت سایه هایی که قیام کردند 
در خروج اضطراری

تلفیق اندیشه و احساس. )حرفی که در دهان 
کوچه مانده بوسه هایی ست که در آستین 
)حرفی  معنایی  اولیه  مختصات  در  داری(  
که در دهان کوچه است( مجاز از حرف های 
نگفته و سرکوب شده است  که در مختصات 
اول معنای سرکوب احساسات و در مختصات 

دوم معنایی آسیب های اجتماعی ناشی از این 
را  عشق  آستین  در  بوسه ی  است.  سرکوب 
تداعی می کند. در مختصات دوم معنا شاعر 
در  که  هایی  )بوسه  اشنازدایی  بکارگیری  با 
آستین داری( و ارتباط با ضرب المثل مار در 
آستین به مفهوم آسیب و خطر می رسد. در 
این اپیزود بوسه نشانه است و مدلول) سایه 
هایی که قیام کردند(  و اینترپرنت آسیب های 

فرهنگی و اجتماعی ست.

اپیزود سوم 
نمیخواهم دل بکنم 

و  شهوت  آستانه  در  ایستاده  که  تاریکی  از 
خشم

ایستاده ای نوک پنجره
با کوچه سخت گیرانه رفتار میکنی

که کسی درخت نشود
سایه نشود

شالم اما کنده نمی شود
از اضافه های تنت

بردارم 
تعادل سرهایی که ایستاده اند در تاریکی

چشم هایی که زوم کرده اند
درلحن سایه ها 

صدای ترک خوردن نگاهشان
اعماق صورتم را می شکافد

تنفس مخاطب 
در اپیزود های اخیر با توجه به تصویر دهی 
شاعر  تصاویر  ازدحام  از  جلوگیری  و  متعدد 
آماده  حوادث  ذهنی  هضم  برای  را  مخاطب 
می کند و از تصاویر متعدد استفاده نمی کند.

)با کوچه سختگیرانه رفتار می کنی( 
سختگیرانه  و  است  جامعه  از  المانی  کوچه 
است  تشخیص  هم  کوچه  با  کردن  رفتار 
گرفتن  سخت  اول  معنای  معنایی  چند  هم 
به  گرفتن  سخت  دوم  معنای  و  دیگران  به 
به  مبتال  ابژه  اول  نگاه  در  گویی  است  خود 
مازوخیسم است اما در نگاه عمیق نشاندهنده 

یوغ فرهنگی بر جامعه زنان ست...
)که کسی درخت نشود کسی سایه نشود( 

از  ترس  و  دارد  پارانوئید  روایتی  سوبژه 
سایه  )کسی  جامعه  از  ناشی  های  مزاحمت 

نشود(  را عنوان می کند. 

اپیزود چهارم
شالم اما کنده نمی شود

از اضافه های تنت
بردارم 

تعادل سرهایی که ایستاده اند در تاریکی
چشم هایی که زوم کرده اند

درلحن سایه ها 
صدای ترک خوردن نگاهشان

اعماق صورتم را می شکافد
)شالم اما کنده نمی شود از اضافه های تنت 

که بردارم( 
شده  زن  از  جزئی  آنقدر  شال  سطر  این  در 
شاعر  کند.  مقابله  آن  با  تواند  نمی  شاعر 
معشوق  از  جامعه  کردن  منحرف  بدنبال 
اند  ایستاده  که  سرهایی  است)تعادل  خود 
نهایتا  تاریکی چشمانی که زوم کردند(.   در 
شده           شاعر  خشم  سبب  موجود  وضعیت 

)صدای ترک خوردن نگاهشان
ترک خوردن  را می شکافد(   اعماق صورتم 
نگاه و لحن سایه ها حس آمیزی هایی ست 

که در این اپیزود می بینیم

اپیزود پنجم
من در ابعادی نامعلوم

تمایلم اضافه های تن توست
که در تهاجم تاریکی بیرون زده از پنجره

نام تو را از سایه ها بیرون کشیده ام
لب های تو صرف نمی شود در عصبانیت و 

دلهره
صرف نمیشود در تردید و هوای خاکستری

حرکت شاعر دوربین را از ابژه به سوبژه زوم 
سعی  سینمایی  فیلم  یک  مثل  و  کند   می 
فضاسازی  دارد.  شخصیت   دقیق  اجرای  در 
فضایی  دارای  را  اپیزود  ها  سازی  نشانه  و 
)ابعادی   ، نامعلوم(  :)حسی  کرده  برزخگونه 
نامعلوم(، )صرف نشدن لب ها(،)باد که بویی 

از تو ندارد(. 
در اوایل این اپیزود که دوربین روی ابژه است 
از نشانه سازی استفاده شده. نشانه : اضافه های 

تن تو. 
مدلول :بیرون زده از پنجره 

اینترپرنت: مو، صورت، دست. که چند تاویلی 
نشانه  با  شده  زوم  ابژه  روی  وقتی  است.  نیز 
سازی و جزئیات نگری روبرو هستیم شاعر نام 
ها  سایه  از  را  تو  نام   ( زند:  می  صدا  را  ابژه 
و  ها  سایه  از  محیطی  در  ام(  کشیده  بیرون 
تاریکی. تشخیص )رفتار خشک موهای مجعد( 
و تصاویر حرکتی )باد که بویی از تو ندارد سر 
پنجه اش( از ویژگی های مهم این اپیزود است 

در ادامه به بررسی سوبژه خواهیم پرداخت.

اپیزود ششم
درختی تنومندم 

حرف های تو درمن جوانه می زند
شال سبز می شوم در قدمگاه

از دیوار  وارونه  پناه میبرم ب سایه هایی که 

باال می روند
پنجره را فتح می کنند

در این سطر سوبژه توصیف می شود )درخت 
تنومندم( )شال سبز می شوم در قدمگاه( )پناه 
می برم به سایه هایی که وارونه از دیوار باال 

می روند( 
این  در  دارد.  را  خودش  منطق  شعر  هر 
تنومند  اینگونه نیست. سوبژه درختی  اپیزود 
است)درختی تنومندم( که نمایانگر استواری 
و پایداری ست اما بدون هیچ زمینه ای حرف 
از پناه بردن به سایه ها حرف می زند. در این 
قسمت فاصله هست بین درخت تنومند و و 
پناه بردن. وجود ترکیب نخ نما از دیگر ضعف 
های اپیزود است. درخت به شکل پیشفرض 
بگوییم  که  ماند  می  این  مثل  است.  تنومند 
می  شاعر  بود  بهتر  و  تیز.  تیغ  یا  سیاه  شب 
گفت درختم /حرف های تو جوانه می زند در 
قدمگاهت/در  در  شوم  می  شالی  /سبزه  من 
برابر سایه هایی که وارونه از دیوار باال می رود. 
)حرف های تو در من جوانه می زنند( کشف 
در تصویر متحرک و ترکیب انتزاع و عینیت و 

همچنین حس امیزی

اپیزود هفتم 
این فریاد یک زن است

زنی که عبور می کند از عصر مشروطه
عصر  در  شود  می  کشف  حجاب  با  ک  زنی 

رضاخانی
با چادرخودش را اعدام می کند ساعت 5 عصر 

میدان انقالب
در این اپیزود پاساژ متنی ناقص است .

نمایان  عمیق  معنایی  مختصات  در  فریاد 
در  را  زن  از  و سیر خالصه  است.  دوران  گر 
مشروطه، پهلوی و انقالب می آورد. از نکات 
مثبت استفاده از تکنیک در این اپیزود است 
چند  که  شود(  می  کشف  حجاب  با  )زنی 
تاویلی ست یک معنای کشف پیدا کردن و 
معنای دیگر در این سطر آشکار کردن است.

ساعت پنج عصر نماد و رابطه ترامتنی با شعر 
ساعت پنج عصر لورکا دارد. حذف) در عصر 
و  کند  می  سپیدخوانی کمک  به  رضاخانی( 

ماهیت کشف را به مخاطب می دهد. 
زبان شعر خالی از جسارت است. اما در ایده 
پردازی و محتوا بدلیل استفاده از چند تاویلی 
اثر  این  مهم  های  ابزار  از  کرده  عمل  موفق 
متحرک  تصاویر   کشف  های  سازی  نشانه 
بود. و حرکت سینماگونه از ابژه به سوبژه از 
پاساژ  به  باید  شاعر  اثرند.  دیگر  ویژگی های 
به  توجه  زبانی  های  جسارت  و  متنی  های 

سزایی داشته باشد.

نشانه سازی ها و تصاویر متحرک
نقدی بر شعر ابراهیم ارمات

عبداهلل سلیمانی

ــه روال شــماره هــای قبــل، آخریــن  در ایــن شــماره هفتــه نامه،بنــا ب
مجموعــه شــعر جنــاب دکتــر ابراهیــم محبــی بــا نــام »کــوچ ســرمه« 

ــردد. ــی می گ ــان شــعر و نشــریه معرف ــه مخاطب ب
کــوچ ســرمه مجموعــه ای از شــعرهای ســال ۹۶ و ۹۷،ابراهیــم محبــی 
اســت کــه حــدود صــد صفحــه را در بــر گرفتــه اســت و بــه همــت نشــر 

ابنوش،دربهــار 13۹۸، وارد بــازار نشــر شــده اســت.
مجموعــه شــعر »کــوچ ســرمه« شــامل حــدود ۴5 قطعــه شــعر اســت 

کــه بیشــتر در فضــای غنایــی و عاشــقانه ســروده شــده اســت  .
ــان  بعضــی از اشــعار فرمیــک و زبانگــرا و بخــش دیگــری از اشــعار زب

ســاده و ســلیس دارد.
شــاعر در ایــن اشــعار تــالش کــرده اســت کمتــر بــه فضاهــای انتزاعــی 
کشــیده شــود و بیشــتر متکــی بــر ســاخت فضاهــای عینــی و تصویــری 
ــه  ــا رئالیتــه زندگــی و احتمــاال تجرب ــن اشــعار ب ــر در ای اســت .تصاوی

هــای شــخصی شــاعر نســبت نزدیــک دارد در عیــن حــال میبینیــم 
ــت  ــرا اس ــک و زبانگ ــاختار فرمی ــه دارای س ــعار ک ــش از اش در ان بخ

ــت . ــده اس ــاخته ش ــوررئال س ــی س فضاهای
ــه اشــعار در ایــن مجموعــه از ســوی  ــر ایــن گون سورئالیســم حاکــم ب
ــه  ــعرهایی ک ــر ش ــارت دیگ ــه عب ــتند ب ــز هس ــمبولیک نی ــر س دیگ
ــر از ســویی  ــر محــور اســت و تصاوی ــز تصوی ــی دارد  نی فضــای انتزاع
ســورئال و از س نمونــه ای از شــعر کــوچ ســرمه را در زیــر می خوانیــم:

در اسکله
خمر از هوا می آمد

انگور از ذائقه
دستهایت را گرفتم

مست که بر خاستم
زمین چهار تکه بود

شرق از پاهای تو می آمد 
شمال از سرم

سنگین

در آونگ هر سو
هفت رشته بود
از هفت خوان

نخست گرسیوز
که در خشکی گلویم

با گرزی می آمد از آرواره ی تمساح

در شوش 

نه بغ بود نه پور
سرسام بود در سرانه و آمار

که مغز می خورد
و تهوع از چاه باال می آمد

دوم بیدرفش
با موریانه و بادام

در قتلگاه شک

سوم گردبادی 
که کمین می کرد در شام

و اهواز را با جهاز از زمین بلند می کرد و فرو میریخت

در تنوره ی اکوان
جدول متقاطع بود در دوایر جفر

که رنگ میزد هر خانه را 
به پیکرهای صرع

و لبها ترک می خورد
در آمیزه ی عشق و فقر

 ششم ارژنگ بود 
بی نطق و سمع

به هیات وهم
با دستانی از جیوه و قلع

و در سکوی آخر 
خزوران با هفت گوی سرب

باز که گشتم 
دستهایت نبود

و ماه در آب فرو می رفت
در انتهای افق..

» ابراهیم محبی«

 معرفی کتاب های تازه

امین رجبیان 

نوشته: عارف معلمی



*مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علی کرمی       * شمارگان: 12000 نسخه

* سردبیر: عبداهلل سلیمانی   

* چاپ : آزادگان

* آدرس: خیابان مدرس، روبروی مسجد جامع، مجتمع تجاری ایران، طبقه اول

Avay Paraw@gmail.com                                       083-37232746:تلفن تماس *

                                                          

 * گستره توزیع:استان های کرمانشاه، ایالم، کردستان، همدان

یکشنبه 24 شهریورماه 1398 * شماره 43 * سال دوم 

ــودن  ــال ب ــه فع ــاره ب ــا اش ــاه ب ــتاندار کرمانش اس
مــرز خســروی، گفــت: تعطیلــی ایــن مــرز کــذب 
ــن  ــام اربعی ــرای ای ــرز ب ــن م ــت و ای ــض اس مح

ــود. ــد ب ــرای زوار خواه پذی
هوشــنگ بازونــد در جلســه ســتاد اربعیــن اســتان 
ــس از  ــرز خســروی پ ــه بازگشــایی م ــا اشــاره ب ب
حــدود شــش ســال، گفــت: بازگشــایی ایــن مــرز 
فرصــت اســتثنایی بــرای اســتان اســت کــه بایــد 

ــم. ــتفاده کنی ــی از آن اس به خوب
ــان  ــاز میزب ــا بیــان اینکــه ایــن مــرز از دیرب وی ب
ــش از  ــت: بی ــت، گف ــوده اس ــهدا ب ــید الش زوار س
ــود  ــه روی زوار بســته ب ــرز ب ــن م شــش ســال ای
ــراوان توانســتیم آن  ــای ف ــاش ه ــا ت و امســال ب
را بازگشــایی کنیــم کــه از تمــام کســانی کــه در 

ــر دارد. ــد، جــای تقدی ــاش کردن ــه ت ــن زمین ای
ــم  ــام معظ ــژه مق ــت وی ــی از عنای ــا قدردان وی ب
ــرز، گفــت: رییــس  ــن م رهبــری در بازگشــایی ای
ــه در  ــی فقی ــده ول ــور، نماین ــر کش ــور، وزی جمه

ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــدگان اس ــتان، نماین اس
اســامی و بســیاری مســئولین دیگــر تــاش هــای 
بســیاری بــرای بازگشــایی مــرز خســروی داشــتند 

کــه قــدردان همــه آنهــا هســتیم.
اســتاندار کرمانشــاه تاکیــد کــرد: حــال کــه 
ایــن مــرز بازگشــایی شــده تمــام دســتگاه هــای 
اجرایــی و نهادهــای مســئول در اســتان بایــد 
بــرای خدمــات رســانی بــه زوار بــه نحــو شایســته 
ــوش  ــره ای خ ــم خاط ــا بتوانی ــد ت ــای کار بیاین پ
از اســتان را در ذهــن زوار اباعبــداهلل بــه جــا 

ــم. بگذاری
ــردد زوار از مــرز  ــه افزایــش ت ــا اشــاره ب ــد ب بازون
ــال  ــن احتم ــال ای ــن امس ــت: اربعی ــروی گف خس
ــرز  ــایی م ــل بازگش ــه دلی ــه زوار ب ــود دارد ک وج
خســروی، بــرای تنــوع هــم کــه شــده از ایــن مــرز 
عبــور کنند،بنابرایــن بایــد از هــم اکنــون خــود را 
بــرای خدمــات رســانی بــه جمعیــت گســترده زوار 

آمــاده کنیــم.
ــا  ــه 50 ت ــه فاصل ــا اشــاره ب اســتاندار کرمانشــاه ب
ــرز  ــراق در م ــران و ع ــای ای ــت ه ــری گی 60 مت
ــدود  ــیار مح ــه بس ــن فاصل ــت: ای ــروی، گف خس
ــم جمعیــت در  ــد اجــازه دهی ــز نبای اســت و هرگ

ــد. ــدا کن ــع پی ــه تجم ــن فاصل ای
ــن  ــری در ای ــزار نف ــد ه ــع چن ــزود: تجم وی اف
فاصلــه بــا توجــه بــه دمــای بــاال می توانــد زمینــه 
ــن بحــث  ــد و بنابرای ــم کن ــی زوار را فراه نارضایت
ــا از  ــده ت ــام ش ــریعا انج ــد س ــه بای ــر گذرنام ُمه
ــود. ــگیری ش ــدوده پیش ــن مح ــع زوار در ای تجم

ــد  ــا بای ــن محــدوده کام ــد کــرد: ای ــد تاکی بازون

بــا ســایه بــان محکــم پوشــانده شــده و بــه 
ــدازه کافــی ســرویس بهداشــتی و آبخــوری در  ان

ــود. ــب ش آن نص
انتشــار اخبــار کــذب در  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــن  ــت: ای ــروی گف ــرز خس ــی م ــوص تعطیل خص
ــن  ــث ای ــا بح ــت و تنه ــض اس ــذب مح ــر ک خب
اســت کــه فعــا عبــور و مــرور زوار کامــا کنتــرل 

ــد. ــده باش ش
ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــرد: ای ــح ک ــد تصری بازون
کــه همیــن االن بــه انــدازه کافــی تــردد در 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام ــرار باش ــرز برق م
ــایی  ــال بازگش ــش س ــد از ش ــروی بع ــرز خس م
شــده نمــی توانیــم ریســک کنیــم، بنابرایــن 
ــم  ــراق تصمی ــران و ع ــت ای ــی دول ــا هماهنگ ب
ــرز  ــوری از م ــداد زوار عب ــه تع ــده ک ــن ش ــر ای ب

ــد. ــده باش ــن ش تعیی
خســروی  مــرز  افــزود:  کرمانشــاه  اســتاندار 
ــده و  ــایی ش ــال بازگش ــد س ــد از چن ــال بع امس
نبایــد توقــع داشــته باشــیم تــردد از آن هماننــد 

ــد. ــران باش ــرز مه م
وی افــزود: بــا صحبــت هایــی کــه صــورت گرفتــه 
ــن مــرز از ســاعت 7 صبــح  ــه زودی فعالیــت ای ب
تــا 19 شــب خواهــد بــود و تــاش بــر ایــن اســت 
کــه بتوانیــم فعالیــت مــرز را شــبانه روزی کنیــم.

بازونــد بــا اشــاره بــه امنیــت مطلــوب مــرز 
ــکل  ــوزنی مش ــر س ــی س ــت: حت ــروی گف خس
ــا  ــیر کام ــم و مس ــرز نداری ــن م ــی در ای امنیت
امــن اســت، امــا بــرای ســال اول بازگشــایی مــرز 

نمی خواهیــم ریســک کنیــم./ ایســنا

استاندار کرمانشاه:

»خسروی« فعال است/ احتمال شبانه روزی شدن فعالیت مرز

فتــو  )ســامانه  خورشــیدی  نیــروگاه 
ولتائیــک( ســاختمان اداری شــرکت آب 
ــوان  ــا ت ــاه ب ــتان کرمانش ــاب اس و فاض
تولیــد 16 کیلــووات بــرق AC   و صــرف 
هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیــارد و 500 

ــاح شــد. ــال افتت ــون ری میلی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان کرمانشــاه، مدیرعامــل 
ــن  شــرکت آب و فاضــاب اســتان در ای
ــل  ــران عام ــا حضــور مدی ــه ب مراســم ک
صنعــت آب و بــرق اســتان برگــزار شــد 
وزارت  سیاســت های  بــه  اشــاره  بــا 
از  انــرژی  تأمیــن  راســتای  در  نیــرو 
منابــع تجدیــد پذیــر و الــزام دولــت 
ــرق  ــد از ب ــن 20 درص ــر تأمی ــی ب مبن
دســتگاه های  اداری  ســاختمان های 
دولتــی از انرژی هــای تجدیــد پذیــر، 
گفــت: ایــران بــا وجــود 300 روز آفتابــی 
ــوم مســاحت  ــش از دوس ــال در بی در س
ــت  ــا ظرفی ــورهای ب ــی از کش ــود، یک خ
خورشــیدی  انــرژی  زمینــه  در  بــاال 

ــت. اس
مهنــدس علیرضــا تخــت شــاهی افــزود: 

ــاب  ــرکت آب و فاض ــتا ش ــن راس در ای
اســتان نیــروگاه خورشــیدی خــود را 
ــدازی و  ــووات راه ان ــت 16 کیل ــا ظرفی ب

ــاند. ــرداری رس ــه بهره ب ــروز ب ام
ــروگاه  ــن نی ــاح ای ــا افتت ــه وی ب ــه گفت ب
بــرق  نیــاز  درصــد   20 از  بیــش 
ســاختمان اداری شــرکت آب و فاضــاب 
از ایــن طریــق تأمیــن می شــود و در 
واقــع الــزام قانونــی خــود را در ایــن 

ــم. ــانده ای ــرا رس ــه اج ــه ب زمین
مدیرعامــل آبفــاي اســتان کرمانشــاه 
گفــت: نیــروگاه خورشــیدي احــداث 
اســتان  آبفــاي  شــرکت  در  شــده 
ــبکه  ــه ش ــل ب ــوع متص ــاه از ن کرمانش
ــوده، از مزیــت اصلــي ایــن  )on-grid(  ب
سیســتم در راســتای مدیریــت ســبز 
ــر،  ــي کمت ــودن، ســادگي، اجــزای اصل ب
ارزان تــر بــودن، ســهولت در نصــب و 

ــت. ــاال اس ــر ب ــول عم ط
وي تجهیــزات مــورد اســتفاده در احداث 
نیــروگاه را  49 عــدد پنــل خوشــیدي به 
ســانتیمتر)ماکزیمم   100*160 ابعــاد 
تــوان هــر پنــل 325 وات( بــا پایــه 

ــک  ــرم، ی ــزه گ ــگ گالوانی ــای ضدزن ه
ــی  ــی آلمان ــر 5 کیلووات ــتگاه اینورت دس
جهــت تبدیــل ولتــاژ مســتقیم بــه بــرق 
ــیم،  ــي، س ــرق حفاظت ــو ب ــاوب، تابل متن

ــرد. ــوان ک ــات عن ــل و متعلق کاب
خورشــیدی  انــرژی  از  اســتفاده  وی 
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــن ان ــور تأمی ــه منظ ب
در  کنترلــی  و  ارتباطــی  سیســتم های 
نیــروگاه  راه انــدازی  مختلــف،  نقــاط 
ایجــاد  بــرای  تــاش  و  خورشــیدی 
تصفیه خانــه  در  خورشــیدی  نیــروگاه 
هــای آب بــا را از جملــه اقدامــات انجــام 
ــام  ــت انج ــای در دس ــه ه ــده و برنام ش
انرژی هــای  از  اســتفاده  راســتای  در 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــر در ش تجدیدپذی

اســتان کرمانشــاه برشــمرد.
تصریــح  شــاهی  تخــت  مهنــدس 
کــرد: تمــام تــاش مــا ایــن اســت 
اختیــار  در  کــه  ظرفیت هایــی  از  تــا 
ــتای  ــی در راس ــوه مطلوب ــه نح ــم ب داری
و  بیشــتر  بهــره وری  صرفه جویــی، 
مالــی  منابــع  تأمیــن  و  اشــتغال زایی 

کنیــم. اســتفاده 

ــل  ــران عام ــور مدی ــا حض ب
شــرکت هــای آب و بــرق 
جلســه  کرمانشــاه  اســتان 
وزارت  اربعیــن  ســتاد 
ــاه  ــتان کرمانش ــرو در اس نی

گردیــد. برگــزار 
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
و آمــوزش همگانــی شــرکت 
اســتان  فاضــاب  و  آب 
ــت  ــدس تخ ــاه، مهن کرمانش
ــرکت  ــل ش ــاهی مدیرعام ش
بــا  گفــت:   اســتان  آبفــا 
پیــش  در  بــه  اشــاره 
پیــاده  اســم   مــر  بــودن 
و  حســینی  اربعیــن  روی 
ــروی و  ــرز خس ــائی م بازگش
ــی  ــات ده ــتای خدم در راس
ــه  ــته ب ــای وابس ــرکت ه ش
اســتان  در  نیــرو  وزارت 
بــه زوار حســینی، جلســه 
ســتاد  ریــزی  برنامــه 
برگــزار  حســینی  اربعیــن 

گردیــد.

نماینــده وزیرنیــرو در ســتاد 
اربعیــن اســتان کرمانشــاه  
هــای  شــرکت   : گفــت 
نیــرو  وزارت  بــه  وابســته 

بینــی  پیــش  اســتان  در 
ــاد  ــت ایج ــای الزم را جه ه
ــیم  ــن و تقس ــرارگاه اربعی ق
روی  پیــاده  مســیر  در  کار 
ان  و  داده  انجــام  اربعیــن 

صنعــت  خدمــات  شــااله 
ــات  ــرق اســتان خدم آب و ب
بــه زوار  آبــرو مندانــه ای 

اربعیــن خواهــد داشــت.

انســجام  شــورای  رییــس 
ــرق  ــت آب و ب ــی صنع بخش
مجمــوع   ، کــرد  تاکیــد 
خدمــات پیــش بینــی شــده 
ــزی و ســرعت  ــه ری ــا برنام ب

انجــام  و  پیگیــری  عمــل 
ــد. ــد ش خواه

مدیــران عامــل شــرکت هــای 
و  شــهری  فاضــاب  و  آب 
روســتایی ، آب منطقــه ای 
ــه ای  ــع و منطق ــرق توزی ، ب
و نیــروگاه بیســتون عضــو 
بخشــی  انســجام  شــورای 
ــتان  ــرق اس ــت آب و ب صنع

کرمانشــاه هســتند.
اســت  توضیــح  بــه  الزم 
شــرکت هــای مذکــور در 
ــات  ــز تاسیس ــل نی ــال قب س
و شــرایط خدمــات دهــی 
قصرشــیرین  مســیر  در  را 
آورده  فراهــم  خســروی 

. بودنــد 
ــت  ــیرین دارای جمعی قصرش
حــدود 20 هــزار نفــر اســت و 
بــا احتســاب تــردد هــای ایــام 
اربعیــن بایــد بــه  حــدود 
خدمــات  نفــر  هــزار   ۸0

ــود. ــه ش ارائ

نیروگاه خورشیدی 
شرکت آبفای استان کرمانشاه افتتاح شد

جلسه هماهنگی ستاد اربعین 
وزارت نیرو در ستاد آبفا برگزارشد

خبـر خبـر

فرمانده انتظامی کرمانشاه مطرح کرد:
کشف ۷۷ فقره سرقت در 

کرمانشاه

کشف  از  کرمانشاه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
77 فقره سرقت طی 72 ساعت گذشته در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین براری با بیان اینکه  77 فقره 
سرقت با تاش ماموران پلیس کشف شده است، 
اظهار داشت: 24 فقره از این سرقت ها مربوط 
 15 خودرو  داخل  و  خودرو  قطعات  سرقت  به 
فقره سرقت خودرو و بقیه مربوط به سایر سرقت 

هاست.
انتظامی  ماموران  مدت  این  در  افزود:  وی 
و  خودرو  دستگاه   51 کرمانشاه  شهرستان 
به  و  توقیف  را  مدارک  فاقد  موتورسیکلت 

پارکینگ منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه  ادامه داد: 
و  معتاد  نفر   12 طرح  این  اجرای  راستای  در 
آن  از  و  دستگیر  نیز  مخدر  مواد  فروش  خرده 
ها بیش از یک کیلو گرم انواع موادمخدر کشف 

شد.
 4 تعداد  ایام  این  در  کرد:  عنوان  مسئول  این 
نفر از اراذل و اوباش که برای شهروندان ایجاد 
تشکیل  با  و  نیز دستگیر  بودند  کرده  مزاحمت 

پرونده تحویل مراجع قضائی شدند./مهر

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
راه اندازی مرکز خدمات 

جامع سالمت »راه کربال« در 
مرز خسروی

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
جامع  خدمات  مرکز  راه اندازی  از  کرمانشاه 

سامت راه کربا در مرز خسروی خبر داد.
خدمات  مرکز  داشت:  اظهار  شکیبا   ابراهیم 
جامع سامت راه کربا در محوطه پایانه مرزی 
راه  کانکس  دستگاه   12 استقرار  با  خسروی 

اندازی شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون 
خدمات  ارائه  مرکز  این  در  افزود:  کرمانشاه 
های  بیماری  مامایی،  پرستاری،  و  پزشکی 
دارویی،  آزمایشگاه،  محیط،  بهداشت  واگیر، 
تزریقات و پانسمان به زائران کربای معلی در 
معاونت  توسط  اربعین حسینی  باشکوه  مراسم 
علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاه  بهداشتی  امور 

انجام می شود.
گفتنی است، مرز خسروی امسال پس از 6 سال 
و  مهران  مرز چذابه،  به جمع سه  و  بازگشایی 
شلمچه برای تردد زوار اربعین افزوده شد./مهر


