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تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات جبران خسارت  
کشاورزان سیل زده

نخستین نیروگاه خورشیدی در 
شهرک های صنعتی کرمانشاه احداث شد

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کرمانشاه از تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات 
جبران خسارت های کشاورزان سیل زده در 

این استان خبر داد.

عامــل شــرکت شــهرک های  مدیــر 
از  کرمانشــاه،  اســتان  صنعتــی 
ــروگاه خورشــیدی  ــن نی ــدازی اولی راه ان
احــداث شــده توســط ایــن شــرکت در 
شــهرک های صنعتــی اســتان خبــر داد.

8خبـر

نرخ کرایه 
سرویس مدارس 

شهر کرمانشاه  در سال 
تحصیلی جاری اعالم شد

7نقـد

براهنی شاعر
براهنی منتقد 

نقدی از اکبر قناعتی 

3خبـر

آغاز تعمیرات اساسي 
واحد بهره برداري و 

نمك زدایي 
منطقه عملیاتي نفت شهر 

در سال 1398

6داستان

ماهك 
شاه نشین درخت 

داستانی از حبیب پیریاری
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یادداشت سردبیر

خطاب ناراست
 آقای جامعه شناس شفاهی

عبداهلل سلیمانی

یوســف ابــاذری اســتاد دانشــگاه 
ــفاهی  ــای ش ــت ه ــه صحب ــتر ب ــناس بیش ــه ش و جامع
ــای  ــت ه ــز صحب ــجویانش و نی ــر کالس دانش اش در س
ــا  ــت تنه ــروف اس ــخنرانی مع ــات س ــی جلس او در بعض
ــر مکتــوب ایشــان رســاله دکتــری مــی باشــد و بعــد  اث
ــی را چــاپ نکــرده اســت و نیــز فصــل  از آن دیگــر کتاب
ــت  ــاد دول ــون در دوران وزارت ارش ــمند ارغن ــه ارزش نام
ــای  ــی ترجمه ه ــم بعض ــاد بیاری ــه ی ــر ب ــات را اگ اصالح
ــار در فصلنامــه ارغنــون  ایشــان را مــن شــخصاً اولیــن ب
خوانــدم وی ازباورمنــدان و شــاگردان مکتــب فرانکفــورت 
اســت نمــی تــوان حکــم داد کــه هرکــس کــه نمی نویســد 
ــد  ــان می کن ــش خــود رابی ــا ودان ــا شــفاهی یافته ه وتنه
ــه  ــت ک ــوادی اس نیس ــی س ــی و ب ــر ناآگاه ــی ب دلیل
بســیارند کســانی کــه بنــا بــه هــر دلیلــی اثــری مکتــوب 
ازخــود بــه جــای نگذاشــتند ولــی در زمینــه کاری  خــود 

ــد. ــر  بودن ــب نظ ــود آگاه و   صاح خ
در ضمــن در فضــای رســانه ای و دیجیتالــی امــروز  
ــاه در فراگیــری  ــه هــای کوت ــن گوی کالم شــفاهی و گزی

ــتار  دارد . ــتری از نوش ــر بیش ــان تاثی مخاطب
ــد  ــتن متن،ناتوان ان ــه در نوش ــانی ک ــی معموالکس ازطرف
ــود  ــی خ ــی ذهن ــش و آگاه ــه دان ــتند ک ــز هس و  عاج
را بــه صــورت نوشــتار ســامان بدهنــد گــواه برایــن 
ــون  ــد چ ــه ای نبوده ان ــم حرف ــدن ه ــه درخوان ــت ک اس
هســتند  حرفــه ای  خواننــدگان  خــوب  نویســندگان 
و ســامان دادن یافته هــه و اندوختــه هــای ذهــن در 
ــندگان  ــیاری از نویس ــه بس ــه تجرب ــا ب ــتار بن ــب نوش قال

دشــوارترین کار اســت.

نام گذاری خیابان ها، سردرگمی مردم
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ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
جــاده ای اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره 
بــه اقدامــات انجــام شــده بــه منظــور 
ــت:  ــن گف ــردد زوار اربعی ــهیل ت تس
گیت هــای گذرنامــه در پایانــه مــرزی 
ــده  ــز ش ــش و تجهی ــروی افزای خس

اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــرز  ــدس فریب ــتان کرمانشــاه، مهن اس
کرمــی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام 
زوار  تــردد  تســهیل  شــده جهــت 
ــریانی  ــری ش ــت: لکه گی ــار داش اظه
کرمانشــاه بــه کنــگاور بــه طــول 
شــانه  اجــرای  کیلومتــر،  هفــت 
اجــرای  کیلومتــر،   ۱۰ آســفالتی 
 ۱۱ طــول  بــه  آســفالت  روکــش 
معــادل  اعتبــاری  بــا  و  کیلومتــر 
لکه گیــری  و  ریــال  میلیــارد   ۵۰

ــوزران  ــاه ک ــریانی کرمانش ــور ش مح
ــار  ــا اعتب ــر و ب ــه طــول ۲۰ کیلومت ب
۳۰ میلیــارد ریــال از جملــه اقدامــات 
روکــش  حــوزه  در  شــده  انجــام 

آســفالت اســت.
وی عنــوان کــرد: عــالوه بــر عملیــات 
تــن  هــزار   ۶۰۰۰ حــدود  فــوق 
ــی _  ــورت امان ــه ص ــرم ب ــفالت گ آس
ــی توســط ادارات تابعــه جهــت  پیمان
ــی  ــه پرکن ــی و چال ــری موضع لکه گی
و ۸۵۰۰ تــن آســفالت ســرد مصــرف 
ــات ۵۸  ــن عملی ــرای ای ــه ب ــده ک ش
میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت.

ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــت:  ــاه گف ــتان کرمانش ــاده ای اس ج
پاکســازی مبــادی ورودی و خروجــی 
شــهرها از نخاله هــای ســاختمانی بــه 
ــه  ــر، رگالژ و پرفیل ــول ۱۵ کیلومت ط
ــه طــول ۱۱۰  ــا ب ــانه راه ه ــردن ش ک

ــهیل  ــتای تس ــز در راس ــر نی کیلومت
ــردد زوار انجــام شــده اســت. ت

ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی بی کرم
ــینی )ع(  ــن حس ــه اربعی ــی ب نزدیک
ــای  ــا و راه ه ــی در بزرگراه ه خط کش
ــتحفاظی  ــوزه اس ــریانی در کل ح ش
ــراه  ــور بزرگ ــژه در مح ــتان به وی اس
کربــال بــا جدیــت و پیگیــری مســتمر 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
وی دربــاره عملیــات خط کشــی در 
ــدای  محورهــای اســتان گفــت: از ابت
حــوزه موســوم بــه پــل شکســته 
ــت  ــد رف ــر دو بان ــگاور در ه ــا کن ت
ــر،  ــول ۳۰ کیلومت ــه ط ــت ب و برگش
اســالم آباد  بــه  کرمانشــاه  محــور 
غــرب     بــه طــول ۳۵ کیلومتــر، محــور 
ــه قالجــه  ــه گردن ــرب ب اســالم آباد غ
محــور  کیلومتــر،   ۲۰ طــول  بــه 
اســالم آباد غــرب بــه داالهــو بــه 

ــد  ــور نهاون ــر، مح ــول ۳۵ کیلومت ط
ــول  ــه ط ــد  ب ــی نهاون ــه راه ــه س ب
۱۷ کیلومتــر و محــور کنــگاور بــه 
ــول  ــه ط ــت ب ــت و برگش ــه رف صحن
انجــام  خط مشــی  کیلومتــر   ۱۳۰

ــت. ــده اس ش
ــار  ــب چه ــرد: نص ــان ک ــی بی کرم
ــالن و  ــل س ــزرگ داخ ــردکن ب آبس
محوطــه، ایجــاد ســایه بان داخــل 
گیت هــای  افزایــش  محوطــه، 
گذرنامــه و تجهیــز آن هــا، ایجــاد 
بهداشــتی  ســرویس  ۱۰۰ چشــمه 
ــل  ــت داخ ــمه ثاب ــیار و ۱۰۰ چش س
دســتگاه  یــک  ایجــاد  محوطــه، 
ــدار ۷۵  ــه مق ــره ب ــزن آب ذخی مخ
گیت هــای  تجهیــز  و  لیتــر  هــزار 
سیســتم  لحــاظ  از  گذرنامــه 
از جملــه  گرمایشــی  و  سرمایشــی 
مــرز  در  شــده  انجــام  اقدامــات 

اســت. خســروی 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
جــاده ای اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره 
ــیرنمای  ــدد مس ــه ۲۷۰۰ ع ــه اینک ب
در  ســرقت  غیرقابــل  کامپوزیــت 
اســت  شــده  نصــب  زوار  مســیر 
ــو  ــع تابل ــرد: ۲۱۰ مترمرب ــوان ک عن
عالئــم  عــدد   ۱۸۰۰ و  اطالعاتــی 
ایمنــی در ایــن مســیرها نصــب و ۳۱ 
مــورد ایمن ســازی و آشکارســازی 
و  دوربرگــردان  دماغه هــای 

انجــام شــده اســت. تقاطع هــا 
ــنایی  ــه روش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه  کرمانشــاه  محــور  مســیر 
ــر  ــول ۳۵ کیلومت ــه ط ــت ب ماهیدش
بــا کیفیــت ۹۰ درصــد بازســازی 
شــد گفــت: روشــنایی مســیر محــور 
ــول  ــه ط ــتون ب ــه بیس ــاه ب کرمانش
۲۷ کیلومتــر در دســت اقــدام اســت.

کرمــی بــا بیــان اینکــه مســیر محــور 
ــه طــول هشــت  کمربنــدی صحنــه ب
حمیــل  تونل هــای  و  کیلومتــر 
بــه طــول یــک کیلومتــر روشــن 
ــنایی  ــزود: روش ــد اف ــازی ش و بازس
کنــگاور  دوربرگردان هــای  مســیر 
ــه  ــر و گردن ــه کیلومت ــول س ــه ط ب
ــر  ــار کیلومت ــول چه ــه ط ــاد ب مرص

در دســت اقــدام اســت.
ــل  ــه گاردری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پنــج  طــول  بــه  پایــه  همــراه 
کیلومتــر از کنــگاور تــا خســروی 
اســت  شــده  نوکوبــی  و  تعمیــر 
نیوجرســی  نصــب  کــرد:  عنــوان 
مفصلــی و لــوالی در مســیر کنــگاور، 
اســالم آباد  کرمانشــاه،  صحنــه، 
غــرب، خســروی بــه تعــداد ۴۰۰ 
عــدد برابــر ۱۶۰۰ متــر انجــام شــده 

ــت. اس

اقدامات انجام شده به منظور تسهیل تردد زوار اربعین
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علی کرمی

کــه  شــخصی  پیــش  روز  چنــد 
بــود،  دســتش  آدرســی  برگــه  ی 
اش  راهنمایــی  خواســت   مــن  از 
ــه  ــود ک ــوم ب ــه اش معل ــم. از لهج کن
ــگاه  ــه آدرس ن کرمانشــاهی نیســت. ب
کــردم .هیــچ کــدام از اســامی نوشــته 
شــده درآدرس برایــم آشــنا نبود.عــذر 
،نمی دانــم  گفتــم  کــردم؛  خواهــی 
.بــا تعجــب پرســید: »مگــه شــما 
ــد  ــتی؟ از چن ــهر نیس ــن ش ــل ای اه
ــد  ــم بل ــا ه ــیدم اون ــه پرس ــر دیگ نف
گفتــن  بــرای  حرفــی  نبودنــد« 
در  کنجــکاوی  روی  از  نداشــتم. 
ــاه را  ــه کرمانش ــازی نقش ــای مج فض
از مرورگــر گــوگل جســتجو کــردم 
بودنــد  کجــا  اســامی  آن  .ببینــم 
لحظــه  بــه  لحظــه  مــن  .تعجــب 
ــام هــای موجــود  بیشــتر مــی شــد .ن
در نقشــه را اصــا نشــنیده بــودم .

نام گــذاری  از  هــدف  راســتی  بــه 
ــای  ــن نام ه ــت؟ ای ــا چیس ــان ه خیاب
مــردم  بــه  کمکــی  نا آشــناچه 
ــا         ــردن آدرس ه ــدا ک ــرای پی ــهر ب ش
مــی کننــد؟ آیــا در محــاورات روزانــه 
از ایــن نــام  هــا اســتفاده مــی شــود؟ 
ــم ها  ــن اس ــا ای ــی ب ــدگان تاکس رانن

ــتند. ــنا هس آش
از تصمیمــات  نام گــذاری خیابان هــا 
ــرای  ــهری ب ــت ش ــم مدیری بســیار مه
شــهروندان اســت و آنچــه کــه خیلــی 
مهم تــر و حســاس تر اســت. تغییــر 
نــام خیابان هایــی اســت کــه قبــا 
بــا نامــی دیگــر شــناخته شــده اســت.

ــت  ــر هوی ــد بیانگ ــا می توان ــن نام ه ای
ــش و  ــخ و من ــردم و تاری ــی م فرهنگ
ــا  ــام میدان ه ــد. ن ــار باش ــرام آن دی م
ــا  ــی ب ــه نوع ــا ب ــا وکوچه ه و خیابان ه
فکــر و ذهــن وزندگــی تنیــده شــده و 
ــی  ــت پیرامون ــی ازدرک و دریاف بخش
مــردم  عواطــف  و  احساســات  و 

ــتور و  ــا دس ــا ب ــتی آی ــه راس ــت .ب اس
می تــوان  تابلــو  وتغییــر  بخشــنامه 
ــه  ــون گاراژ، وزیری،کوچ ــی چ نام های
ــا  ــیر ، وکیل آق ــار راه جوانش ــت، چه ثب
ــا  ــت. آی ــردم برداش ــان م و.....را از زب
ــهروندان و  ــق ش ــهری ح ــت ش مدیری
خواســت و ســلیقه و فرهنــگ ان هــا را 

در نظــر می گیــرد؟
نمی تــوان بــر اســاس احساســات و 
ــه هــر مناســبتی یافکــر وســلیقه  ــا ب ی
ــدون در  ــاص، ب ــری خ ــخصی مدی ش
ــام  ــی ن ــادات اجتماع ــن ع ــر گرفت نظ
ــه  جــای هــا را عــوض کــرد.آن هــم ب
شــکل تحمیلــی و بــدون نطــر ســنجی 
از مــردم، توجــه بــه خواســت و عــادات 
ــع  ــهروندان توق ــان واز ش ــق آن و عای
داشــت کــه آن را بــه کار ببرنــد .  
ــی موجــب ســردرگمی  اســامی تحمیل
مــردم، تحمیــل هزینــه هــای اضافــی 
و  ادارات  تابلو هــای  تغییــر  ماننــد 
هــای   نامــه  ســربرگ  شــرکت هاو 

رســمی می شــود.
برخــی  از  اســت  الزم  البتــه 
ــگاه،  ــوار دانش ــد بل ــای نیکومانن نام ه
بلواروحــدت، میــدان آزادگان، میــدان 
اندیشــه  شــهرک  حســین،  امــام 
کــه  جدیــد  نام هــای  وبســیاری 
رواج  مــردم  بیــن  در  راحتــی  بــه 
ــلیقه  ــرد. و از س ــام ب ــرده، ن ــدا ک پی

. کــرد  تشــکر  مســوولین 
ــتای  ــه در راس ــی شــود ک پیشــنهاد م
عمــل بــه سیاســت هــای عالــی نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی بــرای بــاال 
بــردن نقــش مــردم در تصمیمــات؛ 
روش     بــه  هــا  نام گــذاری  هنــگام 
ــردم لحــاظ  نظــر ســنجی، خواســت م
ــی  ــر اصول ــذاری غی ــام گ ــود و از ن ش
و  کرمانشــاه  نــام  تغییــر  ماننــد 
ماجــرای بعــد از آن پیشــگیری شــود .

وایــن مهــم بــر اســاس تحقیقــات 
ــرایط  ــی و ش ــه شناس ــی و جامع علم

ــود.    ــام ش ــه انج ــی جامع فرهنگ

ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
ــاره  ــی درب ــرز کرم ــدس فریب ــاه مهن ــتان کرمانش اس
ــل  ــوزه اداره حم ــن در ح ــه اربعی ــوط ب ــات مرب اقدام
ــارکت  ــا مش ــی ب ــت بازرس ــکیل گش ــل گفت:تش و نق
دســتگاه های ذیربــط جهــت بازدیــد از پایانه هــای 
مســافربری اســتان، آمادگــی همــه ارگان هــای خدمــات 
ــوب  ــات مطل ــه خدم رســانی جــاده ای در راســتای ارائ
ــا و  ــدی اعض ــیفت بن ــا، ش ــم آنه ــن و تکری ــه زائری ب
همــکاران ســتادی و شهرســتانی در طــول ایــام اربعیــن 
، هماهنگــی جهــت ممنوعیــت و محدودیــت تــردد 
ــاوگان ســنگین همچنیــن حامــل مــواد خطرنــاک در  ن
ــی  ــای مواصات طــول اجــرای طــرح در ســطح محوره
ــوع در خصــوص  ــازمان متب ــا س ــی ب اســتان و هماهنگ
ــات  ــه اقدام ــرح از جمل ــاز ط ــورد نی ــاوگان م ــن ن تأمی

ــت. ــده اس ــام ش انج
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری وحمــل 
ــرز  ــدس فریب ــاه مهن ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ونق
کرمــی گفــت :رعایــت نــرخ مصــوب و ممانعــت از 
ــد  ــافر، بازدی ــی مس ــرخ جابه جای ــی ن ــش غیرقانون افزای
از مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی، ســرویس های 
ــز و  ــه هــای طــول مســیر و تجهی بهداشــتی و نمازخان

ــای  ــفر ه ــاز س ــل از آغ ــا قب ــردن آنه ــه کار ک ــاده ب آم
ــاوگان  اربعیــن، پیگیــری تامیــن ســوخت مــورد نیــاز ن
حمــل زائریــن و پیش بینــی اتخــاذ تصمیمــات تشــویقی 
ماننــد توزیــع الســتیک و روغــن نــاوگان فعــال در امــر 
جابجایــی زائــران را از دیگــر اقدامــات انجام شــده اســت 

.
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بازدیــد مســتمر  اســتان،  پایانه هــای  در  همــکاران 
از محورهــای مواصاتــی و مراکــز خدمــات رســان 
در ســطح اســتان، نظــارت بــر عملکــرد شــرکتها و 
موسســات مســافربری در زمینــه رعایــت قوانیــن حمــل 
و نقلــی تاکیــد بــر آمــاده بــه کار بــودن دفاتــر شــرکت 
هــای مســتقر در پایانــه شــهید کاویانــی بــه صــورت ۲۴ 
ســاعته جهــت ارائــه خدمــات و در صــورت لزوم اســکان 
مســافران و زائــران در طــول اجــرای طــرح بــوده اســت.

کرمــی گفــت: ممنوعیــت تمامــی سرویســهای در 
بســتی در طــول اجــرای طــرح، انجــام هماهنگــی الزم 
ــا اعضــای کمیتــه حمــل و  ــن نشســت ب و برگــزاری ای
ــا،  ــر ارگانه ــهرداری و دیگ ــس راه، ش ــامل پلی ــل ش نق
ــا اعضــای کمیتــه حمــل و نقــل و  همــکاری مســتمر ب
ــه بازرســی، بهداشــت  ــه کمیت ــا از جمل ــایر کمیته ه س
ــن  ــر اربعی ــر چــه بهت ــه منظــور اجــرای ه و اســکان ب
ــا  ــترک ب ــات مش ــت و جلس ــزاری نشس ــینی، برگ حس
ــه  ــزی ب ــه ری ــه برنام ــدام ب ــی و اق ــای صنف انجمن ه
منظــور هماهنگــی بیشــتر جهــت اعــزام و بازگردانــدن 
زائریــن اربعیــن حســینی، برگــزاری جلســات توجیهــی 
بــا مدیــران شــرکت هــا و موسســات و انجــام هماهنگــی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت الزم ص

کرمانشــاه،  آبشــوران  پــروژه  مدیــر 
اتمــام کار ســاماندهی قطعــه اول  از 
پــروژه آبشــوران در منطقــه ه پارکینــگ 
شــهرداری تــا پایــان مهــر مــاه امســال 

ــر داد. خب
رضــا بیگونــد اظهــار داشــت: طــول 
مســیری کــه کار ســاماندهی آن در 
حــال انجــام اســت بــه حــدود ۱۱۰ تــا 
۱۲۰ متــر مــی رســد و عملیــات اجرایی 
آن از آبــان مــاه ســال قبــل آغــاز شــده 

اســت.
ــه اول  ــام مرحل ــا اتم ــه داد: ب وی ادام
پــروژه، دیــواره هــای بتنــی نصب شــده 
در پیــاده رو و جــاده کــه رفــت و آمــد 
و تــردد شــهروندان را نیــز مقــداری بــا 

اختــال روبــرو کــرده برچیــده خواهــد 
شــد.

دوم  مرحلــه  شــد:  یــادآور  بیگونــد 
ــر  ــا ۹۰ مت ــه طــول ۸۰ ت ــز ب ــروژه نی پ

اســت کــه امیــدوارم تــا قبــل از پایــان 
ــام  ــه اتم ــم آن را ب ســال جــاری بتوانی

ــانیم. برس
کرمانشــاه  آبشــوران  پــروژه  مدیــر 
ــوز  ــاری هن ــال ج ــرد: در س ــح ک تصری
هیــچ مبلغــی بــه پــروژه اختصــاص 
ــا ایــن حــال اجــازه  پیــدا نکــرده امــا ب
ــا اختــال  نــداده ایــم کار ســاماندهی ب

ــود. ــرو ش ــه ای روب ــا وقف ی
ــروژه  ــکار پ ــت: پیمان ــان گف وی در پای
ــا  ــه دارد ب ــی ک ــا وجــود مطالبات ــز ب نی
ــه  ــه شــرایط خــاص منطقــه ب توجــه ب
صــورت ویــژه در حــال ســاماندهی 
ــرر  ــرموعد مق ــروژه س ــا پ ــت ت کارهاس

ــد./ایرنا ــام برس ــه اتم ب

نام گذاری خیابان ها ، سردرگمی مردم
خبـر خبـر

پایان مسابقات تور ایرانی 
»تنیس روی میز« بانوان در کرمانشاه

اولین دوره مسابقات تور ایرانی تنیس روی میز 
بانوان ایران با معرفی نفرات برتر در کرمانشاه 

پایان یافت.
به گزارش دفتر کرمانشاه پایگاه خبری وزرات 
ورزش و جوانان به نقل از ایسنا طاهره جعفری 
استان  میز  روی  تنیس  هیات  رئیس  نایب  وفا 
طی  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
خانه  محل  در  مهر  پنجم  و  چهارم  روزهای 
پینگ پنگ کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 
انتخابی تیم ملی  در این دوره از مسابقات که 
نیز بود، 7۲ ورزشکار زن برتر تنیس روی میز 
ایران در رده سنی بزرگساالن با هم به رقابت 

پرداختند.
رقابت،  روز  دو  پایان  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
شیما صفایی از استان همدان به مقام قهرمانی 
استان  از  یافت. غزاله ماطلب  مسابقات دست 
البرز درجایگاه دوم ایستاد و مقام سوم مشترک 
هم به فاطمه جمالی فر و مریم فرعی هر دو از 

استان البرز رسید.
در  مسابقات  از  دوره  این  اینکه  بابیان  وی 
از استان  سطح باالیی برگزار شد، عنوان کرد: 
کرمانشاه پنج ورزشکار در این مساباقت حضور 
رقابت ها  بودن  به سنگین  توجه  با  که  داشتند 
هفتم  جایگاه  در  توانست  سارا شهسواری  تنها 

قرار گیرد.
هشتمین دوره مسابقات تورایرانی تنیس روی 
بین  داور  گرامیداشت  مناسبت  به  بانوان  میز 

المللی »منیجه ابری« برگزار شد.

با وجود صادرات ۶۵۰ مگاواتی برق به 
کشور عراق:

اجرای موفقیت آمیز 
»برنامه ۰۹۸« وزارت نیرو در 

شرکت برق منطقه ای غرب

از  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
 »۰۹۸ »برنامه  موفقیت آمیز  و  کامل  اجرای 
بار تابستان  وزارت نیرو مبنی بر عبور از پیک 
انرژی،  مصرف  مدیریت  و  خاموشی  بدون   ۹۸
به  برق  مگاواتی   ۶۵۰ صادرات  حفظ  باوجود 

کشور عراق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
این  مدیرعامل  اسدی«  »علی  مهندس  غرب، 
شرکت با اعام این خبر گفت: با توجه به تأکید 
دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو مبنی بر گذر 
اعمال  بدون  جاری  سال  تابستان  بار  پیک  از 
خاموشی به مشترکین و با تداوم صادرات برق 
به کشور عراق، برنامه ۰۹۸ در دستور کار این 

شرکت قرار گرفت.
اجرای  منظور  به  که  گامی  اولین  افزود:  وی 
کارگروهی  تشکیل  شد،  برداشته   ۰۹۸ برنامه 
محوریت  با   ۹۸ بار  پیک  از  موفق  عبور  برای 
همکاری  و  غرب  منطقه ای  برق  شرکت 
استان های  در  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
مدیران  حضور  با  ایام  و  کردستان  کرمانشاه، 
و  مدیران  معاونین،  شرکت ها،  این  عامل 

کارشناسان ذیربط بود.
با  داشت:  اظهار  ادامه  در  اسدی  مهندس 
کرمانشاه،  استان  سه  در  محترم  استانداران 
شرایط  تبیین  با  رابطه  در  ایام  و  کردستان 
آنان  همکاری  جلب  و  جاری  سال  بار  پیک 
تابستان  در  بار  پیک  کاهش  و  کنترل  جهت 
ادارات  کاری  ساعات  تغییر  نیاز  صورت  در  و 

استان ها مذاکره به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در پایان 
برنامه  اجرای کامل و موفقیت آمیز  به  اشاره  با 
این شرکت،  نیرو گفت:  از وزارت  اباغی   ۰۹۸
پیک بار تابستان ۹۸ را بدون اعمال خاموشی 
تداوم  حفظ  با  و  کشور  غرب  مشترکین  به 
با  عراق  کشور  به  برق  مگاواتی   ۶۵۰ صادرات 
موفقیت پشت سر گذاشت که جا دارد از مردم 
همکاری  خاطر  به  کشور  غرب  منطقه  شریف 
صنعت  در  خود  فرزندان  با  که  خوبی  بسیار 
برق غرب داشته و ما را در عبور موفق از پیک 
و  تشکر  کمال  نمودند،  یاری   ۹۸ تابستان  بار 

قدردانی را داشته باشم.

افتتاح 72 مدرسه در 
مناطق زلزله زده کرمانشاه با 
حضور وزیرآموزش و پرورش 

ــرورش 7۲  ــوزش و پ ــر آم ــور وزی ــا حض ب
ــا 3۸۱ کاس درس در شــهرهای  مدرســه ب
ــد. ــاح ش ــاه افتت ــتان کرمانش ــه زده اس زلزل

وزیــر  حاجی میرزایــی  محســن  فــارس؛ 
ــک   ــفر ی ــب س ــرورش در قال ــوزش و پ آم
ــی در  ــاث باباجان ــتان ث ــی شهرس روزه راه

ــد. ــاه ش ــتان کرمانش اس
اســتاندار  همــراه  بــه  ورود  بــدو  در  وی 
نوســازی  ســازمان  رئیــس  کرمانشــاه، 
مــدارس کشــور و روســای نوســازی مــدارس 
اســتان ها بــا حضــور در گلــزار شــهدای 
ــام  ــه مق ــی، ب ــاث باباجان ــاد ث ــهر تازه آب ش
شــامخ شــهدا ادعــای احتــرام کــرد و ســپس 
بادبادک بــازی  برنامــه  در  شــرکت  بــا 
ــم  ــی مراس ــهر، راه ــن ش ــوزان ای دانش آم
در  شــده  نوســازی  مدرســه   7۲ افتتــاح 
ــد. ــاه ش ــتان کرمانش ــه زده اس ــق زلزل مناط

مرزبــان نظــری مدیــرکل نوســازی و تجهیــز 
مــدارس اســتان کرمانشــاه در حاشــیه ایــن 
ــار  ــانه، اظه ــاب رس ــع اصح ــم در جم مراس
ــال  ــاه س ــه آبان م ــان زلزل ــت: در جری داش
ــاب مدرســه  ۹۶ در اســتان کرمانشــاه، 7۸ ب

ــد. ــب ش ــا ۴۱۵ کاس درس تخری ب
وی بــا بیــان اینکــه ۲۵ مدرســه از ایــن 
تعــداد شــهری و ۵3 مدرســه روســتایی 
خیــران   مشــارکت  بــا  افــزود:  بــوده، 
عملیــات  زلزلــه  از  پــس  مدرسه ســاز 
ــا ۸۰۰ کاس درس  ــروژه ب ــاخت ۱۹۰ پ س

شــروع شــد.
مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان 
ــه آمــاده بــودن ۱۴۵  ــا اشــاره ب کرمانشــاه ب
تعــداد،  ایــن  از  بــا ۶۲3 کاس  مدرســه 
ــاه ســال گذشــته 73 مدرســه  ــزود: مهرم اف
از ایــن تعــداد مــدارس کــه عمومــا کوچــک 
ــد  ــاح ش ــد، افتت ــتای بودن ــق روس در مناط
ــوزش و  ــر آم ــور وزی ــا حض ــز ب ــروز نی و ام
پــرورش 7۲ مدرســه شــهری بــا 3۸۱ کاس 
ــاث  ــه، ث ــاد، ازگل درس در شــهرهای تازه آب
ــود. ــاح می ش ــرپل ذهاب افتت ــی و س باباجان

مرزبانــی بــا اشــاره بــه تعهــد ۱۲۰ میلیــارد 
تومانــی بانک هــا، ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــداث  ــرای اح ــی ب ــاق بازرگان ــام)ره( و ات ام
ــت: ۱۰  ــه زده، گف ــق زلزل ــدارس در مناط م
مــورد از مــدارس افتتاحــی امــروز از طــرف 
ــداث  ــام)ره( اح ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س

شــده اســت.

برگزاری جلسه مجمع عمومی 
شرکت آب وفاضالب روستایی 

استان کرمانشاه

جلســه مجمــع عمومی ســال ۱3۹7 شــرکت 
آب و فاضــاب روســتایی اســتان کرمانشــاه 
ــن و مســئولین  ــل، معاونی ــا حضورمدیرعام ب
شــرکت بــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار 

شــد.
ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمانشــاه  اســتان  روســتایی  وفاضــاب 
جلســه مجمــع عمومــی ســال ۱3۹7بــا 
ــل(،  ــر عام ــوهانی )مدی ــان ش ــور آقای حض
حسابرســی  ســازمان  )نماینــده  کیایــی 
مســتقر در شــرکت(، ســعید ایوانــی)ذی 
ــاون  ــان رضایی)مع ــرکت(، پیم ــاب ش حس
پشــتیبانی ومنابــع انســانی شــرکت(، یوســف 
ــرکت(،  ــرداری ش ــره ب ــماعیلی)معاون به اس
ــی نظــری )معــاون مهندســی و توســعه(  عل
ــالن  ــرکت در س ــئولین ش ــی از مس و جمع
ویدئوکنفرانــس  صــورت  بــه  اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش برگ
در ایــن جلســه مهنــدس شــوهانی گزارشــی 
ــه  ــال ۱3۹7 ارئ ــرکت در س ــرد ش از عملک
ــدگان  ــئواالت نماین ــه س ــپس ب ــود، و س نم
ــه  ــای الزم ارائ ــخ ه ــی پاس ــرکت مهندس ش

شــد.
 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:

ممانعت از افزایش نرخ جابه جایی مسافر در ایام اربعین حسینی )ع(

رونوشت آگهی حصر وراثت

شماره: ۹۸۰۹۹۸۸۹۵۶۱۰۰۲۰3
آقای حیدر ســعیدی بیســتونی دارای شناســنامه شــماره ۴۹۶۹۸3۲۰۱3بشــرح 
ــت  ــن دادگاه درخواس ــه ۹۸۰۹۹۸۸۹۵۶۱۰۰۲۰3از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــم  ــادروان کاظ ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
ــی  ــگاه دائم ــخ ۱3۹۸/۴/۱۰ اقامت ــنامه ۹ در تاری ــتونی بشناس ــعیدی بیس س
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:

۱- حیــدر ســعیدی بیســتونی بــه کــد ملــی ۴۹۶۹۸3۲۰۱3 نســبت بــا متوفــی: 
ــر متوفی پس

۲- حامــد ســعیدی بیســتونی بــه کــد ملــی ۴۹۶۹۸۶7۸۴۴ نســبت بــا متوفــی: 
ــر متوفی پس

ــا  ــبت ب ــی 3۲۵7۴۴۰۲7۸ نس ــد مل ــه ک ــتونی ب ــعیدی بیس ــه س 3- فاطم
ــی ــر متوف ــی: دخت متوف

۴- میتــرا ســعیدی بیســتونی بــه کــد ملــی 3۲۵7۰۴۲3۹۶ نســبت بــا متوفــی: 
ــر متوفی دخت

ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیاتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف بیستون-دهقان

شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
از  کرمانشــاه،  اســتان  صنعتــی 
راه انــدازی اولیــن نیروگاه خورشــیدی 
ــن شــرکت  احــداث شــده توســط ای
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  در 
در  کردســتانی  داد.بیــژن  خبــر 
ــروگاه  ــت: نی ــگاران گف ــع خبرن جم
خورشــیدی تصفیه خانــه فاضــاب 
ــدازی  شــهرک صنعتــی فرامــان راه ان
ــا  شــد، ایــن نیــروگاه ۱۰کیلوواتــی ب
ــال  ــارد ری ــک میلی ــرمایه گذاری ی س

ــت. ــده اس ــداث ش اح
بــه گفتــه کردســتانی، ایــن نیــروگاه 
خورشــیدی  پنل هــای  قالــب  در 
ســاخت داخــل کشــور ســاخته شــده 

اســت.
شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــادآور  ــاه ی ــتان کرمانش ــی اس صنعت
شــدن  فراهــم  صــورت  در  شــد: 

اعتبــارات  تامیــن  و  زیرســاخت ها 
را  نیــروگاه  ایــن  داریــم  برنامــه 

توســعه دهیــم.
ــرکت  ــن ش ــی ای ــام آمادگ وی از اع
ــای  ــه واحده ــاوره دادان ب ــرای مش ب
راه انــدازی  قصــد  کــه  صنعتــی 
ــم  ــد ه ــیدی را دارن ــروگاه خورش نی

خبــر داد.
کردســتانی اشــاره ای هــم بــه مزایای 
اســتفاده از انرژی هــای پــاک داشــت 
و گفــت: وجــود نیــروگاه خورشــیدی 
ــرای جلوگیــری از آلودگــی  عاملــی ب
ــک  ــش پی ــری از افزای ــوا، جلوگی ه

مصــرف بــرق و ... اســت.
وی معتقــد اســت اســتان کرمانشــاه 
ــی و  ــرایط آب و هوای ــل ش ــه دلی ب
تابــش خورشــید، ظرفیــت مناســبی 
نیروگاه هــای  راه انــدازی  بــرای 

خورشــیدی دارد../ ایرنــا

نخستین نیروگاه خورشیدی در 
شهرک های صنعتی کرمانشاه احداث شد

قطعه اول پروژه آبشوران کرمانشاه تا پایان مهر سامان می یابد
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ــرداري  ــره ب ــرات اساســي واحــد به تعمي
ــت  ــي نف ــه عمليات ــي منطق و نمــك زداي

ــاز شــد. شــهر در ســال 1398 آغ
رســاني  اطــاع  پايــگاه  گــزارش  بــه 
شــركت بهــره بــرداري نفــت و گاز غــرب 
ــان  ــه كاركن ــاش مجاهدان ــا همــت و ت ب
بــا  و  نفــت شــهر  عملياتــی  منطقــه 
ــتاد  ــركت در س ــان ش ــكاري مهندس هم
كرمانشــاه تعميــرات اساســي منطقــه 
عملياتــي نفــت شــهر در ســال 1398 

ــد. ــاز ش آغ
مهنــدس ناصــري پــور مديــر عامــل 
شــركت بــا اعــام ايــن خبــر گفــت: 
ــزي هــاي صــورت  ــر اســاس برنامــه ري ب
ايــن  انجــام  مراحــل  كليــه  گرفتــه 
ــت  ــتفاده از ظرفي ــا اس ــا ب ــات، تنه عملي
ــت  ــا هم ــه و ب ــود در منطق ــای موج ه
مضاعــف و كار شــبانه روزی نيروهــای 
ــه  ــاش منطق ــان پرت متخصــص و كاركن
ــرون  ــوع ب ــچ ن ــتفاده از هي ــدون اس و ب

ــت. ــد گرف ــام خواه ــپاری انج س
فعاليت¬هــای  داشــت:  اظهــار  وي 

تعميــرات در پنــج گــروه اصلــی تعميــرات 
خطــوط لولــه، مكانيــك، بــرق، ابزاردقيــق 
ــزی  ــه ري ــس از برنام ــزی پ و كارگاه مرك
واحدهــا  بيــن  هماهنگــی  انجــام  و 

ــر آن واحدهايــی  انجــام شــده و عــاوه ب
فنــی،  بازرســی  بهره¬بــرداری،  نظيــر 
ــز  ــری و... . ني ــی، تراب ــات فن HSE، خدم

ــرد. ــد ك ــاركت خواهن مش

مديــر عامــل شــركت بهــره بــرداري نفــت 
و گاز غــرب بــا اشــاره بــه صرفــه جويــي 
ــروژه گفــت: انشــاهلل  ــي انجــام ايــن پ مال
ــزي هــاي صــورت  ــر اســاس برنامــه ري ب

گرفتــه تعميــرات اساســي فــوق در كمتــر 
از 25 روز بــه پايــان خواهــد رســيد.

ايشــان در ادامــه بــه تشــريح مــواردي كه 
ــرد  ــي گي ــورت م ــا ص ــرات در آنه تعمي

پرداخــت و گفــت: فعاليت هــای تعميرات 
اساســی، در واحــد بهــره بــرداري و نمــك 
ــر  ــوارد زي ــامل م ــهر ش ــت ش ــي نف زداي

مــي باشــد:
تعميــرات تفكيــك گرهــا، نمــك گيــر ها، 
بــرج هيــدروژن ســولفوره، پيــش گرمكــن 
هــا، مبــدل هــاي حرارتــي، خنــك كــن 
ــا،  ــت، فلره ــره نف ــازن ذخي ــي، مخ هواي
پمــپ هــاي تزريــق پســاب، پكيــج هــاي 
ــد  ــام خواه ــيميايي انج ــواد ش ــق م تزري

پذيرفــت.
همچنيــن در ايــن تعميــرات مــواردي 
نظيــر تعميــرات خطــوط لولــه بيــن 
تجهيــزات، گــودال هــاي مربــوط بــه 
سيســتم هــاي آب و نفــت و سيســتم 
ــيژن زدا،  ــج اكس ــه پكي ــوط ب ــاي مرب ه
ــزار  ــي و اب ــاب، ادوات كنترل ــه پس تصفي
دقيــق، ترانســفرماتورها، پســت هــاي برق 
ــت  ــا آن و در نهاي ــط ب ــزات مرتب و تجهي
ــي و  ــزي داخل ــگ آمي ــت، رن ــند باس س
خارجــي و خطــوط لولــه و تجهيــزات بــه 
ــت.   ــد گرف ــام خواه ــت انج ــب اولوي ترتي

فرمانــده ســپاه نبــی اكــرم)ص( اســتان كرمانشــاه 
ــدس،  ــاع مق ــگ دف ــن از فرهن ــو گرفت ــت: الگ گف
ــاال  ــور ب ــه ام ســرعت پيشــرفت كشــور را در هم

می بــرد.
همايــش  در  ريحانــی  بهمــن  ســردار  ايســنا، 
ــه در  ــدس ك ــاع مق ــاف در دف ــن نقــش اصن تبيي
ــد، نهضــت  ــزار ش ــی كرمانشــاه برگ ــاق بازرگان ات
ــن و  ــاس دي ــان، اس ــمه عرف ــوار را سرچش عاش
ــخ  ــه ظالمــان در طــول تاري ــی علي ــه حق طلب پاي
ــه  ــد هم ــث ش ــام باع ــن قي ــت: اي ــت و گف دانس

ــود. ــا ش ــن احي ــای دي ارزش ه
ــا بيــان اينكــه فرهنــگ دفــاع مقــدس نيــز  وی ب
ــت،  ــورا اس ــام عاش ــن قي ــه از همي ــا گرفت منش
افــزود: دفــاع مقــدس بــدون تعــارف يــك گنــج و 
نعمــت عظيــم بــرای مــا اســت و امــروز نــه تنهــا 
مــردم ايــران بلكــه ملت هــای ديگــری كــه ايــران 
ــج  ــن گن ــود اي ــز از س ــد ني ــرار داده ان ــو ق را الگ

می شــوند. بهره منــد 
فرمانــد ســپاه نبــی اكــرم)ص( كرمانشــاه بــا 
اشــاره اينكــه در ســال های قبــل از انقــاب و 
ــران  ــه اي ــه ب ــمنان اينگون ــی دش ــگ تحميل جن
ــوان انجــام هيــچ كاری  ــد كــه ت ــا كــرده بودن الق
ــی  ــگ تحميل ــا در جن ــد: م ــادآور ش ــدارد، ي را ن
نــه تنهــا بــه خودبــاوری و خوداتكايــی رســيديم، 

ــتيم. ــروز هس ــی پي ــه ملت ــتيم ك ــه دانس بلك
ــروز از  ــه ام ــه ك ــت، هرآنچ ــد اس ــی معتق ريحان
كشــور  در  مختلــف  زمينه هــای  در  پيشــرفت 
داريــم مرهــون دفــاع مقــدس اســت و تــداوم ايــن 

ــای  ــه موفقيت ه ــا ب ــيدن م ــرعت رس ــگ س فرهن
ــد. ــش می ده ــتر را افزاي بيش

اكــرم)ص(  نبــی  ســپاه  فرمانــده  گفتــه  بــه 
ــی  ــته حت ــه در گذش ــرايطی ك ــاه در ش كرمانش
يــك موشــك نداشــتيم و نمی توانســتيم يــك 
پــل احــداث كنيــم، امــروز از هشــت قــدرت برتــر 
جهــان در زمينــه سدســازی هســتيم و از اقتــدار 

ــم. ــی برخوداري ــی خوب نظام
وی خاطرنشــان كــرد: دشــمن فكــر می كــرد 
در شــرايطی كــه ايــران درســت پــس از پيــروی 
متعــدد،  مشــكات  درگيــر  اســامی  انقــاب 
جنگ هــای داخلــی، تــرور، كودتــا، مشــكات 
ــد در يــك عمليــات  اقتصــادی و ... اســت می توان
ــر  ــران را زمين گي ــه ای اي ــد هفت ــرق آســای چن ب
كنــد، امــا جوانــان مــا بــا دســت خالــی در برابــر 
ــد. ــر كردن ــا را زمين گي ــتادند و آنه ــمن ايس دش

ريحانــی بــا بيــان اينكــه دشــمنی ۴۰ ســاله 
اســتكبار عليــه مــا نيــز بــه دليــل از دســت 
رفتــن امپراتــوری آن هــا در منطقــه و قــدرت 
ــادآور شــد: مشــكل  جمهــوری اســامی اســت، ي
اصلــی دشــمن امــروز بــا برجــام يــا بمــب 
ــدرت از  هســته ای نيســت، بلكــه آن هــا نگــران ق
ــران  ــدار اي ــتند و از اقت ــود هس ــه خ ــت رفت دس

. ســند می تر
ــه  ــورهای منطق ــاير كش ــه س ــان اينك ــا بي وی ب
نيــز بــا تاثيرپذيــری از ايــران در برابــر ايــن 
گفــت:  ايســتاده اند،  اســتكباری  قدرت هــای 
ــه ايــن ايســتادگی را در مبــارزات فلســطين  نمون
عليــه اســرائيل و يمــن عليــه دشــمنان می بينيــم.

 وی بــا بيــان اينكــه امــروز آمريــكا دچــار تنــزل 
سياســی شــده و  نمی توانــد قــدرت ايــران را 
ــمنان در  ــر دش ــه در براب ــد، راه مقابل ــل كن تحم
شــرايط كنونــی را حفــظ فرهنــگ دفــاع مقــدس 
ــا  ــدا ب ــاب از ابت ــن انق ــزود: اي ــرد و اف ــام ك اع
ــا گذشــت ۴۰  ــد و ب ــروز ش ــی پي پشــتوانه مردم
ســال ايــن پشــتوانه بــه قــوت خــود باقــی اســت.

فرمانــده ســپاه نبــی اكــرم)ص( كرمانشــاه يــادآور 
ــرد  ــر می ك ــمن فك ــه دش ــرايطی ك ــد: در ش ش

ــد،  ــود را نمی بين ــالگی خ ــن ۴۰ س ــاب جش انق
ــتری در  ــور بيش ــته حض ــال گذش ــردم س ــا م ام
ــاندند.  ــم رس ــه ه ــاب ب ــام و انق ــت از نظ حماي
ــه از  ــدی ك ــود گايه من ــا وج ــردم ب ــع م ــه واق ب
مشــكات، عملكــرد برخــی مســئولين و كــم 
كاری هــا دارنــد، امــا بــاز هــم پــای انقــاب 

ايســتاده اند.
اســتان  مــردم  نقــش  از  ادامــه  در  ريحانــی 
كرمانشــاه در ايــام جنــگ تحميلــی هــم يــاد كــرد 
و افــزود: اينكــه مقــام معظــم رهبــری می فرماينــد 
ــت،  ــامی اس ــران اس ــتبر اي ــينه س ــاه س كرمانش
ــات و  ــاس واقعي ــر اس ــان ب ــت و ايش ــعار نيس ش

ــد. ــرح كردن ــا را مط ــن صحبت ه ــت اي حكم
ــا بيــان اينكــه كرمانشــاه دو ســال قبــل از   وی ب
آغــاز رســمی جنــگ تحميلــی درگيــر جنگ هــای 
ــوان،  ــی در مناطــق كردســتان، مري ــدد داخل متع
ــان  ــد: در زم ــادآور ش ــود، ي ــاوه و ... ب ــاد، پ مهاب
ــرو  ــز كرمانشــاه بيشــترين ني ــی ني جنــگ تحميل
را بــرای جنــگ اعــزام كــرد و حــدود 1۶۰  هــزار 
ــی  ــگان رزم ــارده ي ــب چه ــان در قال ــر از جوان نف

ــه دفــاع از كشــور پرداختنــد. ب
 وی بــا بيــان اينكــه دشــمن روی كرمانشــاه 
ــاب  ــداد حس ــا بغ ــاه آن ت ــه كوت ــل فاصل ــه دلي ب
ــه داد: كرمانشــاه  ــوده، ادام ــرده ب ــاز ك ــژه ای ب وي
ــه  ــت، اگرچ ــگ داش ــانی در جن ــه درخش كارنام
ــه  ــی در زمين بعــد از جنــگ دچــار محروميت هاي

ــد. ــت و... ش ــاز صنع ــاخت و س س
ريحانــی در بخــش پايانــی ســخنان خــود از نقــش 
ــروزی  ــان پي ــام از زم ــت از نظ ــان در حماي بازاري
ــرد و  ــاد ك ــم ي ــی ه ــگ تحميل ــا جن ــاب ت انق
ــه جهــت حمايت هــای  ــن نقــش هــم ب گفــت: اي
ــان در  ــار و بازاري ــور تج ــم حض ــان و ه ــی آن مال

ــود. ــا ب جبهه ه
وی بــا بيــان اينكــه در طــول تاريــخ همــواره برای 
ــتوانه  ــی پش ــی و انقاب ــای دين ــبرد نهضت ه پيش
مالــی نيــاز بــوده، افــزود: حتــی در زمــان پيامبــر 
ــرت  ــوی حض ــی و معن ــتوانه مال ــز پش ــام ني اس

ــه كمــك پيغمبــر آمــد. خديجــه)س( ب

ــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش  ب
فاضــاب  و  آب  شــركت  همگانــی 
اســتان كرمانشــاه،  مهنــدس تقــی زاده 
خامســی معــاون آب و آبفــا وزيــر نيــرو 
وارد كرمانشــاه شــد و در جلســه ای 
كــه مديــران عامــل و معاونيــن شــركت 
هــای آب منطقــه ای،آب و فاضــاب 
شــهری و روســتايی حضــور داشــتند 

ــرد. ــركت ك ش
در ايــن جلســه مســائل مربــوط بــه 
حــوزه آبريــز مــورد بررســی قــرار گرفــت 
ــه  ــن در جلس ــر و حاضري ــاون وزي و مع
نكتــه نظــرات خــود را پيرامــون اهميــت 

ــد. ــز مطــرح نمودن حــوزه آبري
تقــی زاده خامســی گفــت : حــوزه آبريــز 
ــش  ــوان  چال ــی اســت و نميت امــری مل
ــی و اســتانی  ــی را بصــورت محل كــم آب
ــران  ــه مدي ــد هم ــود و باي ــرف نم برط
بخــش آب ابتــدا خــود ايــن امــر را بــاور 

ــاير  ــت آن را از س ــپس اهمي ــد س كنن
ــد. ــه كنن ــران مطالب مدي

معــاون وزيــر نيــرو گفــت : همدلــی 
و هــم انديشــی شــما مديــران كــه 
نماينــدگان وزارت نيــرو هســتيد باعــث 
ــه  ــت و مجموع ــا س ــت در كاره موفقي
ــما  ــت ش ــات درس ــه از اقدام وزارت خان

ــد. ــت ميكن حماي
ــاه  ــك م ــه در ي ــن جلس ــن چهارمي  اي
ــان  ــور معاون ــا حض ــه ب ــت ك ــر اس اخي
اســتان  در  نيــرو  وزيــر  مشــاوران  و 

. می شــود  برگــزار  كرمانشــاه 
بعــد از ايــن جلســه كــه در ســالن 
ای  منطقــه  آب  شــركت  جلســات 
ــر  ــاون وزي ــد، مع ــزار ش ــاه برگ كرمانش
ــای  ــركت ه ــل ش ــران عام ــرو و مدي ني
حــوزه آب اســتان در جلســه ای كــه در 
ــزار شــد  ــر اســتاندار كرمانشــاه برگ دفت

ــد. ــور يافتن حض
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فرمانده سپاه نبی اکرم)ص( کرمانشاه:

الگوپذيری از فرهنگ دفاع مقدس سرعت پيشرفت کشور را باال می برد

خبـر خبـر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در 
جمع مدیران و معاونین شرکتهای بخش 

آب وزارت نیرو در استان کرمانشاه:
مديران بخش آب بايد از حوضه 

آبريز دفاع کنند, حوضه آبريز راه 
حل رفع مشکالت آب است

به گزارش روابط عمومی شركت آب منطقه ای 
كرمانشاه, مهندس تقی زاده خامسی معاون وزير 
نيرو در جلسه ای با حضور مديران عامل شركتهای 
آب منطقه ای, آب و فاضاب شهری و روستايی 
استان كرمانشاه و اعضای هيئت مديره اين شركت 
ها برگزار شد, همبستگی, همراهی و همدلی را 
حال مشكات بخش آب در استان دانست و حل 
را مستلزم همپوشانی  چالش ها و مشكات آن 
فعاليت ها و تشريك مساعی همه مديران وزارت 

نيرو در استان ذكر كرد.   
مهندس تقی زاده خامسی با اشاره به اينكه شما 
مديران ارشد وزارت نيرو در استان هستيد بيان 
داشت وزارت نيرو پشتيبان شماست و از عملكرد 
درست  كه  عملكردی  می كند,  دفاع  شما  مثبت 

انجام شده باشد و منطبق بر عقل و منطق باشد.
به  اشاره  با  آبفا  و  آب  امور  در  نيرو  وزير  معاون 
وضعيت كم آبی كه كشور دچار آن است راه حل 
را نگاه به حوضه آبريز دانست و خاطرنشان ساخت 
اگر ما به عنوان يك خانواده باور نكنيم با كم  آبی 
كنيم,  حل  را  مسئله  نمی توانيم  هستيم  مواجه 
خاطرنشان  و  دانست  ملی  مسئله  را  آب  چالش 
ساخت اين چالش را نمی توان به شكل محلی حل 
كرد. وی با اذعان به اينكه برای غلبه بر وضعيت 
بيان  با  كرد  مديريت  را  آبريز  حوضه  بايد  فعلی 
اينكه در مقاطعی از مديريت حوضه ای غفلت شده 
است خاطرنشان ساخت انشاءاله در برنامه های آتی 
وزارت نيرو دوباره مديريت حوضه آبريز احيا می 
داشت  اظهار  ادامه  در  خامسی  زاده  تقی  گردد. 
ما به عنوان مدير آب وزارت نيرو بايد از حوضه 
آبريز دفاع كنيم اگر كرمانشاهی هستيد, باشيد, 
فصل  و  حل  آبريز  حوضه  مقياس  در  را  آب  اما 
كنيد. وی با بيان اين كه اگر شما به حوضه آبريز 
باور نداشته باشيد ديگر مديران هم آن را نخواهد 
پذيرفت بر اهميت مديريت حوضه ای آب تاكيد 
كرد.  در ادامه نشست معاونين, و اعضای هيئت 
مديره شركت های بخش آب وزارت نيرو در استان 
هر كدام  در دقايقی به بيان مسائل و مشكات 

شركت های خود پرداختند.

رئیس پلیس نظام وظیفه عمومی کرمانشاه:
شرايط خروج سربازان از کشور 
برای حضور در پياده روی  اربعين

رئيس پليس نظام وظيفه عمومی كرمانشاه شرايط 
خروج سربازان كرمانشاهی از كشور را برای حضور 

در پياده روی  اربعين تشريح كرد.
سرهنگ علی اشرف نجفی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان وظيفه عمومی 
ناجا در جهت خدمت رسانی بهتر به زائرين سرور و 
ساالر شهيدان در مراسم اربعين حسينی تمهيداتی 

انديشيده است.
وی افزود: از تاريخ ۷ مهر 98 تا 1۰ آبان 98 كه 
دانش آموزان، طاب، متعهدين خدمت، دارندگان 
برگ اعزام به خدمت فاقد غيبت و فارغ التحصيان 
در مهلت معرفی يكساله، دارندگان معافيت های 
موقت كفالت و پزشكی مشموالن ثبت نامی طرح 
جريمه مشموالن غايب كه بيش از 5۰درصد از 
وجوه جريمه را واريز كرده اند می توانند با مراجعه 
به سايت epolice.ir قسمت خدمات اينترنتی وظيفه 

عمومی نسبت به درخواست خروج اقدام كنند.
كرمانشاه  عمومی  وظيفه  نظام  پليس  رئيس 
بيان داشت: برای مشموالن غايب نيز تمهيداتی 
انديشيده شده است و كسانی كه شرايط را ندارند 

به هيچ عنوان اجازه خروج از كشور را ندارند.
اين مسئول تصريح كرد: همه سربازانی كه مشغول 
و  فرمانده  موافقت  با  هستند  سربازی  خدمت 
يكسری تشريفات از طريق معاونت نيروی انسانی 

اقدامات الزم برای خروج آنها می شود.
تشدید برخورد با مشموالن غایب

با  برخورد  تشديد  از  ادامه  در  نجفی  سرهنگ 
مشموالن غايب سخن گفت و افزود: برابر تدبير 
ستاد كل نيروهای مسلح و نيروی انتظامی جهت 
قانون در خصوص  ماده 58 مكرر  اجرايی كردن 
برخورد با مشموالن غايب در نظر است با توجه 
به تشكيل قرارگاه احضار و اعزام در آينده نزديك 
به طور جدی تر و سطح وسيع تر با اينگونه افراد 
برخورد قانونی می شود.وی خاطر نشان كرد: در 
افراد غايب  اين راستا الزم و ضروری است تمام 
عمومی جهت  وظيفه  به  معرفی خود  به  نسبت 

مشخص شدن وضعيت خدمتی اقدام كنند.

رییس اتاق اصناف کرمانشاه:

اصناف و بازاريان نقش مهمی در 
پشتيبانی از جبهه ها داشتند

دفاع  دوران  در  اصناف  نقش  تبيين  همايش 
مقدس در كرمانشاه برگزار شد.

اصناف  اتاق  رئيس  ساسانی  سليم  رضا  ايسنا،   
يادآور  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  كرمانشاه، 
ايستادگی ملت ايران در برابر دشمنان دانست و 
افزود: ملت ايران در هشت سال دفاع مقدس در 

جبهه های حق عليه باطل ايستادند.
 وی با بيان اينكه بازاريان، تجار و بازرگانان نيز 
در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در حمايت 
از جبهه های حق عليه باطل داشتند، يادآور شد: 
البته نقش اصناف در حمايت از نظام و انقاب 
در  و  نمی شود  محدود  مقدس  دفاع  دوران  به 
ايام پيروزی انقاب نيز همواره پشت نظام بودند.

و  تجار  كرمانشاه،  اصناف  اتاق  رئيس  گفته  به 
به  خود  معنوی  و  مادی  كمك های  با  بازاريان 
تحميلی  در جبهه های جنگ  رزمندگان  كمك 

آمدند.
در  جنگ  دوران  در  بازاريان  كرد:  تاكيد  وی   
كنار كمك های خود، نظم و انضباط را در سطح 
واحدهای كوچك اقتصادی و بازار كشور تامين 

كردند.
وی تقديم ۷۰۰ شهيد واالمقام حوزه اصناف را 
نيز بيانگر حضور همه جانبه اصناف و بازاريان در 

دوران دفاع مقدس دانست.
درگير  كه  نيز   اكنون  شد:هم  يادآور  ساسانی 
فشار تحريم ها هستيم اصناف به كمك برقراری 
نظم و انضباط و آرامش در بازار آمدند تا از اين 

شرايط بحرانی عبور كنيم.
 وی با بيان اينكه در تمام اين دوران ها همواره 
بودند،  نظام  از  حمايت  اول  صف  در  جوانان 
عنوان كرد: امروز هم بايد از ظرفيت جوانان در 
به  و  استفاده كنيم  توليد  و  اصناف  بازار،  حوزه 

آنها اعتماد كنيم.
 در ادامه يداهلل جوانمردی مسئول بسيج اصناف 
كرد:  خاطرنشان  نيز  كرمانشاه  استان  سپاه 
برای  زيادی  زحمت  همواره  بازاريان  و  اصناف 
اين نظام و انقاب كشيدند و با كمك های مادی 
را  نظام  همه جانبه  صورت  به  خود  معنوی  و 

پشتيبانی كردند.
مادی  حمايت  و  كليدی  نقش  داد:  ادامه  وی   
انقاب و  از  و معنوی اصناف در سال های پس 

دوران  دفاع مقدس بر كسی پوشيده نيست.
نيز  كشور  كنونی  شرايط  در  كرد:  عنوان  وی   
در  را  خود  حمايت های  اصناف  كه  نيازمنديم 
اسامی  جمهوری  نظام  سياست های  راستای 

ادامه دهند.
 در ادامه اين همايش از تعدادی از خانواده شهدا 
و همچنين رزمندگان ايام دفاع مقدس تجليل 

شد.

تخصيص ۵۰ درصد اعتبارات 
جبران خسارت  کشاورزان سيل زده

استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس 
اعتبارات  درصد   5۰ تخصيص  از  كرمانشاه 
در  سيل زده  كشاورزان  خسارت های  جبران 

اين استان خبر داد.
وضعيت  آخرين  در خصوص  حاتمی  نوربخش 
زده  سيل  كشاورزان  به  خسارت  پرداخت 
استان كرمانشاه نيز گفت: در بخش تسهيات 
كمك  بخش  در  و  تومان  ميليارد   15 تاكنون 
به  تومان  ميليارد   ۷ حدود  باعوض  های 
شده  پرداخت  استان  زده  سيل  كشاورزان 

است.
وی با بيان اينكه اين خسارات در قالب ليست 
است،  پرداخت  حال  در  نفری  هزار  يك  های 
برای  افراد  اين  مدارک  و  ليست  كرد:  تصريح 
بايد توسط  نهادهای مرتبط  دريافت خسارت 
چون فرمانداری، كارگروه مديريت بحران  و... 

تاييد  شود.
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس 
 82 راستا  اين  در  كرد:  خاطرنشان  كرمانشاه 
ميليارد و 5۰۰ ميليارد تومان برای تسهيات 
برای  تومان  ميليون   3۰۰ و  ميليارد   9۰ و 

كمك های باعوض تعيين شده است.
اين  درصدی   5۰ تخصيص  از  مسئول  اين 
5۰ درصد  تاكنون خبر داد و گفت:  اعتبارات 
در  و  يافته  تخصيص  شده  برآورده  مبلغ  اين 

مراحل پرداخت به كشاورزان است.
تخصيص  به  توجه  با  كرد:  تصريح  حاتمی 
 5۰ اكنون  هم  مذكور  اعتبارات  درصدی   5۰
كشاورزان  برای  شده  تاييد  خسارت  درصد 

سيل زده پرداخت می شود./مهر

مهندس تقی زاده خامسی  معاون آب و آبفا وزارت نیرو:

حضور مهندس تقی زاده خامسی  معاون آب و آبفا وزارت نيرو در کرمانشاه
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علی آزادی

»دختر آبی!« 

برای »سحر خدایاری« دختر هوادار تیم 
فوتبال استقالل که در اعتراض به تبعیض 

جنسیتی خود را به آتش کشید! 

دختر آبی! 
در باشگاه سرخ چه می کنی؟
دنبال دریاها می گردم آقا! 

دختر آبی! 
باسیاهی ها چه می کنی؟

بیست و نه تای اش را پشت سر گذاشته ام 
آقا! 

دختر آبی! 
سفیدها هم می نویسند!؟

سفیدها؛ سیاهی ها را می نویسند آقا!
دختر آبی! 

آسمان چه رنگی است؟
من دیگر آسمانی ندارم آقا!

دختر آبی....

دختر آبی....

دختر آبی....

محمد نیکوعقیده رودمعجنی

سهم آزادی

در من پرنده ایست
اندازه ی بالهایش

به بلندای پرواز نیست
لیک هست

در سبد آرزوهایش
شبیه دسته ی سارها

النه بسازد در شکافهای دره ی آبشار
هر شب بخوابد

با صدای الالیی آب
با صدای پای آب 
هر صبح بیدار شود
آسمان را می خواهد

که سهم آزادیش باشد
و شاخه ها،سهم شادیش

گسترده باشد....
سرتاسر دشت سفره ای

سهم رزق و روزیش
زندگی فراوانی قیدوبندهاست

پیچیده البالی پروازم
رگه های مو مانندیست شادی

میان صخره ی ایام
بندها را بگشاییم

هنوزم هست فرصت پرنده بودن.

آرش امجدیان 

»آن همه غروب شکستنی«

این همه سبد حصیری را
مگر پاییِز پیراهِن زنانه ای نبود در آغوش دریا!؟

آن که نامش
چند پستان پوسیده است بر دروازه های 

شهری که پشمینه پوش های میهن گراِی به 
اشتباه نئومارکسیست

تا چه اندازه زیبا بودند خواهر »ابوعال« را
نمونه رابطه آزاد آهنگین/ پس از سوختن 
آن همه سبِد پر از پیراهِن نازِک سینه های 

از فرم افتاده.
در پایان این همه سال کبیسه

نمی دانند هنوز گویا
ترجمه ُجهودی نام مرا و کودکِی بارانی تو را

که چند کفش خونیِن زنانه است
بر فرنچ های باطنِی محروم از خدمات 

ترانزیِت شهری که نیِم مذکِر دگرنباِش 
آشکار جنسی اش/ جملگی شاکی اند تئوری 

جابه جایی روان های مادی ـ مغانی ی مگر 
نگفتم این همه شب را درد می کشم درد 

و تو هنوز 
خواهر »ابوعال« را چنین می نماید

که مروج رابطه مانتوهای جلوباِز مینوی ست 
مهتاب را

در شب گرسنگِی کدام گرسنگی!؟
مگر نمی بینی رشد چشمگیر دیگر گذشت 
آن روزگاراِن رشد موهای کاراملی ـ ایرانی تو
بر شانه های سیگار سوخته ی مگر چه گفته 

بود آن صوفی شهید...!؟

عباس عبادی

کودکان بی وقت 

کودکان قوی ترین موجودات زمینند
از سنت های کهنه قوی تر

با معصومیت غریبشان
هرخطی را می شکنند

هر سّدی را بر می دارند

در عشق های تاخیری
طفل بی ضامن

موجودی خطرناک ست
که یحتمل بی موقع عمل کند

و وقتی فکر می کنی
همه چیز در کنترل توست

لبخند یا اخمش
بافته ها را به باد دهد

پس، اگر می توانی فراموش کن
و دل را

مثل بطری نجات ملوانی تنها
در جزیره ای متروک

بردار  ببر  بزن به دریاهایی دووووور
که دل زدن به آب هایشان

خیلی دل میخواهد

کیوان اصالح پذیر

)1(
زاگرس ! تمدن با تو شروع ، جان با تو تمام 

.. تق- تِق کوبه ی باران َدغ- ِدِق درهای 
معتاد به مهمان و بهار .. ُگلخانه ها ، ِگلخانه 

ها،کو خانه ها ؟..  دیه از سعدی بخواه ، 
شیراز ..وقت توبه ی نوروز  از ِجناِس  ِگل 
و ُگل... به  بیگاهان در گلستان و سعدیه.. 
سیل آمد و ..ِگل ماند و.. ُگل برفت و ..دل 

بشد از جان ...
کیوان اصالح پذیر 

ایران جناس ِ ویران در قوافی ِ پرباران

)2(
لب شیرین از تیشه فرهاد به مزمزه ی شور ِ 
خون از فرِق فراق به شهادت ِ تراش - خوار 
بیستون ، آموخت سکوت ِ بی رحم ِ عشق 
به باران را ... یکنفس خوانی به بی نفسی 

رسید.. 
کیوان اصالح پذیر 

کانکس های سرپل ذهاب در سیل

محمدرضا طاهرنسب

یک روز می بینی اسبی روی درخت لم داده 
یک روز مرغی می بینی 

در مطبخ توی قابلمه کز کرده 
آن روز برای زمین روز بزرگی است 
چرا که مردم به خیابان ها می آیند 

و می گویند: ما می دانیم 
غروب آن روز گویی احجام به ماهیت خود 

بر می گردند 
روزی از روزها 

وقتی یک مکعب به انسان گفت: ای انسان 
روزی وقتی باید در جمالت دست برد 

واندیشناک ترین واژه می پرسد: 
آیا این است رستاخیز؟ 

از کتاب: است

حیاتقلی  فرخ منش

کارون جنوب

لبریز
از پرندگان وگیاهان

آغاز می شوی
سرریزاز دره هاو جنگل ها می پالی

مهوشانه بر کمرگاه آناهیتا
گندم را به حجله گاه می بری

به ما که می رسی
از خوردن فاضالب مسخ می شوی

واز شستن گاومیشی عاجز می مانی

اکبر ذوالقرنین

» آینه«

محبوبم!
شما   را

گردن آویزی نیافتم
تابان تر از خورشید
و نه انگشتری شایان

برازنده بر انگشتانی نوازشگر
یا یکی پیراهنی ابریشمین

نرم و نازک و لغزان
تا بیاساید

بر رقصان پیکری نیلوفرین
شادان و ترانه خوان

نیافتم، نیافتم، نیافتم
نازنین!
گشتم و

گشتم و گشتم
آینه ای یافتم
شفاف تر از

اشک دانه های اشتیاق ام
تا در آن بنگری

افسانه ای حضوری فرازمینی را
که نه من

خدای عشق آفریده است.

بهنود بهادری

قارِی آب ها

می آیند و می روند
بی آن که زنی

برای آن ها سرود بخواند
کشته گان دریا.

لحن کشیده ی شانه هات
به َفخر سیاه

امیِر قلب ات را بی تاج می ُکند.
در نشیب 

ُرستنی ها مهربان ترند
به ساِن مژه های خاموش و

آبشار کنده شده
در دشت

و در دشت
امیِر قلب

قاری اقیانوس هاست.

رضا روزبهانی

از این آب 
بل که جرعه ی ملوکانه ای بود سهم تو 

الجرم سرکشیدی 
نه این که سر بخوری

امضا نمی خواست نام تو 
الجرعه چرخیدی و چرخیدی و از توی 

کوله ات کتاب ها و کوزه را به طرفه العینی 
پاشیدی روی

عطش
آب از تشنگی بیرون آوردی و این امضای 

تنهاییت بود پای کتاب 

نیروانا  دوست

بنگر
چگونه از هم گسست 

دستهامان که ریشه
در بهار داشتند

 ما تنها نگرستیم
بی هیچ نجوایی!

نظاره کن 
چگونه باد 
خیالمان را

پریشان کرد
و در این آشفتگی

پاییز را 
به ارمغان آورد

ما تنها نگرستیم 
بی هیچ هراسی!

نگاه کن 
پیچک عشقمان 
چه آسان تن به 

سرمای زمستان داد
ما تنها نگریستم
بی هیچ تردیدی !

من تنهاییم را
فریاد زدم

و تو در
کوالک زندگی مان 

هیچ نشنیدی 
لحظه هامان را باد برد
خاطراتمان را باران زد
بوسه هامان در گردباد

راه خانه گم کرد 
دنیا تلنگری شد
بر با هم بودنمان

 و ما تنها نگرستیم 
بی هیچ فرجامی ...

اسماعیل مهرانفر

صحنه را از اسب 
خالی کرده ام

و می گذارم که باد
تنها به یال بپردازد
و می گذارم که باد

چون گرمش پاییزی
فاصله در یال ها

ایجاد کند
سواران در این تصویر

تصمیم گیرنده اند 
و وقتی که تو را غارت می کنند

من هم گوشه ای از توام
گوشه ای از زیبایی ام
که دارم به یاری باد

می وزم
که دارم در این تصویر
سکونت ام را از دست 

می دهم
باید تکان بخورم

و بر منبری که در گوشه ست
خطبه ای در عشق

جاری کنم
خطبه  ای که در آن
همگان می رقصند

و در ظلمات
برخالف هم
می وزند .
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پیش درآمد
از  بخشی  بعنوان   ، معلولیت  و  ناتوانی  شناخت  و  درک 
فردی  کالس  و  فرهنگی  سطح   ، نژاد   ، فرد  هر  هویت 
، ورزیده گی بدن   زبان و جنسیت   ، ، قومیت  ،  ملیت 
و  بسیار مهم   ... و  تمایالت جنسی   ، ورزیده گی  غیر  و 
و  و تجسم  بدن  از  فرد  نگرانی  به دلیل   ، ضروری است 
و  کوتاهی   ، نژاد   ، رنگ   ، غیر  و  گی  ورزیده  جسمیت 
سطوح  و  اندامها  زیباشناختی  و   ، چهره  قد،  بلندی 
شناخت از کارآمدی و ..مطالعات ناتوانی و توانای گرایی 
نیز از دیگر مکاتب و نظریه های انتقادی حساسی است 
شناختی  جامعه   ، تاریخی  های   پژوهش  در  سعی  که 
اقتصادی  و  سیاسی  و  فرهنگی   ، ادبی   ، زیباشناختی   ،
 ، برآمده  گرایی  جنسیت  و  فیمنیستی  مطالعات  ..از 
مطالعات ناتوانی از جمله ناتوانی و درک بدن در زمینه 
در  را  فرهنگی  و  اخالقی   ، زیباشناختی   ، های سیاسی 
بین دیگر نحله های فکری و انتقادی به بازتولید جریان 
مطالعه  عنوان  به   ، گرای  جنسیت  از  متاخر  انتقادی 
انتقادی ناتوانی و معلولیت میداند ، نظریه ادبی مطالعه 
تغییر  چگونگی  بیشتر  درک  برای  ادبیات،  در  ناتوانی 
بازنمایی از معلولیت و جسم و بدن »عادی« و »متوسط« 
و  انتقادی  نظریه  این  واقع  در  است،  تاریخ  طول  در 
و  گرایی  جسمی  نحله  دو  هر  که  است  برآن  مطالعاتی 
ناتوانی را در محدوده و بزنگاههای تاریخی ، جغرافیایی 
و فرهنگی تعریف کند ، دامنه این مطالعات به وضعیت 
پسا استعماری از نظامهای سیاسی نیز گسترش یافته و 
با سلسله پژوهش ها و دوره های   ، منتقدان جدی آن 
آموزشی ، علمی و آکادمیک سعی در فرهنگسازی مبانی 
آن هستند ،مطالعات ادبی ناتوانی و معلولیت ، به بررسی 
تصاویر ، روایت ها ، توضیحات و شرح وضعیت مربوط به 
پرسوناژها ، شخصیت پردازی ها و روال مرسوم شخصیت 
ناتوانی  به  ادبی که مربوط  اثر  بدو روایت هر  از  پردازی 
و تعصب نسبت به افراد طرف درگیر با »ناتوان جسمی 
» و یا معلول که به »تواناگرایی«مصطلح است و راههای 
ارتباطی روایت و چینش روایی در سیر منطقی داستان 
با طرف ناتوان می پردازد ، تقابل جسمی و جنسیتی ، 
که از دیدگاه منتقدان این نظریه به یک مبارزه و مارتن 
از   ، میرسد  داستان  سیر  در  ناتوانمندی  یا  و  توانمندی 
این حیث در مطالعات ادبی با نظرگاه انتقادی معلولیت و 
ناتوانی می شود سایر قسمت ها و بخش های هویتی که 
در تاریخ گذشته طبقه بندی شده و یا »معلولیت طبقه 
بندی شده » سنتی را مورد مطالعه ادبی و زیباشناختی 

و فرم هایی که فرهنگ میانه و کل تاریخ گذشته و حال 
نقادانه  سنجش  و  مطالعه  به  میدانند  غیرهنجاری  را 
اسطوره  در   « »بینایی  و   « نابینایی   « مثال   ، آورد  در 
ادیپیوس در روایت تاریخی و اسطوره ایی که در واقع این 
مطالعه »ناتوانی » که غالبا چیزهایی را خارج از دنیای 
»عادی« و »طبیعی«نشان میدهد این امر، ما را به یک 
میدهد،  سوق  ادبی  انتقادی  بررسی  برای  مهم  وضعیت 
اجتماعی  با  تقابل  ناتوانی جسمی  در  اجتماعی،  الگوی 
این نظریه  ،  رویکردی برای مطالعات معلولیت، مدل و 
الگوی اجتماعی آن هست، نظریه انتقادی که بین »نقص 
حد  در  آنرا  و  هست  قاۓل  مرزی   « »ناتوانی  و  عضو« 
، که سرآغاز محدودیت  قرار داده  یک بحران و اختالل 
و کنترل جسمی و بدنی در اجتماع تلقی می شود ، که 
تاریخ  و فرهنگ جامعه در گذشته چه بسا  معلول را به  
دوری و«طرد از اجتماع«نیز می کشانده و عنصر »حذف 
و یا طرد »از اجتماع که رد و سابقه ی تاریخی آن نیز 
مشهود  نیز  رشد  حال  در  جوامع  و  بدوی  اقوام  نزد  در 
به طور  مفاهیم  نیز همین  مترقی  و در جوامع   ، هست 
مثال  »کم بینایی » و »ناتوانی دید« و »نابینایی » بر 
نقص  دچار  »بدن«  یک  که  است  استوار  چنین  فرضی 
از یک »بدن عادی »  و  و کمبود و دچار اختالل است 
تقلیل  تلقی  طرز  این  و  تر  پایه  دون  متوسط«  »بدن  و 
گرایانه باعث طرد و حذف جسمی و فیزیکی از کنش ها 
و فعل و انفعاالت اجتماعی و حرفه و کار، کنار گذاشته 
پرداز  نظریه  و  شناس  جامعه  شکسپیر  تام   ، شوند  می 
ادبی  مطالعات  که  دارد  باور   ، معلولیت«  و  »ناتوانی 
هویت  ایجاد  برای  اجتماعی  الگوی  میتواند  فرهنگی  و 
گروهی و گسترش دانایی و فهم درست در موقعیت های 
معلولیت  و  ناتوانی  وضعیت  مورد  در  را  زندگی  مختلف 
را  گروه  این  کنشگری  سطح  و  گرایی  فعالیت  ترویج  و 
تقویت و نهادینه کند او بین اختالالت جسمی و ناتوانی 
اصرار  او   ، هست  قاۓل  بنیادینی  تمایزهای  اجتماعی 
دارد که نحوه درک و شناخت بدن بر اساس اصطالحات 
ایده ها و روایات اجتماعی ساخته شده ، بنابراین »بدن« 
شبیه یک تکست و یا متن همیشه از نظرگاه اجتماعی 
کدگذاری و »برچسب نشانه ایی »خورده ، »شکسپیر« 
باوردارد و این خطوط ترسیمی مستقیم و همسوی جسم 
اجتماع و بدن و جسم ، غالبا از هم گسسته می شود، 

درمطالعات ادبی نظریه ناتوانی »معلولیت«
بسیاری از منتقدان ادبی در مطالعات ناتوانی ، شیوه های 
قوت بخشی رمان و سایر فضاهای عمومی و سیر حوادث 

متوسط«  و  عادی  »افراد  به  مربوط  مفاهیم  مورد  در  را 
مورد بررسی قرار میدهد ، مثال لونارد دیویس ، درمورد 
تاریخی و سیر تحول اصطالح »شخصیت عادی«  بافت 
»افراد عادی و متوسط« مطالعات انتقادی خود را معطوف 
به استفاده مدرن از این کلمه »عادی و متوسط« با ظهور 
و  آمار  و  نوزدهم  قرن  در  شده  نوشته  ادبی  آثار  در  آن 
مورد  ادبی  نوشتارهای  در  اصطالح  این  کارکرد  بقایای 
و  از اصطالح  استفاده  زمان  قرار میدهد در آن  کنکاش 
ایده »مرد متوسط یا مرد عادی« برای گفتمان های ملی 
اهمیت ویژه ایی یافته بودبرای دیویس یک بدن معمولی 
دروافع یک تۓوری یا یک ایده است که بر اساس »مرد 
متوسط«تبیین می شود ، مفهومی که در نهایت تفاوت 
های آشکار و سخت بین افراد جامعه را شامل می شود 
، دیویس می گوید ، در اثر ادبی ، ساختارهایی که روی 
آن رمان استوار است ، هنجاری ایدۓولوژیکی به بار می 
آورد که بر کیفیت جهانی شخصیت اصلی  تکیه دارد ، 
که هنجاری بودن آنرا به ما القا می نماید تا با او ارتباط 
این  ادبی  بودن« در متون  بنابراین »عادی  نمایم  برقرار 
امکان را به فرد میدهد که تقریبا هنگام مطالعه هر اثر 
تا  ببریم  بهره  ناتوانی  نظریه  انتقادی  مطالعه  از   ، ادبی 
نیز  و  او  بدنی  های  فعالیت  و  بدن  از  دریافتی  و  درک 
دیگر  به  نسبت  او  رفتاری  و  بدنی  تاثرات  و  تاثیرات 
این نگره به سنجش  با  را  افراد و سیر حوادث داستانی 
بگیریم ، در همین راستا »گارلند تامسون » از اصطالح 
»هنجار« برای توصیف کسانی که با  »انگ و ننگ ناتوانی 
» نشانه گذاری نشده اند ، استفاده میکند و »معلولیت 
و ناتوانی« را بعنوان گفتمان اقلیت »نه از حیث پزشکی 
» بلکه بعنوان هنجار بدنی مورد کنکاش قرار میدهد او 
گسترش این ایده را در سیاست ، در بالغت ، در ادبیات 
پاک  مثال  میکند  برجسته  گفتمانی  های  زمینه  سایر  و 
کردن اختالفات فرهنگی و جسمی در گفتمان های رایج 
سده های میانی که در آثار برجسته ادبی نمود بیشتری 
داشته و این اصطالح را با واژگان مترادف دیگری استفاده 

میکردند.

* برجستگی روایت ناتوانی بدن
اندام مصنوعی

پروتز ، جراحی اندام

روایت و برجستگی ناتوانی و تواناگرایی بدن  در آثار ادبی 
نظریه   ، دارند  تنگاتنگی  ارتباط  هم  با  رمان  و خصوصا 

 ، میچل  دیوید  و  اسنایدر  شارون  مقوالت  این  پردازان 
قهرمانان و ضد  و  مطالعات وسیعی درباره شخصیت ها 
به  آنان   ، اند  داشته  عادی  و  معلول  داستانی  قهرمانان 
اند که اصطالحا »کنش های عصبی  این نتیجه رسیده 
و روانی » در سیر حوادث داستانی دارند ، روایت های 
و  پتانسیل مختل کننده  و  بازنمایی  بخاطر قدرت  ادبی 
تحلیلی گزینه های معناداری در جهت سنجش  بینش 
مطالعات بدنی و نظریه ناتوانی در خود دارند ، به گفته  
میچل و اسنایدر ، فربه ایی و مواد انرژی زایی روایت در 
بر خالف دسته  متمرکز،  و  ها محوری  خود  شخصیت 
ایی از شخصیت های حاشیه ایی ، افراد معلول و ناتوان 
جسمی را غالبا در صدر نمایندگی از بخشهای از وجوه 
پای چوبی  ،  مثال  ترسیم میکنند  بدنی خود  و  هویتی 
یک ناخدا در داستان ، راجب وسواس روانی و تقابلها ی 
فیزیکی و روانی  او با نهنگ ، نقاط برجسته ایی از سیر 
حوادث و رفتارها و اعمال او نسبت به دیگران را ترغیب 
اسطوره رکسسوفکلس  در  مثال  یا    ، بخشد  و جان می 
نداشتن یک پا و محروم بودنش و یا در روایت ادیپیوس ، 
کوری و نابینایی نهایی او ، چه میزان ناتوانی و مطالعات 
ایی  استعاره  سرنوشت  در  ناتوانی  این  روانشناختی 
ریتم  از  را  حوادثی  و  ها  شخصیت  و  بوده  سهیم  آنان 
و شیرین  تلخ   ، و جذبه  پرکشش  و  تند  ریتم  به  عادی 
و اخالقی و غیر اخالقی کشانده ،  در این مطالعات دو 
منتقد نظر دارند که »ناتوانی« و »معلولیت » تا چه پایه 
توانسته  بعنوان وسیله و ابزاری برای توصیف یا استعاره 
اما همچنان   ، قابل تعمیم مورد استفاده قرار گیرد  ایی 
توسعه  ناتوانی  از  پیچیده  دیدگاهی  بعنوان  نتولنسته  
شخصیت  گذاری  نشانه  برای  ناتوانی  از  اگرچه   ، بیابد 
ها بعنوان »افرادی ویژه و منحصر به فرد »استفاده کند 
اما نتوانسته دیدگاه معلولیت را گسترش دهد ، در واقع 
و  ها  قوت  که  هستند  مهم  این  اثبات  پی  در  منتقدان 
کاستی های هنر داستانویسی و شخصیت پردازی آنان را 
نیز به سنجش در آورند ،  آنان معتقدند که اگر یک اثر 
برجسته توانسته از ناتوانی و معلولیت عنصری نمادین و 
استعاره بسازد و از آن برخوردار باشد اغلب نویسندگانش 
بعنوان نمادی برای مقایسه بین ناتوانی و توانایی برآمده 
از  اند و کمتر به روابط و دیدگاههای پیچیده معلولیت 
اند و بسیار آثار برجسته دیگر  مناظر دیگر دست یافته 
داستانی توانسته اند دیدگاههای پیچیده شناخت ناتوانی 
را در سیر حوادث و تقابل و تمایز شخصیت ها بررسی و 
بازنمایی کنند، و نویسندگان دیگری در نهایت به داوری 

های  شخصیت  با  محوری  های  شخصیت  بین  اخالقی 
مطالعه  ادبی  نظریه  دهند،  کاهش  را  دیدگاه  این  دیگر 
ناتوانی و بدن  در روزگار معاصر و سیر تحول و تکوین 
خود در دوره اخیر ، در واقع بدنبال طرح پرسشها و پاسخ 
هایی از بطن آثار برجسته ادبی برآمده ، پرسشهایی که 
میتوان به آن اندیشید و درباره آنان تامل و پژوهش کرد 

، پرسشهپرسشهایی از قبیل 
می  بازنمایی  ادبیات  در  معلولیت  و  ناتوانی  چگونه    1

شود ؟
متوسط چگونه  و  عادی  های  بدن  یا  و  ها  2 شخصیت 

ساخته شوند 
3 چگونه بدن های عادی در داستان شکل تقویت شده 
خود را در طول حوادث و سرگذشت ها گسترش میدهد 

؟
4آیا ناتوانی یک کاتالیزور در روایت هست ؟

نظر  از  معلولیت  و  ناتوانی  دارای  های  شخصیت  آیا   5
جنسیتی و تمایالت جنسیتی با دیگران متفاوت هستند؟

تولید و شناخته  بدنی در جنسیت ها چگونه  ناتوانی   6
می شود ؟ 

بررسی  قابل  اثر  بدنی در یک  ناتوانی   از چه جهاتی   7
است مثال جنسیت ، نژاد ، ملیت ، طبقه ، سطح فرهنگی، 
هایی  روش  و  دیدگاهها  توانسته  ها  روایت  این  آیا  و   8
و  گرایی  و جسم  بدن  از  ما  و شناخت  دریافت  برای  را 
تعاریف گذشته تا به حال ، برای انسان و زندگی اجتماعی 
و  تر  تازه  تعاریفی  به  منجر  که  دهد  بدست  تعریفی  او 

بروزتر باشد ؟
 9 و آیا نقش فناوری »پروتز اندام مصنوعی » با »بدن 
و فعالیت ها » و بستر سازی فرهنگی و اجتماعی آن و 
روشهای ارتباطی آنان چگونه صورت گرفته  و پرسشهای 
دیگری  از دید گاههای سیاسی ، علمی ، پزشکی ، جامعه 
شناختی ، رروانشناختی و اقتصادی و ....که در این مقاله 

نمی گنجد.
این  انتشار  و  ترجمه  و  تالیف  با   است  امیدوار  نگارنده 
ادبی  نظریه  مطالعات  و  انتقادی  در حوزه جنبش  مقاله 
در ایران ، نظر منتقدان و پژوهشگران و مخاطبان را به 
تا  این رویکردهای متاخر در حوزه نقد ادبی جلب کند 
آثار برجسته ادبی ایران را مورد مطالعه علمی و سنجشی 

قرار دهند.

راهنمای 
حلقه های نقد ادبی قرن بیست و یکم

نظریه ادبی مطالعه ناتوانی بدن، ناتوانی، معلولیت 
نقد ادبی جسمی_گرایی_ نقد پسا فیمنیستی_ شارون اسنادر

دیویدمیچل_ تام شکسپیر_ لۓونارد دیویس
ترجمه و تالیف
سعیدجهانپوالد

دوربرگردانداستان

بهزادنژاداحمدی

به اولین دوربرگردان که رسید دور زد.حاال خورشیدازروبرو 
می تابید وبه چشم هایش می خلید . مجبور شد آفتابگیر را 
پایین بکشد.آرزو کرد دیر نشده و فهیمه کاری نکرده باشد.

پایش را بیشترروی پدال فشارداد.بزرگراه چندان شلوغ نبود 
و او می توانست حین رانندگی افکارش را به هرکجا بکشد.

به آینه نگاه کرد.چشمش به لیست خریدی افتادکه شیدابه 
آینه چسبانده.

فهیمه گفته بود:این بارکه میری دیگه نمیخام برگردی.باید 
تکلیف منو روشن کنی.فقط دراین صورته که این در به 

روت باز میشه.
واو پشت کردکه برود.فهیمه این بار با صدای شکسته ای 
گفت:چقدرآسون!!!یعنی پشت کردن به این آسونی هاست 

فریدون؟
فریدون نشنیده گرفت،رفت به طرف ماشینش که  سمت 
ممنوع.برگ  بود.زیرتابلوپارک  شده  پارک  دیگرخیابان 
جریمه را کندومچاله  شده اش را پرت کردو ماشین را رانده 

بود به سمت بزرگراه.
به بزرگراه رسید.باید می رفت منزل ولی منصرف شد و 
تصمیم گرفت برودشرکت.همان جا که این ماجرا از آن جا 
شروع شده بود.بایدبه فهیمه فکرمی کرد. که یک روز وارد 
شرکت شد واز منشی سراغ او را گرفته.بادسته گلی از سنبل 
های سفید وقرمز و چندگالیل خوشبوولبخندی درآستانه 
در.واوشوکه شده که چطور می شوددختری ناشناس حاال 
اسم اورا تکرارمی کند و خوشحال از دیدنش گلهارا روی 
میزش گذاشته و نشسته باشدروبرویش.فریدون درحالی که 
هنوز جمله یا عبارتی برای آغاز گفتگو نمی یافت سرش 
تیر کشیده و دست برد بر پیشانی اش.زخم عمیقی که از 

رستنگاه موهایش شروع می شد تا خط ابرویش.
فهیمه نگاه تندوتیزش را از او نمی گرفت و این فریدون 
را آزرده تر می کرد.فریدون تازه از بالتکلیفی ایستادن و 
نشستن رها شده و  روی صندلی  نشسته بود که فهیمه 
بارها.یادتون  و  دیدیم.بارها  رو  ماقبلن همدیگه  گفت:ولی 

نمی یاد؟چه حافظه ضعیفی دارین جناب فریدون خان !!!
واو باچشمانی پرسشگر به دختری زل زده بودکه کشیدگی 
گردان  صندلی  وروی  گرفت  نادیده  نمیشد  را  قامتش 
روبریش با پیچ و تابی گاه به گاه که به اندامش می داد 

لوندی خوشایندی راازخودش به نمایش می گذاشت.
فریدون به حرف آمده گفته بود:ببینیدخانم محترم؛شما 
به هردلیل وقصدی که اومده باشین برای من مهم نیست.

ولی من دوست ندارم این مکالمه ادامه پیداکنه.می تونین 
تشریف ببرین چون یادم نمیادآگهی استخدام داده یا قصد 
روی  فریدون  از  حاال  که  باشیم.فهیمه  داشته  کارو  این 
نقاشی بزرگ روی دیوار  تابلو  به  بود چشمش  برگردانده 
افتاد.به آرامی وباچندقدم به طرف تابلو رفت .دریاچه آبی 
با موج هایی رو به ساحل و آبی آرام در دور دست.فهیمه 
به آبی زل زد که انتهای تابلو هنوز جاری بودوانگاربه دریای 
پشت تابلو می پیوست.چشم ها را بست و به صدا گوش داد.

صدای آب را به خوبی و روشنی می شنید.صدای مالیم 
آب که آشنا بود برایش.مثل صدای چرخیدن چرخ های 
اتومبیلی که در تصادف ،چند بار غلت زده باشدوروی سقف 
ایستاده با چرخ هایی که هنوز می چرخند...می چرخند...

می چرخند..
فهیمه برگشت روبروی فریدون وبا مالیمتی خوشآیند گفته 
بود:ولی من برای استخدام نیومده ام.من اومدم سهم خودم 
تموم  اینجوری  نباید  زندگی.من  از  بگیرم.سهم خودم  رو 

بشم.
از  تر  تند  هایی  گام  شد.با  بلند  حوصلگی  بابی  فریدون 
حدمعمول به سمت در رفت.در را باز کرد و با صدایی مصمم 
گفت:شما همین حاال از این اتاق خارج می شین و از این 
شرکت میرین بیرون.فهیمه به سمت میز برگشت ،دسته 
گل را برداشت .روبه روی فریدون که رسید گل ها را به 
دستی داد که بی هیچ اراده ای برای گرفتنش آماده بودند.به 
چشم های فریدون نگاه کرده و گفته بود:گذشته مث سایه 
نیست که فقط روزها باشه و شب غیبش بزنه....وگاهی زیر 
پا بزاریش.گذشته ی آدم مث استخون آدمه .همیشه باهاشه 

حتی وقتی بمیره این استخو نه که تا سال ها می مونه .
خیلی سعی کردتا اگر فهیمه چیز دیگه ای هم گفته به یاد 
آورد ولی ماشینی با سرعت زیاد از او سبقت گرفته بود . 
پسرکی روی صندلی عقب و رو به او داشت برایش شکلک 
در می آورد. دستهایش را دو طرف سرش رو به باال گرفته 

بود.شکل گوش های یک االغ.
تصمیمش را عوض کرد.نه ...نباید پیش فهیمه بر می گشت.

بازبه دوربرگردان رسیده بود بایدبرای دیدن فهیمه مسقیم 
می رفت .دوربرگردان را دور زد.به سمت منزل یا شرکت 
افتاد.  لیست خرید  به  دوباره  اول..چشمش  مسیر  ،همان 
شیدا تا پارکینگ آمده بود که کاغذ رابچسباند به آینه رو به 
رویش و گفته بود:می دونم همه چی رو فراموش می کنی 
.اینو می چسبونم این جا که با هر بار نگاه کردن یادت بیاد 

امشب مهمون داریم.سالگرد ازدواجمونه و باید خرید کنی.
از این که دور زده بود رضایتی در چهره اش موج می زد  
.می توانست حتی شرکت هم نرودو برای خوشحالی شیدا 
هم که شده خرید هایش را انجام می داد و زجر تحمل 

مراسم را هم بجان بخرد.اما این کارها مشکالت چند ماه  
اخیر ش را حل نمی کرد.فهیمه این بار تهدیدش جدی بودو 
او باید فکری می کرد. برای همین تصمیم گرفت حتمن به 

شرکت برود تا تصمیم قاطعی بگیرد.
شیدا صدای تلویزیون را قطع کرده

چای را به آرامی روی عسلی گذاشته و گفته بود:من با اضافه 
کاریت مشکلی ندارم ولی حس می کنم...و چشم هایش 

خیس شده بود....
فشار پایش را روی پدال بیشتر کرد تا از وقت نهایت استفاده 
را ببرد و زودتر به شرکت برسد. به آخرین حرف های فهیمه 
فکر کرد:کلید رو بهم پس بده...آدم باید توی دست هایی 

کلید بزاره که توی هر دستی نمیره...
چهره اش در آینه می لرزید.عرق کرده بود .دکمه باالیی 
پیراهنش را باز کرد و نفس عمیقی کشید.صدای آهنگ 

ماشین که به زمزمه می مانست را بلندترکرد.
فهیمه در حالی که سعی میکرد از داغی و کشیدگی پنیر 
پیتزایش خود را برهاند،گفته بود:فکرشم نمیکردم واقعن 
بتونم این آهنگو باهات گوش بدم....بیا...گوشی رو بزار رو 
گوشت ...بعد از آن روز این آهنگ پای ثابت آهنگ های 
را  آهنگ  دیگر  دور  بود.یک  شده  فریدون  ماشین  داخل 
گوش کرده بود که به دور برگردان نزدیک شد. باید برای 
رفتن به شرکت مستقیم می رقت.ولی لحظه ای اندیشیدکه 
دیدارشان  از  ومانع  کند  جدی  را  تهدیدش  فهیمه  اگر 
شود...تصمیم گرفت برگردد.باید با فهیمه حرف میزد...دور 
برگردان را دور زد.اولین دیدارشان بعد از جریان شرکت را به 
یاد آورد...فهیمه گفته بود :می دونستم میای سراغم.درسته 
یه چند وقتی درگیر زندگی معمولی شده بودی ولی می 
دونستم دوباره برمی گردی.خب کجا بریم....؟من بازار طال 
فروشا رو ترجیح میدم.یادته که؟هنوز دارمش گردنبندی 
ریزی رو که بهم دادی.نیگاه کن.ودستش را از چاک سینه 
برده بود زیر شال سفیدی که به موهای پرکالغیش می 
آمد.فریدون به چشم های فهیمه فکر می کرد.به نگاه زنده 
و درخشنده ای که اندک اندک داشت روزها و سال های 
مبهمی را برایش روشن می کرد.آهنگ روی تکرار بود و 
فریدون با کالفگی روی فرمان کوبید.با خودش گفت:ولی 
چه فکری؟برگردم چی بگم؟مگه این همه روزهایی که با هم 
بحث داشتیم،به نتیجه ای رسیدیم؟بی فایدس...من نیاز به 
تنهایی دارم.به سکوت و آرامش.تا یه تصمیم جدی بگیرم.

باید برگردم برم شرکت.
چند  که  دوربرگردانی  بود.همان  رسیده  برگردان  دور  به 

دقیقه پیش  دورش زده بود .دور زد.
خاطرش آمد که شیدا گفته بود :منو رها کردی و به قول 
کنم  باور  اینو  داری  !!دوست  کارت  به  خودت چسبیدی 

نه!؟باشه من ایقد دوست دارم که باورش می کنم.
به خودش یاد آوری کرد که حاال وقت مناسبی برای فکر 
کردن به شیدا نیست.باید فکری به حال رابطه خودش و 

فهیمه می کرد.اولین بار که به خانه فهیمه رفته بودخوب 
خاطرش مانده بود.فهیمه گفته بود:مگه چند ساله با شیدا 
هستی؟تاز ه دوساله. خبرشو دارم .خیلی گشتم تا پیدات 
کردم.اینجاجای خوبیه .من این خونه رو از بابا و مامان به 
ارث بردم.بابام که رفت خارج و مامان هم با مرغ عشقش 
پر زد.یادته روزآخری بردیم دربند؟گفتمت این جا که نه 
در داره نه بند.وتو گفتی آره...دقیقن برای همین آوردمت 

این جا. 
آورد. می  یاد  به  را  ای  گذشته  آرام  آرام  داشت  فریدون 

خاطرات مثل مردی عصا زنان و لنگ لنگان از انتهای یک 
خیابان نزدیک و نزدیک تر می شدند.خاطره هایی که نمی 
دانست آنها را از سرگذرانده یا جایی شنیده یا خوانده است.
خورشید کم رمق شده بودوزمان داشت ازدست می رفت.

ولی او مصمم بود که امروز تکلیفش را روشن کند،چرا که 
دوباره داشت به دوربرگردان می رسید.

فهیمه یک روز درحالی که انگشتانش را یکی یکی به لب 
هایش می برد و بوسه می زد،گفته بود:خب حاال دو ماهه با 
هم هستیم،بهت بد گذشته؟من فقط ی چیز میخام...اینکه 
شیدا رو ...و او دستش را به تندی از دستان فهیمه بیرون 

کشیده بود.
لیست خرید را از روی آینه کند و با عصبانیت مچاله کرد  
واز پنجره بیرون انداخت.نه...دیگه نمی تونم برای شیدا فیلم 
،نه من  انتخاب مامان  بوده  او  بازی کنم،باید بهش بگم 
نمی تونم فهیمه رو نادیده بگیرم.برم شرکت چی بشه؟مگه 
کم راجع به این مسئله فکر کردم؟باید برگردم .چقد می 
تونم و چقدرباید فهیمه رو قایم کنم؟راهنمای سمت چپ را 

زدودوربرگردان را دور زد وبرگشت.
بود:فقط یه کلمه بگو...بگو هنوز مث سابق  فهیمه گفته 
دوسم داری.بگو عاشقمی.و فریدون گفته بود:بهم فرصت 
بده.من هنوزگیجم.نمی دونم از کجا اومدی.یه چیزای مبهم 
و تاری توی ذهنم هست....آخ سرم...باز سرم درد گرفت.این 

زخم رو کاش میشد کند و دور انداخت.
و  شاد  نشینانی  سر  با  مختلف  های  ماشین  از  کاروانی 

خوشحال ،بوق زنان از کنارش عبور کردند.
سرسفره عقد شیدا گفته بود:نمیدونم چرا من رو انتخاب 

کردی ولی امیدوارم بتونم بفهمم  چطور باید نگهت دارم.
همه چیز خوب پیش رفته بود.تا اینکه فهیمه پیدایش شده 
بود. بعد از همان دیدار اول با فهیمه به این نتیجه رسیده 
بود که در تمام این همه سال ،زندگی اش منتظر یک حادثه 
واتفاق  بوده است تا از هم بپاشد.تا اینکه فهیمه بیاید و »...

فهیمه...فهیمه...فهیمه...کاش نمی دیدمت«
.آفتاب دیگر جانی نداشت و به قرص تخم مرغی شبیه بود 
که شیدا روز های تعطیل برایش درست می کرد.با اینکه 
ناخودآگاه  ولی  برود  فهیمه  طرف  به  بود  گرفته  تصمیم 
راهنمای سمت  چپ را زده و دوربرگردان را برگشته بود.

مستأص

ل و واداده .چهره ای خسته با ته ریش سه روزه اش آماده 
بود.ابتدا چشم هایش خیس  شد.سپس  گریه شدید ی 
زد:شیدا...شیدا...نمی  می  صدا  را  شیدا  اسم  کرد  شروع 
تونم دیگه ادامه بدم...نمی تونم...نمی تونم...باید ترمز می 
کرد و سر روی فرمان سیر گریه می کرد.اما در بزرگراه 
این غیر ممکن بود .باورش نمیشد دوباره به این زودی به 
دوربرگردان رسیده باشد.رسیده بود.دوربرگردان را برگشت.

را هیچوقت  ماشین  لحظات داخل  بود من  فهیمه گفته 
فراموش نمی کنم.یادته اونروز که دوتا بلیت هواپیما نشونم 
دادی که به قول خودت غافلگیرم کنی ،چی گفتم؟گفتم:من 

کنار تو همیشه حس پرواز دارم.
مطمئن بود دیگر نمی خواهد دوربرگردان را دور بزند.باید 
سرعتش را بیشتر می کرد و خودش را به فهیمه می رساند 
روشن  تصمیمی  هنوز  گفت.هرچند  می  را  تصمیمش  و 

نگرفته بود.
باید مسیر را مستقیم می رفت.سعی کرد راهنمای سمت 
چپ را نزند.سرعتش را زیادتر کرد تا کمکی به تصمیمش 
کرده باشد.به روبرو خیره شد.به مسیر بعد از دوربرگردان.

اما انگار اتفاقی افتاده بود.جلوتر که رفت چندین ماشین را 
دید که توقف کرده اند.گویی تصادفی رخ داده بود .نزدیک 
شد.نزدیک تر.سرعتش را کم کرد.چند نفر سعی می کردند 
افراد مصدومی را از ماشینی بیرون بکشند.وقتی توقف کرد 
یکی می گفت:ظاهرن یکی از ماشینا به دوربرگردان که 
رسیده ناگهان تصمیم گرفته دور بزنه که اون یکی ماشین 
بهش زده .طفلک چندین غلت زده.فریدون نزدیک یکی از 
ماشین ها شد که چپه بود و افراد کمتری دراطرافش بودند.

تنها دو نفر سعی داشتند در ها ی ماشین را باز کنند ولی 
موفق نمی شدند.راننده که به نظر می رسید هنوز زنده ست 
با دختری که صندلی کنارش بود درفضای اندک ماشین 
سرهاشان با آرامش غریبی بهم چسبیده بود.فریدون جلوتر 
رفت .به زحمت در سمت راننده را باز کرد .شکافی عمیق 
از باالی پیشانی تا ابروی راننده صورتش را غرق خون کرده 
بود.خشکش زده و نمی توانست باور کند .سرش تیرکشید 
،دست برد به پیشانی اش .روی زخم موربی که از رستنگاه 
موهایش تا ابرو کشیده شده بود..برگشت سرش را میان 
دستهایش گرفت و به خودش نهیب زد.به اطرافش نگاهی 
دوباره کرد.دختر را بیرون آورده و روی آسفالت خوابانده 
از  انگار  بودکه  پرکرده  لبخندی  را  بودند. صورت الغرش 
آخرین مکالمه اش با راننده به جا مانده.باشالی سفیدکه 
به موهای پرکالغی اش می آمد.چرخ های ماشین هنوزمی 
مثل  ......درست  بود  خوشایند  ها  چرخ  چرخیدند.صدای 
صدای جریان آبی که از ته یک تابلو به سمت دریا می 
رفت.خون تمام صورت فریدون راپوشانده بود ونمی خواست 
چشم باز کندچرا که دنیادور سرش می چرخید.و چرخ ها 
چرخیدند...می  چرخیدند...می  می  همچنان  اتومبیل  ی 

چرخیدند..
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همــان بــود کــه در کتــاب آمــده بــود. »بــه عمــر، پیــر و بــه شــکل، 
ــره ای  ــّدۀ صخ ــر مخ ــود ب ــده ب ــازه روی«. لمی ــال و ت ــوان. کهن س ج
ــه  ــم، تلواس ــاِم تن ــد. تم ــش می چرخی ــر پای ــی زی ــۀ آب ــود و باریک کب
بــود و هــر لحظــه منتظــر کــه مثــل نســخۀ کتــاب، زبــان بــاز کنــد: 
ــن  ــد م ــه قص ــان ب ــه می ــرده  ام ک ــه ک ــو چ ــای ت ــه ج ــرد ب »ای م

ــته ای«.  بس
ســتاره ای پیــش چشــمم وســط ســینۀ آســمان لــق می خــورد 
ــم  ــک. تن ــم شیش ــاید ه ــد، ش ــن باش ــد روش ــود. بای ــا می ش و دوت
ــده  ــده و دوی ــم رد ش ــر پیراهن ــح از زی ــوز دم صب ــده. س ــت ش سس
ــه.  ــرم راه گرفت ــزی گ ــم چی ــتخوانم. پشــت گردن ــوی پوســت و اس ت
ــم از ســنگ و دســت می کشــم. خیــس اســت و  ســرم را ســوا می کن
لــزج. در تاریــک و روشــنای هــوا ســرخی خــون را نــوک انگشــت هام 
ــد  ــن می کن ــی اش را په ــای قرض ــن پرتوه ــاه دارد آخری ــم. م می بین
ــا  ــۀ کفتاره ــدای گل ــک ص ــا نزدی ــی دور ی ــوه. از جای ــۀ ک روی دامن
ــیون زن و  ــدای ش ــیون. ص ــه ش ــته اند ب ــا گذاش ــاز بن ــه ب ــد ک می آی
بچــه از دهانشــان می پیچــد، بــا بــاد می چرخــد الی ســنگ های 
ــوی هــم و تکــرار می شــود. خیاالتــی ات  ــد و می پیچــد ت کــوه، می تاب
نزدیــک.  یــا  دورنــد  بدهــی  تشــخیص  نمی توانــی  می کننــد. 
ــم خــودم  ــز می کن ــدن، نیم خی ــه جــان کن ــی رود. ب ــار م چشــم هام ت
ــور  ــر ن ــادم. زی ــرید و افت ــم س ــش پای ــه روی ــنگی ک را روی تخته س
ــار  ــته کن ــیاه، نشس ــودۀ س ــک ت ــل ی ــار مث ــان ان ــوه درخت ــاه، انب م
ــادی را می بینــم کــه پاییــن دشــِت  ــادی. روشــنایی هایی آب دســت آب
ــد و  ــید بزن ــه خورش ــد. حاالســت ک ــت می کن ــوه پت پ ــه ک متصــل ب
ــم. ــح بده ــه شــیخ توضی ــی ب ــا چــه روی ــت ب ــد. آن وق ــم بگردن عقب

ــه  قضیــه از صبــح دو روز پیــش شــروع شــد. روز اول پای مــان کــه ب
آبــادی رســیده بــود، دورمــان حلقــه زدنــد. زن هاشــان کل کشــیدند، 
می خواســتند گوســفند ســر ببرنــد، نگذاشــتیم. صبحانــه دادنــد؛ 
چــای، نیمــرو، پنیــر و کــرۀ محلــی و نــان تــاوه ای. قبــل از مــا ابــزار و 
ــد. چشــم انتظارمان  ــانده بودن ــت ســیمان ها را رس ــا و پاک ــۀ آجره کپ
ــان  ــرد و همبازی ش ــت ک ــره درس ــا فرف ــرای بچه ه ــران ب ــد. کام بودن
ــر  ــه خبره ت ــد. از هم ــت به کار ش ــی زود دس ــی خیل ــد. حاج مصطف ش
ــد چقــدر آب  ــه باشــد. درســت می دان ــای باتجرب ــگار کــه بّن اســت، ان
ــدر  ــر چق ــد رگ آج ــرای چن ــد ب ــت، می دان ــی اس ــات کاف ــرای م ب
ــم  ــد کــه حیــف نشــود باقــی اش. از همــان روز اول دیدی ســیمان بزن
ــه  ــرد ک ــان ک ــد. منع م ــش می کنن ــیخ صدای ــیخ و آش ــردم، ش ــه م ک
ــده اش  ــکم گن ــه ش ــران ک ــی. کام ــا حاج مصطف ــا ی ــم حاج آق بگویی
می اندخــت:  مــزه  درمی رفــت  چرکتابــش  زیرپیرهنــی  از  مــدام 
ــند.  ــند و می شناس ــو می  کش ــا را ب ــگار آخونده ــردم ان ــا م »حاج آق
شــما کــه هنــوز لبــاس نپوشــیده ی، این هــا چطــور فهمیدنــد؟« شــیخ 
هــم نرمــۀ دســت مشــت کرده اش را دوبــار کوبیــد روی آجــر تــا روی 
مــات جاگیــر شــود و گفــت: »اول کــه قــرار شــد صــدا کنیــن شــیخ، 
ــا نمی بســتی  ــا حاج آق ــدام حاج آق ــت م ــوی مل ــی شــما اگــه جل درثان
ــم  ــرش ه ــدن. آخ ــم نمی فهمی ــدا ه ــدگان خ ــن بن ــا ای ــش م ــه ری ب

ــم. ــی دن.« خندیدی ــو م ــا ب ــه بگــی آخونده ــن نمی شــد ک ای
ــچ از  ــه کج وپی ــادی ک ــم همــراه ب ــه خواندی ــروز را ک ــح پری نمــاز صب
ــرس همــه جــا پاشــیده  ــی از ت ــادی می گذشــت، حــس غریب ســر آب
می شــد. ســاعتی از کارمــان کــه گذشــت دیگــر مطمئــن شــدیم کــه 
هیچکــس تــوی آبــادی نیســت. نــه مــردی نــه زن و بچــه ای، بگــو یک 
ــه پرکــردن فرغــون  ــه بهان ــود. کامــران ب نفــر. همــه غیب شــان زده ب
ــه ای  ــا جمل ــار ب ــید و هرب ــرک می کش ــا را س ــت خانه ه ــه می رف ک
برمی گشــت: »انــگار َگــرِد مــرده پاشــیده ن«. شــیخ کــه ســیمان روی 
ــه   ــه از برنام ــده ک ــه کار ب ــت: »دل ب ــود گف ــتک زده ب ــش ش صورت
عقــب نیفتیــم«. مــن گفتــم: »راســت می گــه. عــادی نیســت«. شــیخ 
بــاالی بشــکۀ فلــزی بــود، آجــرش را بــا تیشــه نصــف کــرد و گفــت: 
ــتۀ  ــه«. دس ــته می ش ــیمان روش بس ــتاد، س ــکان اس ــل ات را بت »بی
ــوب ازش  ــک چ ــۀ کوچ ــک تراش ــه ی ــر چنددقیق ــه ه ــل را ک دراز بی
ــۀ  ــردم و دهان ــد ک ــوا بلن ــه ه ــت ب ــتم می رف ــف دس ــت ک الی پوس
ــد  ــوع بای ــنبه علی الطل ــدم. »سه ش ــنگی کوبی ــه پاره س ــزی اش را ب فل
راه بیفتیــم، بــرای هفــدِه ربیــع دوجــا قــول داده م.« کامــران از کنــارم 
کــه رد می شــد مکثــی کــرد و بیــخ گوشــم گفــت: »دو جــا تــو یــک 

ــه. خــوب درمــی آره«. روز، کارت هدی
ــای حــال  ــود و تیــز می تابیــد. شــیخ جوی ــاالی ســرمان ب خورشــید ب
ماهــک شــد. تهــران تــوی کاس هــای توجیهــی اردو برایــش ماجــرا 
را گفتــه بــودم، وقتی کــه پرســیده بودنــد انگیزه تــان از آمــدن 
ــردی  ــوب ک ــت، خ ــم نیس ــب ه ــام غری ــارت ام ــم از زی ــت. »ک چیس
آمــدی. ایشــاال بــرآورده هــم بشــه و حاجــت بگیــری«. تصویــر ماهــک 
ــتگی  ــیده و برجس ــم آماس ــا آن چش ــود ب ــده ب ــمم آم ــش چش پی
عجیــب عقــب ســرش. کامــران هن ّوهن کنــان دویــد ســمت مان، 
ــن  ــاال و پایی ــدن ب ــت دوی ــده اش وق ــزان و ســینه های برآم شــکم آوی
ــرو  ــد میــان، نگاه شــون کنیــن«. داشــتند از کــوه روب ــد: »دارن می پری
ــاک از  ــم. خ ــار ه ــا کن ــل، مرده ــا بچه به بغ ــدند. زن ه ــرازیر می ش س

ــد.  ــد می ش ــان بلن ــار پاهایش کن
عصــر همــان روز قضیــه روشــن شــد: درختــی کــه حاجــت می دهــد. 
پــول  درخــت،  پــای  می رونــد  پیامبــر  میــاد  روز  ســال،  هــر 
ــخ  ــد و ن ــه می بندن ــه اش، پارچ ــط تن ــرۀ وس ــوی حف ــد ت می گذارن
قبــل می رونــد ســنگ های  بــه شــاخه هاش. روز  گــره می زننــد 
اطرافــش را دســتمال می کشــند و آب و جــارو می کننــد بــرای 

ــاد.  ــم روز می مراس
ــادی  ــگار ســقف آب ــادی نشســته، ان ــاالی ســر آب ــر کبــود بزرگــی ب اب
ــِس ســرم تیــر می کشــد.  ــم دلمــه بســته. پ اســت. خــون، روی گردن
ــط  ــانی وس ــۀ درخش ــل دکم ــوز مث ــاه هن ــا م ــده ام ــن ش ــوا روش ه
ــرا  ــوه و م ــه ک ــد رو ب ــی راه بگیرن ــه اهال آســمان اســت. حاالســت ک
ــه پاهایــم فشــار مــی آورم و قدم هایــم را بلندتــر برمــی دارم.  ببینــد. ب
ــای  ــه پ ــه ب ــت ک ــرزی اس ــای ه ــار و علف ه ــای خ ــر از کپه ه راه پ
ــده را  ــروه ش ــگاه گ ــه خواب ــی ک ــه اتاق ــن فاصل ــد. از ای آدم می پیچ
ــم  ــد و دل ــمم می آی ــش چش ــیخ پی ــتالوی ش ــورت گوش ــم. ص می بین
ــت:  ــار گف ــران یک ب ــم. کام ــورش کن ــواب تص ــرق خ ــد غ می خواه
ــن دو روز.  ــوی ای ــه ت ــرق ریخت ــرش ع ــام عم ــّد تم ــن. ق ــش ک نگاه
ــر  ــوزنش گی ــد. س ــی می گوی ــتم و چیزک ــار دس ــد کن ــی می آی گاه
کــرده بــه شــیخ. »تــو بــه خیالــت ایــن هــم مثــل مــا مفتکــی، بــرای 
ــرای  ــی ماج ــیخ از وقت ــد.  ش ــم لب ورچی ــد ه ــده؟« و بع ــش اوم ثواب
ــه اش را  ــروز عمام ــروِب پری ــت. دم غ ــرار نداش ــد ق ــت را فهمی درخ

ــا  ــی از بچه ه ــه یک ــرد ب ــد. رو ک ــو و می پیچان ــود روی زان ــته ب گذاش
و گفــت: »بریــد اهالــی را بــرای نمــاز دعــوت کنیــن«. عمامــه را روی 
ــروی آینــه ایســتاده باشــد تنظیمــش کــرد.  ــگار روب ســر گذاشــت، ان
دســت هاش را کــه از حلقه هــای عبــا رد می کــرد نگاهــم کــرد: 
»چیــه؟ تــو فکــری«. گفتــم: »چــی بگــم واهلل. بــه نظرتــون فایــده ای 
ــاال پاییــن کــرد و گفــت: »فایــده  هــم داره؟« عبــا را روی دوشــش ب
ــر  ــد و زی ــلوارش را تکان ــران ش ــرورت داره«. کام ــا ض ــم ام را نمی دان
لــب گفــت: »عمــراً بیــان«. انگشــت گذاشــته بــودم الی کتــاب. شــیخ 
ــته اش  ــابی دلبس ــاً حس ــکان داد: »حتم ــاب ت ــمت کت ــه س ــری ب س
ــرون  ــم: »اِی«. انگشــت را بی ــا اینجــا آوردی اش«. گفت ــه ت هســتی ک
ــه س.  ــرای پایان نام ــاک. »ب ــوی س ــتمش ت ــتم و گذاش ــیدم، بس کش
تــوی خانــه کــه گیــر و گرفــِت بچــه امــان نمــی ده.« پرســید: »چــی 
هســت موضوعــش؟«. گفتــم: »کتــاب؟« گفــت: »پایان نامــه ت«. ســر 
ــداری در  ــواع جاندارپن ــم: »ان ــی اش را زدم و گفت ــم یک خط ــه  اس و ت

مرزبان نامــه«. 
ــوک.  ــد، تک وت ــده بودن ــم آم ــل ه ــب های قب ــود. ش ــی ب ــاز غریب نم
ــد.  ــو آوردن ــد زیل ــان رفتن ــم. خودش ــم  آوردی ــا ک ــا ج ــب ام آن ش
ــوه  ــه ک ــاخت، رو ب ــال ِ س ــاختماِن درح ــوی س ــا را جل ــۀ نمازه هم
ــرون  ــین بی ــا از ماش ــوز پ ــا هن ــی از بچه ه ــه را یک ــم. قبل می خواندی
ــرد و  ــت ک ــیخ نی ــود. ش ــرده ب ــدا ک ــاب اش پی ــا قبله ی ــته ب نگذاش
نمــازش را بســت، مــن هنــوز داشــتم اهالــی را روی آخریــن تکه هــای 
ــت  ــا آن درخ ــوه ب ــۀ ک ــازم قیاف ــام نم ــی دادم. در تم ــا م ــو ج زیل
عجیــب تــوی چشــمم بــود. می گفتــی دارد نگاه مــان می کنــد و 
نیشــخند می زنــد. دامنــه انــگار گــردن کلفتــش بــود و قلــه اش بــا آن 

ــش.  ــر و صورت ــگار س ــر ان ــتری یق ــنگ های خاکس س
ــد و  ــبیحات را خوان ــد. تس ــرف بزن ــاز ح ــن دونم ــم بی ــر بودی منتظ
رفــت بــرای عشــاء. بعــد از نمــاز چرخیــد و شــروع کــرد. بــاد مــی زد 
ــا  ــۀ میــاد، ب ــه بهان ــروازش مــی داد. ســر حــرف را ب ــر عبــاش و پ زی
ــداد  ــا اع ــاب ب ــه اش کلمــات کت ــان خطب ــاز کــرد. می مــدح رســول ب
پاورقی هــای خطیب رهبــر جلــوی چشــمم می  آمــد. مــرد مســافر 
ــود،  ــه  دســت، عــزم بریــدن درخــت مردم پرســت کــرده ب کــه تبــر ب
و آن لحظــه کــه درخــت زبــان بــاز  کــرده و آواز داده بــود: »ای 
ــه  ــو چــه کــرده  ام کــه میــان بقصــد مــن بســته ای و ب مــرد بجــای ت
ــوده  تعــّدی مــن برخاســته ای؟« و مــرد مســافر کــه البــد کوشــیده ب
تــا ترســش را پنهــان کنــد، آب دهانــی قــورت داده و در جــواب آمــده 
ــم«.  ــق بازنمای ــه خل ــو ب ــورِی ت ــوری و مقه ــم مجب ــود: »می خواه ب
شــیخ ســخن را رســاند بــه خرافــه. چندیــن شــاهد از خرافــات عصــر 
پیامبــر و بعــد از آن آورد، از تفــأل و تطّیــر تــا ســعد و نحــس، دســت 
ــه  ــه ب ــی ک ــات و درخت های ــنگ ها و حیوان ــه س ــاند ب ــم رس ــر ه آخ
ــش  ــط حرف ــی وس ــم کس ــر بودی ــه منتظ ــر لحظ ــی... ه ــال برخ خی
ــیخ  ــم های ش ــد. چش ــه ای بزن ــم طعن ــت ک ــا دس ــد ی ــواری بکش ه
بیــن حــرف زدن روی صــورت اهالــی دودو می کــرد. »شــنیده م 
ــه  ــد ک ــاور داری ــوه ب ــن ک ــوی دل ای ــی ت ــه درخت ــون ب بعضی هات
ــت؟«  ــی هس ــه درخت ــاال چ ــی ده. ح ــت م ــره و حاج ــردۀ پیامب نظرک
هیچــی، هیچکــس حتــی یــک کلمــه نگفــت. شــیخ صلواتــی گرفــت و 
تمــام کــرد. همــه بی حــرف بلنــد شــدند و رفتنــد. داشــتیم زیلوهــا را 
لولــه می کردیــم، جوانکــی کــه موهــا و ابروهــای حنایی رنــگ داشــت 
برگشــت و گفــت: »آشــیخ بــه روی آب می نویســی. حریــف نمی شــی. 
فقــط بــرای مــا نیســت کــه، از آبــادی اون دســت کــوه هــم مــی آن. 
ــوش  ــه گ ــات ب ــس! حرف ه ــه ب ــدا بگ ــه خ ــه ک ــی می ش ــًا قیامت اص

ــه«.    ــر می ش ــه ش ــیرآقا برس ش
ــل کار  ــرد. اص ــوزن می ک ــم را سوزن س ــت گردن ــاب پوس ــتیغ آفت س
ــم کــه صــدای  ــود. مشــغول خرده کاری هــا بودی از ســرمان گذشــته ب
ــی؟«.  ــون توی ــان: »شیخ ش ــوی گوش م ــد ت ــگ داری پیچی ــت زن زمخ
مــرد ســال داری بــود، دوتــا جــوان الغرمردنــی بــا صورت هــای 
بودنــد و هرطــرف  اســتخوانی و گردن هــای کشــیده همراهــش 
ــن  ــۀ پیراه ــرد یق ــد. م ــو بودن ــد. دو قل ــش می رفتن ــت دنبال می رف
ــا  ــد، ب ــز گرفتن ــا خی ــا از بچه ه ــت. دوت ــوی مش ــد ت ــیخ را پیچان ش
ــم  ــو ه ــل از ت ــد. »قب ــان ماندن ــر جای ش ــیخ، س ــِت ش ــت دس عام
شــیخ این جــا اومــده و رفتــه. اولــی نیســتی. برابــر اعتقــاد ایــن مــردم 
ــد  ــده بودن ــا آم ــتیم از کج ــون داری؟« نمی دانس ــه کارش ــت. چ نایس
ــذر  ــودت ن ــو خ ــدند. »ت ــبز ش ــان س ــوی پای م ــاره جل ــور یکب و چط
ــرد،  ــم؟« م ــت بگیری ــد حاج ــی بای ــو گفت ــا ت ــه، هرج ــا ن ــداری؟ ی ن
پوســت آفتاب ســوخته ای داشــت و پیشــانی و شــقیقه هایی پــر از 
ــی  ــای همراهــش پاتاوه های ــای خــودش و دوقلوه ــز. پ ــای ری جوش ه
ــا نخ هــای کنفــی پیچیــده شــده بــود. مــردم ایــن آبــادی  بــود کــه ب

گالش هــای الســتیکی مشــکی می پوشــند. 
ــید.  ــن کش ــت و آرام پایی ــت گرف ــوی مش ــرد را ت ــت م ــیخ دس ش
ــما؟« ــریف ش ــم ش ــت: »اس ــت و گف ــش انداخ ــدی روی صورت لبخن

»شریف کدوم خری یه، َمه شیرآقام«
ــا و  ــه دوقلوه ــرد ب ــم.« رو ک ــرف بزنی ــین ح ــیرآقا بنش ــب آقاش »خ

ــد«.  ــم بفرمایی ــما ه ــت: »ش گف
ــت  ــه واهلل دس ــتم. ب ــرف نیس ــال ح ــًا م ــدارم. اص ــرف ن ــال ح »ح
ورنــداری از ایــن حرف هــا کــه دیشــب زده ی هرچــه دیــدی از چشــم 
خــودت دیــدی. خــاص« هیچ کــدام از اهالــی حتــی نزدیــک نشــدند 
ــر  ــود و ســگش کــه دور و ب ــده ب ــراق مان ــی کــه بُ جــز پســر موحنای

ــید.  ــو می کش ــزی را ب ــت چی ــش داش پای
ــت  ــیخ دســت از کار کشــید. رف ــد ش ــه رفتن ــاش ک ــیرآقا و آدم ه ش
روی تــل خاکــی کوچکــی کنــار بته هــای خــار نشســت، رو بــه کــوه. 
تــا اذان ظهــر نــه کســی پیشــش رفــت نــه خــودش بــا کســی حرفــی 
ــد  ــش را تکان ــا پای ــد شــد، ســر ت ــش بلن ــا صــدای اذان از جای زد. ب
ــرد:  ــد ک ــران لن ــن«. کام ــوت کنی ــر دع ــاز ظه ــرای نم ــت: »ب و گف
»ایــن هــم مــا را گیــر آورده هــان. مــا اومدیــم اینجــا چهارتــا آجــر 
بچینیــم، کیــِف کار خــوب کنیــم و بریــم. شــدیم پــادوی آخونــده.«  
بــه قاعــدۀ نمــاز شــب قبــل فــرش و زیلــو انداختیــم. اذان خواندیــم. 
ــف اول،  ــران، ص ــد. کام ــر مان ــت و منتظ ــد و نشس ــام ش ــیخ، ام ش
ــان پشــت  ــد. خودم درســت پشــت ســرش نشســت. هیچکــس نیام
ــار  ــاند کن ــودش را رس ــی خ ــر موحنای ــتیم. پس ــف بس ــرش ص س
دســتم و ســنگی را کــه بــا خــودش آورده بــود جــای مهــر گذاشــت. 
رو کــردم ســمتش. لبخنــد زدم و پرســیدم: »اســمت چیــه؟« گفــت 
ــت  ــور گف ــم کارت دارم«. کیف ــا پیش ــب بی ــم »امش ــان«. گفت »ویِرم
ــه کســی  ــم: »ب ــردم کــه نیــت کنــم، گفت ــاال ب »باشــه«. دســتم را ب

نگــی«.  
 تــا غــروب جان کندیــم و کار ســاختمان تمــام شــد. مثــل شــب های 
ــردم و  ــه ک ــی را تک ــدۀ چوب ــش. کن ــتیم دور آت ــره بس ــل، دای قب
ــردم  ــعی می ک ــت س ــران داش ــی. کام ــت حلب ــل پی ــم داخ انداخت
ــرم  ــای گ ــا چ ــد ت ــزان کن ــی می ــار حلب ــنگی کن ــری را روی س کت
ــچ  ــای گ ــد و تکه ه ــت هاش را می ماالن ــت انگش ــیخ داش ــد. ش بمان
ــوت  ــم؟« ف ــی برمی گردی ــیخ ک ــم: »آش ــید. گفت ــرون می کش را بی
ــردا دیگــه«.  ــوده؟ ف ــرار ب ــی ق ــت: »ک ــه کــف دســتش و گف ــرد ب ک
ــک گوشــه ای ســرگرم  ــد. هرکــس خــودش را ی همــه بی حــرف بودن
کــرده بــود و مشــخصاً ســعی می کــرد بــا شــیخ چشم به چشــم 
ــاد  ــا ب ــگاه می کــردم کــه ب ــه شــعلۀ زرد و نارنجــی آتــش ن نشــود. ب
ــح و  ــی وزد، صب ــه م ــاد بی وقف ــت. ب ــی اس ــای غریب ــد. ج می رقصی
شــب. ظهرهــاش آفتــاب تیــزی دارد و از دم غــروب تــا بعــد از طلــوع، 
ــا این حــال اردو، همــان چیــزی شــده بــود  ســرد و ســوزدار اســت. ب
کــه برایــم گفتــه بودنــد. چنــد روز مــی روی جایــی کــه تــرا از موبایــل 
ــد.  ــودت دور می کن ــه از خ ــر از هم ــون و مهم ت ــر و تلوزی و کامپیوت
ــک  ــط ی ــون فق ــه کاره ای چ ــاً چ ــو واقع ــد ت ــا نمی دان ــی این ج کس
ــش را  ــورت و گردن ــدازد و ص ــاال می ان ــر ب ــه دارد آج ــی ک عمله بنای
ــد.  ــمم آم ــش چش ــک پی ــورت ماه ــار ص ــته. بی اختی ــرک برداش چ
ــت  ــاه اس ــده. یک م ــر ش ــم بزرگ ت ــاز ه ــرش ب ــت س ــدۀ پش ــد غ الب
ــم.  ــع کرده ای ــه جم ــوی خان ــا را از ت ــی رود. آینه ه ــه نم ــه مدرس ک
ــت  ــم کیس ــان کردی ــی زد. اول گم ــغ م ــد جی ــه می دی ــودش را ک خ
ــرده و  ــد ک ــم هاش رش ــای چش ــه پ ــت ک ــل آن اس ــزی مث ــا چی ی
ــگار در  ــم ان ــک ها ه ــده. پزش ــده ش ــود و برآم ــیاه و کب ــور س آن ط
ــر چشــمش را کشــیدند.  ــی زی حــد خــود مــا حــدس می زننــد. چرب
چنــد وقــت بعــد بــود کــه مــادرش جیغ زنــان از تــوی حمــام بیــرون 
ــت  ــود پش ــیده ب ــت کش ــه دس ــرد ک ــش می ک ــت حمام ــد. داش پری

ــود.   ــاش شــده ب ــی الی موه ســرش و متوجــه برآمدگ
یکــی از بچه هــا بلنــد شــد و ایســتاد. نــور آتــش روی صورتــش تــاب 
می خــورد. »حاجی جــان اصــل کار جهــادی تبلیغــه، مهم تــر از 
ایــن خشــت روی هم  چیدن. شــما کــه خــودت اســتاد مایــی. بگذاریــم 
بریــم؟ فــردا میــاد پیامبــره. دلــت مــی آد بــری تهــران بنشــینی تــوی 
ــل  ــرن دخی ــردم ب ــن م ــت ای ــی، اون وق ــخنرانی کن ــجد س ــه مس ی
ــول بپاشــن  ــم چــی و پ ــا نمی دون ــه درخــت ســنجد ی ــه ی ــدن ب ببن
پــاش کــه البــد شــیرآقا و آدم هــاش می زنــن اش بــه جیــب.« شــیخ 
ــه هــم فشــار داد و ســرش را  »اســتغفراهلل«ی گفــت، پلک هــاش را ب
پاییــن گرفــت: »االن وقتــش نیســت اخــوی«. کامــران چشــمک زد و 
ســرش را روی شــانه ام خــم کــرد: »کارت هدیــه«. ویرمــان را دیــدم 
ــه  ــوری ک ــد. ج ــم می کن ــتاده و دارد نگاه ــی ایس ــوی تاریک ــه ت ک

متوجــه رفتنــم نشــوند بلنــد شــدم.
آســتینش را کشــیدم و بردمــش پشــت دیــوار خانــه ای. گفتــم »ایــن 
راه را خــوب بلــدی؟« و کــوه را بــا دســت نشــانش دادم. گفــت »آقــا 
ــات  ــم »راهنم ــم«. گفت ــم نمی ش ــرم گ ــا ب ــا دارم، هرج ــه راهنم َم
کیــه؟« لبخنــد درشــتی روی صورتــش پهــن شــد: »اون هــا«. دســت 
کشــید ســمت آســمان و ســتاره ها را نشــان داد. »اون روشــنه، اونجــا 
ــه  ــت زدم ب ــرازو«. دس ــا ت ــا، اون ه ــکه. اونج ــن، اون شیش ــگاه ک ن
ــرم؟«  ــم خــودم ب ــن. درخــت کجاســت؟ می تون ــو ببی شــانه اش. »من
دهانــش بــاز مانــد. روگردانــد و از کنــارۀ دیــوار نــگاه کــرد بــه شــیخ 
ــذر  ــد. »طلبیــده ت؟ ن و بچه هــا کــه بی ســر و صــدا گــرد آتــش بودن
داری؟« بــه تاییــد ســر تــکان دادم. دســتش را ســمت کــوه گرفــت: 
ــودش  ــوه خ ــی ک ــاال، یه جای ــرو ب ــت. ب ــت دماغ ــرو. راس ــن ب »از ای
ــه  ــاه باش ــو ش ــته، عینه ــش نشس ــو دل ــت ت ــی داره، درخ ــکم ورم ش

ــش.«  روی تخت
اهالــی دارنــد از خانه های شــان بیــرون می زننــد. راهــم را کــج 
می کنــم و از پشــت دیوارهــا پاورچیــن خــودم را می رســانم بــه 
ــود:  ــی ش ــبز م ــم س ــه جلوی ــق یکدفع ــن اجــل معل ــیخ عی ــاق. ش ات

ــام«.  ــم الس »علیک
-سام آشیخ. 
-قبول باشه. 

تــوی دهانــم اســت کــه بگویــم »چــی؟« امــان نمی دهــد: »حاجــت روا 
باشــی انشــاءاهلل«. رو بــه داخــل اتــاق صــدا می زنــد: »وارســی کنیــن 
چیــزی جــا نگذاریــد. یــک ســاعت دیگــه راه می افتیــم«. دســتی بــه 
ــد: »شــرم داره به خــدا. ایــن رســم مؤمــن باســواده؟«.  ــم می زن بازوی

ــی رود.  ــد و م می گوی
ــران  ــد. کام ــار می زنن ــد اســباب را ب ــار ماشــین. دارن ایســتاده ایم کن
ــداره؟«.  ــه؟ درد ن ــد. »خوب ــرم می پیچ ــفیدی دور س ــی س ــد نخ بان
ــرون  ــان بی ــادی از خانه های ش ــل آب ــدازم. اه ــاال می ان ــم را ب ابروهای
آمده انــد و کم کــم دارنــد راه می افتنــد. »هــوووی خدافــظ!«. ویرمــان 
اســت. قبــل از همــه راه افتــاده. دســت تــکان می دهــد. ســگش دور 
ــم.  ــگاه می کن ــیخ را ن ــد. ش ــکان می ده ــد و دم ت ــش می چرخ پای
ــرش  ــت س ــه پش ــودم را ب ــوه. خ ــه ک ــتاده رو ب ــت. ایس ــس اس ملّب
می رســانم. بــه بغل دســتی اش می گویــد: »جهــادِی بعــدی مــن 
ــف  ــتم. ک ــن نیس ــش م ــب حرف های ــر مخاط ــت«. دیگ همین جاس
دســتم می ســوزد. تاول هــای دیشــب ترکیده انــد. اهــل روســتا 
ــد.  ــت می کنن ــوه حرک ــه ک ــد و رو ب ــکان می دهن ــان دســت ت برای م
مردهــا کنــار هــم، بــا زیلوهــای لوله کــرده و بــار و بنــه ای روی دوش 
و زن هــا و دخترهــا بقچه به ســر یــا بچه به بغــل. ویرمــان کم کــم 
ــش را  ــگار دهان ــوه ان ــود. ک ــم می ش ــادی گ ــردم آب ــر م پشــت تصوی

ــاز کــرده تــا همــه را ببلعــد. ب
می چپیــم تــوی ماشــین. راننــده اســتارت می زنــد. از پشــت، از تــوی 
ــند.  ــرک می کش ــه س ــد. هم ــی می آی ــای و هوی ــدای ه ــت ص دش
ویرمــان دوان دوان از دامنــه کــوه پاییــن می آیــد. دســت هایش 
ــش.  ــم از عقب ــگش ه ــی دود. س ــی م ــه اهال ــه و رو ب ــاال گرفت را ب
بــه راننــده می گویــم »بــرو بــرادر، روشــن کــن بــرو«. کســی 
ــر  ــوی دشــت چــه خب ــد ت ــد بدانن ــه می خواهن ــد. هم ــا نمی  کن اعتن
ــه ای  ــی ضرب ــه«. حاج مصطف ــی! بگــو حرکــت کن اســت. »حاج مصطف
ــین آرام  ــد و ماش ــن می کن ــده روش ــد، رانن ــده می زن ــانۀ رانن ــه ش ب
خــودش را از خــاک آبــادی جــدا می کنــد. ســرم را از پنجــره بیــرون 
ــرۀ  ــم چه ــیده. می توان ــی رس ــی اهال ــه نزدیک ــان ب ــم. ویرم می کش
ــه  ــم های از حدق ــرده و چش ــی عرق ک ــای حنای ــا موه ــش را ب مبهوت
ــده ن، درخــت را  ــد: »بری ــی دارد داد می زن ــم وقت ــده تصــور کن درآم

ــده ن«.  بری

ماهک،درختشاهنشین
حبیب پیریاری

شعـر

به هضِم اشیاء نزدیکتر می شد
به روده هایی چرخیده تر از زبانی مختل

تا ستوه  های  کام  ترین  نکشیده  به  مختل 
برنیامده

به دیواری با قروچه های ممتد
متحرک  خدایانی  پیرِو  که  ای  چهارپایه  به 

بود
و میزی شبیه تر به چشمه ای گوشت آلود

از  تاخته  برون  هایی  تکه  فوراِن  به  آلود 
همخوابگِی پنج پایه

پنج پایه از انتها تا انگار نیامده است
پنج پایه از میانه تا انگار نیامده است
پنج پایه از آغاز تا انگار نیامده است

باید به هضِم اشیا نزدیکتر می شد
دست  گریبان؛  بی  دستهایی  حلقوِم  از  تا 

بریزاند
سقف بود و ارتفاعی به هجو

سقف بود و نمونه ای مختل با دو قطب
یکی برای بلعیدن

یکی برای پوسیدن 
تا بعدترت را بگذارند برای گندیدن

چون لیوانی مماس در گلوگاِه پنجره ای در 
حسرِت پرتاب

هضم  های  الیه  از  پا  چهار  بتوانی  باید 
بگیرانی ام

تا کمی از ماه های همیشه پا به ماه
خالی ام را بزایی از همیشه هاِی خالی ات

استخوان از دستانم بیاندازی به دندانت
استخوان از پاهایم تا اشتیاق هاِی باید برویم
از پنجره ای که می توانست مبتال به زکام 

شود
عبورهای  از  نشین  یکجا  ای  آستانه  در  تا 

نارس
نمی روَمت را

نمی روی ات را 
نمی روَدت را باال نیاورد

با این همه نرفته های رفته
پنجره بیمار نیست
آستانه بیمار نیست
سقف بیمار نیست

نه این همه پرتاب؛ پرت نخواهد شد
باقی  پنجره  چند  نیامده  سوزهاِی  تا  باید 

بمانَمت
های  عطسه  به  امیدوار  لیوانی  ی  دهانه  از 

پنجره
تا رسوخ به هاضمه ی اشیاء 

حاال با کمی لیوان در سرانگشتانم
کمی چهار پایه در پاهایم
کمی پنجره در جمجمه ام

به هضِم اشیاء نزدیکتر شده ام

صحرا
فاطمهکالنتری

با 
از 
و 
را 

من همین حرف های اضافه ام
دور ریِز  منظره ای دووور و

ریز
حد فاصل دو انگشت ...

طناب در دست های توست
که درخت توت 

تاِب دلتنگی  را  تاب می آورد

حد فاصِل دو انگشت 
گندمزاریست 

و تو که تنها ایستاده ای ثابت کنی
وعده هایت مثل شنبه های نارس نیست

حد فاصل دو انگشت
 سیگار گرفتی و

منحنی دوست داشتنت 
دود می شود

به سمتی که نمی دانی..

دست می کشم
مچاله می شود 

کوِه تنی دیوار کشیده از کاه 
و تو و کاغذی که دیگر

 حالم را خوب نمی کنید...

الدنثابتقدم
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آسای  غول  دایناسورهای  از  یکی  براهنی  رضا  تردید  بی 
فارسی  نو  شعر  ژوراسیک  دوران  طالئی  عصر  از  بازمانده 

ست ) دهه چهل(
عصر ظهور و حضور غولهای ادبی بعد از نیما شاعرانی چون 
شاملو - اخوان - فروغ - رویائی - آتشی و........که نزدیک 
به سی سال بحرانی سلطان بالمنازع شعر اصطالحاً نیمائی 
فارسی حکم  نو  بر سرزمین شعر  و دراینمدت  آمده  بشمار 

راندند.
: براهنی درین خصوص میگوید 

بحران را همه حس میکردیم. من درست در مقطع همین 
بحران دست به نوشتن نقد ادبی زدم . من نمیتوانستم در 
کنار ارتجاع ادبی در شعر جدید باشم. تجدد را در نیما می 
شعرهای  در  میدیدم.  شاملو  آهنگین  شعرهای  در  دیدم. 

اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل فروغ میدیدم.
 - آزاد   - رویائی   - آتشی  چون  نفسهائی  تازه  در  را  تجدد 

نیستانی و همسن و ساالن خودم میدیدم.
از  عظیمی  بخش  هنرمندی-   - سایه  کسرائی-  شعرهای 
شعر توللی- همه ی حمیدی- همه ی مشیری از نظر من 

بودند. مرده 
وظیفه من نگارش نقد هفته به هفته درباره شعر و تئوری 

بود. شعر 
برایم مطرح  انتقادی  مکانیزم  نوع  ادبی - سه  نقد  نوع  سه 
بود. نقد کتاب به صورت هفتگی- نقد آثار یک شاعر- ارائه 
بحران  ی  ارائه  من  هدف  هنری  تئوریهای  و  ادبی  فلسفه 
و  آن  با  مقابله  صحیح  راههای  ارائه  و   آن  ابعاد  تمام  و 
آغاز  از  بود.  گذشته  جناح  بر  ادبی  متجدد  جناح  چیرگی 
دهه چهل شعر خوانان نسل جوان به ابن نتیجه رسیدندکه 
بهترین شاعرانشان نبما - شاملو- اخوان و فروغ هستند نه 

حمیدی و توللی و مشیری و سایه و کسرائی
جدالهای عظیمی بین ما در گرفت و کسانی که همسن و 
که  واقعی  مرتجعان  با جمع  و  من  خوِد  با  بودند  من  سال 
قصیده و غزل را فرمهای ازلی - ابدی شعر ایران میدانستند 
به  باید  داشتند.  اعتقاد  سنت  ظاهری  ی  ادامه  به  صرفاً  و 
نقد  روزگار  آن  ادبی  جامعه  که  کرد  توجه  نیز  مسئله  این 
ادبی را بر نمی تابید و تصور مضحکی از نقد ادبی داشت.

بسیاری از آدمهای بسیار مهم حاصر نبودند حتا کوچکترین 
انتقادی را پذیرا باشند.

بحث  آن  چهل  دهه  امتیاز  بارزترین  اینها  ی  همه  علیرغم 
ها - آن دگرگون شدن ها - شعرهای ناب و کتابهای تازه 

و دست به دست شدن مقاالت و ُجنگها بود .
در  اصاًل  هنرمندی   - مشیری  کسرائی-  سایه-   - توللی 
چون  میکرد  شرکت  رویائی  اما  نمیکردند  شرکت  ها  بحث 
از  میکرد چون بخش عظبمی  . شاملو شرکت  بود  هوشیار 
که  چرخید  می  مبحثهائی  محور  بر  بحرانها  این  ارتعاشات 

شعر خود او ایجاد میکرد......
)بحران رهبری نقد ادبی - ص ۱۴۰ تا ۱۴۲(

و  بی چون  پایان سلطه ی  بنوعی  تکانه ی دهه هفتاد که 
امروز  ناگریز شعر  ناگزیر و  از ملزومات  چرای دهه چهل و 
ما به شمار می آید نیز مدیون جنبش و ارتعاشی ست که 

براهنی - باباچاهی و.... پایه گذار آن بشمار می آیند.
تکرار  و  گی  از سنگ شده  را  روزگار  آن  شعر  این جنبش 
تکرار می شدند  فربهی که توسط خودشان  شاعران عمدتاً 

رهانید.
چیده  در  انقالب  حرکت  این  بارز  های  نشانه  ترین  اصلی 
بود.  گدشته  اسالیب  و  ها  مضمون  بالطیع  و  ها  واژه  مان 
شدند  پذیرا  را  تغییرات  این  که  بازماندگانیست  از  براهنی 
افقهای  تا همچنان به حیات ادبی خود ادامه و رسیدن به 

تازه تر را تجربه کرده باشد.
او اهِل خطر کردن بود / هست/ و بیم آنرا نداشت تا شعرش 
از  خروج  اثر  بر  بود  ممکن  که  پیرامونی  های  آسیب  از  را 

فرماِن مقدر اسالف بالفصل خویش پیش
از  را  خود  برائت  لهذا  بدارد.  نگه  محفوظ  و  مصون  بیاورد 
شعر نبمائی اعالم و بی محابا در کمال جسارت با هایهای و 
هلهله دف ش را بصدا در می آورد - شمشیرش را از رو می 
بندد و نوع دیگری از نوشتن را پیشنهاد کرده تا در روزگار 
دوزخی آن زمان طرحی نو در انداخته و شطح شراب را بر 

قامت زبان دفدفه جاری کند.
با  نو  مضمونهای  و  تازه  نوشتاری  ترکیبهای  به  رسیدن 

زبانی متفاوت ارتعاش و جنبش مضاعفی را می طلبید.
این کارزار دوید و دوید  ناپذیر در میدان  براهنی خستگی 

و دوید و همچنان میدود.
شاعران جوانتر و جسوری از زیر زمین سر برکردند تا علیه 
قدرت  ی  اریکه  بر  خودبسنده  اقتداری  با  که  خود  پدران 
بعضی  و  میکردند  تکرار  را  خود  مرتباً  و  زده  تکیه  خویش 

نیز آردشان را بیخته
و کفشهایشان را آویخته تا درین بازی سهمگین و عرقریز 
عزیزان  ازین  بزنند.  شورش  به  دست  باشند  نکرده  شرکت 

نامهائی چون شمس آقاجانی- به  میتوان 
و......اشاره  آبادی  بدر  عباس حبیبی  زاده-  فرخنده حاجی 

نمود.
خانه  گذشته  های  دهه  از  دیگر  دوتن  یکی  و  براهنی  تنها 
تکانی کرده و شوِخ دهه های پیش را از سر و تن خویش 

زدوده تا خودرا به این قافله ی تند و تیز برسانند.
هرچند با توجه به پسانه ی ادبی پر و پیمانی که در توبره 
که  برسند  قافله  به  تنها  نه  زود  خیلی  توانستند  داشتند 
تا همه  این کاروان عجول و کم حوصله شدند  قافله ساالر 
چیز را به نفع شعر خود ) مصادره ی خالق(  نموده باشند.

)نبرد تهران - تورنتو(
دگرگونیهای  دستخوش  نیز  دهه  این  شعری  زبان  لذا 
از الیه های درونی متن سر  بازیهای زبانی  اساسی گردید. 

وزین  و  مقتدر  مضمونهای  و  ایذائی  افعال  حذف  درآورند. 
جای خود را با مضمونهای سانتی مانتال و معناهای معوق 
مذاق  به  نیز  انفعالت  و  فعل  و  تحرکات  این  کردند.  عوض 

نمینمود. خوشایند  انبوهی 
عکس  و  حمالت  آماج  جنبشها  این  لیدر  بعنوان  براهنی 
کارگاه  قرار میگرفت.  انکاری پی در پی  و  العملهای سلبی 
برگزار  مسکونیش  ی  خانه  زمین  زیر  در  که  نیز  وی  شعر 

گردید. تعطیل  میشد 
 . آید  به خانه می  پکر  و  براهنی دمق  نقل است که روزی 
عیال مربوطه علت پریشانی و پکری دکتر را جویا میشود.

هیچکس  موردم  در  امروز  نیست  خاصی  چیز  میگوید:  که 
حتا یک ناسزا هم نگفته که دلمان را خوش کند.

براهنی در شعر  ارتعاشی که  تاثیر گذاری و  اینجای کار  تا 
دهه های مختلف ) چهل و هفتاد( و حتا پس از آن بوجود 
این  زعم  به  اما  است.  درنگ  و  تعمق   - تامل  قابل  آورده 
به  کلی  بطور  براهنی  شعری  ی  پیشینه  با  ارتباط  در  قلم 
و  ها  پروانه  به  خطاب  در  تامل  قابل  شعر  چند  استثنای 
کتاِب  این  اهلل)  ظل  و  اسماعیل  بلند  شعر  از  قسمتهائی 
در  آسانگیر  و  انگارانه  سهل  رها-  عمدتاً  مقدس(  کثیِف 
به  وفاداریش  عدم  و  است  کرده  عمل  کلمه  با  برخورد 
بطور مثال در  فطرِت شاعرانه در شعرهایش مشهود است. 
به  خطاب  در  براهنی  بلند  شعرهای  از  یکی  که  دف  شعر 
و  فراز  غوغاها  و  هیاهو  ی  همه  رغم  به  ست  ها  پروانه 

فرودهای بسیاری را از سر میگذراند.
انرژی سطرهایش درین شعر آنقدرها نیست که مخاطب را 

ترغیب به رمز گشائی متن و اینکه خواندم چه بود؟ کند.
در واقع شاعر دغدغه اش) دفدفه اش(

اینست که از طریق تکرار واژه دف و گرایش بنوعی شطح 
چنین  رقصی  عرفانی)  فضائی  در  را  شعر  موضوع  گونگی 
و  گونگی  شطح  این  براهنی   . دهد  جلوه  میدان(  میانه 
دوری  با   ۱۶۸ ص  ادبی  نقد  بحران  رهبری  در  را  عرفان 

تسلسلی نشان داده است.
از بودا تا ابن عربی - از حافط تا هدایت در اشکال مختلف 
است.  من  زندگانی  آب  آن  وهمی  نمودهای  که  شکلهائی 
آب  برای  ظلمات  در  پیگیر  جستجوی  یک  خود  در  من 
من-  زندگی  موضوع  آب حیات  و  کلمات  بینم.  می  حیات 

موضوع خوابهای من.
- موضوع شعرهای من- موضوع رمانهای من- موضوع قلم 
من و موضوع نفس من است. این واقعیتها جوهره ی اصلی 

پیش تاریخ - تاریخ- و مابعد تاریخ من است.
کرده.  تن  روئین  هم  مرا  شست  را  اسفندیار  تن  که  آبی 
مضمون اصلی حماسه من - شعر من- رمان من آب خضر 

است.
شاهنامه  پهلوانان  کشمکش  آهنگ  به  روم  مالی  سماع 
است. آن چیزی را که در ذهن خلق کرده ام و آن چیزی 
من  میدهند.  تشکیل  مرا  هم  با  هردو  دارد  عینیت  که 

از چیزهائی مثل هیچوقت 
خیال - وهم- رویا- اسطوره- هذیان- جنون- عشق- مرگ 
 - من  وجود  در  همه  اینها  ام.  نهراسیده  مرگ  آنسوی  و 
تحصیل  من  تخیلی  وجود  زیستی-  وجود  فرهنگی-  وجود 

حاصل هستند. )بحران نقد ادبی ص ۱۶۸(
در شعر دف سطرها آنقدر سر در گم بازیها و ایجاد فضائی 

اند. عرفانی شده 
که پتانسبل انرژیک خود را از دست داده و در واقع گزاره 
فضائی  ایجاد  و  دفیدن  سازی  تصویر  برای  شاعر  که  هائی 
گزاره  مولف  نیت  بر خالف  میگذارد  نمایش  به  متافیزیکی 

های سست و بی رمقی بنظر میرسند.
پاره  چند  از  آن  نجات  و  موضوع  باالنس  برای  براهنی 
متن  در  را  تقارنی  محورهای  میکند  تالش  تشتت  و  گی 
نسبتاً  قسمتهائی  در  انفعال  و  فعل  درین  که  نماید  ایجاد 
بلند  شعر  در  محورها  این  ایجاد  هرچند   . است  موفق 
کلمات   فیزیکی  تکرار  آن  شکل  بدترین  اما  میدهد  جواب 

است. پیشین  سطرهای 
لب-  خورشید  چشم-  قیقاج  گیسوبلند-  روح-  کرد  ای 
خشخاش چشم- محبوب من- زنمرد روح-  ای کرد روح- 

آه ای جوان- ای ارغوان....
)شعر دف خطاب به پروانه ها ص ۱۰ و ۱۲(

سماع  عرفانی-  گونه  شطح  های  گزاره  و  خضر  آب  تزریق 
مالی روم با دف دفدف دف  که شرح آن در باال رفت نیز 

نتوانشته رمق تازه ئی به شعر وارد نماید.
ه  بالقو  عناصر  و  اندیشه  انقباض  باعث  نیز  خطابی  لحن 
شعر است. با همه اینها شعر دف در پاراگرافهائی نیز قابل 

درنگ و تامل است.
سیاره های دف در باغهای چلچله می کوبند/ دف - دف - 
تا صد هزار سال نخواهم  ازین شِب طوالنی/  بعد  دف/ من 
خفت/ شب را بدف/ دورت بگردم ای دِف دیوانه ای ی ی 

ی ی
ر - ک همان ص ۱۵

در  نیز  کنکریت  شبه  شعر  نوعی  به  حسی  عمدتاً  رویکرد 
از  میشود.  دیده  ها  پروانه  به  خطاب  در  براهنی  کار  چند 

جمله شعرشّرا ص ۸۵
شرا شرای شار شهورا
شرا شرای شار شهورا

عاشق تر از همی مثل همین تو که دریک هما...شرا یا در 
شعر َه - ُه ص ۶۷ 

هله م هله م هله لم لم / هالِی هلهله هلهل
شعر  انتهای  تا  تناوب  به  عمودی  و  افقی  شکلهای  به  که 

میکند. پیدا  ادامه 
مخاطره  ناایمن  وادِی  در  صدا  بی  اصوات  با  معاشقه  شاید 
باشد . که هست. براهنی اما هجوم هزار صوت نخوانده در 

دفتر  صفحه  روی  پاشیده  بریده  بریده  و  شکسته  را  زبان 
که..

پیانو می شپند یک شوپن به پشت پیانو/
ما  و  به پشت یک نمی شپند/ شوپن - شوپن نمی شپند/ 
نمی شنویم/ و ما نمی شنویم/ و ما نمی شنویم/ و ما و ما 

و ما نمی شنویم/ 
شعر موسیقی ص۱۱۱ خطاب به پروانه ها

ضرورتهای  و  نیازها  بازتاب  جهت  در  براهنی  تالش  عمده 
امروز تکاملی شعر 

دهه  از  لزوماً  که  است  مشاهده  قابل  جریان  یک  بعنوان 
توام  فکری  های  جنبش  و  تحوالت  با  کنون  تا  پیش  های 

بوده است.
در  تغییر  با  همراه  شکنانه  ساختار  تفکر  نهضت  تاثیر 
از  منبعث  که  مدرنیسم  پست  به  توجه  و  فکری  کنشهای 
غرب  اگزیستانسیالیستی  و  نهیلیستی  تفکرات  و  جریانات 
تفکرات ساخت شکنانه  و  در جهت گسترش ساختارگرائی 

می باشد در شعر براهنی قابل رویت و مشاهده است.
و  آمد/  خواستگاریم  به  بینائی  ی  خانواده  باز  عصر  و 
خواستگار جوان شق و رق و گل به دست/ که من گفتم- 
پیچیده  مسئله  گفت-  مادرم  اید/  دیده  مرا  ریش  که  شما 
هند  از  که  رفته  برادرش  نیست/  حاضر  جهیزش  است/ 
کنسول  از  ای  نامه  خواستگار  و  بیاورد/  بودا  و  طوطی 
و  داشت/  به سر  کاله خود  و  عینک  و  داد/  من  به  فرانسه 
بود/  ابرو  و  انعکاس عینک  آیینه  در  پدر خواستگار  صورت 
و  بندر  هزار  از  و  رفتم/  آیینه  توی  اریب  ومن  بود/  هیز  و 
دریاچه عبور کردم/ و بادبان کشتی ها را بنام تو افراشتم/ 
مادرم که چشم نامحرم را دور دید/ چادرش را برداشت و 

روی عرشه به رقص درآمد...
ص ۹۶ خطاب به پروانه ها

پیشنهادات جدیدی  و  تازه  براهنی مولفه هایی  درین شعر 
را بویژه در حوزه لحن بیان و تصویر سازی ارائه داده است. 
فراخوان تعابیر شهودی و شکست مطلقیت باورهای معهود 
دوقطبی  و  ابدی   - ازلی  های  جزمیت  و  ها  قطعیت  با  که 
میکند.  خودنمایی  متن  در  میگیرد  قرار  عمیق  تعارض  در 
عروس بی جهیز ریِش خودرا به خواستگار شق و رق و گل 
در  مذکر(  تاریخ   ( نفی  بنوعی  که  میکند  حواله  دست  به 

شعر نو فارسی ست.
مادر نیز چشم نامحرم را که دور می بیند

چادرش را می اندازد و با ) رقص راهبانه( خود روی عرشه 
به سماع در می آید.

القای  در  هوشمندی   - تصاویر  تنوع  با  ها  گزاره  این 
فضاهائی نو و نامتشابه - به سخره گرفتن اینِک موجود در 
جهانی که دیگر جهان یکپارچگی های اساطیری نیست به 

متن فراخوانده شده اند تا مورد
پرسش - خطاب و حتا استهزاء قرار بگیرند..

که  هائیست  رهیافت  بر  مبتنی  شعر  درین  گفتمان  مفهوم 
تناسب  به  را  سیاست  و  فلسفه  و  ادبیات  تا  گرفته  زبان  از 
با تجلی زبان و لغزانیت های آن در برجسته سازی متغیر 

های زبانی را مورد استفاده قرار داده است.
براهنی در مقاله ) من دیگر شاعر نیمائی نیستم( ص ۱۷۹ 

ید میگو
بار  تنهائی  به  متغییر  عناصر  و  تنهائی  به  ثابت  عناصر 
 . دارد  اساسی  اهمیت  که  نیست  معنا  پس  ندارند.  معنائی 
ارتباطی ست که حائز اهمیت  ارتباطات و حلقه های  بلکه 
در  متغیر  بصورت  است  ممکن  است  ثابت  آنهائیکه  است. 
به  شوند.  ثابت  است  ممکن  است  متغیر  آنهائیکه  و  آیند 
محض اینکه میخواهیم به ثابت بودن یک عنصر برسیم به 
علت قرار گرفتن آن در چارچوب زمینه ای دیگر به متغیر 
و  مختلف  های  زمینه  در  که  عنصری  هر  لذا  ایم.  رسیده 
معوق  معنایش  اهمیت  باشد  داشته  نقش  متن  از  متفاوتی 

مانده و اهمیت نقشش رخ مینماید.
ر - ک همان ص ۱۷۹

بحران  رهبری  به  منحصر  تنها  براهنی  های  جویی  ماجرا 
نقد ادبی نیست . طرح و اشاعه ی مقاله ی ) چرا من دیگر 
ها  پروانه  به  خطاب  ی  موخره  در  نیستم(  نیمائی  شاعر 

مبین این نکته ها در شعر بعد از نیماست.
درین مقاله براهنی دگردیسی در زبان و واژه- معناگریزی- 
 - استعاره  و  توضیح  اضمحالل  و  پرتابی  های  جائی  جابه 
تب  هذیانهای  و  معنا  پراکندگی  مرکب-  اوزان  از  استفاده 
که  مقاله  این  نشر  دارد.  نظر  مّد  شعر  در  را  هذلولی  آلود 
حاوی پیشنهادات و اندیشه های بالقوه ای برای شعر امروز 
شاخصی  بعنوان  میتواند  است  ادبیات  تاریخ  حتا  و  ما  
مرجع مورد استفاده و آموزش قرار بگیرد. کما اینکه اخیراً 
اعالم  گفتگوئی  در  ناب  شعر  به  وابسته  شاعران  از  یکی 
برائت از اینگونه ی شعری )ناب( را نموده ) من دیگر شاعر 
براهنی  بنام  تبری جستنها  این  تردید  بی  اما  نیستم(  ناب 

ثبت و ضبط و ربط گردیده است...
پاسبان  و  ست/  زپرتی  نیز  بلند  ماِه  باهم/  عشق  و  فقر  در 

شیره ای اُشنو به دست
می  مایه  کمی  نیز  عشق  برای  ادم  ست/  کشیده  طپانچه 
طلبد/ ماه بلند نیز زپرتی ست/ از کوچه که بر می گردی/ 

اسب سرفه میکند از اصطبل/ اسب می فهمد/
با سرفه می فهماند که فهمیده است/ خانه در وسط گود/ 

گود در وسِط عالم/
و پیش از آنکه بخوابی می بینی اش لب هّره/ 

حاال نگاه کن/ ماِه بلند نیز زپرتی ست..
-----------------------

پانوشت:
رضا براهنی - مجله بایا شماره ۴۴ سال ۱۳۸۵

براهنی شاعر - براهنی منتقد
 اکبر قناعتی

خطاب ناراست آقای جامعه شناس شفاهی

عبداهلل سلیمانی

ــه  ــتر ب ــناس بیش ــه ش ــگاه و جامع ــتاد دانش ــاذری اس ــف اب یوس
ــز  ــجویانش و نی ــر کالس دانش ــفاهی اش در س ــای ش ــت ه صحب
صحبــت هــای او در بعضــی جلســات ســخنرانی معــروف اســت تنهــا 
اثــر مکتــوب ایشــان رســاله دکتــری مــی باشــد و بعــد از آن دیگــر 
کتابــی را چــاپ نکــرده اســت و نیــز فصــل نامــه ارزشــمند ارغنــون 
ــم  ــاد بیاری ــه ی ــر ب ــت اصالحــات را اگ در دوران وزارت ارشــاد دول
بعضــی ترجمه هــای ایشــان را مــن شــخصاً اولیــن بــار در فصلنامــه 
ارغنــون خوانــدم وی ازباورمنــدان و شــاگردان مکتــب فرانکفــورت 
ــوان حکــم داد کــه هرکــس کــه نمی نویســد وتنهــا  اســت نمــی ت
شــفاهی یافته هــا ودانــش خــود رابیــان می کنــد دلیلــی بــر 
ناآگاهــی و بــی ســوادی اس نیســت کــه بســیارند کســانی کــه بنــا 
ــه جــای نگذاشــتند ولــی  ــه هــر دلیلــی اثــری مکتــوب ازخــود ب ب

ــد. ــه کاری  خــود خــود آگاه و   صاحــب نظــر  بودن در زمین
در ضمــن در فضــای رســانه ای و دیجیتالــی امــروز  کالم شــفاهی و 
گزیــن گویــه هــای کوتــاه در فراگیــری مخاطبــان تاثیــر بیشــتری 

از نوشــتار  دارد .
ــز  ــد و  عاج ــتن متن،ناتوان ان ــه در نوش ــانی ک ــی معموالکس ازطرف
هســتند کــه دانــش و آگاهــی ذهنــی خــود را بــه صــورت نوشــتار 
ســامان بدهنــد گــواه برایــن اســت کــه درخوانــدن هــم حرفــه ای 
نبوده انــد چــون نویســندگان خــوب خواننــدگان حرفــه ای هســتند 
و ســامان دادن یافته هــه و اندوختــه هــای ذهــن در قالــب نوشــتار 
ــه بســیاری از نویســندگان دشــوارترین کار اســت در  ــه تجرب بنــا ب
ــوده اند  ــراف گش ــه اعت ــان ب ــروف زب ــندگان مع ــورد نویس ــن م ای
ــهادت  ــتار، ش ــب نوش ــن در قال ــامان دادن ذه ــواری س ــر دش و ب
ــه در  ــد ک ــت باش ــن کالم از برش ــن ای ــان م ــه گم ــه ب ــد ک دادن
جایــی مــی گویــد )نقــل از حافظــه(:» بزرگتریــن عــذاب بــرای مــن 
ــدی نیســت  ــذ ســفید اســت«. حــال تردی ــا کاغ رو در رو شــدن ب
شــنونده ســخنان یوســف ابــاذری بــودن شــنونده را صاحــب فیــض 
ــم کیســتی  ــا بگوی ــق کالم معــروف ســخن بگــو ت ــد مطاب مــی کن
ــی و  ــه شناس ــه جامع ــناس و در زمین ــه ش ــاذری جامع ــف اب یوس
ــی  ــا م ــر و توان ــب نظ ــود صاح ــگاهی خ ــته دانش ــس در رش تدری
باشــد آنگونــه کــه دانشــجویان مــی گوینــد فــرد باســواد و دانــش 
آموختــه ای اســت وچــه بســا کســانی را مــی شناســیم شهرتشــان 
ــب  ــد و خطی ــه ان ــان گرفت ــفاهی ش ــا و کالم ش ــخنرانی ه را از س
ــتند  ــد هس ــدی توانمن ــا ح ــن کالم ت ــوده ودر ف ــی ب ــای توانای ه
ــم کــه  ــز شــنیده ای ــد و نی کــه مخاطــب را مجــذوب خــود میکنن
بعضــی در بیــان شــفاهی  مــی تواننــد بنــا بــه مهارتــی کــه دارد بــه 
گونــه ای صحبــت کننــد کــه اکثرمخاطبــان را انگشــت بــه دهــان 
ــه  ــش ب ــدن نام ــت نما ش ــم انگش ــاذری ه ــف اب ــای یوس ــد آق کنن
ــد  ــی باش ــر کالس م ــش در س ــت های ــخنرانیها و صحب واســطه س
ــان در  ــان و حضورش ــردم و جوان ــتقبال م ــه اس ــان ب ــش ایش واکن
ــش  ــد و واکن ــهور ش ــیار مش ــایی بس ــوم پاش ــازه مرح ــییع جن تش
ــان  ــای ایش ــد  صحبت ه ــت هرچن ــم برانگیخ ــادی را ه ــای زی ه
ــان  ــروز ایش ــی بودوام ــل و خواندن ــل تام ــه قاب ــورد آن واقع در م
حــق دارد ســخنان کســی مثــل محســن نامجــو را نقــد کنــد امــا 
در البــالی نقــد هــای شــان بــه محســن نامجــو ناگهــان پرانتــزی 
ــه کار مــی  ــاز مــی کنــد و عبارتــی را در مــورد دکتــر براهنــی ب ب
ــان  ــردن درش ــت ک ــه صحب ــن گون ــه. ای ــکار و ناجوانمردان ــرد ناب ب
یــک مقــام دانشــگاهی نیســت ایشــان مــی تواننــد ســاعت هــا در 
ــد  ــر چن ــم ه ــد بنویس ــا نق ــد و ده ه ــرف بزنن ــی ح ــورد براهن م
ــد  ــی بعی ــای براهن ــی و شــناخت کاره ــد ادب ــه نق ایشــان در زمین
مــی دانــم بتواننــد مطلبــی قابــل تامــل بنویســند چــون در حــوزه 
نقدادبــی تــا حــاال یــک مقالــه مــا از ایشــان ندیدیــم ودر زمینــه ی 
ادبیــات و نقــد ادبــی اصــاًل  در حــدی نیســتند کــه بتوانــد حتــی 
ــی  ــان حت ــون ایش ــد چ ــه کن ــی مباحث ــر براهن ــا دکت رو در رو ب
ــوزه  ــی را در ح ــخنان دکتر براهن ــی  س ــخ فن ــم وپاس ــی فه توانای
نقــد ادبــی و شــعر هــم نــدارد یقیــن دارم اگــر دکتــر براهنــی در 
چنیــن شــرایط جســمی  وســن و ســالی نبــود پاســخی درخــور  بــه 
جنــاب ابــاذری مــی داد حتمــن ایشــان بــه وضعیــت و حــال و روز 
براهنــی آگاه بــوده اســت کــه نابهنــگام آواز ســر داده اســت. ایــن 
ــه دکتــر براهنــی دارد آوردن عنــوان دلقــک  عنــوان چــه ربطــی ب
ــران و  ــرای یــک منتقــد جــدی و شــاخص در ادبیــات معاصــر ای ب
یــک آگاه و صاحــب نظــر در حــوزه نظریــه ادبــی وشــاعر و... بــرای 
ــی  ــخرگوینده اش درپ ــز تمس ــزی ج ــتادبراهنی چی ــدان اس باورمن

نخواهــد داشــت .
ــی را  ــر براهن ــی دکت ــای سیاس ــر موضع گیری ه ــاذری  اگ ــای اب آق
ــردن  ــاب ک ــک خط ــا دلق ــود ام ــل ب ــای تام ــاز ج ــرد ب ــد می ک نق
ایشــان تنهــا نشــان از جهــل گوینــده اش دارد آوردن ایــن ســخن 
در میانــه نقــد فــرد دیگــری تنهــا مویــد ایــن اســت کــه ایشــان دل  
ِخوشــی از دکتــر براهنــی نــدارد امــا پرســش اینجاســت کــه چــرا 
ــال ها  ــرا وی  س ــت چ ــه اس ــی تاخت ــه براهن ــرایطی  ب ــن ش درچنی
ــزده  ــرف ن ــی ح ــورد براهن ــه ۷۰ و ۸۰ در م ــژه ،ده ــه وی ــل ب قب
اســت کــه استادســرزنده وقدرتمنــد حضورداشــت  کامــاًل بــر 
ــه توانایــی  ــه طــور قطــع ب مــا معلــوم اســت وخــود ایشــان هــم ب
ــدگان  ــا خوانن ــن را م ــت  ای ــوده اس ــی آگاه ب ــر براهن ــای دکت ه
ــرا  ــم زی ــاذری مــی دانی ــی یوســف اب ــر بزدل ــل ب و شــنوندگان دلی
ــر ایشــان جســارت و شــهامت علمــی میداشــت می بایســت در  اگ
همــان روزگاری کــه دکتــر براهنــی در تهــران بســیار فعــال بــوده 
ــود  ــان می گش ــاالک ،زب ــراق وچ ــیار قب ــمی بس ــاظ جس و از لح
پــس مــی تــوان قضــاوت کــرد کــه ایشــان از ایــن مایــه جســارت 
ــه رود رود روی  ــد ک ــی برخــوردار نبوده ان علمــی و شــهامت اخالق
ــب اینکــه ســراغ نداریــم  ــد. جال اســتاد  ودرمیــدان حرفــش را بزن
ــش در کالس درس  ــس های ــا و تدری ــه ایشــان در  ســخنرانی ه ک
در آن روزگار عبارتــی هــم در نقــد براهنــی بــر زبــان رانــده باشــد 
تردیــدی نیســت کــه ایشــان دلخوشــی از براهنــی نداشــته اســت و 
گرنــه هیــچ دلیلــی نــدارد کــه یــک جامعــه شــناس در نقــد مواضــع 
ــی در  ــن عبارت ــان چنی ــد محســن نامجــو  ناگه ــردی  مانن ــک ف ی
ــرا محســن نامجــو هــم در حــوزه  ــد زی مــورد دکتــر براهنــی بگوی
ــام  ــت و آوردن ن ــی نیس ــر براهن ــت دکت ــی در قام ــش و آگاه دان
ــو در  ــن نامج ــرا محس ــت زی ــی انصافیس ــم ب ــار ه ــن دو در کن ای
حــوزه ادبیــات و نقــد ادبــی و تاریــخ ادبیات،حتــی دانشــی در حــد 
جوانی هــای دکتــر براهنــی هــم نــدارد. حــاال امــروز فقــط دارد یکــی 

ــد. از شــعر هــای معــروف دکتــر براهنــی را میخوان
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اســتاندار کرمانشــاه گفــت: رئیــس جمهــوری در 
ــه  ــخنرانی مقتدران ــک س ــل ی ــازمان مل ــت س نشس
ــای  ــاد تحریم ه ــت ابع ــا درای ــت و ب ــه داش و حکیمان

ــرد. ــکار ک ــورها آش ــران کش ــرای س ــه را ب ظالمان
آییــن  در  بازونــد  هوشــنگ  ایرنــا؛  گــزارش  بــه 
بهره بــرداری از ۷۲ مدرســه نوســازی شــده در مناطــق 
ــا حضــور حاجــی  ــه ب ــاه ک ــرب کرمانش ــه زده غ زلزل
میرزایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش در مدرســه برکــت 
ــی  ــاث باباخان ــتان ث ــز شهرس ــاد مرک ــازه آب ــهر ت ش
برگــزار شــد؛ اظهــار داشــت: پــس از ایــن ســخنرانی 
ــا  ــدار ب ــرای دی ــورها ب ــور کش ــای جمه ــف روس ص

ــد. ــکیل ش ــورمان تش ــوری کش ــس جمه رئی
او بــا اشــاره بــه هفتــه دفــاع مقــدس، اقتــدار کنونــی 
کشــور را مرهــون جانفشــانی شــهدا و ایثارگــران 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــدار جمه ــت: اقت ــت و گف دانس

ــت شــده اســت. ــا ثاب ــه دنی ــرای هم ــروز ب ام
ــرورش دارای شــناخت  ــوزش و پ ــر آم وی گفــت: وزی
بســیار خوبــی از ایــن مجموعــه اســت و یــک فرصــت 

بــرای عبــور آمــوزش و پــرورش از مشــکات اســت.
بازونــد افــزود: وزیــر آمــوزش و پــرورش بعــد از کســب 
رای اعتمــاد از مجلــس، اســتان کرمانشــاه را بــه عنوان 
اولیــن مقصــد بــرای ســفر انتخــاب کــرد کــه نشــان از 

توجــه ویــژه ایشــان بــه ایــن منطقــه اســت.
ــن  ــن ای ــزود: معلمی ــه اف ــاه در ادام ــتاندار کرمانش اس

منطقــه در ایــن شــرایط دشــوار بــا دلســوزی بــه کار 
ــوزش مشــغول هســتند. آم

او گفــت: آمــوزش و پــرورش بــه پــاس ایــن زحمــات 
ــه  ــک خان ــن ی ــاه معلمی ــرای رف ــکان ب در صــورت ام
ــگری  ــه گردش ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــداث کن ــم اح معل
بــودن منطقــه دیگــر خانــواده هــای آمــوزش و 

ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــی نی پرورش
اســتاندار کرمانشــاه در ادامــه ســخنان خــود بــه 
افــزود: در  آخریــن وضعیــت مناطــق زلزلــه زده 
ــزار واحــد مســکونی  ــه در مجمــوع ۱۰۸ ه ــن زلزل ای
ــد کــه از ایــن تعــداد ۴۱ هــزار واحــد  خســارت دیدن

احداثــی بودنــد کــه عملیــات ســاخت ۳۷ هــزار واحــد 
ــر  ــات تعمی ــت و عملی ــیده اس ــام رس ــه اتم ــا ب آن ه
ــیده  ــام رس ــه اتم ــده ب ــیب دی ــزار آس ــی ۶۷ ه تمام

ــت. اس
ــه ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان  ــد افــزود: ایــن زلزل بازون
بــرای دولــت هزینــه داشــت کــه ایــن اعتبــارات را بــی 

هیــچ دریغــی اختصــاص داد.
ــه  ــا بازســازی آخریــن خان ــت ت وی تاکیــد کــرد: دول
در کنــار ایــن مــردم عزیــز و نجیــب ایســتاده اســت.

ــال ۹۶ در  ــان س ــتری ۲۱ آب ــرزه ۷.۳ ریش ــن ل زمی
۱۱ کیلومتــری بخــش ازگلــه و ۳۲ کیلومتــری شــهر 
ــزار و  ــته و ۱۲ ه ــه ۶۲۰ کش ــرپل ذهاب رخ داد ک س

ــت. ــدوم داش ۳۸۶ مص
ــزار و ۹۳۲  ــک ه ــتان و ی ــه ۱۰ شهرس ــه ب ــن زلزل ای
روســتای اســتان کرمانشــاه خســارت وارد کــرد و 
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــی بنی ــاس ارزیاب براس
۱۰۳هــزار واحــد مســکونی شــهری و روســتایی 

ــد. ــی دی ــی و جزئ ــیب کل آس
ــارم آذر  ــنبه چه ــتری یکش ــه ۶.۴ ریش ــه در زلزل البت
۹۷ هــم ۷۷۱ مصــدوم و بیــش از چهــار هــزار واحــد 
ــه  ــا اضاف ــن آماره ــه ای ــده، ب ــارت دی ــکونی خس مس
ــه  ــه هم ــد ک ــاه گفته ان ــد کرمانش ــئوالن ارش شد.مس
واحدهــای خســارت دیــده روســتایی و شــهری اســتان 

ــد. ــل می کنن ــال ۹۸ تکمی ــان س ــا پای را ت

استاندار کرمانشاه؛

سخنان دکتر روحانی در سازمان ملل اقتدار ایران را به نمایش گذاشت

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت 
تاکســیرانی  بــر  نظــارت  و 
ــرخ  ــام ن ــاه از اع ــهر کرمانش ش
ســال  در  مــدارس  ســرویس 
و  ۹۸_۹۹خبــرداد  تحصیلــی 
ــدارس  ــرویس م ــرخ س ــت: ن گف
ــاری  ــی ج ــال تحصیل ــرای س ب
گــروه  پیشــنهادکار  برپایــه  
ایــاب  نامــه  مــاده ۱۸ آییــن 
و  ان  آمــوز  دانــش  ذهــاب  و 
مصوبــه شــورای اســامی شــهر، 
افزایــش  ۲۴درصــد  حــدود 

تعییــن و اعــام شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
تاکســیرانی کرمانشــاه، ســجاد 
ــزان  ــه می ــا اشــاره ب ســلیمانی ب
افزایــش نــرخ ســرویس مــدارس 
خودروهــای  بــرای  شــهر 

ــوس در  ــی ب ــواری، ون و مین س
ــزود:  ــی ۹۹_۹۸ اف ســال تحصیل
نــرخ خــودرو بــرای آژانــس، 
ــه  ــی ب ــی و تاکس ــواری، خط س
ــه  ازای هــر نفــر بصــورت ماهیان
 5 تــا  یــک  از  مســیرهای  در 
ــان، از 5  ــزار توم ــر ۹۶ه کیلومت
تــا ۸ کیلومتــر ۱۲۳هــزار تومــان 
و از ۸ تــا ۱5 کیلومتر۱۳۷هــزار 

ــت. ــان اس توم
بــه گفتــه وی بــرای خودروهــای 
ون بــه ازای هــر نفــر بــه صــورت 
ماهیانــه قیمت هــا در مســافت 
از یــک تــا 5 کیلومتــر ۸۲ هــزار 
۸ کیلومتــر،  تــا   5 از  تومــان، 
تــا   ۸ از  و  تومــان  ۹۶هــزار 
۱۰۳هزارتومــان  کیلومتــر   ۱5

ــت. ــده اس ــن ش تعیی

وی همچنیــن نــرخ تعیین شــده 
بــرای خــودرو مینــی بــوس را به 
ــه  ازای هــر نفــر بصــورت ماهیان
مســیر یــک تــا 5 کیلومتــر، 55 
هزارتومــان، از 5 تــا ۸ کیلومتــر،                      
 ۱5 تــا   ۸ از  و  ۶۶ هزارتومــان 
تومــان  هــزار   ۷5 کیلومتــر، 

اعــام کــرد.
مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانی 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــاه ب کرمانش
رعایــت نــرخ و تعــداد مجــاز 
ــت  ــا ظرفی ــق ب ــین مطاب سرنش
راننــدگان  توســط  خــودرو 
ســرویس مــدارس اعــام کــرد: 
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و 
ــیرانی  ــازمان تاکس ــان س بازرس
بــا هــر اضافــه سرنشــین در 
برخــورد  مــدارس،  ســرویس 

ــرد. ــد ک ــی خواهن قانون

گفــت:  همچنیــن    ســلیمانی 
امســال بــا توجــه بــه راه اندازی 
ســامانه ســپند ضمــن  الــزام 
ثبــت نــام شــرکتهای حمــل 
ونقــل عمومــی درون شــهری 
ــوزه  ــی ح ــدگان  متقاض و  رانن
ــز  ــاء نی ــدارس ،اولی ــرویس م س
ــن  ــام در ای ــت ن ــد باثب می توانن
ســامانه کنتــرل زمــان و مســیر 
ــوز  ــش آم ــت دان ــت و برگش رف

ــد. ــد نماین ــود را  رص خ
 مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی 
کرمانشــاه ادامــه داد: راننــدگان 
مــدارس  ســرویس  متقاضــی 
شــرکتهای  پوشــش  تحــت 
ــازمان  ــط س ــده توس ــد ش تائی
ضمــن  بایــد   تاکســیرانی، 
خــودرو  ظرفیــت  رعایــت  
مطابــق بــا کارت خــودرو ،دارای 

ســرویس  کارت  و  برچســب 
طــی  مبیــن  کــه  مــدارس 
ــت  ــن صاحی مراحــل الزم تعیی

باشــند. اســت، 
اینکــه  بیــان  بــا  ســلیمانی 
از  مذکــور  هــای  ،مســیر 
و  آموزشــگاه  تــا  منــزل  درب 
بالعکــس رفــت و برگشــت یــک 
مســیر محســوب مــی شــود.

تصریــح کــرد: بــرای مســافتهای 
بــرای  ۱5کیلومتــر  از  بیشــتر 
خودروهــای ســواری بــه ازای 
مبلــغ  اضافــه  کیلومتــر  هــر 
ــودرو  ــرای خ ــان ، ب ۱۱هزارتوم
بــرای  و  تومــان  ۸ هــزار  ون، 
مینــی بــوس ۶ هــزار تومــان 

 . اضافــه دریافــت میشــود 
کــرد:      تأکیــد  ســلیمانی 

ــی ســرویس  اکیــپ هــای نظارت
مــدارس بــه صــورت مســتمر تــا 
ــر ایــن  پایــان ســال تحصیلــی ب
ــد. ــارت دارن ــا نظ ــرویس ه س

ــدگان  ــرد رانن ــزود: عملک وی اف
ســرویس مــدارس نــه فقــط 
پلیــس،  و  ســازمان  ســوی  از 
ــز  ــا نی ــوی خانواده ه ــه از س بلک
ــن  ــت و والدی ــن اس ــر ذره بی زی
ــد در صــورت مشــاهده  می توانن
عملکــرد  در  تخلــف  هرگونــه 
راننــدگان ســرویس مــدارس، 
موضــوع را بــا شــماره تلفــن 
ــاماندهی  ــتاد س ۳۸۲5۷۹۱۰ س
میــان  در  مــدارس  ســرویس 
انجمــن  بــه  یــا  و  بگذارنــد 
ــان منطقــه اطــاع  ــا و مربی اولی

ــد. دهن

سجاد سلیمانی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه :

 نرخ کرایه سرویس مدارس شهر کرمانشاه  در سال تحصیلی جاری اعالم شد

خبـر خبـر

مهندس خسروی:

بهره برداری اولین پروژه 
آبخیزداری استان کرمانشاه در 

سال 98 

مدیریت  و  کارشناسان  روزی   با تاش شبانه 
بند  اولین  روانسر  شهرستان  طبیعی  منابع 
روانسر  کیانبر  آبخیز  حوزه  در  ماتی  سنگی 

به اتمام رسید .
در  بند  این  داشت  اظهار  خسروی  مهندس 
زحمات  با  و  شد   زنی  کلنگ  دولت  هفته 
شبانه روزی همکاران ما  در کمتر از یک ماه 

به مرحله بهره برداری رسید
کار  به  را  خود  توان  تمامی  ما  افزود  وی 
زمینه  در  ها  پروژه  تمامی  تا  بست  خواهیم 
از  قبل  را  مرتع  و  جنگل   ، آبخیزداری  های 

اتمام برسانیم. به  بارندگی  شروع 
ترین  سخت  در  خاکی  بندهای  گفت  وی 
هستند   اجرا  حال  در  و  شده   زده  شرایط 
با  همچنین  چاله کنی جهت کشت نهال هم 
است  رسیده  اتمام  به  محلی  جوامع  مشارکت 
دست  به  طبیعی  منابع  هفته  در  انشااهلل  که 
خواهد  کشت  آن  در  بومی  های  گونه  مردم 

شد .

معاون  استاندار:

تمام بدهی های گندم کاران 
پرداخت شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: 
تمام بدهی های گندم کاران پرداخت شده است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بین 
الملل استانداري« دکتر هدایت حاتمي با تاکید بر 
این نکته که استان کرمانشاه به واسطه دشت های 
استان های  از  حاصلخیزی که دارد همواره یکی 
مطلوب در زمینه کشت گندم بوده است گفت: 
توسط  گندم   ۴۳۶تن  و  مجموع5۴۶هزار  در 
استان  سطح  در  گندم  خرید  کمیسیون های 
خریداری شده است.وی با اشاره  به عملکرد خوب 
گندم کاران  از  گندم  خرید  در  خصوص  استان 
اظهار  داشت: بر اساس برنامه ریزی  انجام شده، 
زمان  برنامه   با  مطابق  گندم کاران  بدهی  تمام 
از عملکرد  بندی شده  پرداخت شده که نشان 
خوب تیم اقتصادی استان دارد.معاون استاندار در 
پایان بیان داشت: از لحاظ تسریع در  پرداخت 
بدهی گندم کاران، از استان های پیشرو در کشور 
پیگیری های  و  تاش  با  مسئله  این  که  هستیم 
جا  که  آمده   دست  به  استان  مداوم مسئولین 
دارد در این خصوص از پیگیری استاندار محترم، 
برخی از  نمایندگان استان در مجلس و همچنین 
مدیران ملی که در این ارتباط به ما کمک کردند 

تشکر و قدردانی نمایم.

طي احكام جداگانه اي از سوي مهندس مرآتي رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه؛
ــاني ،                                    ــع انس ــت مناب ــپاري در معاون ــرون س ــروه ب ــس گ ــن رئی ــاه و همچنی ــان و رف ــور کارکن ــت ام ــوان سرپرس ــه عن ــوه ب ــن یل  محس
مهــرداد الماســي زاده بــه عنــوان رئیــس اداره خدمــات مالــي و اداري در امــور توزیــع بــرق جنــوب شهرســتان کرمانشــاه و الهــه نیــك ســیما بــه 

ــدند. ــوب ش ــاني منص ــع انس ــت مناب ــاه در معاون ــتگي و رف ــس اداره بازنشس ــوان رئی عن

انتصاب


