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عبداهلل سلیمانی 

ــن  ــته تری ــن از برجس ــد دو ت ۲۱ آذر تول
ــت. در  ــر اس ــی معاص ــای ادب ــخصیت ه ش
حــوزه شــعر ایــن دو شــاعر نــه در مقابــل 
ــد  ــرار دارن ــم ق ــرض ه ــه در ع ــم بلک ه
ــای  ــری از ظرفیته ــره گی ــا به ــاملو ب ش
ــی  ــن و متعال ــق تری ــی عمی ــان فارس زب
تریــن مفاهیــم انســانی را در اشــعار خــود 
منعکــس کــرده اســت شــعر در گوشــت و 
ــه  ــاملو ب ــعرهای ش ــود ش ــاملو ب ــون ش خ
ــت  ــی اس ــعر جوشش ــودش ش ــراف خ اعت
شــاعری کــه تمــام قــد  بــه انســان و ارزش 
هــای انســانی مــی اندیشــید و بخشــی از 
ــودآگاه   ــرگاه ناخ ــن روی ه ــود از همی آن ب
ــه  ــا ب ــی آمدی ــراغش م ــه س ــعری ب ش
تعبیــر خــودش دچــار درد زایمــان می شــد  از 
زالل زهــدان شاعر،شــعری خلــق مــی شــد از جنــس دغدغه هــای شــاعر. شــاملو زبــان را 
بــرای بــازی نمــی خواســت بلکــه بــا زبــان تــا آنجــا بــازی میکــرد کــه بــه نفــع »زاده اش« 
تمــام شــود چــون مــی دانســت اگــر یــک ســره غــرق در بــازی و فــن و صنعــت زبــان 
شــود دیگــر بــه طــور طبیعــی دچــار درد زایمــان نخواهــد شــدو شــعری زاده نخواهــد 
شــد از تنگــی دل و مهابــت عشــق، بلکــه شــاعر بــه صنعتگــری تبدیــل میشــود کــه از 

ــردازد ــه فــن مــی پ ســر تفنــن ب
براهنــی هــم شــاعری اســت کــه نظیــر شــاملو احساســات و عواطــف انســانی پتانســیل 
ســروده هایــش مــی شــود خــودش مــی گویــد بــرای شــاعر شــدن تنهــا کلمــه کافــی 
نیســت. کمتــر شــعری از براهنــی دیــده مــی شــود کــه از احساســات وعواطــف انســانی 
ــان  ــای زب ــری از ظرفیت ه ــش دیگ ــد بخ ــی کن ــاش م ــی ت ــاً براهن ــد اتفاق ــی باش خال
فارســی رااز نــگاه شــاعران دیگــر و از جملــه شــاملو مغفــول مانــده اســت بــه کار بگیــرد 
کــه بخشــی از ســبک شــعر براهنــی مــی باشــد متفــاوت اســت ســبک شــعر شــاملو 
ســد در اســاس یعنــی تفــاوت اگــر تفاوتــی نباشدســبک معنایــی نــدارد جــز تقلید.پــس 
ــًا  تفــاوت شــاملو و براهنــی تفــاوت ســبک شــاعر اســت هــر دو شــاعر شــاعری عمیق
عاطفــی ولبریــز از عواطــف و احساســات انســانی . شــور و گاه جنونــی کــه در زبــان شــعر 
ــی  ــانی براهن ــف انس ــور و عواط ــز ش ــزی ج ــور چی ــرک اینش ــود دارد مح ــی وج براهن
نیســت بــه نظــر مــن براهنــی عاطفــی تریــن و شــورانگیز تریــن شــاعر معاصــر اســت 

کــه عواطــف انســانی در شــعرش مــوج مــی زنــد:
معشوق جان به بهار آغشته ی منی

که موهای خیس ات را خدایان بر سینه ام می ریزند و مرا خواب می کنند
ادامه مطلب در  صفحه 4

۱- مزایده گزار: مخابرات منطقه کرمانشاه
ــایت BTS- SWAP  در  ــی ۱5 س ــد و جابجای ــایت BTS  جدی ــداث ۱5 س ــی اح ــات عمران ــذاری عملی ــه: واگ ــوع مناقص ۲- موض

ــد. ــی توانمن ــی و حقوق ــکاران حقیق ــه پیمان ــاه ب ــتان کرمانش ــدوده اس مح
3- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1398/09/23 لغایت 1398/10/07

4- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا ساعت 16عصر روز دوشنبه مورخ 1398/10/21
5- نــوع و میــران مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه: معــادل 384/000/000 ریــال بــه صــورت ضمانتامــه بانکــی معتبــر 

بــا قابلیــت تمدیــد و یــا چــک تضمینــی بانکــی در وجــه مخابــرات منطقــه کرمانشــاه
ــرات- طبقــه اول-  ــان مصــوری- ســاختمان مرکــزی مخاب ــرات- خیاب 6- محــل فــروش اســناد: کرمانشــاه- چهــار راه مخاب

واحــد قراردادهــا بــه صــورت مراجعــه حضــوری یــا ارســال فاکــس و یــا مراجعــه بــه ســایت مخابــرات کرمانشــاه 
7- نشــانی تحویــل پــاکات: کرمانشــاه- چهــار راه مخابــرات- خیابــان مصــوری- ســاختمان مرکــزی مخابــرات- طبقــه اول- 
واحــد دبیرخانــه مــی باشــد و بــه پیشــنهادهایی کــه فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء 

مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
ــار  ــک انص ــزد بان ــماره 188982254731121 ن ــاب ش ــه حس ــال ب ــغ 200/000 ری ــه مبل ــه اوراق مناقصــه: ب 8- هزین
شــعبه ســردار جنــگل کــد شــعبه 1889 بنــام شــرکت مخابــرات ایــران بابــت خریــد اســناد الزم بــه ذکــر اســت وجــه 

فــوق مســترد نخواهــد شــد.
9- زمــان و محــل بازگشــایی پــاکات: ســاعت ۱0 صبــح روز یکشــنبه مــورخ ۱398/۱0/۲۲ ســاختمان مرکــزی مخابرات اســتان- 

ــه. ــه دوم- اتاق جلس طبق
۱0- مخابرات در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهاد دهندگان مختار است.

۱۱- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مندرج است.
۱۲- تلفن: 37۲98484- 37۲94879- 37۲98444 فاکس 37۲95666

    WWW.TCK.IR :آدرس سایت

آگهی مناقصه دو مرحله ای 98/10

مخابرات منطقه کرمانشاه

تازه های نشر:
جدیدترین مجموعه شعر ُزلما  بهادر 

"با ُمشتی  ماه در َفِک پنجره" 
به زودی توسط نشر سیب سرخ منتشر می شود.

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد:

استقرار 500 راهدار 
در محورهای 

مواصالتی کرمانشاه

اصالحات 
اقتصادی کشور 

نباید با ترس 
صورت گیرد

رئیس اتاق بازرگانی
 استان کرمانشاه:

دو نماینده کرمانشاهی 
در مسابقات آفرود 

قهرمانی کشور بر سکوی 
نخست ایستادند

زیبایی شناسی انتقادی آدورنو
هنر مدرن؛ 

نقدی بر زندگی مدرن
فاطمه سادات جنتی پور

دکتر الریجانی رییس مجلس در شورای اداری استان:

کرمانشاه سنگر محکمی برای دفاع
 از هویت ایران بوده و هست

رییــس مجلــس شــوراي اســامي گفــت: 
کرمانشــاه ســنگر محکمــی بــرای دفــاع از 

هویــت ایــران بــوده و هســت.
بــه گــزارش واحــد خبــر اداره کل روابــط 
عمومــي و امــور بیــن الملــل اســتانداري؛ دکتــر 
الریجانــي درنشســت  شــورای اداری اســتان کــه 
بــا حضــور وزیــر نیــرو و اســتاندار کرمانشــاه در 
ســالن شــهداي دولــت اســتانداري برگــزار شــد، 
ــتان  ــن اس ــلح در ای ــای مس ــروی ه ــزود: نی اف
نقــش ســتایش برانگیــزی داشــتند و مــردم هــم 

ــد. ــاع کردن ــه دف دلیران
ســرمایه  بــردن  بــاال  داشــت:  اظهــار  وي 
اجتماعــی دغدغــه صحیحــی اســت کــه دلیــل 
آن اگــر چــه شــیطنت دیگــران وجــود دارد امــا 

برخــی رفتارهــای داخلــی در آن موثــر اســت که 
ــد. ــی کن ــاد م ــایش ایج س

بایــد متناســب بــا  وي گفــت: حکمرانــی 
ــی از  ــار سیاس ــد و رفت ــت باش ــی مل فرهیختگ

متانــت و وزانــت برخــوردار باشــد.
رییــس مجلــس شــوراي اســامي بیــان داشــت: 
راســت گفتــاری و صــدق در عمــل و وفــاق ملــی 
بــرای رفــع مشــکات نــرم میتوانــد موثر باشــد.
ــه اصــاح در  ــي ادامــه داد: هرگون دکتــر الریجان
کشــور منــوط بــه وجــود ارتباطــات صمیمانــه در 

همــه بخــش هــای کشــور اســت.
وي گفــت: ســتاد رفــع موانــع تولیــد از کارهایــی 
ــوده اســت  ــی آن ب ــوده کــه مجلــس دهــم بان ب
ــتاها  ــا و روس ــاری ه ــرای آبی ــم ب ــس ده و مجل

کارهــای بزرگــی انجــام داده اســت.
ــدا شــده  ــزود: مســیر توســعه اســتان پی وي اف
اســت و ایــن خوشــحال کننــده اســت و توجــه 
ــتفاده از  ــراق و اس ــه ع ــادرات ب ــه ص ــاص ب خ
مزیــت اســتان پایــه بــرای جهش اســتان اســت.
رییــس مجلــس شــوراي اســامي بیــان داشــت: 
صنایــع تبدیلــی را در کرمانشــاه جــدی بگیریــد 
و اســتانداران کمیتــه هایــی بــرای خلــق ثــروت 

تشــکیل دهنــد.

ــت  ــرکت نف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکت  ــل از ش ــه نق ــران ب ــزی ای ــق مرک مناط
زاگــرس جنوبــی،  گاز  و  نفــت  بهره بــرداری 
مهنــدس رامیــن حاتمــی کــه در نشســت 
و  حــوزه  فرماندهــان  و  مدیــران  مشــترک 
ــت  ــت نف ــیج صنع ــت بس ــای مقاوم پایگاه ه
اســتان فــارس در شــیراز حضــور داشــت، 
یــادآور شــد: از زمــان تشــکیل ســازمان بســیج، 
ــا و  ــه ه ــه صحن ــی در هم ــاد مردم ــن نه ای
ــته  ــور داش ــور حض ــی کش ــای تاریخ ــوگاه ه گل
اســت و نقــش آن در دوران جنــگ هشــت ســاله 
تحمیلی، دوران بازســازی، ســازندگی، پیشــرفت، 
ــای  ــم ه ــادی، تحری ــی و اقتص ــگ سیاس جن
ــی  ــر کس ــور ب ــت کش ــاع از امنی ــه و دف ظالمان

ــت. ــیده نیس پوش
ــون  ــا کن ــزود: مجموعــه صنعــت نفــت ت وی، اف
بــه خوبی وظایــف خــود را انجــام داده اســت و از 
ایــن پــس نیــز بــا جدیــت تــاش می کنــد تــا از 
شــرایط موجــود و جنــگ اقتصــادی دشــمن نیــز 

ســربلند بیــرون آیــد.
ــر  ــال حاض ــه در ح ــادآوری اینک ــا ی ــی، ب حاتم
صنعــت نفــت در خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی 
دشــمن قــرار دارد، گفــت: وجــود تفکر بســیجی 
ــول  ــواره و در ط ــا هم ــت ت ــده اس ــث ش باع
ــران  ــامی از بح ــاب اس ــاله انق ــل س ــر چه عم
هــای نظامــی، سیاســی، اقتصــادی، امنیتــی و... 

ــی را  ــرایط کنون ــم و ش ــرون بیایی ــربلند بی س
نیــز بــا تکیــه بــه تــوان و تخصــص بســیجی وار 
کارکنــان صنعــت نفــت بــا موفقیــت پشــت ســر 

ــم. گذاری
ــش  ــد بخ ــه تولی ــاره ب ــا اش ــه ب وی، در ادام
ــرکت  ــط ش ــور توس ــی از گاز کش ــل توجه قاب
ــث  ــت: باع ــران، گف ــزی ای ــق مرک ــت مناط نف
افتخــار اســت کــه اعــام کنــم در حــال حاضــر 
تمــام نیازمندی هــای ایــن شــرکت توســط 
متخصصــان ایــن صنعــت و بــه پشــتوانه تفکــر 

ــود. ــی ش ــن م ــیجی تامی بس
ــزی  ــق مرک ــت مناط ــرکت نف ــل ش مدیرعام
ــه حضــور فعــال بســیجیان  ــا اشــاره ب ایــران، ب
ــدگان  ــیب دی ــه آس ــک ب ــرکت در کم ــن ش ای
ــیجیان  ــت: بس ــور، گف ــی در کش ــای طبیع بای
ــع  ــا و مقاط ــام رویداده ــت در تم ــت نف صنع
ــد  ــه حضــور دارن ــه صــورت داوطلبان حســاس ب
و ایــن موضــوع نشــان دهنــده حــس قدرتمنــد 

ــت. ــیج اس ــه بس ــتی در بدن نوع دوس
نشســت مشــترک مدیــران صنعــت نفت اســتان 
پایگاه هــای  و  حــوزه  فرماندهــان  و  فــارس 
مقاومــت بســیج بقیــه اهلل اعظــم )عــج( صنعــت 
نفــت، همزمــان بــا آخریــن روز از هفتــه بســیج 
ــت و گاز  ــرداری نف ــرکت بهره ب ــی ش ــه میزبان ب

ــزار شــد. ــی در شــیراز برگ زاگــرس جنوب

مهندس حاتمی: 

" نفت مرکزی تحت فرامین رهبری
 در راه اعتالی کشور گام برمی دارد"

پدر خواندگان شعر و نقد معاصر
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اجرای طرح امداد و نجات زمستان

بررسی روند پیشرفت فیزیکی احداث واحدهای 
مسکونی مددجویان تحت پوشش بهزیستی

اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوق شهرستان کرمانشاه
شماره آگهی: 9810468497800085

آگهی مزایده اموال منقول
در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 980634 صــادره از شــعبه 22 دادگاه 
ــه  ــح و علی ــیدی فات ــوش رش ــم پری ــه خان ــاه ل ــی کرمانش ــی حقوق عموم
ــرای  ــعبه 8 اج ــودرو، ش ــروش خ ــر ف ــر ب ــیدی دای ــان جمش ــای احس آق
احــکام مدنــی کرمانشــاه در نظــر دارد مــال غیــر منقــول موصــوف ذیــل 
الذکــر را مطابــق مــاده 137 و 138 قانــون اجــرای احــکام مدنــی از طریــق 

مزایــده حضــوری بفــروش برســاند.
ــگ  ــدل 1393 ، رن ــان، م ــژو sd 206  آری ــواری پ ــودرو: س ــخصات خ مش
ســفید روغنــی، دو محــور و چهــار چــرخ ،نــوع ســوخت بنزیــن ، ظرفیــت 
4 نفــر، بــه شــماره انتظامــی 12 م 972 ایــران 19 ، وضعیــت وســیله ســمت 
ــور دارای  ــه شــامل گلگیــر جلــو و گلگیــر عقــب و کاپــوت موت چــپ بدن
ــور دارای  ــوت موت ــی و درب و کاپ ــی جزی ــگ رفتگ ــورد و رن ــار برخ آث
ــد  و  ــی باش ــت نم ــی در دس ــودرو اطالعات ــه خ ــود. از بیم ــی ب فرورفتگ
الســتیک هــا حــدود 70 درصــد ســالم مــی باشــد. ضمنــا میــزان خالفــی 

خــودرو مشــخص نمــی باشــد.
در ضمــن مــورد مزایــده توســط کارشــناس رســمی بــه تاریــخ 1398/8/14 
کارشناســی و بــه مبلــغ 570/000/000ریــال ارزیابــی شــده اســت و مزایــده 
ــن  ــح تعیی ــاعت 11/30 صب ــورخ98/10/10 س ــنبه م ــه ش ــرای روز س ب
گردیــده اســت. طالبیــن و خریــداران میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه ایــن اجــرا واقــع در کرمانشــاه – چهــارراه بســیج بلــوار بنــت 
ــی  ــعبه8 دادگاه عموم ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــف اج ــه همک ــدی- طبق اله
ــال موضــوع  ــا از م ــا ترتیــب مالحظــه آنه ــه ت ــی کرمانشــاه مراجع حقوق
آگهــی فراهــم شــود . مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــده شــروع مــی شــود 
هرکــس کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده شــناخته 
ــت  ــت پرداخ ــد جه ــده مکلفن ــدگان مزای ــرکت کنن ــد و ش ــد ش خواه
ــپرده  ــاب س ــه حس ــده ب ــام مزای ــل از انج ــده را قب ــغ مزای ــد مبل 10درص
ــت  ــت پرداخ ــدن جه ــده ش ــد از برن ــوده و بع ــع نم ــتری تودی دادگس
مابالتفــاوت مبلــغ 10./. کارت عابــر بانــک ملــی بــا موجــودی  کافــی همــراه 
داشــته باشــند. و باقیمانــده مبلــغ مزایــده بعــد از برنــده شــدن آنهــا در 
مزایــده حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب 
ــز  ــی واری ــک مل ــزد بان ــماره2171293752003 ن ــتری باش ــپرده دادگس س
ــرر  ــد مق ــال در موع ــای م ــه به ــت بقی ــدم پرداخ ــورت ع ــد و در ص نماین
مطابــق مــاده 129 قانــون اجــرای احــکام مدنــی ســپرده فــوق الذکــر پــس 
از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. پــس از احراز 
صحــت جریــان مزایــده توســط دادگاه دســتور صــدور  انتقــال ســند بــه 
نــام خریــدار صــادر میشــود ضمنــا هزینــه نقــل و انتقــا برعهــده خریــدار 

مــی باشــد. 
دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوق کرمانشاه 

محموله مرغ های غیر بهداشتی
 از زنجیره مصرف خارج شد

2800 سرباز وظیفه در کرمانشاه 
مهارت  های بازار کار را فرا می گیرند

ــهمیه 2  ــال س ــت: امس ــاه گف ــتان کرمانش ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــربازان اس ــوزی س ــرای مهارت آم ــری ب ــزار و 800 نف ه

اســت.
ــه نقــل از اداره کل آمــوزش فنــی و  ــارس از کرمانشــاه ب ــزاری ف ــه گــزارش خبرگ ب
ــر  ــرح »ه ــرای ط ــت: اج ــار داش ــدی اظه ــاور محم ــاه، ی ــتان کرمانش ــه ای اس حرف
ــان  ــس از پای ــربازان پ ــود س ــبب می ش ــا س ــارت« در پادگان ه ــک مه ــرباز، ی س

ــوند. ــازار کار ش ــر وارد ب ــت پ ــود دس ــی خ دوران خدمت
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان کرمانشــاه، بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن 
ــرح  ــن ط ــت: در ای ــته، گف ــال گذش ــاه از س ــتان کرمانش ــای اس ــرح در پادگان ه ط
ــی  ــای خدمت ــه وارد یگان ه ــی ک ــی، زمان ــدن دوره آموزش ــس از گذران ــربازان پ س

ــد. ــپری کنن ــوزی را س ــای مهارت آم ــد دوره ه ــوند بای ــود می ش خ
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در پــی تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
ــود  ــی خ ــول دوران خدمت ــربازان در ط ــوی س ــارت از س ــک مه ــب ی ــرورت کس ض
بــرای فراهــم شــدن زمینــه کســب و کار آن هــا پــس از پایــان خدمــت در برنامــه 
قــرار گرفتــه، تاکیــد کــرد: اجــرای ایــن طــرح ســبب خواهــد شــد تــا ســربازان 

ــازار کار شــوند. پــس از پایــان دوران خدمــت ســربازی خــود دســت پــر وارد ب
محمــدی بــا بیــان اینکــه امســال ســهمیه 2 هــزار و 800 نفــری بــرای مهارت آمــوزی 
ســربازان اســتان در نظــر گرفتــه شــده، پیــش بینــی کــرد، بیشــتر از ایــن ســهمیه، 

ــه ســربازان را داشــته باشــیم. مهارت آمــوزی ب
ــرای  ــری ب ــزار و 100 نف ــهمیه 2 ه ــته س ــال گذش ــؤول، س ــن مس ــه ای ــه گفت ب
ــن  ــت ای ــه در نهای ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــربازان اس ــوزی س مهارت آم

ــد. ــرا ش ــربازان اج ــر از س ــزار و 509 نف ــرای 2 ه ــرح ب ط
محمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن طــرح در ســنوات آتــی بــرای همــه 
ســربازان، گفــت:  قــرار شــده تــا ســال 1401 اخــذ کارت پایــان خدمــت ســربازان 

ــه گذرانــدن دوره هــای آمــوزش مهارتــی شــود. منــوط ب

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
کرمانشــاه گفــت: 500 نفــر راهــدار  بصــورت آمــاده 
ــتقر  ــتان مس ــی اس ــای مواصالت ــاده ه ــاش در ج ب

هســتند.
ــداری و  ــی اداره کل راه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه مهنــدس 
فریبــرز کرمــی در رزمایــش طــرح زمســتانی پلیــس 
ــان در  ــات رس ــای خدم ــم ه ــت: تی ــار داش اظه
ــا هــدف تســهیل عبــور و مــرور  طــرح زمســتانی ب
ــتان در  ــام زمس ــاده ای در ای ــات ج ــش تلف و کاه
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــای مواصالت ــطح محوره س

ــت. ــد گرف ــه کار خواهن ــود را ب ــالش خ ــت ت نهای
ــه  ــه 46 راهدارخان ــان اینک ــا بی ــئول  ب ــن مس ای
 ثابــت و ســیار در طــرح زمســتانی راهــداری فعالیــت
ــرای  ــا ب ــه ه ــن راهدارخان ــزود: ای ــد اف ــی کنن  م
ــت  ــده اس ــدگان تجهیزش ــت در راه مان ــکان موق اس
ــطح  ــداری در س ــپ راه ــر 49 اکی ــال حاض و در ح

ــتند . ــتقر هس ــتان مس اس
ــه اینکــه 37 هــزار تــن شــن و  ــا اشــاره ب کرمــی ب

ــا  ــه ه ــم و در کل راهدارخان ــداری کردی ــک خری نم
ــش از 500  ــن بی ــت: همچنی ــد، گف ــده ان ــار ش انب
ــت در کل جــاده هــای  ــه صــورت ثاب نفــر راهــدار ب

ــتند. ــتقر هس ــتان مس ــی اس مواصالت

وی آغــاز فعالیــت نیروهــای راهــداری و حمــل و نقل 
جــاده ای را همزمــان بــا اولیــن بارندگــی اعــالم کرد 
ــزات  ــه تجهی ــور کلی ــن منظ ــه ای ــت: ب ــان داش و بی
جانمایــی شــده اســت امــا آنچــه همیشــه در راههــا 
ــای  ــپ ه ــود اکی ــت کمب ــوده اس ــاز ب ــکل س مش

ــت. ــتان اس ــطح اس ــداری در س راه
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
کرمانشــاه ادامــه داد: در مجمــوع بــرای کل راههــای 
ــک  ــط ی ــر راه فق ــر 165 کیلومت ــه ازای ه ــتان ب اس
ــرای  ــن ب ــم و همچنی ــال داری ــداری فع ــپ راه اکی
ــر 62  ــه ازای ه ــهری ب ــن ش ــای بی ــت راهه مدیری
کیلومتــر راه اصلــی و شــریانی  یــک اکیــپ داریــم 

ــن کار را مشــکل مــی کنــد کــه ای
وی اظهــار داشــت: از آنجــا کــه در دمــای ویــژه ای 
نمــک بــه انجمــاد مــی رســد و در ایــن شــرایط دیگر 
نمــک پاشــی و تیغــه زنــی جوابگــو نیســت لــذا الزم 
و ضــروری اســت پلیــس قبــل از بــارش محدودیــت 
تــردد ایجــاد کنــد و بــه راننــدگان تاکیــد کننــد تــا 

بــا زنجیــر چــرخ حرکــت کننــد.

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد:

استقرار ۵۰۰ راهدار در محورهای مواصالتی کرمانشاه

ــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان صنعــت، معــدن و  ب
تجــارت اســتان کرمانشــاه؛ دکتــر رضــا رحمانــي؛ وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت طــي ارســال  لوحــي، از تــالش 
ــازمان  ــن س ــس ای ــي؛ ریی ــن داراب ــدس محس ــاي مهن ه

تقدیــر بــه عمــل آورده اســت.
در بخشي از این تقدیر نامه آمده است:

جنــاب آقــاي محســن دارابــي؛ رییــس محتــرم ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه؛ 

سالم علیکم؛
ــعه  ــا، توس ــاد پوی ــه اقتص ــي ب ــت یاب ــد دس ــي تردی  ب
پایــدار و عدالــت اجتماعــي در نظــام مقــدس جمهــوري 

ــاني  ــروي انس ــدت نی ــون مجاه ــران مره ــالمي ای اس
متعهــد و شایســته اســت کــه در انجــام وظایــف و 
ــري از  ــري حداکث ــره گی ــا به ــه ب ــاي محول ــئولیت ه مس
ظرفیــت هــاي موجــود در راه رســیدن بــا اهــداف از پیش 
ــاي  ــالش ه ــذا از ت ــد، ل ــي نمایی ــالش م ــده ت ــن ش تعیی
بــي شــائبه جنابعالــي و همــکاران خــدوم آن ســازمان در 
ــه اهــداف عالیــه نظــام، تقدیــر و  جهــت دســت یابــي ب
ــه  تشــکر مــي نمایــم. امیــد اســت در تــداوم خدمــت ب
نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ایــران تحــت توجهــات 

ــید. ــد باش ــق و موی ــج( موف ــر )ع ــي عص ــرت ول حض

تقدیر وزیر صمت از ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

ــر  ــالل احم ــت ه ــی جمعی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  ــداد و نج ــی ام ــرح مل ــاه ؛ ط ــتان کرمانش اس
زمســتانه از تاریــخ 20 آذرمــاه تــا 20 اســفند مــاه بــه 

مــدت 90 روز انجــام می شــود .
:بــه گــزارش ایــن منبــع خبــری ؛ در ایــن طــرح ملــی 
ــالل  ــت ه ــت جمعی ــگاه موق ــت و 5 پای ــگاه ثاب 16 پای

احمــر اســتان فعالیــت مــی کننــد .
روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
کرمانشــاه اعــالم کــرد ؛ در هــر پایــگاه ثابــت و موقــت 
ــر روز  ــوق 9450 نف ــرح ف ــدت ط ــر و در م در روز 5 نف

ــرد . ــد ک ــانی خواهن ــات رس خدم
:بــه گــزارش ایــن منبــع : هــم چنیــن در ایــن طــرح 
یــک فرونــد بالگــرد هــالل احمــر نیــز جهــت امــداد 
و نجــات هوایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه در صــورت 

لــزوم امــداد رســانی مــی کنــد . 
ــاه  ــتان کرمانش ــر اس ــالل احم ــی ه ــط عموم رواب
ــتانی  ــای زمس ــدگان در روزه ــه رانن ــی ب ــه های توصی
ــودرو ،  ــت خ ــفر از وضعی ــل از س ــت: قب ــت و گف داش
آب و هــوا و جــاده مطلــع شــوید در صــورت هرگونــه 
حادثــه احتمالــی یــا گرفتــار شــدن در بــرف و کــوالک 
ــد ، در  ــاس بگیری ــر تم ــالل احم ــامانه 112 ه ــا س ب
ــه  ــیرهایی ک ــی و مس ــای اصل ــاده ه ــافرت از ج مس
ــی  ــود دارد رانندگ ــران وج ــیدن امدادگ ــکان رس ام
ــی  ــد ایمن ــًا کمربن ــی حتم ــگام رانندگ ــد و  هن کنی
ــات  ــش ضایع ــی در کاه ــش مهم ــه نق ــد ک را ببندی
نخاعــی در تصادفــات دارد ، حتمــًا خودروهــای خــود 

ــاء  ــول اطف ــه و کپس ــای اولی ــک ه ــه کم ــه جعب را ب
حریــق مجهــز نماییــد بــا امدادگــران و نیــروی 
انتظامــی در امــر کمــک رســانی بــه آســیب دیــدگان 
ــوید در  ــا نش ــت آنه ــع فعالی ــد و مان ــکاری کنی هم
ــا  ــواره ب ــور هم ــدم در عب ــق تق ــوانح ح ــان س زم

ــت. ــدادی اس ــای ام گروه ه
روابــط عمومــی جمعیت هــالل احمر اســتان کرمانشــاه 
ــالش ــر  ت ــالل احم ــت ه ــت : جمعی ــان گف  در پای
ــان  ــدادی در می ــود ام ــگ خ ــا فرهن ــد ت ــی کن  م

مــردم در جامعــه را رواج دهــد .

ــداث  ــی اح ــرفت فیزیک ــد پیش ــی رون ــه بررس جلس
ــش  ــت پوش ــان تح ــکونی مددجوی ــای مس واحده
ــه  ــم نام ــق تفاه ــاه طب ــتان کرمانش ــتی اس بهزیس
کشــوری ســازمان بهزیســتی بــا قــرارگاه محرومیــت 
ــاون  ــور مع ــا حض ــپاه ب ــی س ــروی زمین ــی نی زدای
بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن، 
ــت  ــدگان محرومی ــی، نماین ــام مهندس ــاون نظ مع
ــاون  ــر مع ــل دفت ــازندگی در مح ــیج س ــی و بس زدای

ــکن اداره کل  ــتغال و مس ــی، اش ــارکتهای مردم مش
بهزیســتی اســتان برگــزار شــد و تصمیمــات مهمــی 
ــن  ــداث ای ــات اح ــد عملی ــد کن ــود رون ــت بهب جه

ــد. ــه ش ــا گرفت واحده
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر گردیــد بازدیدهــا بــه 
صــورت متمــادی و مســتمر از واحدهــای مســکونی  و 

متقاضیــان  در سراســر اســتان بــه عمــل آیــد.

رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان گیالنغــرب از 
ــای  ــده مرغ ه ــع کنن ــا توزی ــورد ب ــایی و برخ شناس
ــه  ــخص ب ــن ش ــی ای ــتی و معرف ــد و غیربهداش فاس

ــر داد. ــی خب ــتگاه قضای دس
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان گیالنغــرب گفــت: 
در پــی گــزارش مردمــی مبنــی بــر یــک مــورد تخلفات 
بهداشــتی در خصــوص حمــل الشــه هــای مــرغ ، مقــدار 
ــط و  ــتی ضب ــرغ غیربهداش ــه م ــرم الش 750 کیلوگ

معــدوم ســازی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی 
ــس  ــی رئی ــک عظیم ــر مال ــاه، دکت ــتان کرمانش اس
اداره دامپزشــکی شهرســتان گیالنغــرب گفــت: در 
پــی گــزارش مردمــی مبنــی بــر یــک مــورد تخلفــات 
بهداشــتی در خصــوص حمــل الشــه هــای مــرغ  
مشــکوک و غیربهداشــتی، موضوع رســیدگی بــه آن در 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس
گیالنغــرب  شهرســتان  دامپزشــکی  اداره  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: یــک مــورد خــودروی وانــت 
ــی  ــل توجه ــدار قاب ــل مق ــال حم ــه درح ــکوک ک مش
ــپ  ــوی اکی ــود از س ــتی ب ــرغ  غیربهداش ــه های م الش
دامپزشــکی شناســایی و متوقــف گردیــد. وی بــا اشــاره 
ــا همــکاری نیــروی  ــه اینکــه توقیــف ایــن خــودرو ب ب
ــت:  ــت، گف ــام پذیرف ــواور انج ــتان گ ــی شهرس انتظام
اکیپــی از مرکــز بهداشــت ایــن شهرســتان نیــز در محل 
حضــور داشــتند. ایــن مســؤول تصریــح کرد: خــودروی 
فــوق و محولــه آن کــه مقــدار 750 کیلوگــرم الشــه مرغ 
بــود بــه دالیــل متعــدد از جملــه بــی هویــت بــودن و نا 
مشــخص بــودن منشــاء و نداشــتن بســته بنــدی، لیبل 
و تاریــخ انقضــاء، نداشــتن گواهــی حمــل قرنطینــه ای و 

همچنیــن حمــل بــا خــودروی فاقــد شــرایط بهداشــتی 
توقیــف و ضبــط گردیــد. عظیمــی یــادآور شــد: الشــه 
ــوی نامطبــوع  ــگ و ب ــر رن ــه دلیــل تغیی هــای مــرغ ب
ــا  ــذا ب ــتند و ل ــی نداش ــانی و دام ــرف انس ــت مص قابلی
حکــم قضایــی و دســتور اکیــد مراجــع مربوطــه بصورت 
ــع  ــورد قاط ــدند و برخ ــازی ش ــدوم س ــتی مع بهداش
ــا فــرد خاطــی انجــام پذیرفــت و پرونــده وی جهــت  ب
ــتگاه  ــه دس ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــری و س ــم گی تصمی
ــتان  ــکی شهرس ــس دامپزش ــد. رئی ــاع گردی ــا ارج قض
ــه  ــز ب ــهروندان عزی ــی از ش ــن قدردان ــرب ضم گیالنغ
ــا  ــه ب ــزارش و مقابل ــن گ ــانی ای ــالع رس ــل اط دلی
هرگونــه تخلفــات بهداشــتی، تاکیــد کــرد: پــل ارتباطی 
پیامکــی 100010001512و ســامانه پاســخگویی 1512 آماده 
دریافــت گــزارش شــهروندان بــه دامپزشــکی و برخورد 

ــا متخلفــان بهداشــتی اســت. ب

معــاون بهره بــرداری شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــت در  ــن معاون ــرد ای ــریح عملک ــه تش ــرب، ب غ

ــت. ــوط پرداخ ــش خط بخ
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای 
محمدی حســینی"  "ســیامک  مهنــدس  غــرب، 
تشــریح  شــرکت  ایــن  بهره بــرداری  معــاون 
ــت:  ــت گف ــن معاون ــوط ای ــش خط ــرد بخ عملک
اندازه گیــری مقاومــت زمیــن در 1000 تــاور، تقویــت 
سیســتم ارت در 190 تــاور، 2000 مــورد شــاخه زنــی 
درختــان، 520 مــورد پاســخ بــه اســتعالم حریــم و 
ــات  ــم از اقدام ــه حری ــاوز ب ــزارش تج ــورد گ 90 م

ــت. ــوط اس ــش خط بخ
وی افــزود: رفــع کســری 5000 پیــچ و مهــره، 
ــری  ــع کس ــه، رف ــچ پل ــزار و 100 پی ــک ه ــب ی نص

دو هــزار و 500 مــورد بنــدی نبشــی تاورهــا، رفــع 
52 مــورد پارگــی ســیم، نصــب 150 دمپــر، تعویــض 
ــرداری 300  ــپیل، خاک ب ــب 250 اش ــره، نص 280 مق
ــات بخــش  ــورد اطــراف ســرقالب از دیگــر اقدام م

ــد. ــت می باش ــن معاون ــوط ای خط
مهنــدس حســینی بــا اشــاره بــه احــداث واریانــت 
ــر  ــی خاط ــت ثالث باباجان ــط 63 کیلوول ــم در خ دائ
ــتگاه دکل  ــک دس ــداث ی ــا اح ــاخت: ب ــان س نش
DC10 و سیم کشــی یــک کیلومتــر خــط دو مــداره، 
ــط 63  ــم در خ ــت دائ ــداث واریان ــه اح ــبت ب نس

ــد. ــدام ش ــی اق ــت ثالث باباجان کیلوول
تقویــت  و  ترمیــم  بکفیــل،  خاکریــزی،  وی 
ــط  ــماره 183 و 181 خ ــای ش ــیون دکل ه فونداس
ــاد،  ــه خرم آب ــاه ب ــرق کرمانش ــت ش 400 کیلوول

 400 خــط  ســیل زده  مســیر  در  جاده ســازی 
ــول  ــاد به ط ــه خرم آب ــاه ب ــرق کرمانش ــت ش کیلوول
15 کیلومتــر و احــداث پــل در نقــاط مــورد نیــاز را 
ــرد. ــوان ک ــوط عن ــش خط ــات بخ ــر اقدام از دیگ
معــاون بهره بــرداری شــرکت بــرق منطقــه ای 
غــرب در پایــان گفــت: نصــب 9 جفــت تیــر چوبــی 
ــه  ــهر ب ــط دره ش ــت خ ــرای واریان ــی ب و سیم کش
ــل  ــه به دلی ــروز حادث ــری از ب ــت جلوگی ــدره جه ب
احتمــال ســقوط تــاور شــماره 66، بازدیــد از خطوط 
ــر شناســایی نقــاط  ــا تمرکــز ب مناطــق ســیل زده ب
ــژن  ــات ترمووی ــام عملی ــایش و انج ــی و فرس رانش
بــر روی اتصــاالت فــاز و اتصــاالت میانــی در بیــش 
از 1300 تــاور توســط بخــش خطــوط ایــن معاونــت 

انجــام شــده اســت.

توسط معاون بهره برداری:

عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای غرب در بخش خطوط تشریح شد

شماره: 268/98
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای حشــمت الــه ویســی دارای شناســنامه شــماره 473 بشــرح دادخواســت بــه کالســه 1/268/98 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بهــرام ویســی بشناســنامه 126 در 
تاریــخ 1398/6/18 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:

1- حشمت اله ویسی فرزند بهرام به شماره ملی 3341009779 )فرزند متوفی(
2- همت ویسی فرزند بهرام به شماره ملی 3341009868 )فرزند متوفی(

3- کوکب ویسی فرزند بهرام به شماره ملی 3379502634 )فرزند متوفی(
4- طوبی ویسی فرزند بهرام به شماره ملی 3341009371 )فرزند متوفی(
5- زینب ویسی فرزند بهرام به شماره ملی 3341009035 )فرزند متوفی(
6- هاجر ویسی فرزند بهرام به شماره ملی 3341009426 )فرزند متوفی(

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 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.
رئيس شعبه اول شورای حل اختالف کوزران



جامعه 3
شنبه 23 آذر ماه 1398 ـ شماره 51

زبان شاعرانه
پوزیتیویسم شاعرانه

فاطمه سادات جنتی پور
 مردادماه 97

      در شــماره قبــل درآمــدی ارائــه شــد بــه 
»نظریــه انتقــادی«، کــه رویکــرد رایــج میــان 
متفکــران »مکتــب فرانکفــورت« مــی باشــد. 
و در ادامــه  ی آن بــه تشــریح بخش هایــی 
ــته  ــنگری«، نوش ــک روش ــاب »دیالکتی از کت
ــه  ــر، پرداخت ــکارش هورکهایم ــو و هم آدورن
شــد و نهایتــاً در مبحــث »فرهنگ تــوده ای« 
نظــر آدورنــو بدیــن گونــه بیــان گردیــد کــه: 
ــه  ــا ب ــوده ه ــن ت ــگ، ذه ــت فرهن »در صنع
ــی  ــرل م ــده کنت ــزی ش ــه ری ــورت برنام ص
ــه صــورت فراگیــر خالقیــت  ــراد ب شــود و اف
و انتقــاد از جامعــه را از دســت مــی دهنــد و 
ایــن مهمتریــن تأثیــر صنعــت فرهنگ اســت 
کــه حاصــل آن »فرهنــگ تــوده« مــی باشــد. 
ــی از  ــطح پایین ــب س ــوده ترکی ــگ ت فرهن
تفریحــات و تبلیغــات تجــاری نظــام ســرمایه 
داری اســت، کــه تــوده را در خــود فــرو بــرده 
و در یــک همســان ســازی اجتماعــی و شــئ 
ــه  ــه طوریک ــت. ب ــرده اس ــرق ک ــدگی، غ ش
افــراد قــدرت تخیــل و ذهــن فعال خــود را از 
دســت داده و بــه جــای پرورش اســتعدادهای 
فــردی و انقالبــی خــود، تســلیم عــوام فریبــی 
اســتثمار کننده هــا و دیکتاتورهــا، شــده انــد. 
ــده  ــث ش ــگ، باع ــت فرهن ــن صنع همچنی
جامعــه طبقاتــی بــه دلیــل تبدیــل بــه 
جامعــه تــوده ای، ماهیــت خــود را از دســت 
ــام در  ــطه ادغ ــه واس ــر ب ــه کارگ داده و طبق
تــوده، دیگــر طبقــه ای قابــل تشــخیص 
نباشــد. بنابرایــن تضــاد طبقاتــی آنطــور کــه 
مارکــس معتقــد بــود نمــی توانــد بــه عنــوان 
ــد و  ــاب آی ــه حس ــخ ب ــه تاری ــروی محرک نی
امــروز بایــد بــه دنبــال ایــن نیــرو در دالیــل 
ظهــور جامعــه تــوده ای بــود. بــه بــاور آدورنو 
تنهــا مــردم جامعــه ای کــه آگاهانــه متوجــه 
فعالیتهــای ســرمایه داری هســتند و صنعــت 

برآمــده از آن را مــورد نقــد قــرار مــی دهنــد، 
ــل  ــد. او در مقاب ــد ارزشــمند بمانن مــی توانن
ــق  ــری و خل ــای هن ــی، فعالیته ــر علم تفک
ــی شــأن  ــه مدع ــرد »ک ــه ف ــار منحصــر ب آث
ــرار مــی  و حرمــت امــر مطلــق اســت«، را ق
ــر  ــی هن ــری را ویژگ ــازش ناپذی ــد و س ده
ــروی  ــه نی ــر همیش ــد: »هن ــی دان ــل م اصی
ــای  ــه فشــار نهاده ــا علی ــراض انســان ه اعت
ســلطه گــر بــوده و هســت و حداقــل منعکس 
کننــده ماهیــت آنهــا بــوده اســت«. بنابرایــن 
هنــر اصیــل در ذات خــود مانعیــت از تجــاری 
ــاد از  ــه انتق ــد و ب ــی مان ــدن دارد، واال م ش
اوضــاع اجتماعــی مــی پــردازد.« اکنــون و در 
ایــن شــماره قصــد داریــم بــه بررســی نظریــه 
ــه  ــدگاه وی ب ــو و دی ــی شناســی آدورن زیبای

هنــر مــدرن، بپردازیــم.
در واقــع هنــر مدنظــر آدورنــو دقیقــاً »هنــر 
ــو  ــه آدورن ــح آنک ــی باشــد؛ توضی ــدرن« م م
از  کــه  سرســختی  همــان  بــه  درســت 
ــی  ــمار م ــه ش ــه ب ــی مدرنیت ــدان اصل منتق
ــدرن  ــر م ــع هن ــن مداف ــی تری ــت منطق رف
نیــز بــود. و اســتدالل او ایــن بــود کــه 
ــر  ــد محکمــی ب ــری، خــود نق مدرنیســم هن
تفکــر مــدرن و شــیوه هــای مــدرن زندگــی 
اســت. زیــرا طبــق نظــر آدورنــو هنــر یــا اثــر 
ــش تناقضــات  ــه نمای ــاً ب ــد صرف ــری نبای هن
جهــان واقــع، یــا در صــدد رفــع آنهــا باشــد. 
بلکــه هنــر اصیــل آن اســت کــه تحــت 
ــش  ــا نمای ــنت، و ب ــه و س ــارهای جامع فش
تناقضــات حــل ناشــدنی درون خــود، خــود 
ــی از  ــش بکشــد و  همیشــه حالت ــه چال را ب
عــدم ضــرورت داشــته باشــد. آن اثــری کــه 
»مــی شــود«، »هنــوز بــه جایــی نرســیده«، 
ــی  ــت تجرب ــدارد« و »از واقعی ــی ن »قطعیت

ــت«.  جداس
 مفهــوم هنــر مــدرن آن نیســت کــه در 
ــه  ــرد، بلک ــرار بگی ــیک ق ــر کالس ــل هن مقاب
فقــط بــا اشــاره بــه مفهــوم »هنــر تــوده ای«، 
کــه آدورنــو آن را در »صنعــت فرهنــگ« 
توضیــح داده اســت، مــی تــوان هنــر مــدرن 
را در نظــر گرفــت. بدیــن صــورت کــه آدورنــو 

مجمــوع هنرهایــی کــه »بــرای بــازار ســاخته 
مــی شــوند« را »هنــر تــوده ای« مــی نامــد و 
هنــر اصیــل و طغیــان گــر را »هنــر مــدرن« 
نمودهــای  وی،  نظــر  طبــق  دانــد.  مــی 
ــن  ــرل ذه ــا کنت ــوده ای ب ــر ت ــی هن فرهنگ
مخاطــب و در اختیــار گرفتــن آن، مشــخصه 
ــر را در حــِد  ــردازی هن ــال پ ــت و خی خالقی
ــدود  ــر مح ــده ی اث ــد کنن ــِر تولی ــورد نظ م
کــرده، و بــا از بیــن بــردن مفاهیــم ضمنــی، 
بــه نشــان دادن یــک مفهــوم معلــوم دســت 
ــش  ــل پی ــان را قاب ــه جری ــرد و هم ــی ب م
ــن  ــِب ای ــه مخاط ــد. بطوریک ــی کن ــی م بین
قالــب  محصــوالت فرهنگــی، درســت در 
ــر  ــه تفک ــدور از هرگون ــده و ب ــرف کنن مص
ــد.  ــد ش ــر خواه ــتقل ظاه ــت مس و خالقی
ــکلی  ــه ش ــر ب ــِی هن ــزگاِن بیان ــه رم چنانک
ــده  ــن ش ــش تعیی ــا و از پی ــراردادی ه از ق
هــا تقلیــل مــی یابــد و بــه ســمت موقعیتهــا 
و روایتهــای آمــاده و مشــابه، بــا فرمــی 
پیــش  ای  کلیشــه  و  تکــراری  مشــخص، 
خواهــد رفــت. بدیــن شــکل کــه دیگــر 
ــش  ــی در نمای ــکنی و طغیان ــو ش ــچ تاب هی
ــه  ــاد و ن ــد افت ــاق خواه ــه اتف ــا ن ــژه ه اب
ــد  ــه خواه ــدن، پذیرفت ــق ش ــورت خل در ص
ــناخته  ــط ش ــن محی ــب در ای ــد. و مخاط ش
شــده و بــی دغدغــه، بــا احســاس راحتــی و 
آرامــش بــه ســادگی پذیــرای اهــداف ذهنــی 

ــود.  ــی ش ــری م ــر هن ــازندگان اث س
ــخصه  ــی مش ــدرن تمام ــر م ــل، هن در مقاب
هــای زیبایــی شناســانه را از بیــن مــی بــرد 
ــه  ــت متظاهران ــدت و کلی ــه وح و از هرگون
ــض  ــر را تناق ــن هن ــاختار ای ــت. س دور اس
واقــع   در  دهــد.  مــی  تشــکیل  تضــاد  و 
بــه اندیشــه هــای مســتقل مخاطبــان و 
و  اســت  وابســته  آنهــا  درون  تضادهــای 
ــده  ــا ش ــه الق ــه اندیش ــوده ب ــر ت ــد هن مانن
توســط صاحــب اثــر هنــری، بســتگی نــدارد. 
ــتقالل و  ــه اس ــم ب ــدرن ه ــر م ــن هن بنابرای
ــی  ــم موجــب آن م ــاج دارد و ه تضــاد احتی
ــاختاری  ــی س ــود ب ــاختار آن، خ ــود و س ش
ــه  ــاب نظری ــو در کت ــان آدورن ــه بی ــت؛ ب اس

زیبایــی شناســی: »اگــر تمامــی هنــر جنبــه 
دنیایــی یافتــن روشــنگری باشــد، آنــگاه 
ــرکت  ــنگری ش ــک روش ــر در دیالکتی ــر اث ه
ــر  ــد هن ــوم ض ــا مفه ــر ب ــرد. هن ــد ک خواه
در ایــن دیالکتیــک نقــش مــی یابــد. و ایــن 
ــود  ــوم خ ــر از مفه ــه هن ــت ک ــدان معناس ب
ــن  ــد.« ای ــادار بمان ــدان وف ــا ب مــی گــذرد، ت
ــل  ــای ح ــاختاریها و تضاده ــی س ــش ب نمای
ــه واقعیتهــای  ناشــدنی اســت کــه صریحــاً ب
ــد.  متناقــض زندگــی مــدرن اشــاره مــی کن
در واقــع آدورنــو هنــر مــدرن را بــه کار مــی 
گیــرد تــا بوســیله آن زندگــی مــدرن را زیــر 
ســوال ببــرد، او ایــن کار را بــدون هــم ســنگ 
ــد  ــی ده ــوم انجــام م ــن دو مفه دانســتن ای
ــوم  ــه مفه ــدرن علی ــر م ــوراندن هن ــا ش و ب
زیبایــی شناســی کالســیک بــه زیبایــی 

ــردازد. ــی پ ــی م ــی منف شناس
زیبایی شناسی منفی

 نظریــه زیبایــی شناســی آدورنــو از مهمترین 
ــر  ــای عص ــه ه ــن نظری ــث برانگیزتری و بح
ــی  ــه زیبای ــاب نظری ــت. او در کت ــر اس حاض
ــس از مرگــش منتشــر شــد  شناســی کــه پ
ــی  ــرورت زیبای ــان »ض ــا بی ــود را ب رأی خ
شناســی زدایــِی هنــر« اعــالم کــرد. و تأکیــد 
کــرد کــه هنــر بــرای یافتــن مســیر تکامــل 
خــود بایــد از بســتر مرســومی کــه  بــه 
عنــوان زمینــه هــای کالســیک اســطوره ای، 
آیینــی و مناســکی شــناخته مــی شــود، جــدا 
ــوم   ــی شناســی مرس ــن زیبای ــرا ای ــود. زی ش
چیــزی نیســت جــز اسنوبیســم )تقلیــد 
کورکورانــه و جــزم گــرا از طبقــه ای خــاص( 
و توجــه بــه هنــر دســت پاییــن تــوده هــا و 
ــی  ــری یعن ــار هن ــه از آث ــی مای آن ســطح ب
ــه  ــی را ب ــی فرهنگ ــه ب ــچ  )Kitsch(، ک کی
جــای فرهنــگ ترویــج مــی دهــد. بــه زعــم 
آدورنــو یــک اثــر هنــری موفــق بــا دو معیــار 
ســنجیده مــی شــود: یــک ایــن کــه توانایــی 
ــد  ــته باش ــوی داش ــه ابژکتی ــب و ارائ ترکی
و دیگــر اینکــه وظیفــه جســتن راه حــل 
ــود  ــرای خ ــا را ب ــتی ه ــل کاس ــرای تکام ب
ــر خــالف اصــول  ــر ب ــرا هن ــد. زی ــرر نکن مق
فلســفه هنــر، هیچگونــه ویژگــی تعییــن 
ــر آن  ــه هن ــی ک ــن معن ــدارد. بدی ــه ن گرایان
ــر  ــه شــکلی دیالکتیکــی در براب اســت کــه ب
ــر  ــرگ هن ــب م ــرد و موج ــرار میگی ــر ق هن
مــی گــردد؛ »هنــر و اثــر هنــری آن چیــزی 
ــدی در  ــک احم ــوند«. باب ــه میش ــتند ک هس

کتــاب حقیقــت و زیبایــی ایــن بخــش از آراء 
ــح مــی دهــد  ــن شــکل توضی ــو را بدی آدورن
ــت،  ــه هس ــد آنچ ــی توان ــازگاه م ــه : »آغ ک
ــری  ــن هن ــد، و ای ــدرن باش ــر م ــی هن یعن
ــر  ــر را زی ــای هن ــت و معن ــه ماهی ــت ک اس
ســوال بــرده اســت. هنــر مــدرن بــه خوبــی 
نشــان داده اســت کــه پایــه هنــر فقــدان پایه 
اســت. گسســت هنــر از دنیــای بیرون ســبب 
مــی شــود کــه چیــزی از آن دانســته نشــود، 
و پرســش ذات گرایانــه ی »هنــر چیســت؟« 
ــد. ســال هــا پــس از  ــه نظــر آی ــط ب ــی رب ب
ــت در  ــاب حقیق ــدا در کت ــو، ژاک دری آدورن
نقاشــی نشــان داد کــه هنــر فقــط بــا توجــه 
بــه نســبت آن بــا دنیــای خــارج از اثــر 
ــن نســبت  هنــری شــناخته مــی شــود، و ای
ــه  ــو ک ــر آدورن ــه نظ ــت. ب ــده اس ــع ش قط
اساســاً بحــث را در حــد هنــر مــدرن مطــرح 
ــر از  ــودن هن ــر ب ــف ناپذی ــرد، تعری ــی ک م
ــازه،  اینجــا نتیجــه مــی شــود کــه »مــورد ت
بایــد انتظــار تازگــی باشــد و نــه خــود مــورد 
تــازه«. یعنــی مــا فقــط مــی توانیــم ادعاهــای 
هنــر را بشناســیم و نــه خــود آن را. در واقــع 
ــگ  ــناختی فرهن ــای ش ــم ادعاه ــی توانی م
ــیم  ــه را بشناس ــانه ی مدرنیت ــی شناس زیبای
و نــه خــود آن را. زیبایــی شناســی کــه مــی 
خواهــد همــه چیــز را بــه نظــم آورد، در 
ــرد  ــرار مــی گی ــری ق ــوآوری هن ــا ن تضــاد ب
ــوارد  ــی م ــن همان ــه ای ــاوری ب ــه از راه ناب ک
مفهومــی و غیــر مفهومــی نظــم را انــکار 
ــه  ــد ک ــی کن ــاره م ــو اش ــد.« آدورن ــی کن م
ــازی  ــش ب ــدرن آت ــار م ــال آث ــن مث بارزتری
اســت؛ هنــری کــه نمــی خواهــد بــه جایــی 
برســد؛ روشــن مــی شــود، درخششــی آنــی 
ــان دود از  ــد در می ــد و بع ــی کن ــاد م ایج
بیــن مــی رود. مدرنیســم و نوگرایــی پیــش 
ــود  ــه خــودی خ ــه ب ــده اســت و مدرنیت رون
واپــس گــرا. زیــرا هنــر مــدرن منتقــد اصلــی 
زندگــی مــدرن اســت.»آدورنو از قــول شــاعر 
ــن  ــد: ناســازه ای ــی گوی ــر م مدرنیســت بودل
ــا مــرگ  ــازه همیشــه ب جاســت کــه مــورد ت

ــی خــورد.« ــد م پیون
ــدرن در  ــر م ــه هن ــود ک ــد ب ــو معتق آدورن
ذات خــود یــک منتقــد منفــی گراســت 
کــه دســتاوردهای ســنت را زیــر ســوال 
مــی بــرد و جنبــه غیــر مــدرن هنــر را 
ــد،  ــا )Affirmative( می خوان ــی« ی ــه »اثبات ک
ایدئولوژیــک مــی دانســت. او هنــر مــدرن را 

ساختارشــکنی ای مــی دانــد کــه مبیــن هیچ 
ــای  ــاد از تناقضه ــا انتق ــی نیســت و ب قطعیت
ــن  ــد. بنابرای جــاری همیشــه »واال« مــی مان
آدورنــو از مفهــوم زیبایــی فاصلــه مــی گیــرد 
ــان  ــد او اذع ــی کن ــدا م ــی راه پی ــه واالی و ب
ــیار از  ــیک بس ــی کالس ــه زیبای ــی دارد ک م
ــر  ــی اث ــی در واالی ــه دارد ول ــت فاصل حقیق
مــدرن »لحظــه ای از حقیقــت« نمایــان مــی 
گــردد کــه بــدون در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه 
کــه در حیطــه شــناخت مــا قــرار مــی گیــرد 
ــت. و  ــی اس ــر از زیبای ــیار فرات ــه، بس ــا ن ی
ایــن جریــان زیبایــی شناســی منفــی اســت 
ــده در  ــاد ش ــوم و ایج ــم مرس ــه از مفاهی ک
ــور مــی کنــد و  ــی شناســی عب ــه زیبای زمین
ــه  ــکار خــود ب ــا ان ــه صــورت دیالکتیکــی ب ب
ــام واالیــی مــی رســد. ــه ن مفهومــی فراتــر ب

منابع
1- احمــدی، بابــک، )1384(، حقیقــت و 

ــز ــر مرک ــران، نش ــی، ته زیبای
ــه و  ــک، ) 1380 (، مدرنیت ــدی، باب 2- احم

ــرمرکز ــران، نش ــادی، ته ــه انتق اندیش
ــرات  ــک، ) 1376 (، خاط ــدی، باب 3- احم

ــرمرکز ــران، نش ــت، ته ظلم
مکتــب   ،)  1394  ( تــام،  باتامــور،   -4
ــوذری،  ــینعلی ن ــه حس ــورت، ترجم فرانکف

ــرنی ــران، نش ته
ــه  ــینعلی، ) 1386 (، نظری ــوذری، حس 5- ن
انتقــادی مکتــب فرانکفــورت در علــوم 

ــرآگاه ــران، نش ــی، ته ــانی و اجتماع انس
ــات  ــان، )1386(، مطالع ــتوری، ج 6- اس
ــه  ــه، ترجم ــگ عام ــاره فرهن ــی درب فرهنگ

ــه ــر آگ ــران، نش ــده، ته ــین پاین حس
7- ریتــزر، جــورج، )1374(، نظریــه ی 
ــه  ــر، ترجم ــی در دوران معاص ــه شناس جامع
ــی  ــارات علم ــران، انتش ــی، ته ــن ثالث محس
نظریــه  فــرد،)1377(،   اینگلیــس،   -8
رســانه هــا، ترجمــه محمــود حقیقــت 
و  مطالعــات  مرکــز  تهــران،  کاشــانی، 
تحقیقــات و ســنجش برنامــه ای صــدا و 

ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران
دفترچــه   ،)1384( محمــد،  قائــد،   -9
ــارات  ــران، انتش ــی، ته ــرات و فراموش خاط

ــو ــرح ن ط
10- آدورنــو، تئــودور، هورکهایمــر، ماکــس، 
ــراد  ــه م ــازی، ترجم ــگ س ــت فرهن صنع
فرهادپــور، ارغنــون، شــماره هجدهــم، پاییــز 

1385
11- ابراهیمــی مینــق، جعفــر، امیــری، 
مکتــب  مهــدی،  عامــری،  محمــد، 
ــش  ــادی، پژوه ــه انتق ــورت و نظری فرانکف
ــماره  ــال اول، ش ــی، س ــوم اجتماع ــه عل نام

چهــارم، زمســتان 86

زیبایی شناسی انتقادی آدورنو
هنر مدرن؛ نقدی بر زندگی مدرن

ــک  ــب دارای ی ــن ترکی ــهری : ای ــان ش الم
نظــام هندســی و تعادلــی پایــدار و زیباســت. 
خــود جــذب  ای  گونــه  بــه  را   افــراد 
 مــی نمایــد، کــه تــا مــدت هــا در آن منطقــه 
ــخصه  ــمبلیک مش ــورت س ــه ص ــهر ب از ش
ــورد  ــه م ــهر در منطق ــناخت ش ــرای ش ای ب
 نظــر  شــناخته شــده و در واقــع جــزء
 شاخصه های شهری محسوب می گردد.                             
                                                                                                                          

اهمیت المان های شهری در حوزه توریسم
ــت  ــرای توریس ــژه ب ــه وی ــت ب ــن خصوصی ای
هــای و کســانی کــه کمتــر بــه منطقــه ی مورد 
نظــر رفــت و آمــد مــی کننــد اهمیــت دارد. در 
مســیریابی و آدرس دهــی صحیــح بــرای پیــدا 
نمــودن یــک منطقــه خاص شــهری ، مشــخصه 
ــن  و نمــاد خــاص آن منطقــه اهمیــت دارد. ای
نمــاد در شــناخت منطقــه و چــه بســا برگرفته 
از اتفــاق یــا تاریخچــه  ای خــاص در آن محــل 
ــن  ــه ای عجی ــا تاریخچ ــد و ب ــی کن ــاره م اش
ــام منطقــه  مــی باشــد. ذهــن  بــرده شــدن ن
ــا  ــاخصه ه ــال ش ــه دنب ــودآگاه ب ــور ناخ مذب
ــان  ــه ، الم ــارز آن منطق ــای ب ــی ه و ویژگ
شــهری مــورد نظــر را در خــود تصویرســازی 

ــرد. خواهدک
                                                                                                                                                      

                     
انواع المان

ــی 3-المــان  1-المــان نمایشــی 2-المــان بیان
عملکــردی 4-المــان نمایشــی

ــخص  ــان مش ــن الم ــام ای ــه از ن ــه ک همانگون
اســت، صرفــا جنبــه نمایشــی و بــا هــدف قرار 
ــه در  ــه ک دادن گــروه خاصــی از اقشــار جامع
زمینــه خــاص هنــری مطالعــه دارنــد تهیــه و  
تولیــد مــی گــردد. تعــداد ایــن نــوع المــان در 
ــی   ســطح شــهر معمــوال کــم و در مــکان های
ماننــد : گالــری هــا، نمایشــگاه آثــار هنــری ، 

بیشــتر دیــده مــی شــود.   
                   

                                                                                                                      

المان بیانی
ایــن نــوع از المــان بــر خــاف نمونــه نمایشــی 
در مــکان هــای عمومــی و بــا مخاطــب عــام و 
بــه طــور افــرادی کــه در مقولــه هنــر اطاعات 
ــی  ــرار  م ــاط برق ــد ارتب ــاز ندارن ــی نی چندان
ــم  ــر مفاهی ــان گ ــه بی ــور خاص ــه ط ــد ب کن
خاصــی هســتند کــه جهــت انتقــال پیــام  بــا 
ــوند  ــی ش ــاخته م ــب س ــه مخاط ــی ب مفهوم
ــا   ــان ه ــن الم ــتقرار ای ــب و اس ــل نص و مح
معمــوال در ســطح شــهر و میادیــن مــی باشــد.       

                                                                   
المان عملکردی

ــاال،  ــده در ب ــه ش ــه گفت ــاف دو نمون ــر خ ب
ــان  ــوع  از  الم ــن دو ن ــاخت ای ــی و س طراح
شــهری نیازمنــد تحقیــق و مطالعــه در زمینــه 

ــاص  ــای خ ــی نیازه برخ
ــای  ــه در فضاه ــتفاده بهین ــرای اس ــانی ب انس

ــردد.  ــی گ ــد م ــی و تولی ــب، طراح نص
ــرای روشــن شــدن موضــوع و انتقــال بهتــر  ب
ــد  ــی  مانن ــه های ــه نمون ــوان ب ــوم میت مفه
ایســتگاه اتوبــوس، دکــه هــای روزنامــه، باجــه 
ــرو و  ــد مت ــری مانن ــیع  ت ــط وس ــن، محی تلف
ــهری  ــود ش ــات موج ــر از تأسیس ــی دیگ برخ

ــود.                        ــاره نم اش
                                                                                                                                                    

اهداف المان های شهری
برخــی از اهــداف المــان شــهری مــی تواننــد 
اطــاع رســانی و معرفــی منطقــه ای خــاص بــه 
لحــاظ تاریخــی ، جغرافیایی، فرهنگــی و ویژگی 
هــای خــاص مــردم آن  منطقــه بــوده و یــا بــه 
ــور  ــه مزب ــی در منطق ــداد خاص ــا روی ــاق ی اتف
ــراری  ــا در برق ــه  اینه ــه هم ــد ک ــاره کن اش
ارتبــاط بهتــر مخاطبیــن و کســانی کــه بــه آن 
محــل ، رفــت و آمــد  دارنــد بــا منطقــه مــورد 
ــر اســت. ســت ورزشــی، کفپــوش و  نظــر مؤث
ــوالت ) ال  ــق و محص ــی،  آالچی ــن مصنوع چم
ای دی ( همگــی تأثیــر بســیار مهمــی در کنــار 
ــم  ــازی و چش ــهری، در زیباس ــای ش ــان  ه الم

ــد.                                ــواز کــردن محیــط هــای شــهری دارن ن

المان شهری ابزاری قدرتمند 
جهت زیبا شهری

درآییــن مراســم اختتامیــه کارگاه تربیتــی و آموزشــی خانــواده 
هــای "مهــدوی و قرآنــی" در تیــپ ۷۱ پیــاده مکانیــزه صاحــب 
ــاالر  ــپ در ت ــن تی ــئولین ای ــور مس ــا حض ــه ب ــج( ک الزمان)ع
مراســمات کــوی ســازمانی و با حضــور همســران کارکنــان پایور 

ایــن یــگان برگــزار گردیــد.
ــده تیــپ ۷۱ پیــاده مکانیــزه  ســرهنگ جلیــل شــاطری؛ فرمان
اظهارداشــت: خانــواده نخســتین و مهمتریــن منشــاء در تربیــت 
دینــی و کوچکتریــن نهــادی اســت کــه بزرگتریــن ســرمایه های 
ــوع  ــد و ن ــی کنن ــدا م ــد پی ــرورش و رش ــا درآن پ ــانی دنی انس
ســخنانو گفتگوهایــی کــه در خانــواده میــان پــدر و مــادر و دیگر 
اعضــا مطــرح مــی شــود در کــودکان خصوصــاً خردســاالن تاثیر 

بســزایی دارد.
وی هــدف از اجــرا و تقویــت ایــن گونــه برنامــه هــای فرهنگــی 
ماننــد دوره هــای بصیــرت و ایــن کارگاه های تربیتی و آموزشــی 
را مصــون مانــدن محیــط خانــواده هــا از تبلیغــات فعالیــت های 
دشــمن در ایــن حــوزه عنــوان کــرد که بــا برگــزاری ایــن کارگاه 
ــواده هــا و والدیــن نحــوه  هــا و دعــوت از اســاتید مجــرب ،خان
ــرا  ــف را ف ــع مختل ــودکان در مواق ــت ک ــح و تربی ــار صحی رفت
ــن مراســم  کارگاه  ــان ای ــر اســت در پای ــد. شــایان ذک می گیرن
تربیتــی ســه روزه ضمــن تقدیــر از نفــرات شــرکت کننــده بــه 
هــر یــک از آنهــا گواهینامــه پایــان دوره آموزشــی، تربیتــی، از 

طــرف عقیدتــی سیاســی اهــدا گردیــد.

سرهنگ جلیل شاطری؛ فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه

برگزاری مراسم اختتامیه کارگاه تربیتی، آموزشی ویژه خانواده ها 
در تیپ 71 پیاده مکانیزه صاحب الزمان )عج(

مســئول کمیتــه آفــرود هیــات موتــور ســواری و اتومبیلرانــی 
اســتان کرمانشــاه گفت: دو نماینده کرمانشــاهی در مســابقات 

قهرمانــی کشــور بــر ســکوی نخســت ایســتادند.
فاطمــی گفــت: مســابقات آفــرود قهرمانــی کشــور بــه میزبانی 
ــد  ــزار ش ــاه برگ ــای 20 و 2۱ آذر م ــر در روزه ــهر رودس ش
کــه در ایــن مســابقات ۱00 شــرکت کننــده از سراســر ایــران 

حضــور داشــتند.
وی افــزود: مرتضــی نــوری االصــل در کالس دوم مقــام 
ــارم  ــی در کالس چه ــرام میرزای ــا به ــور و زکری ــت کش نخس
ــر پیســت   ــم برت ــت و تای ــرار گرف ــگاه نخســت ق ــز در جای نی

ــم.  ــب کردی ــام دوم را کس ــی مق ــوع تیم ــدو مجم ش
ــده در ســه  ــا 4 نماین ــم کرمانشــاه ب ــان کــرد: تی فاطمــی بی

ــت. ــور داش ــابقات حض ــن مس کالس در ای
ــرود کرمانشــاه نیــز  ــه زن؛ مســئول فنــی تیــم آف فرهــاد دان
گفــت: رقیبــان ســر ســختی در ایــن دور از مســابقات حضــور 
داشــتند و تیــم کرمانشــاه بــا توجــه بــه امکانــات کمتــر موفق 

بــه کســب دو عنــوان قهرمانــی شــد.
ــرودی  ــای آف ــداری خودروه ــاالی نگه ــای ب ــه ه ــه هزین او ب
اشــاره کــرد و گفــت: قطعــا آمــاده ســازی ماشــین هــا بــرای 
ــه فرصــت  ــن هزین ــه دارد و همی حضــور در مســابقات هزین

ــرد. حضــور را از برخــی ورزشــکاران مــی گی
ــای  ــدن خودروه ــه روز ش ــاهد ب ــون ش ــت: اکن ــه زن گف دان
شــرکت کننــده هــا در مســابقات هســتیم و ایــن کار را بــرای 

رقابــت ســخت تــر خواهــد کــرد.

مسئول کمیته آفرود هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان کرمانشاه

 دو نماینده کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور
 بر سکوی نخست ایستادند

بهنام افشین 
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نرگِس دوست
شاعر و نویسنده، پژوهشگر

 متولد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶و در رشته کارگردانی سینما 
تحصیل نموده است.

--------------------------------------------

آثار چاپ شده
مجموعه های شعر:

۱_“باد گرگ می آید” انتشارات نصیرا
۲_“مرگ من دندان لقی می شود"

انتشارات ادریس
۳_“همه چیز از دهان این زن شروع شد" انتشارات شانی

۴_“من چهره ی گوناگون زنان هستم” انتشارات نصیرا
۵_“سودابه که تن نبود" انتشارات هرمز

۶_"گزینه ی اشعار" انتشارات نارنج 
۷_"تلفظ برهنگی زن در ماه" 

انتشارات مهری در لندن
و مجموعه شعر

"در باد ایستادن حوصله ی فیل می خواهد"
که در حال ویرایش برای چاپ است.

ســه مجموعــه پژوهشــی نیــز بــرای گــروه ســنی نوجوانــان بــه 
چــاپ رســانده اســت

- خوشه های پروین
- آی آدم ها

- زمستان است

همچنیــن نرگــِس دوســت بــا مجــات ادبــی و فرهنگــی زیــادی 
در ایــران همــکاری کــرده و اغلــب مســئول صفحــه ی شــعر بــوده 

. ست ا
_ مجله رودکی

_ آوای پراو
_ سایت جن زار
_ هنر و اقتصاد
_ مجله غروب

و...
و چاپ شعر زنان معاصر

با عنوان
"فریاد ملی ماه"

نشر هرمز
- بــه غیــر از شــعر و کارهــای پژوهشــی و نقــد شــعر و 

ــد. ــز می نویس ــه نی ــتان، فیلم نام داس

ـ چگونه وارد دنیای شعر و ادبیات شدید؟
از دوران کودکــی و نوجوانــی بــه شــعر خوانــدن و نوشــتن 
ــوده  ــاعر ب ــز ش ــود نی ــدرم خ ــه پ ــا ک ــودم، و از آنج ــد ب عاقمن
و شــاهنامه را بــه طــور جــدی می خوانــد، در مــدارس بــا 
ــادی  ــات زی ــه مج ــرد. همیش ــر کار می ک ــود تئات ــاگردان خ ش
ــرای  ــه مــی آورد، و ب ــه خان ــر آن دوره ب از شــعر و وضعیــت تئات
ــرا  ــر اج ــا تتائ ــد و ی ــه شــعر می خوان ــط خان ــب در محی ــا اغل م
می کــرد و البتــه اکثــر مجــات، مجــات شــعر بودنــد و همیــن 
طــور در کتابخانــه ی شــخصی اش صدهــا کتــاب شــعر بــود، مــن 
نیــز بــا عاقــه ی فــراوان شــروع بــه خوانــدن مجــات و کتاب هــا 
می کــردم، در دوره ی دوم راهنمایــی، معلــم ادبیات مــان، مــرا بــه 
عنــوان دانش آمــوِز انشــاءنویس عالــی مدرســه و شــاعر معرفــی 
ــداد  ــا تع ــح ب ــای تفری ــاد دارم در زنگ ه ــه ی ــن ب ــرد، همچنی ک
ــی  ــه گاه از شــادی درون ــودم، ک ــه رو ب ــر انشــاء روب ــادی دفت زی
خــود کــه هیچــگاه آن را بــه دوســتانم بــروز نمیــدادم، صورتــم 
را بــه ســمِت درخــِت حیــاط مدرســه می چرخانــدم و می گفتــم 
"ای درخــت تــو شــاهِد بــاد بــاش!" و االن کــه بــه یــادم می آیــد 

بــرای خــودم بســیار جالــب اســت!
ــا گذشــت زمــان و تشــویق های مقتدرانــه ی پــدرم بــه طــور  - ب
جــدی شــروع بــه نوشــتن کــردم و وارد دنیــای ادبیــات شــدم و 
ورود بــه انجمــن و نشســت های شــعِر شــهِر دهدشــت مســیر را 

برایــم هموارتــر کــرد. 
_ادبیــات و شــعر، خــوراِک مغــز و مقــوِی روح و روان من 
اســت. در بهتریــن و بدتریــن شــرایط حاکــم بــر محیــط 
پیرامــون مــن، هیــچ ژانــری بــه انــدازه  ی شــعر و ادبیات 

نتوانســته تاثیرگــذار باشــد!

را  ایــران  زنــاِن  ســپید  شــعِر  وضعیــت   ـ  
در جامعه ی امروز چگونه می بینید؟

بــه نظــر می رســد اگــر در مــورد کلیــت شــعر بخواهیــم حــرف 
ــت  ــته اس ــود نتواس ــگاه خ ــروز در جای ــپید ام ــعر س ــم، ش بزنی
ــه گــوش اجتمــاع  ــد باشــد، ب صــدای خــود را آن طــور کــه بای
ــروز  ــِب ام ــش مخاط ــه ســطح و بین ــرا ک ــاند، چ ــه برس و جامع
بــه دالیــل زیــاد از جملــه خــود اجتمــاع و جامعــه ی ســردرگم 
ــرود! و  ــرو ب ــق ف ــای عمی ــعر در الیه ه ــت ش ــذارد حقیق نمی گ
بــه همیــن خاطــر ذائقــه ی افــراد و همچنیــن افــکار عمومــی در 
ــه  ــده اســت و اجــازه ی رشــد و بلــوغ فکــری ب ســطح باقــی مان

نمی شــود.  داده  آن 
ــا شــعر  بایــد متذکــر شــد کــه تعــداد کمــی از افــراد جامعــه ب
ســپید خــوب ارتبــاط برقــرار می کننــد و ایــن را می تــوان 
ــی  ــه ی ایران ــراد جامع ــیقایِی اف ــی و موس ــن عروض ــِر ذه بخاط
دانســت. و شــعر زنــان نیــز از ایــن قاعــده استثناءنیســت، و اگــر 
بخواهیــم در کلیــت، شــعر زنــان را مــورد بررســی قــرار بدهیــم، 
ــاِن آگاه و شــاعری در  ــه زن ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب می ت
ــاالر  ــه ی مردس ــر جامع ــه اگ ــتند، ک ــال هس ــتن فع ــاِب نوش ب
ــد  ــر رون ــد ب ــا می توان ــاس آن ه ــه  و احس ــد، اندیش ــازه بده اج
ــعر،  ــروِز ش ــان ام ــعر و جه ــه ش ــد. البت ــذار باش ــه تاثیرگ جامع

ــد! ــود را می طلب ــاص خ ــِب خ مخاط

ـ آیــا معتقدیــد کــه نوشــتن در انــزوا بــه تنهایــی 
ــنده ی   ــا نویس ــاعر ی ــرای ش ــود ب ــودی خ ــه خ و ب
موفــق شــدن کافی ســت؟ اگــر پاســخ شــما منفــی 
ــی  ــرایط خاص ــط و ش ــط و ضواب ــا رواب ــت آی اس

ــود دارد؟  ــن کار وج ــرای ای ب
ــح  ــت ترجی ــچ جه ــه هی ــزوا را ب ــخصه ان ــه ش ــتن ب ــرای نوش ب
نمی دهــم چــرا کــه درون هــر شــاعر و نویســنده ای بــه خــودی 
شــاعران  می طلبــد،  را  گوشــه گیری  و  انــزوا  نوعــی  خــود 

ــه  ــزوا مقابل ــن ان ــا ای ــود ب ــن خ ــا مت ــادی ب ــندگان زی ونویس
ــود و  ــم آل ــه همــان درون غ ــز ب ــر نی ــد و شــاعرانی دیگ می کنن

ــد.  ــاه می برن ــش پن ــِن خوی اندوهگی
و از آنجــا کــه شــعر یــک مســله ی بنیــادی و حیاتــی بــرای مــن 
محســوب می شــود، همیشــه ســعی کــرده ام در اجتمــاع باشــم و 
بــه شــعر بــه عنــوان یــک طغیــان فرامتنــِی مدنــی نــگاه داشــته 
باشــم و بــا دوســتاِن شــاعر و نویســنده ای کــه بــا ذهنــی ســیال 
روبــه رو هســتند، در ارتبــاط باشــم، چــرا کــه مــا در جهانــی بــه 
ــرای  ــزوا را ب ســر می بریــم کــه عصــر ارتباطاتــش نیــز نوعــی ان
ــد  ــاعِر آگاه بای ــک ش ــت، ی ــرده اس ــم ک ــینی فراه ــان ماش انس

بتوانــد ارتبــاط خــود را بــا محیــط پیرامــون حفــظ کنــد.   
ــر بســزا  ــد تاثی ــدان می توان ــا شــاعران و منتق ــن ب ــاط گرفت ارتب
ــته  ــا داش ــدام از م ــر ک ــته های ه ــی روی نوش ــرد مثبت و رویک

باشــد.  
و هیــچ ضوابــط خاصــی را هــم نمی طلبــد بلکــه شــاعر و 
نویســنده بایــد بتوانــد ارتبــاط بــا جامعــه ای کــه در آن زندگــی 
ــا آگاهــی دادن  ــد را حفــظ کــرده و اندیشــه ی خــود را ب می کن

ــد.  ــق کن ــه تزری ــه ذهــِن آحــاد جامع ب
 

ــنویم  ــاعراِن زن می ش ــندگان و ش ــی نویس ـ  از برخ
کــه فضــای کاری موجــود، فضایــی مردســاالر بوده 
ــده  ــان را نادی ــات زن ــار و زحم ــه گاه آث ــت ک اس
ــه  ــود. ب ــمرده نمی ش ــدی ش ــا ج ــد ی می گیرن

ــت؟  ــرایطی هس ــن ش ــن چنی ــما ای ــر ش نظ
ــان  ــان را زن ــت. )جه ــم اس ــرایطی حاک ــا و ش ــن فض ــه چنی بل
ســاخته اند امــا مــردان اداره اش می کننــد( ایــن جملــه واقعیــت 
ــان بایــد بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت حــاد، از  امــر اســت، زن
ــز الزم را روی  ــد و تمرک ــرون بیاین ــا بی ــوری و خف ــود سانس خ
آثــار ادبــی خــود داشــته باشــند، و تنهــا راه نجــات آنــان آگاهــی 

بــه زن بــودن خــود در جامعــه اســت.
از آنجــا کــه شــعر بســیاری از زنــان می توانــد در فرامتــِن خــود، 
ــد از  ــردد بای ــر گ ــرود و منتش ــر ب ــاالر فرات ــه ی مردس از جامع
ــا  ــد ب ــه بتوانن ــوند ک ــا ش ــوری ره ــئله ی خودسانس ــان مس هم
ــان گذاشــته می شــود  ــر ســر راه آن ــده ای کــه ب مشــکات عدی
ــه  ــه ب ــمندانه و آگاهان ــود را هوش ــودن، خ ــت زن ب ــا محوری ب

ــد.    ــی کنن ــاوت معرف ــردی متف ــا رویک ــه ب جامع
ــه  و  ــوز جامع ــه هن ــتیم ک ــر هس ــاهد و ناظ ــه ش ــه هم اگرچ
اجتمــاع مــا بــه آن آگاهــی الزم و بلــوِغ کامــل فکــری نرســیده 
ــد،  ــه کنن ــکار خــود را ارائ ــه اف ــان آزادان ــد زن ــه بگذران اســت ک
ــر  ــر بی تاثی ــن ام ــز در ای ــان نی ــوِد زن ــان، خ ــن می ــه در ای البت
ــار  ــش گذاشــتن آث ــه نمای ــرای ب ــد چــرا کــه همیشــه ب نبوده ان
ــه  ــال تاییدی ــد، و دنب ــرار داده ان ــطه  ای ق ــردان را واس ــود، م خ
گرفتــن از جنــس مذکــر هســتند. زنــاِن امــروز بایــد بــا 
رویه هــای ناتوانــی و عجــز درونــی خــود مقابلــه کننــد و دســت 
بــه طغیــان و آفرینــِش متــن بــه فرامتــن بزننــد و جامعــه را بــه 

ــد.   ــود ســوق دهن ــری خ ــار هن ســمت آث
ــه  ــت ک ــن اس ــنده، ای ــاعر و نویس ــان ش ــه زن ــن ب ــه ی م توصی
نبایــد نگــران چنیــن وضعیتــی باشــند و فضــا را بــا طــرد کــردن 
ــود  ــور خ ــا حض ــد و ب ــراب نکنن ــی، خ ــه ی ادب ــود از جامع خ
ــود  ــه وج ــه ب ــای بیمارگون ــن فض ــرای ای ــتری ب ــزه ی بیش انگی
ــی  ــاهکارهای ذهن ــش و ش ــا آفرین ــد ب ــان می توانن ــد، زن بیاورن

ــد.   ــاد کنن ــی را ایج ــرایط مطلوب ــا و ش ــود، فض خ
صــدای  می تواننــد  خــود  بینــش  بــا  "زنــان 
ســرماخورده ی خــود را از بطــن کلمــات و گلــو در 

بکشــند!"  جیــغ  دهــان  در  را  شــعر  و  بیاورنــد 
 

ـ بــه عنــوان نویســنده می نویســید یــا بــه عنــوان 
ــا  ــوان نویســنده ی ــه عن یــک زن؟ وقتــی از شــما ب
ــتر روی زن  ــه بیش ــا توج ــد آی ــام می برن ــاعر ن ش

بــودن شماســت یــا اثــر شــما؟ 
ــه  ــاعر می نویســم، و ب ــک نویســنده و ش ــوان ی ــه عن ــن ب اوال م
جنســیت فکــر نمی کنــم ، امــا گاهــی ناخــودآگاه، شــرایِط 
جامعــه مــا را بــه ســمتی مــی کشــاند کــه بــه زن بودنمــان توجه 
ــیار  ــم بس ــاله ی مه ــن مس ــان و ای ــعِر زن ــه ش ــود ب ــم. و خ کنی

ــته ام و دارم.   ــه داش توج
ــه  ــارم توج ــر و آث ــه روی اث ــه ک ــتر از آنچ ــم بیش ــه می بین بل
شــده باشــد روی زن بودنــم توجــه شــده و ایــن توجــه حاکیمــت 
ــن  ــن ای ــه م ــت ک ــاالر اس ــه ی مردس ــود در جامع ــای موج فض
ــم.  ــه می ده ــیرم ادام ــه مس ــان ب ــم، و همچن ــا را رد می کن فض
ــد![     ــورش می کن ــان و ش ــنگ ها طغی ــا س ــورد ب ]رود در برخ

   
ــد؟  ــان پرداخته ای ــائل زن ــه مس ــان ب ـ در آثارت
اگــر پاســخ شــما آری ســت ، آیــا بــا آگاهــی بــه 
ایــن امــر بــه مســائل زنــان پرداخته ایــد و یــا بــه 

شــکل ناخــودآگاه پیــش آمــده؟ 
بلــه در آثــارم و مجموعــه اشــعاری کــه چــاپ و منتشــر نمــوده ام 
ــان شــده اســت، اگرچــه در  ــه زن و مســائِل زن ــادی ب توجــه زی
ــوس و  ــور محس ــه ط ــا ب ــا گاه ــی و ی ــی و پنهان ــای عین الیه ه
ــر،  ــوق، همس ــواِن معش ــه عن ــرد ب ــک م ــور ی ــوس، حض نامحس
ــتنم از  ــه نوش ــور دارد. البت ــته هایم حض ــرادر در نوش ــا ب ــدر ی پ
زن و زنــان در ابتــدا بــه شــکِل ناخــودآگاه بــوده و از آنجــا کــه 
ــا  ــل و ب ــور کام ــه ط ــد ب ــر ش ــم جدی ت ــا برای ــر و فض ــن ام ای
ــر  ــه ام و ه ــان هســتی[ پرداخت ــان در جه ــه ]زن ــاد ب آگاهــی زی

ــم.  ــرورش آن می باش ــد و پ ــال رش روز در ح
 

ــما  ــعِر ش ــا ش ــتان ی ــی داس ــخصیت های اصل ـ ش
ــیت  ــر جنس ــر؟ اگ ــا خی ــیت اند ی ــب دارای جنس اغل

ــد. دارن
آیا بیشتر اوقات زن  هستند؟

بلــه دارای جنســیت هســتند و بیشــتر اوقــات و اکثــرا زن 
می باشــند همانطــور کــه اشــاره کــرد م حضــور محســوس یــک 
ــه وضــوح دیــده می شــود.  ــی اشــعارم ب مــرد در الیه هــای پنهان
البتــه از دیــدگاه مــن، زن و مــرد مســاله ای غیــر قابــل تفکیــک 
هســتند و بــدون هــم ناقــص هســتند و بــا هــم بودنشــان مکمــل 
بــودن آن هــا را نشــان می دهــد امــا در جامعــه ی ایرانــی، 
فراینــد چنیــن مســئله ی مهمــی قابــل توجــه نیســت و بیشــتر 

ــد؛ ــف کرده ان ــف[ تعری ــس ضعی ــا جن ــس دوم ی ــان را ]جن زن
بــرای همیــن اســت کــه زنــان در آثــار ادبــی خــود می کوشــند 

نگاهــی تــازه بــه ایــن جریــان ببخشــند. 
ــر اســاس  ــم کــه ب ــه ســر می بری ــی ب ــا در جهان دیگــر اینکــه م

عــدم تعــادل جنســی بنــا شــده اســت، تنهــا 
ــم زن،  ــله ی مه ــه مس ــردن ب ــز ک ــتن و تمرک ــا نوش ــوان ب می ت
جامعــه را بــا ایــن وضعیــِت بیمارگونــه تــا حــد و حــدودی آشــنا 

کــرد.    
ــه علــت عــدم آگاهــی از جنســیت زن و مــرد،  خــود اجتمــاع ب
ــک زن،  ــا روح و روان و جســِم ی ــودن ب خصوصــا زن و آشــنا نب
ــد و  ــاِع قدرتمن ــک اجتم ــده، ی ــادی ش ــیب های زی ــار آس دچ

ــه  ــازند ک ــس می س ــاد بنف ــا اعتم ــوش و ب ــی باه آگاه را، زنان
مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــند، و تــا وقتــی کــه زنــاِن شــاعر 
ــار و  ــه ای بیم ــا جامع ــا ب ــوند م ــنیده نش ــنده درک و ش و نویس
ــا توده هــای وخیــِم فکــری روبــه رو هســتیم، کــه هــر  همــراه ب
لحظــه امــکاِن از بیــن رفتــن افــراد زیــادی از جامعــه وجــود دارد. 

 
ـ رمز موفقیت خود را چه می دانید؟ 

ــردِن  ــه ک ــتن و مطالع ــا نوش ــه ب ــرده ام ک ــعی ک ــه س همیش
ــودن  ــم و ب ــود بیفزای ــری خ ــد فک ــه رش ــی، ب ــای ادب متون ه
ــن  ــا ای ــاء ببخشــم، ام ــا نوشــته ها و اندیشــه هایم ارتق خــود را ب
ــان  ــد فکری ش ــرای رش ــنده، ب ــاعر و نویس ــرداِن ش ــه م ــه ب ک
بهــای بیشــتری داده می شــود،این هــم بــه وضعیــت جامعــه  بــا 

ذهنیــت مذکــر و رویکردهــای گوناگــون بر می گــردد .  
اگــر بخواهــم تعریــف جامــع و کاملــی از رشــد خــودم را داشــته 
باشــم ایــن اســت کــه بــه مــِن درونــی خــود هــر بــار می گویــم 
]ای مــن لطفــا خــودت، منتقــد آثــار خــودت بــاش[ و صــد البتــه 
ــاج  ــازنده ای احتی ــا س ــه ام ــِد بی رحمان ــه نق ــا ب ــه ی م ــه هم ک
ــه ســخت ترین  ــوِت خویــش، ب ــم. همیشــه خــودم را در خل داری
شــکِل ممکــن نقــد کــرده ام، و یــک منتقــد بســیار ســخت گیر 
روی آثــار خــودم بــوده ام و بــا هیــچ تعریــف و تخریبــی، 

ــا ناراحــت نمــی شــوم! خوشــحال و ی
ــد  ــک فراین ــد ی ــت بای ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــرم ب ــه نظ ب
ــن دوره ی  ــن ای ــت و م ــر گذاش ــت س ــی را پش و دوره ی طوالن

تجربــی را بــا مطالعــه و نوشــتن، دارم طــی می کنــم.  
ــئله ی  ــک مس ــتن ی ــم، نوش ــه می نویس ــالی ک ــول ۱۷س در ط
جــدی برایــم بــوده و بیشــتر از آنچــه دنبــاِل مشــهور بودن باشــم 
دنبــاِل اثــر خــوب نوشــتن هســتم و حتــی جاهایــی خــود نیــز 
ــارزه کــرده ام  ــا مشــهور بودن هــای کاذِب برخــی دوســتان، مب ب
کــه خــود نیــز دچــار چنیــن آفــت و آســیبی نشــوم، و همیشــه 
ســعی ام بــر ایــن بــوده بــا جهــان بینــی تــازه بــه ادبیــات، درون 

خــودم را گســترش بدهــم.  
ایــن گســترش می توانــد انگیــزه ای بســیار قــوی بــرای موفقیــت 

هــر شــاعر و نویســنده ای باشــد.

کاری چــه  بــه  مشــغول  روزهــا  ایــن   ـ 
  در زمینــه ی نوشــتن هســتید و آیــا کتابــی

 در دست چاپ دارید؟
ــه ی  ــاد ایســتادن حوصل در حــال ویرایــش مجموعــه شــعر"در ب

ــتم.  ــد" هس ــل می خواه فی
ــران  ــان ای ــعر زن ــه ش ــاب مجموع ــد اول کت ــه زودی جل ــه، ب بل
بــا عنــوان »فریــاِد ملــی مــاه« توســط انتشــارات کتــاب 
ــاه«  ــی م ــاِد مل ــعر »فری ــه ش ــود مجموع ــر می ش ــز منتش هرم
ــده ی اشــعاری از ۵۰ شــاعِر زِن گزینــش شــده اســت  دربرگیرن

ــت. ــزاد اس ــروغ فرخ ــعر ف ــا ش ــاز آن ب ــه آغ ک
ــت  ــاعر، هوی ــاِن ش ــن زن ــعر ای ــت؛ ش ــوان گف ــی می ت به طورکل
ــعر  ــه ش ــی ب ــوده و متک ــود دارا ب ــدام در خ ــر ک ــاعرانه را ه ش
ــز در  ــری نی ــق دیگ ــاعِر موف ــاِن ش ــه زن ــند. اگرچ ــود می باش خ
ایــن راســتا هســتند کــه اشــعار آنــان قــرار اســت در جلــد دوم 
و ســوم منتشــر  گــردد، ایــن مجموعــه فــارغ از هرگونــه تفکیــک 
جنســیتی، و عــاری از هــر نــوع گمــاِن متشــنج اســت، و تفکــر 
ــد  ــعر رد می کن ــی ش ــای اصل ــیتی را در فض ــازی جنس جداس
ــِق  ــاعِر موف ــان ش ــار زن ــع آوری آث ــی و جم ــه معرف ــتر ب و بیش
معاصــر و بیوگرافــی آن هــا پرداختــه اســت و جــای ایــن 
ــای  ــه در دهه ه ــت، اگرچ ــی اس ــود خال ــه ی ن ــه در ده مجموع
ــاپ  ــعر چ ــز ش ــران نی ــِر ای ــاعِر معاص ــاِن ش ــار زن ــل از آث قب
ــود  ــران در دهــه ی ن ــاِن ای ــاز نشــر شــعِر زن ــا ب شــده اســت، ام
ــاعری  ــاِن ش ــر زن ــت و اکث ــران اس ــعر ای ــوب ش ــات خ از اتفاق
ــاع  ــل دف ــان قاب ــده کارش ــان آم ــه آثارش ــن مجموع ــه در ای ک
ــن  ــان در ای ــم  و اشعارش ــه اس ــاعری ک ــان ش ــر زن ــت و دیگ اس
 مجموعــه نیســت امیــد کــه شعرشــان در جلــد دوم و ســوم نیــز  

منتشر گردد. 

ــز  ــیار حائ ــه بس ــه ای ک ــاب: نکت ــف کت ــر مول * از نظ
ــعر و  ــا ش ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــد، ای ــت می باش اهمی
ــِش  ــاب و گزین ــس در انتخ ــتیم! پ ــه رو هس ــاعر روب ش
ــعر  ــعریِت ش ــت ش ــم اس ــه مه ــه ک ــاعران آنچ ش

ــری. ــز دیگ ــه چی ــد و ن می باش

ـ آیــا جامعــه در ترغیــِب اندیشــه ی زنــان، آنــان 
ــب؟ ــا تکذی ــد ی ــویق می کن را تش

ــام  ــان تم ــنه ی کفش هایش ــه روی پاش ــی ک ــد زنان ــیار نادرن بس
پل هــا را می لنگنــد، امــا بــه راِه خــود بــا مشــقت ادامــه 

می دهنــد!
_آیــا کســی هســت کــه ایــن پــل خــراب شــده را 

بازســازی کنــد؟!
ــِز  ــا پروت ــاغ ی ــِل دم ــا عم ــرو، ی ــم اب ــن ترمی ــرزمین م _ در س
لــب بیشــتر از اندیشــه و آزادی انســانی طرفــدار دارد! چــرا 
ــدام  ــورت و ان ــازی ص ــه بازس ــان را ب ــان اوِل راه، زن ــه از هم ک
خــود تشــویق و ترغیــب کرده انــد، تــا اندیشــه و آگاهــی. 
ــاِن زن  ــک انس ــرای ی ــری ب ــازی ظاه ــرم زیباس ــه نظ ــه ب اگرچ
ــه  ــم اندیشــه! ک ــدازه ی ترمی ــه ان ــه ب ــا ن ــه اســت، ام الزم و زنان
ابتدایی تریــن خواســته های انســانی اش درمانــده و رنــج  در 
ــی  ــکار عموم ــه از اف ــتند ک ــادی هس ــان زی ــوز زن ــرد، هن می ب
ــل  ــک پروفای ــی ی ــود حت ــرای خ ــند ب ــد و می ترس ــج می برن رن
ســاده در فضــای مجــازی انتخــاب کننــد! زنانــی کــه از طــاق و 
ــد!  ــج پنــاه می برن ــِج رن ــه گوشــه های دن جدایــی می ترســند و ب
ــورد  ــود، م ــر خ ــازی ظاه ــرای زیباس ــند ب ــه می ترس ــی ک زنان
ــا و  ــه تیغ ه ــود را ب ــد خ ــرار بگیرن ــری ق ــکاِر دیگ ــاوت اف قض
ــد  ــورد تایی ــا از م ــن ترس ه ــه  ی ای ــپارند! هم ــوزن ها می س س
ــه  ــم ب ــاخت آن ه ــر س ــرد! و زی ــات می گی ــن نش ــرار نگرفت ق
ــز را  جامعــه ی مــرد ســاالر و مذکــر برمی گــردد، کــه همــه چی
ــگاه خــود تعریــف و تاییــد می کننــد. اگــر بخواهیــم آرزوی  از ن
بهبــود و ســامتی بــرای ایــن جامعــه  ی بیمــار و مریــض داشــته 

ــر اســت! ــان ب ــدک و زم ــده اش ان باشــیم، فای
ــد  ــف می کنن ــردان تعری ــرا م ــز جامعــه ی م چــرا کــه همــه چی
حتــی زن بــودن را، کــه بایــد مــورد تاییــد آنــان باشــد و زنانــی 
ــزار  ــد ه ــان بای ــن از آن ــد گرفت ــرای تایی ــواه ب ــواه و ناخ ــه خ ک
زحمــت و رنــج بــه خــود بدهنــد تــا گویــا زن بــه نظــر برســند 

ــه مشــقت قســم، کــه ایــن زن دیگــر آن زن نیســت! امــا ب
و آن زن نیــز کــه بــا افــکاِر آنــان همراهــی نکنــد، بــاز 
ــِر صامــِت دهــاِن  ــا تصوی هــزار مشــقت دیگــر دارد و ب

زن بایــد روبــه رو شــویم.

ـ چهــار نویســنده  و شــاعر و دو فیلــم کــه بیشــتر از 
ــد! ــام ببری ــندید را ن ــه می پس هم

ــان را  ــه کارش ــتند ک ــادی هس ــاعران زی ــنده ها و ش ــه نویس البت
می پســندم،

نویســنده ها:صادق هدایت_گابریــل گارســیا مارکــز_ آنتــون 
تولســتوی_ویرجیناوولف_ چخوف_لئــون 

شاعرها :فروغ_لورکا_موالنا_ سعدی،
فیلم مالنا را می پسندم 

فیلــم مالنــا )بــه ایتالیایــی: Malèna( فیلمــی ایتالیایــی بــه 
کارگردانــی جوزپــه تورناتــوره بــا بــازی مونیــکا بلوچــی محصــول 
ســال ۲۰۰۰ بــر اســاس داســتانی از لوچانــو وینچنزونــی اســت. 
ــرداری شده اســت. یکــی  ــره سیســیل فیلمب ــم در جزی ــن فیل ای
دیگــر از فیلم هــای تاثیرگــذار کــه روی ذهــن مــن تاثیــر زیــادی 

گذاشــته فیلــم "روانــی" اســت 
ظاهــر ســیاه و ســفید فیلــم کاســیک وحشــتناک آلفــرد 
ــم  ــن فیل ــر ای ــی ناپذی ــای جدای ــی" از بخش ه ــکاک "روان هیچ
ــز  ــر آن را نی ــه ظاه ــت ک ــی در اوج اس ــر فن ــه از نظ ــت ک اس

می پســندم. بســیار 

ـ کالم آخر
آگاه شویم!

که به پایان ِ انسان نزدیکم،
ــن دوزخ  ــا را از ای ــد م ــق می توان ــت عش ــا حقیق تنه

ــد! ــات   بده نج

شعری از نرگس دوست

)آن شاخه ی نارس انگورم
روی شانه ی ماه(

__ 
دهاِن باد 

با وحشت تکثیر شده در خود
بیدار می کند 

سیاره ی آب و آتش را در سرخ پوسِت بدنم
سمِت چپ بدنم آتش

سمِت رگ های فورانی ام آب
تنی از ناگهان های آب و آتشم

در صورِت ازلی زن
از ماِه برهنه

خوشه خوشه انگور سیاه
از 

چشمانم!
برای وحشی  چشم هایم

می توانید
روی پوسِت ماه

آب را
قطره قطره روانی کنید!

در سرخی دهاِن گل
تیغ ها 
بریده
بریده 

فرو می روند 
در جگِر ماهی انگشتانم

با پنج ماهی انگشتانم
می خواهم سیاره ی آب را فتح کنم!

آه 
آتِش اندوِه انگور سیاه
از لبه ی پرتگاِه دهانم

هل می دهد لب های کج و کوله را
روی لب دیگرشان!

و هی تقاضای دهان به دهان می کنند
به من بگو

دهاِن کجای شان را به غارت برده ای!
اندوِه انگوِر دهانم سیاِه سیاە

نمی توانند بچینند
آن را از دهان!

ای شاخه ی سیاِه انگوِر چشم هایم
کجای دهاِن باد!

دهان بریده ی من
دیگر 

دهاِن ماه نمی شود!
ماِه روانی 

خودکشی کرده در من!
من حواِی دست چپم با دو انگوِر سیاه

ایستاده ام 
سمت چِپ تِن بادِی آدم!

آدِم بادی در آب و آتِش تنم می سوزد!
انحنای کمرش از تِن گوِد آب می آید

نه
نه

گریه تِن آبی پرنده در ماه نیست!
دهان من است پرنده در باد

آدم به آدم
دو رگه صدایم می کنند 

دهان به دهان
چون گلی در صدای باد خودکشی کرده ام!

اندام به اندام در آب گریه  کرده ام
آه

دسِت ماه کوتاه
ماهِی اندامم افتاده  روی آب!

و حل شدنم
در صورِت ازلی خودم

بدون  ضلِع اضافی 
اتفاق انگشتانم بود!

انگشتانم برای بریدن ماه اناری
از لبه ی چاقو

تیز پایین می آمدند!
و کسی نمی توانست
مرا از صورتم بگیرد

حواِی دست چپم
بهم ریخته ..

حوصله ی تمام رودخانه ها را
و روی کف موج ها انداخته ا م سایه ی آدم را!

هیچ انگشتی ،
دستش به شاخه های سیاه در ماه 

نمی رسد!

معرفی » نرگِس دوست« شاعر، نویسنده و پژوهشگر
ادامه مطلب از صفحه اول

یادداشت سردبیر
همانگونــه کــه شــاملو در عاشــقانه هایــش 

مــی گویــد:

ن و تو یکی دهانیم
که با همه آوازش

به زیباتر سرودی خواناست.
من و تو یکی دیدگانیم

که دنیا را هر َدم
در منظِر خویش

تازه تر می سازد.....

ــبک  ــاوت در س ــعر تف ــن دو ش ــاوت ای تف
اســت و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای خــاص 
ــی و  ــوای عاطف ــه در محت ــی ن ــان فارس زب

ــا. ــانی آنه انس
گیــرم کــه براهنــی در بعضــی از شــعرهایش 
ــدات  ــی از تمهی ــت بعض ــرده اس ــاش ک ت
تکنیــک هایــی کــه مــورد نظــر شــعر پســت 
مــدرن اســت نظیــر تکثــر وتنــوع لحــن و... 
را در شــعر خــود بــه کار گیــرد هرچنــد شــعر 
ــر  ــان فاخ ــه زب ــان ب ــماعیل ایش ــد اس بلن
ــت  ــده اس ــروده ش ــی س ــن حماس ــا لح و ب
بــه زبــان فاخروادبــی ای کــه شــاملو در 
ــماعیل  ــعربلند اس ــود دارد حتی ش ــعر خ ش
ــوی  ــعر گفتگ ــه ش ــن ب ــان و لح ــت زب ازجه
انســان و زمیــن شــاملونزدیک اســت و زبــان 
ــز و  ــی نی ــعرهای  دیگربراهن ــیاری از ش بس
ــاب  ــعار خط ــز اش ــه ج ــد ب ــی باش ــی م ادب
بــه پروانــه هاباایــن حــال بــا وجــود تفــاوت 
ــه  ــه پروان ــاب ب ــعر خط ــان ش ــوس زب محس
ــانی  ــی و انس ــوای عاطف ــی  محت ــای براهن ه
ــت  ــرده اس ــری نک ــه تغیی ــی ک ــعر براهن ش
مهــم ایــن اســت کــه امضــای  و اثــر انگشــت 

ــود دارد. ــان در خ ــی را همچن براهن
خطــر آنجاســت کــه شــاعران و یــا جریانهای 
ــک  ــرم و تکنی ــار ف ــره گرفت ــعری ای یکس ش
ــن  ــوند ای ــی ش ــرف زبان ــای ص ــازی ه و ب
ــت  ــی اس ــل بررس ــدگاه قاب ــر از دو دی خط
ــعر  ــانی ش ــی و انس ــوا عاطف ــه محت ــی ب یک
ــر مــی گــردد کــه نکنــد خواســت قــدرت  ب
ــان  ــه جری ــه  مرموزان ــد ک ــن باش ــم همی ه
ــه ســمتی کشــیده شــود کــه  شــعر وهنــر ب
ــن و  ــازی   وف ــرگرم ب ــار وس ــاعران گرفت ش
ــان و  ــه انس ــر دغدغ ــوند ودیگ ــورت ش ص
ــا  زخمهــای زیســتی اورا فرامــوش کــرده و ی
ــه  ــانند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــاعرانش را ب ش
ــه  ــن ب ــن مضامی ــردن ای ــاری ک ــور و ج حض
ــت و.... ــان اس ــی شعرش ــرر زیبایی شناس ض
خطــر دوم اینکــه اگــر شــاعران و یــا جریانات 
شــعری تنهــا دغدغــه آنهــا بــازی هــای زبانی 
و تحمیــل صــورت گرایانه تمهیــدات وتکنیک 
ــی  ــود)یا بعض ــتی ش ــت مدرنیس ــای  پس ه
دوســتان آنگونــه کــه خــود معترف انــد 
ــا  ــاش آنه ــام ت ــان تم ــرودن اشعارش در س
ــد  ــق کنن ــای خل ــا گزاره ه ــت ت ــن اس ای
ــد( و  ــته باش ــی  نداش ــه ازای مصداق ــه ماب ک
ــان  ــعر درد زایم ــتن ش ــاعران آبس ــر ش دیگ
شــعرهایی  مجموعــه  خروجــی  نشــوند 
ــی  ــه گرای ــر یکجانب ــه خاط ــد ب ــد ش خواه
ــوند  ــابه ش ــان و مش ــتی یکس ــار سرنوش دچ
ــان ســاده تــر مــا شــاهد تفــاوت هــا  ــه زب ب
ــز هــا و مرزهــای ســبک شناســانه در  و تمای
میــان شــعر شــاعران نخواهیــم بــود انــگاری 
ــروده  ــر س ــک نف ــعرهارا ی ــن ش ــه ای هم
ــگ  ــان کم رن ــا چن ــاوت ه ــا تف ــت و ی اس
ــه آن  ــه ای متوج ــده حرف ــه خوانن ــت ک اس
ــد از  ــی خوان ــه م ــعری ک ــد ش ــود وندان نش
ــود  ــن روی نب ــت از همی ــاعر اس ــدام ش ک
ــته  ــروز را زود خس ــده ام ــا خوانن ــاوت ه تف
ودلــزده کنــد... خاصــه اینکــه هــر از گاهــی 
ایــن پرســش و تردیــد در ذهــن ایجــاد مــی 
شــود آیــا شــعر فارســی در مســیر شایســته 
ــش  ــت؟نکند...!؟ و پرس ــه اس ــرار گرفت ای ق

ــل .. ــن قبی ــی از ای های
البتــه دغدغه هــای شــبیه بــه ایــن را از 
ــنیده ام  ــم ش ــاعر ه ــتان ش ــی از دوس بعض
ــی  ــعر فارس ــت ش ــه سرنوش ــه ب ــه ناامیدان ک
می اندیشــند)این ناامیــدی چنــان  اســت کــه 
بعضــی دیگــر از ســرودن شــعر ناامید شــدند 
ــمندی  ــای ارزش ــته کاره ــد در گذش ــر چن ه
ــا  ــت( بعضی ه ــده اس ــر ش ــا منتش از آن ه
ــد  ــی کنن ــر م ــه فک ــن گون ــط ای ــه غل ب
ــای آن  ــی وظرفیته ــان فارس ــاید زب ــه ش ک
ــان  ــت و انب ــده اس ــام ش ــش تم ــرای آفرین ب
تمهیدات،شــگردها ، تکنیــک هــا، قواعــدو... 
ــی  ــت در حال ــده اس ــی ش ــی ته ــان فارس زب
کــه ایــن اشــتباه محــض اســت نتیجــه ایــن 
تفکــر اســت گویــا هــر فــردی بــا در اختیــار 
ــگردهای  ــدات و ش ــتی تمهی ــتن  مش داش
ــت  ــادر اس ــتی ق ــت مدرنیس ــژه  پس ــه وی ب
ــد  ــد کن ــعر تولی ــه ش ــک مجموع ــالی ی س
ــادی از شــاعران همیــن   کافیســت تعــداد زی
ــی  ــان م ــه گم ــاده را-ک ــای آم ــک ه تکنی
کننــد شــعر همیــن تکنیــک اســت وتمهیــد 
ــار تولیــد  ــد طبیعــی اســت آث ــکار بگیرن - ب
شــده گرفتــار حــدی از شــباهت و همســانی 
ــته   ــا برجس ــاوت ه ــر تف ــوندکه دیگ می ش
ــی  ــه اش دلزدگ ــت  ونتیج ــوس نیس محس

ــت.    ــعرامروز اس ــده ش ــرای خوانن ب
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دو شعر از مژگان معدنی
۱

بخش کردیم جنگ را و
 پخش شدیم

اما
کوتاه کشیدیم صدایش  را

 تا
لب هایمان بیش  از پیش 

باال نیاید
از این  دهان به آن دهان

نچرخد
که همین صداها

یک پیچ به دارمان اضافه خواهند کرد
 

۲

دیواری کوتاه تر ازآسمان ندیده ام
باران را بهانه می گیرم و 

زیرسقف ش عاشقانه می گریَم...                                                     

در ذهِن هر پرندهٔ افتاده از درخت 
داری دوبال آبی کوتاه می کشی

غمگینی از نمایِش تنهایی اش ولی
شادی که دست می کشی و آه می کشی.

*
دشنام آفرینشی و... نغمهٔ زنی

در گوش تو نشسته صدای کالغ ها
روح از تنت گذشته و دیوار می شود

می ترسی از سکوِت غریِب رواق ها
*

لبخنِد نوِر قرمِزخورشید، در تنت
پاشیده از لبان تو تا راه پله ها

دارد عبور می کند از شیشه، پنجره!
امواج در جهاِن تو تا راه پله ها.

*
هر جا تبر گلوی تو را سخت جان کند

جنگل شبیه روِح پلیدی، نشسته است
تاریک خانه است دو چشم سیاه تو

در چشم هات دیو سپیدی نشسته است
*

آیینه با خطوط چروکی به خنده گفت:
این تلخنده هات زمانی... بهار بود
تو مرگ را برای رهایی نخواستی

پستوی خانه بودی و آنجا غبار بود
*

در بند سینه ریز منی هر شبانه روز
بگذار تا که حس کنم، اینجا نبوده ای

هر دکمه از لباس مرا باز می کنی
مانند یک پرندهٔ تنها نبوده ای

سما فخار

نمی فهمم 
خمپاره َدم گوِش دختِر ُکرد چِه ُگفت 

که قلبش از سینه بیرون پرید ُو
زیر آوار خانه ها پنهان شد 

مادری که شیر
به نوزاد تَرکش خورده اش می داد 

کمک از اسلحه ی کدام زنده می خواست 
من درکی از جنگ ندارم 

تو بگو
 ای سرباز برگشته از خون 

خاورمیانه دیِن کدام خدا بود 
نسل ُکشی پاسِخ کدام امتحان !

تو بگو 
تا نمیرد پیامبر درونم 

که اگر ...
همه ی جانم 

به شیطان سجده می کند .

سامان  ساردویی

اگر به بال هایم سنگ ببندم 
اگر به پاهایم چنگ ببندم 

اگر از آزادی دور باشم و فاصله ام تا
 آن مکعب آخر کیلومتر ها باشد؛ 

اگر دست هایم را از دهان این کتاب هار 
بیرون بکشم ؛

تو 
ضامن این نارنجک می شوی؟! 

پانوشت: 
برگلوی خر سوراخ کوچکی هست که میله ی 

خود کاری در آن فروکرده اند. 
میله چرک و آب مرکبی ست.

مجموعه شعر خر 
 زهرا آزادی کیا

هالک در شکسته مي َمکم 
بر بازمانده نگاهي
ـ  از سراب بیارایم

وقتي مقصود ندیده بود ُو 
                              چشم

تَوارد از کویر بردارد 

اي گم در اضداِد پیدا ؛
ـ یا حادث 

در سفیه مي گردد_
چه آشکار امید نبستي

      چه روشن 
          نقاب و تقارن
بر آب صورت داشت

تو ماِه شهر
پسِر هیچکس نیستی

ساقی نیزار و
نرگساِن اندوه!

مبادا ترسیده باشی
اینان برادراِن ما هستند و

انار و گیالس
می پاشند به جامه ها.

برای جنَّ در سر
چه فرقی می کند

ُسرب یا تیغ طبیب
مبادا ترسیده باشی

اینان، برادر هستند.

بهنود بهادری

تـــو
*

امروز تهدیدم کردند
هم تنم را 

هم فکرم را

تنم را با تیر
فکرم را با تو

که به خوابت دیده ام

از تیر نمی ترسم
به انتظار بیداری ات

می نشینم تا
بیدار شوی و

تمام حرف ها را بشنوی و
نگاه ام کنی

با حرف هایی که می روند   می آیند 
به سمت آزادی

دلم میخواست
رخت عروسی ام را تنم کنم

اندازه کنم
بی اندازه دور بزنم

بچرخم
قند توی دلم آب شود

از چشمهایت
آینه بسازم

دامن تورم را 
جمع کنم

کفش های سفیدم را پا کنم
بخت سپیدم را 

با تاج سرم
آشتی دهم

دلم میخواست
 هی بپرسد 

وکیلم؟
بروم گل بیاورم

وکیلم؟
بروم گالب بیاورم

وکیلم؟
بله یی بگویم که گوش فلک را 

به میهمانی گوشواره هایم دعوت کند
و هفت آسمان را

میان نگین های ریز
حلقه ی زرم

اثیرکند
اما هی فکرم می پرد

 کنار فروغ و
اسیر میشود

دلم میخواهد
بودی

ساعتها در چشمهایت زل میزدم
فروغ میخواندم

فرومیرفتیم
فروغ میخواندم

فرو میرفتیم
فروغ میخواندم...

فاطمه حسینی

معشوقی اگر بیابم 
که در چشمانش جنگل 

در دلش دریا 
و در رگانش خون من باشد 

معشوقی که  
هر صبح با خورشیدش 

و هر شب با ماهش 
معشوق زیبایی 

که دامانش به وسعت 
دو دریا باشد 

و به زبان عاشقان غار و 
اکنون با من سخن بگوید 

دوستم داشته باشد 
و روزی در آغوشش بمیرم

این عشق 
مگر "وطنم" نیست

قباد حیدر

     » شیون «
ابرها که سیاه پوشیده بودند 

گونه ی کبود ماه را
پوشانده بودند

شبیه هیچ شبی
در لبهایت ماسیده بود،لبخندی

و دستهای از دنیا کوتاه
دیگر آغوش نمی گشودند

مهربانی را
هنوز تشییع می شد ماه

روی دست آسمان
من میان تمام شیون ها

گریه کنان ....
خواستم که با ابرها بروم

یادم آمد که می گفتی
مردها گریه نمی کنند

و باز گریستم.

»محمد نیکوعقیده رودمعجنی«

هین کژ و راست 
راست راست

زلف که را گشوده ای که
 نشسته ای کنار گوساله

سامری ها
سامری ها هر روز چپ می کنند

هفت گاو الغر را آن َمرد خورد
ما هنوز اندر خم یک آتشیم

آش نخورده و اندام رقص
 که در دهان سوخته ام

به سرفه می افتد
بوی ایالم می دهد این زن

"هوار ای داد هی بیداد ،َهنی بو زلِف ُسخته 

ِدت میایه باد"*
باد
باد

تو همه دست  بودی 
دراز

گیرنده
قبل  از نجات زنا می کردی
در سردترین  قسمت آتش

می خوابیدی
مار  می خوردی به جز یک وجب از سر

و یک وجب از تَه
دست های تو خوردنی بودند
دست های تو شنیدنی بودند
زلف سوخته و آش نخورده؟!

خوردی؟
خواب در دست های تو دیدنی تر بود 

خواِب همیشه خیِس دست، در جیب! 
جیب هایم؟

جیب ها همیشه  حرف می زنند
تو

همیشه  چند کوله را بدون حرف
به جیب می زنی...

می زدی؟
نه!
نه؟

پس این بوی گیسو از کجا آمده است؟
نه
نه

خوب می دانی
حدس بزن چه کسی خودش را به آب می زند

چه یک وجب چه صد... با سین  بنویس 
سد!

این  کرخه هم یک سد نشد آخر..   .
نشد؟

پس چه کسی دست هایش  را در سردترین 
قسمت  آتش خاک کرده است؟

خاکم  به دهن  مگر تو؟... صبر کن!
زلف که را گشوده ای؟

به گریه گفت:
دست ها همیشه بر سینه بودند

و سرد ترین قسمت  آتش
یک وجب از سر و یک وجب از ته

پا  را میزد. .
.

*بیت لری از ترانه گل آتش ایرج رحمان پور

رضا خان بهادر

مهران شفیعي
محمدحسین مدل
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ازسفریکازلمیآیم
جمشید قنبری                                          

به: يداهلل رويايی

)۱(
دری به دعوا

 می رود به هوا

و در آن سوی كفر عصب
زنبقی به دهليز خواب

پيمانه می گيرد از هر چيز
به كام هيچ

موريانه ای كه از سيب ِافتاده ی هوا
م يرود باال

در پيله های تحرك
هر چيز به قاعده ی لمس
لميده بر شاخه ی عصب

 جيغ، بنفش است
 نوای حنجره  بی رويا .

)۲(

ساز چپی
موسيقی هزاره ی سنگ، شيون شتاب غريزه، لهجه ی بدوی كرنا

. . . و كتيبه ای از قامت مرمر، مزين به لعنتی آشكار،
 لعنتی به متن سال های تماشا

*
 

برگرد! بگرد ای مسافر آمده از سفر سنگ!
 آنجا كه خنياگری به خواب رفته در ململ آوازها .
 باز گرد. آنجا، نه شعاع ِ نور و نه ناقوس ِ ثانيه ها .

*

اينك ! گنجينه ای پنهان، به پژمرده گی يك گل نيلوفر .
پنهانش كنيذ اين سؤال دشخوار را در دهان راز .

به خوابی خواهيم خواهيم رفت بی فردا و بی رويا .

)۳(

در شامگاهی تيره
چه خاطره هايی در حافظه راه می  روند

در اين مهمان خانه ی ارزان
و مالفه هايی كه بوی تن زنان بسيار را می  پراكند

و ديوارهايی با خطوط در هم _
 نشانی ها و شماره تلفن ها .

 در اين مهمان خانه های ارزان
عقربه ی ساعت ها به گل می  نشيند و

روياها پر می كشند
 و بوی الكل، ترياك و قحبه ها

 كه چاشنی اعاليند
 آه، دنيای كژ و مژ

اطاق های محقر عيش های بی حد، مالفه های لك!
 جانوران روياهای تباه!

 جادوي عيش و شب بيداري
 سفر لب ها بر اندام صنم های چندشاهی

پس د نيا و رويای ما همين بود؟
پر از بازيگران مضحك بی ذوق

كه افسانه ی زندگی را از روياهای مطال تهی می كنند؟
نكبت ها! چه عيشی می كنند بی آن كه به خيال عزيزی دل بسته 

باشند
 وای از آن وقت كه بخواهيم به راه افتيم زير يك چتر

 با اين آيين ها و بيرق گوشت
 اما من، تا هر كجا كه دست دهد به يادمان خاطره های خود

 خواهم رفت
خواهم شد دور از اين آتش پر دود .

 اين عصر نيم سوز هيمه های جسمانی .
 خواهم رفت تا به زمانی بس دور .

 تا فلكه ی دوشيزگان تثليث
 و فواره ی رؤيا از پستان های كال .

 كی صال در خواهی داد ای نقاره ی نو نوااز ما؟
و از دنيای ما!

**

 تكه های سپيد يك بيرق
وميدان ها تا چهار گوش
 -از هر جا كه بنگری-

سرخ می زند .

 همه موج ها ريخته برسنگفرش
 ژاله های ماسيده ی مات .

دوار نگاه
 – از هر جا كه بنگری –

كيست كه تاب ايستادن دارد به تماشا!

ای عصر!
اينگونه رخنه می كنی در صدای من

با ژاله های ماسيده ی مات به ميدان ها.

ای  دوره  هــر  ادبيــاِت  اگــر 
 " اش  منتقديــن  توســط  نتوانــد 
ــد_  ــرگ منتق ــی )م ــتره همگان گس
بيابــد  دوالنــد(  مــك  رونــان 
ــرح  ــه از ط ــن مرحل ــد در اولي باي
بــا  مقابلــه  بــرای  پيشــنهادی، 
ــش  ــطوره هاي ــه اس ــل ب ــن معض اي
ــدرت  ــط ق ــه توس ــرد ك ــك ك ش
ــن ، ــن مولفي ــوژی  در ذه  و ايديول
 متــن هــا و منتقدينــش جــا ســازی 

شــده اســت.
چون:""چنــد  هایــی  اســطوره 
مرجعی،تکثــر  چنــد  صدایــی، 
ــان،و... ــت زب گرایی،متامدرن،متفاوط،زبانی

اگــر چــه توانســته انــد بــا هــر دسیســه و 
ترفنــد هایــی در راس رســانه هــای خبرِی 
ــند  ــان  باش ــات م ــر ادبی ــه اخی ــد ده چن
ــه  ــن س ــای ای ــن ه ــِی مت ــا بررس ــا ب ام
ــز اســت  دهــه چیــزی کــه تعجــب برانگی
ایــن اســت کــه تمامــِی ایــن متــن هــا بــا 
ــی ،  ــه ای ، حزب ــدی هــای حلق دســته بن
ــطوره  ــن اس ــک از ای ــی و ایدیولوژی جناح
نقــد هــای  ، در  هــا و خدایــگان هــا 
ــی  ــر از افق ــد و اگ ــرده ان ــره ب ــان به ش
ــزرگ  ــی ب ــه "متن ــی ب ــا نگاه ــر و ب دور ت
ــن  ــه ای ــم ک ــی بینی ــم م ــگاه کنی ــر "ن ت
اســطوره هــا و خدایــگان متــن هــا ، تحــت 
ــی از  ــایه های ــازی س ــا س ــرل و تقاض کنت
ــل   ــر تحمی ــعی ب ــه س ــد ک ــوزی ان ایدیول
ــن و  ــا ،مولفی ــن ه ــن مت ــا در ذه ــن ه ای
ــا  ــه ب ــه طوریک ــد ؛ب ــته ان ــن داش منتقدی

ــفافیت  ــفاف"مانع از ش ــی ش ــاد" ترس ایج
ــوه دادن  ــی جل ــرای طبیع ــا ب ــازی ه س
ایــن اســطوره هــا بــوده انــد و بــی شــک 
ایــن  دریافــت هــا و کشــفیاِت شــعر ســه 
ــی  ــع پاســخگوی تمام ــر در واق ــه اخی ده
ــا  ــوده ؛ ت ــوژی ب ــدرت و ایدیول ــات ق منوی
مناســبات اجتماعــی اش را بــه ســمت 
ــا و تحلیــل گفتمــان  نشــانه شناســی معن

ــد. ــوق نده ــادی س انتق
ــه  ــا ب ــن م ــه منتقدی ــر اینک ــم ت ــا مه ام
قــول برانــدن بیهان)نمایــش نامــه نویــس 
ــرا  ــگان حرمس ــون خواج ــدی( همچ ایرلن
ــی  ــام کار را م ــه انج ــه طریق ــتند ک هس
داننــد امــا در نحــوه انجــام کار عقیــم 

ــتند. هس
آســیب  برانگیزتریــن  بحــث  از  یکــی 
شناســی هــا در شــعر ســه دهــه ،عنــوان 
ایــن اســطوره هــا در تمامــی  بنــدی 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــای منتقدی ــد ه نق
خــود عامــل ســردرگمی مولفینــی اســت 
مثــل همــه جوامــع  نوعــی  بــه  کــه 
ــا  ــا ی ــن "ندیمه"ه ــر ای ــت تاثی ــر تح دیگ
انــد. بــوده  خــاق  "ســربازان"هنرهای 

شــاید  بایــد در نامــه هایــم بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کنــم کــه  هرگــز نپرســیم :ادبیــات  
ــه  ــه چ ــیم ک ــه بپرس ــه دارد بلک ــان چ م

چیــز هایــی نــدارد؟
دارد؟  چــه  "ادبیــات  عبــارت  ایــن 
ــی اســت  ــدرت های ــِت ذهنــی ق "خصوصی

ــای  ــه ه ــش دادن  برنام ــرای پوش ــه ب ک
دســتگاههاِی  هــاِی  رســانه  در  خــود 

ــد و  ــه تولی ــت ب ــط ،دس ــی و ذیرب عقیدت
توزیــع و مصــرف چنیــن متــن هایــی مــی 

ــد . زنن
 ایــن چهــره از قــدرت در ادبیاتــی کــه بــر 
اســاس اســطوره هــای پیشــنهادی قــدرت 
حرکــت مــی کنــد در  هنــگام معرفــی اش 
بــه راحتــی بازشناســی مــی گــردد و بایــد  
نســبت بــه چنیــن اســطوره هایــی مخــدر 

و فریبنــده شــک کــرد.
تمامــی ایــن اســطوره هــا توســط تمامــی 
بنــا  را  هایــی  ادبــی، شــهر  جریانــات 
کــرده انــد کــه نــه تاریخــی را مــی تــوان 
برایشــان متصــور شــد و نــه سرگذشــتی را 

ــش نوشــت. ــوان برای ــی ت م
ایــن شــهر هــا طــوری در متــن هــای ایــن 
ــچ  ــا هی ــه ی ــد ک ــده ان ــا ش ــه بن ــه ده س
انســانی در آن زیســت نمــی کنــد یــا ایــن 
کــه اگــر انســانی در ایــن شــهر هــا وجــود 
دارد ،بــا متــن هــای مــان کامــا بیگانــه و 

تهــی اســت .
در واقــع ادبیــات ایــن ســه دهــه بــه 
مناســبات  بــه  توجــه  عــدم  خاطــر 
اجتماعــی و خالــی شــدنش از کنــش 
اجتماعــی زبــان، دچــار " خــا و گــم 
ــا  ــات ب ــن ادبی شــدگی"گردیده اســت و ای
ــده   ــد ش ــش ناپدی ــهر های ــخصات ش مش
ــی و  ــن عین ــای نمادی ــچ جعرافی و در هی
ــوان  ــی ت ــی نم ــق ذهن ــاختار اف ــی س حت

مســیرش را شناســایی کــرد.
بایــد اذعــان داشــت کــه بــه خاطــر غفلــت 
ــه  ــت و محافط ــرس و وحش ــی ت و از طرف

کاری مولفیــن و منتقدیــن ، بــه جــد بایــد 
ــدارد  و  ــن ادبیــات وجــود ن گفــت کــه ای
ــدرت و  ــه ق ــزی اســت ک ــن همــان چی ای

ایدیولــوژی ان را هدایــت کــرده اســت.
مشــعول شــدن بــه زیبایــی هــای  فرضــی 
و ناپدیــد شــده ایــن ادبیــات ،فرصــت 
خوبــی بــرای همــه مــا ایجــاد کــرده  کــه 
بــدون هیــچ دغدعــه اجتماعــی فرهنگــی 
ــی  ــده و خال ــم ش ــهر گ ــن ش ــِن ای در مت
الســکنه در میــان اســطوره هــای ترجمــه  
تعابیــری  ،بــه  قــدرت  حمایتــی  و  ای 
فریبنــده و ذهنــی همچــون  چنــد معنایی 
و چنــد مرکــزی و... دل خــوش بداریــم و 
ــا تکیــه بــه ایــن اســطوره هــا بهانــه ای  ب
بــرای عــدم ورود بــه مناســبات اجتماســی 
زبــان داشــته باشــیم تــا مبــادا متهــم بــه 
ــم  ــی گردی ــک معنای ــد و ت ــی متعه ادبیات
ــادی و  ــان انتق ــل گفتم ــه تحلی در حالیک
زبــان شناســی انتقــادی و نشــانه شناســی 
معنــا خیلــی پیچیــده تــر از ایــن هســتند 
ــی و شــفافیت   ــک معنای ــه ت کــه متهــم ب

باشــند
پس بايد پرسيد:

ــن  ــدارد؟ و اي ــه ن ــان چ ــات م ادبي
آغــاز رســتگاری ادبيــات مــان پــس 
ــت ــتايی و انزواس ــه ايس ــه ده از س

پس بپرسيم:
ــدارد  ــه ن ــان چ ــات م ــتی ادبي راس
تــا بــا ادبيــات متــن نگارانــه قــدرت  

ــم  ــه بگيري فاصل

طرح ژنوم شعر )هفتاد_نود(

بپرسیم:

ادبیاتمان چه ندارد؟
مراد قلی پور

شاعر: ريچارد ويلبور   
  مترجم: فائزه پورپیغمبر

ريچــارد ويلبــور در يكــم مــارس ســال ۱۹۲۱ در 
نيويــورك متولــد شــد. او پيــش از خدمــت در ارتــش 
ــی، در  ــگ دوم جهان ــان جن ــده در زم ــاالت متح اي
كالــج امرســت تحصيــل می كــرد و بعدهــا وارد 
ــعری  ــاب ش ــتين كت ــد. نخس ــاروارد ش ــگاه ه دانش
ــوان  ــا عن ــال ۱۹۴۷ و ب ــد در س ــر ش ــه از او منتش ك
بــود.  ديگــر  و چكامه هــای  زيبــا  دگرگونی هــای 
يكــی از دهه هــا مجموعــه شــعری او بــا عنــوان 
كارهــای ايــن دنيــا بــرای او جايــزه پوليتــزر و 
همچنيــن جايــزه كتــاب ملــی را در ســال ۱۹۵۶ 
ــنامه های  ــه نمايش ــور ترجم ــان آورد. ويلب ــه ارمغ ب
ــی در  ــان انگليس ــه زب ــه ب ــان فرانس ــياری را از زب بس
ــی خــود دارد كــه اغلــب نمايشــنامه های  ــه ادب كارنام
ــرن هفدهــم هســتند.  ــات ق ــه ادبي ــق ب فاخــر و متعل
ــا آخماتــوا،  او همچنيــن اشــعار شــاعرانی همچــون آن
شــارل بودلــر، و والــری را بــا ترجمه هــای خــود بــرای 
ــرد. او  ــی ك ــی زبانان معرف ــه انگليس ــار ب ــتين ب نخس
ــه  ــته و ب ــودكان نوش ــرای ك ــددی ب ــای متع كتاب ه
ــاری همچــون اشــعار شكســپير )۱۹۶۶( و  ويرايــش آث
ــت.  ــه اس ــو )۱۹۵۹( پرداخت ــعار پ ــل اش ــوان كام دي
ــور  ــارد ويلب ــه ريچ ــت ك ــوان گف ــرات می ت ــه ج ب
دســتكم در ميــان مخاطبــان فارســی زباِن شــعر 
ــا  ــه ای بس ــت ك ــاعری اس ــن ش ــان، مهجورتري جه
ــه  ــی را در كارنام ــم ادب ــز مه ــمار جواي ــن ش باالتري
افتخارآميــز ادبــی خــود دارد، جوايــزی همچــون 
جايــزه واالس اســتيونس، جايــزه آيكــن تيلــور بــرای 
ــت،  ــرت فراس ــان راب ــی، نش ــدرن آمريكاي ــعر م ش
ــر و  ــتان هن ــوی فرهنگس ــعر از س ــالی ش ــان ط نش
ادب آمريــكا، دو جايــزه بولينگتــون، جايــزه تــی. اس. 
ــاد  ــزه بني ــرو، جاي ــت مون ــعر هري ــزه ش ــوت، جاي الي
ــرای  ــی ب ــای مل ــگاه هنره ــاِر باش ــان افتخ ــورد، نش ف
ــار  ــك ب ــور ي ــر. ويلب ــدد ديگ ــز متع ــات، و جواي ادبي
ــه عنــوان  ــه دريافــت عنــوان شــواليه و همچنيــن ب ب
ــود. او  ــه ب ــاالت متحــده دســت يافت ملك الشــعرای اي
رياســت فرهنگســتان شــاعران آمريكايــی را از ســال 
ــور  ــارد ويلب ــت. ريچ ــده داش ــر عه ــا ۱۹۹۵ ب ۱۹۶۱ ت
ــت  ــال ۲۰۱۷ در بلمون ــر س ــم اكتب ــد در پانزده فقي

ــد.  ــپرده ش ــاك س ــه خ ــت ب ماساچوس

»دو نجوا در چمنزار« 
از زبان يك استبرق: 

بی نام همچون فرشتگاِن كوته بال 
بر فراز عرش كبريا 

فواره می زنند از پوستة شكافته ام 
سپيددانه ها. 

چه هنگام قدرتی داشته  ام 
چنين كه اكنون به بار نشسته ام من؟ 

باِد سهم آگين، در هم شكن مرا: 
َسِر آن دارم كه صحرايی كه به تصرف در آورم. 

 
از زبان يک سنگ: 

به پيِش پاافتادگِی سرگيِن يك گاو 
در زير عرش كبريا 

گوش تا گوش لميده ام در چمنی 
بر حسب اتفاق. 

چرا بايد راه بيافتم؟ 
كه بايستة اشتياقی پست است. 

گر چنين اشتياقی داشتم 
فرو ريخته بودند 
پايه های آسمان.

»روزگاران« 
خاوِر دوری در كار نبود برای اسكندِر مقدونی؛ 

او می پنداشــت كــه آســيا در هندوســتان تمــام 
؛  د می شــو

دست كم از اين سيری ناپذيری ايمن ماند 
چيِن قديِم خودمختار. 

نيوتون كه عالِم به علِم مكان بود 
فروتنی بيشتری داشت؛ 

بازی در ژرفنای اين كرانه را 
با گوش ماهی ها و سنگ ريزه هايی می خواست 

كه دستی در آفرينش شان نداشت. 
او كه در اين ميانه، طمأنينة بيشتری داشت 

انيشتيِن سوئيسی بود و 
نظرية نسبيِت عام؛ 

كه خداناباوری كافی نيست، 
خدا نيز تاسی نريخته است 

بر روی عالَِم كائنات.

»ترك صحنه«
تابستان به آرامی

در می گذرد.
در كناره های صحرا
گل مرواريدی ست

كه تنها زندگی می كند.

واپسين شال سوزان نيز
بر روی سنگ سياه صحرايی

می لمد.

هر فريادی
كوتاه و كم جان است؛

پس مانده های تابستان را
صحرا با خود می روبد.

در علفزار بی آب
زنجره ای همچو يك نعش نيمه جان

می خزد.
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داستان

» دو قسم «
نویسنده: سولماز ترابی

ــورم  ــرد. منظ ــی نمی م ــم کاش کس ــادرم گفت ــه م ب
ــا  ــردی. ام ــز نمی م ــو هرگ ــه کاش ت ــود ک ــن ب ای
ــرش  ــه فک ــاال ب ــرا ح ــم چ ــردی. نمی دان ــم و م نگفت
ــم  ــط را ه ــد خ ــن چن ــر ای ــون اگ ــاید چ ــادم. ش افت
ــتر  ــاید بیش ــم. ش ــروم و بخواب ــم ب ــم می توان بنویس
از ۲۰ ســاعت اســت کــه بیــدارم. از آشــپزخانه ســر و 

ــد. ــان می آم ــدای فنج ص
در دلم  گفتم: ”کاش ارغوان چای بیاورد...“

ــگار  ــاز نشــد. ان ــه در اتــاق خــورد، امــا ب ــه ای ب ضرب
ــد.  ــاز کن ــد در را ب ــعی کن ــد و س ــر باش ــتش پ دس
همیشــه همینطــور بــود و حــدس زدنــش کار ســختی 
نبــود. بلنــد شــدم و در را بــاز کــردم. اخم هایــش در 
ــه  ــگار همیش ــد. ان ــت نمی خندی ــود. هیچ وق ــم ب ه
ــن  ــه مطمئ ــی ک ــت. درحال ــوا داش ــر دع ــن س ــا م ب
ــه وار دوســتم دارد. میــان ســینی، چــاِی  ــودم دیوان ب

ــود و کیــک خانگــی. ــازه دم ب ت
گفتم: ”ممنونم.“

گفت: ”برای خودم هم آوردم.“
گفتم: ”تو چرا بیداری؟“

ــت.  ــاه اس ــرد. پابه م ــر می ک ــه فک ــه چ ــم ب نمی دان
ــه مــرگ فکــر می کــرد و  شــاید او هــم مثــل مــن ب

نمی گفــت.
گفتم: ”چند روز مانده؟“

ــاند و  ــرس پوش ــبیه ت ــی ش ــش را حس ــای صورت پهن
ــد. ــاز ش ــش ب اخم های

زیر لب گفت: ”۱۵ روز.“
دلــم پــاره شــد! اگــر واقعــًا بمیــرد چــه؟ وای. حتــی 
تصــورش را هــم نمی توانســتم بکنــم. رعشــه ای 
ــرای  ــم ب ــگار دل ــودآگاه ان ــاد و ناخ ــم افت ــه تن ب
قرقرهایــش تنــگ شــد. انــگار کــه مــرده بــود و مــن 
دلتنــگ اش شــده بــودم. یــک قطــره اشــک از گوشــه 
چشــم چــپ ام چکیــد. راســتی نمی دانــم چــرا 
ــرد.  ــه می ک ــه گری ــود ک ــم ام ب ــک چش ــه ی همیش
ــه  ــاده. چ ــری م ــود و دیگ ــر ب ــان ن ــاید یکی ش ش
ــای  ــینی چ ــه ام. س ــم ریخت ــه ه ــاک ب ــم. پ می گوی
ــه  ــود و ب ــاکت ب ــان س ــتم. همچن ــز گذاش را روی می

ــرد. ــگاه می ک ــکمش ن ش
گفت: ”سخت است در غربت زایمان کردن.“

گفتــم: ”چــرا آمــدی؟ مــن کــه گفتــم بمــان. بمــان 
ــردم...“ ــد، برمی گ ــام ش ــه تم ــن کارم ک م

ــه؟  ــه چ ــم ک ــت: ”بمان ــم رف ــاز در ه ــش ب اخم های
کــه جایــم خالــی بمانــد؟ کــه بهانــه ای باشــد بــرای 

ــر؟“ ــک زن دیگ ــدن ی آم
کاش  کنــم.  چــه  می خواســتم  دیگــر  زِن  مــن 
ــم  ــبیه او اخ ــد ش ــی نمی توان ــچ زن ــت هی می دانس
ــیند. ــن بنش ــب م ــان قل ــد می ــس نمی توان ــد. پ کن
ــا  ــس ات را ره ــده. همه ک ــر نش ــوان! دی ــم: ”ارغ گفت
ــا  ــذار ت ــل بگ ــن. حداق ــال م ــدی دنب ــردی و آم ک
ــن از  ــادرت. م ــدر و م ــش پ ــم پی ــان ات برگردی زایم
نمی دانــم.“ چیــزی  بچه نگه داشــتن  و  پرســتاری 
ــی  ــت: ”وقت ــید و گف ــکمش کش ــتش را روی ش دس
ــدم  ــن آم ــرد و م ــی روی برنگ ــر م ــد اگ ــدم گفتن آم

ــردم.“ ــه برنگ ک
سر چرخاند و عصبانی تر نگاهم کرد.

گفــت: ”راســتی چنــد بــار بگویــم بــا حولــه بنفــش 
ــرای میهمــان اســت.“ صورتــت را خشــک نکــن؟ آن ب

آخر کدام مهمان. پوزخندی زدم.
با صدای زنانه اش گفت: ”مسخره ام می کنی؟“

گفتم: ”به جان مادرم نه.“
ــن  ــش زیباتری ــد از مرگ ــم بع ــوز ه ــادرم هن ــان م ج

ــود. قســمم ب
ــدا  ــتان اش ج ــا انگش ــک را ب ــه ای از کی ــوان تک ارغ
ــتند  ــی داش ــه طعم ــت. چ ــان ام گذاش ــرد و در ده ک
ــرم  ــواب از س ــرش. خ ــف و پرمه ــتان ظری آن انگش
ــارم  ــح کن ــا صب ــت ت ــم می خواس ــود و دل ــده ب پری
ــم و  ــجو بودی ــه دانش ــال ها ک ــل آن س ــیند و مث بنش
مــن همیشــه از کالس مــی زدم و بــه انتظــارش میــان 
ــد  ــارش یــک کاج بلن ــه کن محوطــه روی نیمکتــی ک
ــب دو  ــد و اغل ــوان بیای ــا ارغ ــتم ت ــود می نشس ب
ــش  ــه ببینم ــا ده دقیق ــیدم ت ــار می کش ــاعت انتظ س
ــی،  ــرا کالس نرفت ــت چ ــد می گف ــه می آم و همیش

ــم... ــر از کالس در میای ــتی دی ــر نمی دانس مگ
ــت  ــم دوس ــارش را ه ــا انتظ ــتم. ام ــن می دانس و م
ــر نداشــت.  داشــتم. آن وقت هــا هــم اخم هایــش نظی
ــه  ــید هم ــگاه می ترس ــای دانش ــی از گربه ه ــا وقت ام
ــه از  ــاال ک ــل ح ــد. مث ــام می ش ــا تم ــم اش یک ج اخ

درد زایمــان ترســیده بــود. شــاید هــم از مــرگ.
ــوق  ــا ش ــودش را ب ــی آورد و خ ــه روی اش نم ــا ب ام
ــن  ــم. و م ــن نفهم ــا م ــرد ت ــرگرم  ک ــه، س ــد بچ تول

. می فهــم
کاش باردار نمی شد. لعنت به من.

ــم کــن.  ــم: ”ارغــوان دعوای دســتش را گرفتــم و گفت
ــش ات  ــای بنف ــرای جیغ ه ــم ب ــش. دل ــرم داد بک س
ــش  ــغ بنف ــو. جی ــه نش ــت: ”دیوان ــده. گف ــگ ش تن
کــه الکــی نیســت. بایــد حــس اش بیایــد. دســتم را 

ــی!“ ــت: ”امیرعل ــت و گف گرف
گفتم: ”جانم!“

گفت: ”اگر بمیرم زن می گیری؟“
خنــده زیرکانــه ای کــردم. گفتــم: ”بلــه پــس چــی. آن 

هــم ۱۰ تــا.“
آن  از  و  لب هایــش  روی  زد  دســتش  پشــت  بــا 
ــودم  ــردی خ ــط ک ــت: ”غل ــش زد و گف جیغ هــای بنف

“ . می کشــمت
و مــن قســم خــوردم بــه لبخنــد مــادرم کــه هرگــز 
زنــی جــز ارغــوان را در آغــوش نگیــرم. ارغــوان مــن 
ــدن  ــران فراموش ش ــط نگ ــود فق ــرگ نب ــران م نگ
بــود. وقتــی دلــش قــرص شــد، رفــت و دیگــر نیامــد. 
مــن مانــدم و یــاد دو قســم. قســم بــه لبخنــد مــادرم 

و اخــم ارغــوان.

رهــا

ــه  ــرد ک ــی ک ــر م ــت فک ــود و داش ــته ب ــه نشس پروان
چقــدر دوســت داشــت اســم بچــه اش را بگــذارد رهــا. 
ولــی تــوی دلــش مــی گفــت: »مــن لیاقــت مــادری را 

نــدارم. مــن، مــن رهایــش کــردم«.
بعــد مــی گفــت: »چــکار مــی کــردم؟. مــی مانــد کــه 
چــه بشــود؟. نمــی توانســتم بنشــینم و تصــور کنــم 
کــه وقتــی بــزرگ مــی شــود، انگشــت نمــای دیگــران 
شــود. دلــم نمــی خواســت کنــج خانــه بمانــد. دوســت 

داشــتم بــزرگ بشــود، بــزرگ وقــوی
آنــی ســرش را از میــان دســتهایش رهــا مــی کــرد و 
بــه چهــره ی تــک تــک مهمانهایــش نــگاه مــی کــرد. 
بعــد گریــه اش مــی گرفــت و بــا خــودش مــی گفــت: 
ــو  ــش ت ــد حرف ــه نبای ــی کردم«.ن ــش م ــد رهای بای
دهــن هــا میافتــاد ، نبایــد بــه چشــم ترحــم نگاهــش 

مــی کردنــد
دوبــاره بــه چهــره ی مهمانهــا نگاهــی انداخــت. حــس 
کــرد همــه ی آنهــا بــا نــگاه شــان مــی گوینــد: »هــان 
پروانــه، عرضــه نداشــتی یــک بچــه ی نیــم وجبــی را 

نگــه داری؟«.
داد کشید: »نه، نداشتم«.

ــرف او و  ــد ط ــب ش ــا جل ــگاه ه ــه ی ن ــی هم در آن
ــدا داد  ــک ص ــه ی ــان ب ــه ش ــرد هم ــال ک ــه خی پروان
ــی  ــش نم ــع پی ــن وض ــه ای ــتی ک ــد: »داش ــی زنن م

ــد«. آم
ــان را  ــان هاش ــان، ده ــچ کن ــچ پ ــس پ ــی مجل اهال
نزدیــک گــوش یکدیگــر مــی کردنــد. صــدای پیــرزن 
ــه ای  ــی، گرب ــگار موش ــا، ان ــی اعتن ــه ب ــنید ک را ش
مــرده باشــد، مــی گفــت: »بیخــودی گنــده اش 
کــردن. مــرده کــه مــرده. مگــر آســمان زمیــن مــی 

ــد«. آی
پیرزن پروانه را نگاه کرد.

- پروانــه جــان خــودت را آزار نــده. بچــه ی اول ســهم 
ــت. خاک اس

ــه تــوی دلــش مــی گفــت: »چــه ســهمی، چــه  پروان
کشــکی....«.

زنــی چــاق کــه روبــروی پیــرزن نشســته بــود 
چــادرش را از روی ســرش ســراند روی شــانه هایــش 

ــرزن. ــه پی ــرد ب و رو ک
- حــاج خانــم یــک چیــزی مــی گویــی هــا، آن قدیــم 
ــود  ــات نب ــه امکان ــن هم ــتان و ای ــه بیمارس ــم ک ندی
بیخــودی بچــه تلــف مــی شــد، اینطــور مــی گفتنــد 

کــه دل زن شــاد بشــود. 
خم شد دم گوش پروانه.

ــد  ــی کنن ــر م ــا فک ــوزه ه ــن عج ــا، ای ــید ه - ببخش
ــتند. ــزدان هس ــه چی هم

بعــد خــم شــد دم گــوش زنــی دیگــر و گفــت: »مــی 
گوینــد یــک دســت نداشــته و بــاال تنــه اش عجیــب و 

غریــب بــوده اســت. تــازه اینکــه....«.
زن با صدای بلند گفت: »راست می گویی؟«.

ــی  ــت ق ــی شــد. حال ــه داشــت طــاق م ــت پروان طاق
داشــت و تــوی آن ســر در گمــی نمــی دانســت چــکار 
کنــد کــه بلنــد شــد و بــه طــرف دستشــویی رفــت. 

زن چــاق چــادرش را کشــید روی ســرش. کمــی جــا 
ــرت  ــش را پ ــد حرفهای ــگار بخواه ــد و ان ــا ش ــه ج ب
ــن  ــت: »ای ــد گف ــد بلن ــویی، بلن ــمت دستش ــد س کن
نوشــین خانــم، همســایه ی روبرویــی پرســتار همــان 
ــت.  ــده اس ــا زایی ــه آنج ــه پروان ــت ک ــتان اس بیمارس
خــودم از او شــنیدم، بــا اینکــه بچــه بــاال تنــه اش از 
پاهایــش بلندتــر بــود، ســر حــال و قبــراق بنظــر مــی 

ــار مــی کــرد«. ــل بچــه هــای ســالم رفت ــد، مث آم
پیرزن صورت متعجبش را نزدیک زن چاق کرد.

- دختــرم، ببیــن، مگــر نمــی گوینــد کــه ایــن بچــه 
هــا جــان ســختند.

زن چاق گفت: »آره، من هم شنیده ام«.
پیرزن کمی صورتش را نزدیکتر کرد.

- پس چرا مرده است؟.
ــدن  ــا آم ــد و ب ــچ کردن ــچ پ ــه پ ــی همــه شــروع ب آن
پروانــه همــه شــان آرام گرفتنــد. پروانــه رفــت و 
یکراســت نشســت در جــای قبلــی اش. ســینه هایــش 
پــر شــیر بــود و نیــاز بــه مکیــده شــدن را حــس مــی 
کــرد. آنــی مــی خواســت بلنــد شــود، بــدود بــه اتــاق 
ــینه  ــود و س ــا ب ــه اش آنج ــاره ی بچ ــه جن ــی ک بغل

ــان او. ــوی ده ــد ت ــش را بچپان های
ولــی تــوی دلــش مــی ترســید و بلنــد نشــده، پاهایش 
ــگار  ــاق ان ــن اتف ــاره نشســت. ای سســت شــدند و دوب
ــال  ــد: »ح ــه بگوی ــه هم ــه ب ــد ک ــری باش ــگ خط زن
ــه  ــه خان ــد ب ــوید. بروی ــد ش ــت، بلن ــد اس ــه ب پروان

ــان«. هات
ــد.  ــه دفنــش نکــرده ان ــوز ک ــت: »هن ــرزن گف اول پی

ــم«. ــا بیخــودی اینجــا نشســته ای م
زن چــاق گفــت: »پروانــه جــان هــم تــازه فــارغ شــده، 

برویــم. بگذاریــم اســتراحت کنــد«.
ــه  یکــی یکــی خداحافظــی کردنــد و رفتنــد. نوبــت ب

پیــرزن کــه مــی رســید مــچ پروانــه را گرفــت.
ــتی  ــادرت. کاری داش ــای م ــم ج ــن ه ــرم، م - دخت
صدایــم کــن. ایــن را گفــت ولــی رفــت و نشســت ســر 

جــای قبلــی اش گویــا منتظــر اتفاقــی باشــد.

پروانه سرش را به نشانه ی بله، پایین انداخت.
زن هــا کــه رفتنــد، انــگار تــازه از خوابــی کابــوس وار 
ــردن.  ــه ک ــه گری ــرد ب ــروع ک ــد، ش ــده باش ــدار ش بی
بــرای لحظــه ای گریــه اش قطــع مــی شــد و دوبــاره از 
ســر شــروع مــی شــد. نمــی دانســت چــه بایــد بکنــد. 
ســر در گــم، چشــمش را کــه مــی بســت، بچــه اش را 
مــی دیــد. بــی دســت و پــا، ســینه خیــز بــه ســمتش 
ــمان او.  ــه چش ــی دوزد ب ــمانش را م ــد. چش ــی آی م
نمــی توانــد جیــغ بکشــد. مــی خواهــد او را بغــل کنــد 
ــکان  ــد از جایــش ت ــی نمــی توان و شــیرش بدهــد ول
بخــورد. رفــت دســت و رویــش را شســت. بــا خــودش 

گفــت: »کاش مــادر زودتــر برســد«.
ــد،  ــار کــه معاینــه اش کردن ــرای آخریــن ب دکترهــا ب
بــه اتفــاق گفتنــد: »ایــن زن از هــر زن ســالمی، ســالم 
تــر اســت. هــر کاری کــرده اســت از روی عقــل بــوده 

اســت«.
بغضــش را قــورت مــی داد و گریــه مــی کــرد. حتــی 
بــه یــاد آوردن خــود کلمــه ی اعــدام تــرس آور بــود 
برایــش. هــزار بــار تصــور کــرده بــود کــه چطــور بعــد 
ــار تمــام  اذان صبــح چهارپایــه را خواهنــد زد و هــر ب
تنــش لرزیــده بــود. ولــی تــه دلــش بــه چیــزی دیگــر 
فکــر مــی کــرد. حســرت تمــام مادرانــی را مــی خــورد 
کــه بچــه شــان ســالم بــه دنیــا آمــده انــد. گریــه مــی 
کــرد و زیــر لــب مــی گفــت: »چــه مــی شــد مــن هــم 

یکــی از آنهــا بــودم؟«.
یاد حرف مسئول زندان افتاد.

- وصیتی، چیزی داری، بنویس.
ــش  ــط رهای ــرده ام. فق ــن اشــتباه نک ــود: »م ــه ب گفت

ــردم«. ک
بعــد یــاد تمــام جلســات تکــراری محاکمــه اش افتــاد 
کــه در طــول همــه ی آنهــا مــی دانســت کــه محکــوم 
ــاز  ــر ب ــد اگ ــت بدان ــی خواس ــش م ــد. دل ــد ش خواه
ــاز همــان شــکلی مــی شــدند؟.  بچــه دار مــی شــد ب
ــا خــودش مــی گفــت:  ــد؟. ب ــوان فهمی یعنــی مــی ت
ــه  ــه خف ــوی نطف ــان را ت ــه ش ــد هم ــی ش »کاش م

کــرد«.
تــوی دادگاه داد کشــیده بــود: »اصــا چــرا نبایــد ایــن 

کار را کــرد؟«.
تنها صدای مردی را شنیده بود.

- خانم، قتل عمد گناه کبیره ست. 
ــش را  ــام توان ــد تم ــود. بع ــرده ب ــش ب ــه ای مات لحظ

ــود. ــکار بســته ب ب
- آقــای قاضــی، بــزرگ مــی شــد و مــن مــی مــردم، 

چــه کســی تــر و خشــکش مــی کــرد. چــه کســی...
باز صدای مرد را نجوا وار شنیده بود.

- باید از اول فکرش را می کردی؟.
ــد  ــت بفهم ــار آورد، نتوانس ــزش فش ــه مغ ــه ب ــر چ ه
ــه ای  ــت. لحظ ــوده اس ــی ب ــی از اول ک ــور قاض منظ
ــارش  ــش کن ــت رهای ــی خواس ــش م ــام تن ــد تم بع
باشــد، او را در آغــوش بگیــرد، ببوســد و ســینه هــای 
پــر شــیرش را در دهــان او بگــذارد. بلنــد شــد و بــی 

ــرد. ــن ک ــه راه رفت هــدف شــروع ب

ــرد  ــی ک ــادرش و آرزو م ــروی م ــود روب ــته ب   نشس
ــه ماقاتــش.  ــرای یکبــار هــم شــده جلیــل بیایــد ب ب
ــود و  ــه ب ــی از بیــن رفت ــه کل درد کمــر و شــکمش ب
ــرد.  ــی ک ــنگین حــس نم ــش را س ــینه های ــر س دیگ
ــه ســرخ  ــرد ک ــی ک ــگاه م ــادرش را ن ــای م چشــم ه

ــود. ــرده ب ــف ک ســرخ و پ
مــادرش نــه او را محکــوم و نــه تاییــد مــی کــرد. تنهــا 

مــن و مــن کنــان گفــت: »ناراحــت نبــاش پروانــه«.
ــه. در ایــن چنــد  و دســتش را کشــید روی ســر پروان
بــار کــه مــادرش بــه ماقاتــش آمــده بــود، لحظــه ی 
ــن  ــه دردناکتری ــل ب ــی تبدی ــع خداحافظ ــر و موق آخ
لحظــه اش شــده بــود. دلــش مــی خواســت مــادرش 
ــن  ــگار آخری ــه ان ــگار ن ــه ان ــد ک ــار کن ــوری رفت ط
ــا  ــد ت ــد ش ــد. بلن ــش کردن ــت. صدای ــان اس ماقاتش
بــرود. لحظــه ای ایســتاد. بــه عقــب برگشــت و دویــد 

ــت. ــرد و گریس ــش ک ــادرش. بغل ــمت م س
- جان مادر دوستش داشتم.

- می دانم.
ــه ی  ــن نظری ــرد. آخری ــی ک ــرور م ــز را م ــه چی هم
ــده  ــر زن ــوزاد دخت ــود: »ن ــته ب ــه نوش ــتان ک بیمارس
ــا  ــد دســت راســت و دســت چــپ ت ــد فاق ــع تول موق
آرنــج رشــد کــرده بــود. طــول پاهایــش ســه ســانتی 

ــر«.  مت
تــوی دلــش مــی گفــت: »شــاید جلیــل همــه چیــز را 
مــی دانســت و از کاری کــه کــرده ام راضــی ســت. نــه، 
بــرای او فرقــی نــدارد. اصــا در قیــد بچــه و زندگــی 
نبــود. بــرای چــه اصــرار کــردم کــه بچــه دار شــویم؟. 
اصــا موقعــی کــه گفتنــد بچــه دختــر اســت، اخــم 
ــه  ــادرش گفت ــن را م ــود. ای ــه ب ــم رفت ــش در ه های

بــود«.
ــی  ــر م ــوری بنظ ــک ط ــاد: »ی ــر افت ــاد حــرف دکت ی

ــتباه باشــد«. ــه اش ــد ک ــدا کن ــد. خ رس
عکس سونوگرافی را داده بود به دست پروانه.

ــروی  ــار دیگــر مــی نویســم، ب ــان یکب ــرای اطمین - ب
ــونوگرافی. س

و پروانــه هــاج و واج نســخه را گرفتــه بــود تــا روانــه 
ــونوگرافی  ــی از مســئول س ــود. وقت ــتان ش ی بیمارس
پرســیده بــود: »خطــری بچــه را تهدیــد مــی کنــد؟«.

شنیده بود.
- نــه خانــم، فقــط کمــی بــا وضعیــت هــای عمومــی 
فــرق دارد. البتــه ســونوگرافی مــی توانــد چنــد 
درصــدی اشــتباه کنــد. توکلتــان بــه خــدا باشــد.این 

ــه اســت ــج ماه ــن پن ــک جنی ی
زیر لب زمزمه کرد: »نباید به دنیا می آمد«.

ــور  ــم همینط ــه ه ــل بچ ــع تحوی ــد. موق ــاکت ش س
ســاکت زل زده بــود بــه پرســتار. نمــی خواســت بچــه 
ــا  ــب ت ــه، ش ــد خان ــده بودن ــی آم ــد. وقت ــل کن را بغ
ــدن  ــا ش ــرای ره ــد. ب ــود بخواب ــته ب ــح را نتوانس صب

ــود.  ــار داده ب ــوزاد را فش ــالم ن ــوی س ــش گل رهای
ــی  ــرده ام. م ــتباه نک ــود: »اش ــه ب ــش گفت ــوی دل ت
ــردم«. ــش ک ــد و رهای ــا باش ــمش ره ــتم اس خواس

    

 

رمــان " دانشــکده ی ادبیــات از پشــت ردیــف صنوبرهــا" 
ــور، ســال 95 توســط نشــر  ــی جــوزی پ نوشــته عبدالعل
حکمــت کلمــه چــاپ و روانــه بــازار نشــر گردیــد. در ایــن 
مــدت، دانشــکده ی ادبیــات... از منظرهــای متفاوتــی مورد 
نقــد و بررســی قــرار گرفتــه، امــا بــه یقیــن جنبه هایــی از 
آن یــا هنــوز مســکوت مانــده یــا آنطــور کــه بایــد واکاوی 
ــر بعضــی از  نشــده اســت. پــس در ایــن مختصــر مــن ب
ویژگــی هــای برجســته ی ســبکی و ســاختاری آن تمرکز 
خواهــم کــرد تــا نشــان دهــم چــرا بایــد ایــن اثــر تامــل 
خوانــد.  بهتــر  را  برانگیــز 
  آنهایــی کــه دانشــکده ی ادبیــات... را خوانــده انــد 
مــی داننــد کــه هــر رویــدادی در ایــن رمــان بــر 
ــن روی  ــیال و نامطمئ ــی س ــداری، در فضای ــور ناپای  مح
مــی دهــد و مدام میــان راســت و دروغ، وفــاداری و خیانت 
و خیــال و واقعیــت در نوســان بوده و ســخت سســت بنیاد 
اســت. حتــا شــخصیتهای ایــن رمــان انــگار که همــه یکی 
ــا هــم جــا عــوض کننــد، گاه همدیگــر  ــم ب باشــند و دائ
را بازتولیــد میکننــد، گاه بــه هیاتــی دیگــر در مــی آینــد 
ــتی  ــه ســمت سرنوش ــم ب ــوازات ه ــه م ــر ب و دســت آخ
یگانــه کشــیده میشــوند. بــرای نمونــه، راوی میتوانــد در 
عیــن حــال هــم قاســم کلــک باشــد، هــم ســرهنگی کــه 
در کمیــن قاســم کلــک نشســته اســت! یــا خانــم انجمــن 
شــاید صنوبــر دختــر صیدجــواد، لیلــی زن ســرهنگ یــا 
اصــا همــان زِن تــوی تابلویــی باشــد کــه ســرهنگ، زمان 
ــا خــود  ــده و ب ــازاری از صاصــه خری ــار، در ب جنــگ ظف
آورده اســت... و از ایــن گونــه اســت روایــت هــای تودرتــو 
و مــوازی کــه گاه بــه مــوازات هــم حرکــت میکننــد و گاه 
در هــم ادغــام شــده و کلیتــی بزرگتــر از طــرح رمــان را 

پیــش میبرنــد. 
  بــا ایــن همــه، دانشــکده ی ادبیــات... بــه صــورت 
مرحلهــای شــکل گرفتــه و از صحنــه هــا، فضاهــا و 
موقعیــت هــای آشــنا شــروع مــی شــود. رمــان بــا 
یــک آشــنایی در محیــط دانشــگاه پــا مــی گیــرد. 
خانــم انجمــن همــان دم در دانشــکده راوی را بــاالی 
 پلــه هــای ســاختمان انســانی بــه جــا مــی آورد و:

 "و طوریکــه گویــا تــا آن موقــع بــرای دیــدن او ایــن پــا 
ــا کــرده باشــم، یــک راســت راهــش را کــج کــرد  و آن پ
 طرفــم." ص9 و درســت همیــن جــا، بــاالی همیــن 
آشــنایی شــکل از  ای  ویــژه  نــوع خــود  هــا   پلــه 

ــه در ذات  ــوءتفاهم، ک ــه س ــر پای ــگار ب ــرد، ان ــی گی  م
ــراه  ــی را هم ــا بدگمان ــد و حت ــور تردی ــه ج ــود هم خ
رمــان  ی  نطفــه  جوهــره  همیــن  قضــا  از  و   دارد 
جــوزی پــور را شــکل میدهــد. راوی کــه آدمــی شــکاک، 
بدبیــن و گوشــه گیــر اســت هرچــه میکنــد خانــم انجمن 
را بــه جــا نمــی آورد: "کجــا دیــده بودمــش؟ بــرای بــه جــا 
ــا  ــدم ب ــم از آســمان چن ــه نمیدان ــته ک ــن فرش آوردن ای
پــای خــودش آمــده و آشــنایی میــداد، هــی پــا رو زمیــن 
میکوبیــدم و..." ص10 ولــی همانطــور کــه گفتیــم خانــم 
انجمــن خیلــی راحــت میگویــد: "بــا اینحــال مــن همــون 

دم در شــما رو شــناختم." ص11 
ــر  ــا همدیگ ــه مدته ــر آشــنا ک ــم رســیدن دو نف ــه ه   ب
ــر  ــه در ه ــور روزان ــه ط ــت ب ــن اس ــد ممک ــده ان را ندی
ــد، امــا هنــر نویســنده در بازنمایــی از  جایــی پیــش بیای
ایــن اتفــاق واقعــی و دِم دســتی آشــکار میشــود. بــه قــول 
آلیــس میلــر: "داســتان بنابــه ماهیتــش در چیزهــا دســت 
ــی  ــد، آنچــه نویســنده م ــوه شــان میده ــرد و جل ــی ب م
نویســد، توهــم حقیقــت اســت." پــس جــوزی پــور همین 
اتفــاق ســاده را از زندگــی واقعــی مــی گیرد، در آن دســت 
میبــرد، پــر و بالــش میدهــد، جلــوه اش میدهــد و چنــان 
دگرگونــه اش میکنــد کــه حلــق هــی اصلــی زنجیرهــای 

از اتفاهــای ریــز و درشــتی میشــود کــه در طــول رمــان 
مــدام جهــان داســتان را بــه چالــش مــی کشــند و تــازه، 
ــدارد  ــا برنمی ــد دســت از ســر م ــن تردی ــا آخــر کار، ای ت
کــه راســتی خانــم انجمــن هوشــیار را بــا قاســم کلــک یــا 
کــس دیگــری اشــتباه نگرفتــه؟! اصــا قاســم کلکــی در 
کار هســت؟ شــاید تنهــا بخشــی از هویتــی تجزیــه شــده 

باشــد؟ یــا نکنــد فقــط اســم مســتعار راوی... 
ــا در  ــا و حت ــت چیزه ــد در حقیق ــه تردی ــی ک   در رمان
چیســتی رویدادهــای جهــان پیرامونــی، از درونمایــه های 
محــوری آن بــه حســاب میآیــد، بــه خــودی خــود ابهــام 
و پیچیدگــی بــه عناصــری ذاتــی و ســاختاری بــدل مــی 
شــوند تــا ســاختار و فــرم اثــر بــا درونمایــه و جهانبینــی 

آن هــم خوانــی و هــم پوشــانی پیــدا کنــد. 
ــای ســبکی و تکنیکــی  ــی ه ــم یکــی از ویژگ ــا گفت   ام
ــر  ــه نظ ــه ب ــات... ک ــکده ی ادبی ــنده دانش در کار نویس
ــی هــم شــده باشــد، چــون در رمــان  میرســد در او درون
ــورت  ــه ص ــز ب ــی" نی ــالهای برزخ ــق س ــاش "عش قبلی
سیســتماتیک دیــده مــی شــود، همــان درآمیــزی خیــال 
ــدن،  ــا واقعیــت اســت، درآمیختگــی ای از جنــس لغزی ب
ــا  ــرای ج ــم ب ــع. میدانی ــر واق ــم و ام ــان وه ــدن می لغزی
ــه شــخصیتهای  ــاز ب ــن شــیوه در داســتان، نی ــادن ای افت
ــا  ــه رمانه ــخصیت در اینگون ــکاوی ش ــت و روان درونگراس
از جنبههــای  از قضــا یکــی  بــاال را دارد. )و  دســت 
ــد  ــن بُع ــات... همی ــده در دانشــکده ی ادبی مســکوت مان
ــت  ــر اس ــکی وار اث ــِیِ داستایوفس ــاالی روانشناس و وزن ب
کــه در جــای خــود نیــاز بــه آنالیــز دقیــق دارد.( بیخــود 
نیســت کــه ایــن شــیوه بــه همــراه پــروژه گذشــته ســازی 
ــرای  ــود ب ــی ش ــان راوی م ــا مددرس ــال، باره ــان ح زم
ــای  ــده و زمانه ــار آم ــه درش گرفت ــی ک ــز از موقعیت گری
ــرف اول را  ــب ح ــه دروغ و فری ــد، ک ــش نمیکن ــه درک ک
ــه  ــال را ب ــان ح ــدا زم ــه ابت ــد راوی چگون ــد. ببینی میزن
خاطرهــای در گذشــته ای دور تقلیــل میدهــد و ســپس 

ــی  ــی پیرامون ــل، واقعیت ــدبندهای تخی ــتن س ــا برداش ب
ــگاه اول  ــاید در ن ــه ش ــی ک ــه خیال ــد ب ــل میکن را تبدی
ــی را ــر دل کس ــی دیگ ــد، ول ــی کن ــوی دل آدم را خال  ت

 نمــی شــکند یــا باعــث رنجــی نمــی شــود. پــس 
ــه  ــک نمون ــه ی ــا ب ــا تنه ــن ادع ــان دادن ای ــرای نش ب
ــی  ــاز از موقعیت ــت ب ــه روای ــی ک ــم، جای ــنده میکن بس
ــوروز  ــاران ریــز و دم دمــای ن آشــنا شــروع مــی شــود: "ب
ــی  ــر..." ول ــدن نه ــدم زدن و دی ــرای ق ــداد ب ــان می ج
ــه ی ســرهنگ ــه پنجــره خان  همیــن کــه چشــم راوی ب

 مــی افتــد، ایــن صحنــه مــی شــود خاطرهــای در بچگــی 
ــاره  ــود مــث بچگــی هــام دوب ــده ب هایــش: "چیــزی نمان
ــد...  ــم بده ــه غلغلک ــن شیش ــن آوردن ای ــه پایی وسوس
 هــر شــب خــواب پیــرزن را مــی دیــدم کــه الی پنجــره

 مــی گفــت: »بیــا امانتیــات رو ببــر.« و گلــدان شــمعدانی 
ــی داد..." و  ــانم م ــره نش ــه پنج ــاهتوت را رو لب ــر از ش پ
ــره  ــن خاط ــای همی ــک پ ــه ی ــم ک ــی بینی ــه م در ادام
هــم در وهــم راوی اســت و در فضایــی از خیــال زیســت 
ــر  ــک و صنوب ــم کل ــه قاس ــال ک ــا آن س ــد: "حت میکن
ــر  ــا زی ــن و بروبچــه ه ــم شــدند، م ــر صیدجــواد گ دخت
ســر ایــن زن و شــوهر میدیدیــم؛ تــوی خیالمــان قاســم 
کلــک بــا ســر بریــده و بــدن آشــوالش افتــاده بــود جلــوی 
کاغشــان... یــا صنوبــر را مــی دیدیــم کــه روزهــا ناخــن 
ــی  ــاش را م ــزد و کلفتی ــزرگ را الک می ــم ب ــای خان ه
ــاب آدم  ــا جن ــه ب ــی خان ــاق مخف ــوی ات ــرد و شــبها ت  ک
ــد... مــی گفتنــد ســرآخر، شــبی کــه قــرص  مــی خوابی
مــاه کامــل بــوده، قاســم رفتــه ســر نهــر... عبــاس چاخــان 
ــه اش  ــه ی نن میگفــت، میگفــت سِرشــب داشــته از خان
ــک  ــک را لخــت و ت ــه قاســم کل ــی گشــته ک ــا برم اینه
وتنهــا ســر نهــر مــی بینــد، مــی بینــد طــاق بــاز رو بــه 
قــرص کامــل مــاه افتــاده و گویــا خــودش دیگــر دلــش را 
نداشــته بمانــد و بقیــه ماجــرا را در شــبی کــه قــرص مــاه 
کامــل بــوده ببینــد و فــوری فلنگــش را مــی بنــدد. بــا این 
حســاب مــا دیگــر راحــت باقــی ماجــرا را مــی ســاختیم..." 
ص54 امــا ماجرایــی کــه راوی و دوســتانش در بچگی برای 
قاســم کلــک ســاخته انــد، بعــد از ســالها بــرای خــودش 
ــت  ــی درس ــوازی( یعن ــت م ــد، )سرنوش ــی افت ــاق م اتف
 در شــبی کــه بــرای کشــتن معشــوقه ی خیانــت پیشــه 
مــی رود؛ آن شــب هــم قــرص مــاه کامــل اســت و راوی 
بعــد از آنکــه مثــل قاســم کلــک ســیِر دلــش تــوی نهــر 
آبتنــی میکنــد، کنــار نهــر خوابــش میبــرد و جنــاب آدم 

میآیــد ســروقتش... 
                                                             

پروین داوری 

نقدی بررمان » دانشکده ی ادبیات از پشت ردیف صنوبرها« 

   لغزیدن میان خیال و واقعیت  
   به قلم: شهاب الیاسی 
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وضعیت بارش برف و باران
 در ۲۴ ساعت گذشته استان کرمانشاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای 
اســتان کرمانشــاه مهنــدس فریبــرز کرمــی گفــت: وضعیــت بــارش بــرف 

و بــاران در ۲۴ ســاعت گذشــته بــه شــرح ذیــل اســت.
کلیه محورهای استان در حال حاضر باز می باشد.

در تمام شهرستان ها بارش برف و باران داشته ایم. 
بارش برف

پاوه - روانسر
پاوه - نودشه

بیستون - سنقر
سنقر - قروه 

سنقر - اسد آباد 
روانسر - کامیاران 

ــه هــای  ــاش و مســتقر در راهدارخان ــاده ب مجمــوع نیروهــای راهــدار آم
ــی ۱۲۵ نفــر  ــرف روب ســطح اســتان و درگیــر ب

مجموع ماشین آالت درگیر ۲۵ دستگاه 
مجموع برف روبی ۲۳۴ کیلومتر 

مجموع شن و نمک مصرفی ۱۱۵ تن
مجموعه بارش باران ۹۶ ساعت 
مجموعه بارش برف ۱۸ ساعت 

راهبران کرمانشاه 
راهداری حمل نقل جاده ای 

ستاد برف روبی 
ــتان ــای اس ــت راهه ــن وضعی ــاع از آخری ــرای اط ــز ب ــهروندان عزی  ش
ــور را  ــتان و کش ــای اس ــات راهه ــای ۱۴۱ اطاع ــن گوی ــق تلف  از طری

ــد. ــت نماین دریاف
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه 
ــورت  ــرس ص ــا ت ــد ب ــور نبای ــادی کش ــات اقتص اصالح
گیــرد، گفــت بــرای ایــن منظــور نیازمنــد تقویــت 
ســرمایه هــای اجتماعــی در کشــور هســتیم کــه 

می توانــد بــا همــت مجلــس محقــق شــود.
ــوان  ــاه کی ــاق کرمانش ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
کاشــفی در جلســه شــورای اداری کــه بــا حضــور رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی و وزیــر نیــرو برگــزار شــد  بــا 
ــه در کشــور  ــدد اقتصــادی ک ــه مشــکالت متع اشــاره ب
ــکالت  ــکاری، مش ــاالی بی ــرخ ب ــه ن ــود دارد از جمل وج
ــتگی و  ــای بازنشس ــکالت صندوق ه ــی، مش ــام بانک نظ
ــرای  ــش ب ــر چال ــک اب ــه ی ــروز ب ــکاری ام ــزود: بی ...، اف
ــد  ــل نیازمن ــن معض ــع ای ــده و رف ــل ش ــان تبدی جوان
ــای  ــاز و کاره ــذاری و س ــرمایه گ ــان س ــا توم میلیارده

ــف اســت. مختل
ــادآور  ــران ی ــی ای ــاق بازرگان ــه ات ــت رئیس ــو هیئ  عض
شــد:در حــوزه نظــام بانکــی نیــز بــا معضــالت متعــددی 
مواجهیــم و نظــام بانکــی امــروز بــه ســانتریفیوژی 
ــی  ــار نقدینگ ــال یکب ــار س ــر چه ــه ه ــده ک ــل ش تبدی

ــد. ــی کن ــر م ــور را دو براب ــود در کش موج
ــه  ــروز ب ــی ام ــام بانک ــرایط نظ ــفی ش ــه کاش ــه گفت  ب
ــت بخــش  ــه در خدم ــن نظــام ن ــه ای ــه ای شــده ک گون

ــور . ــاد کش ــت اقتص ــه در خدم ــت و ن ــد اس تولی
بازنشســتگی کــه در  از معضــالت صندوق هــای  وی 
شــرایط اقتصــادی بــدی هســتند هــم یــاد کــرد و گفــت: 
چــرا بایــد مالیاتــی کــه از فعالیــن اقتصــادی گرفتــه مــی 

ــه ایــن صنــدوق هــا تزریــق شــود. شــود ب
ــر  ــه ب ــی کرمانشــاه فشــارهایی ک ــاق بازرگان ــس ات  رئی
ــادی وارد  ــاالن اقتص ــور و فع ــب و کار کش ــای کس فض

ــت مشــکالت دانســت. ــد عل ــز مزی ــود را نی ــی ش م
ــرای همــه مشــکالت راهکارهــای  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــفانه  ــا متاس ــرد: ام ــد ک ــود دارد، تاکی ــی وج کارشناس
ســرمایه های اجتماعــی مــا در کشــور بســیار تنــزل پیــدا 
ــر اصــالح اقتصــادی  ــث شــده ه ــر باع ــن ام ــرده و ای ک
ــرس مواجــه باشــیم. ــا ت ــم ب ــم انجــام دهی ــه بخواهی ک

ــه  ــا هم ــه تقریب ــوخت ک ــت س ــالح قیم ــفی اص کاش
کارشناســان بــا آن موافــق بودنــد را از جملــه ایــن مــوارد 
دانســت کــه نیــاز ان ضــروری بــود امــا بــا واکنش هایــی 

ــردم مواجــه شــد. از ســوی م
 وی معتقــد اســت اگــر قــرار اســت اصالحــات اقتصــادی 
ــای  ــرمایه ه ــد س ــدا بای ــرد ابت ــورت بگی ــور ص در کش
اجتماعــی را تقویــت کنیــم و ایــن امــر بــه همــت 

ــود. ــق ش ــد محق ــس میتوان مجل
ــا بیــان اینکــه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی   وی ب
ــد  ــور بلن ــی را در کش ــان مل ــم گفتم ــد پرچ ــی توان م
کنــد، تاکیــد کــرد: مــردم مــا هــم مــردم خوبــی هســتند 
و اگــر بــا آنهــا صحبــت کنیــم و آنهــا را از مســائل مطلــع 

کنیــم حتمــا خواهنــد پذیرفــت.

ــان  ــا بی ــه ب ــران  در ادام ــاق ای ــات رییســه ات عضــو هی
اینکــه مجلــس طــی ســالهای اخیــر اقداماتــی در 
خصــوص بعضــی از مــوارد انجــام داده کــه از جملــه آن 
مــی تــوان بــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، قانــون 
بانکــداری کشــور، قانــون تجــارت و ... اشــاره کــرد، ادامه 
داد: متاســفانه ایــن مــوارد بــا گذشــت چنــد مــدت  بــه 
ــه راه  ــم ب ــادی چش ــن اقتص ــیده و فعالی ــرانجام نرس س

ــف آن هســتند. ــن تکلی تعیی
 وی در ادامــه اشــاره هــم بــه خواســته های اســتان 
ــون  ــان اینکــه کرمانشــاه اکن ــا بی کرمانشــاه داشــت و ب
در مســیر توســعه قــرار گرفتــه، خاطرنشــان کــرد: حتــی 
ــا را از راه توســعه اســتان  ــز م ــه نی ــد زلزل مســائلی مانن

ــرد. دور نک
 بــه گفتــه کاشــفی اکنــون اســتاندار فعالی در کرمانشــاه 
ــی همــراه و  ــه خوب ــز ب ــم و نماینــدگان مجلــس نی داری
ــا  ــیر تنه ــن مس ــداوم ای ــرای ت ــتند و ب ــای کار هس پ

ــس هســتیم. ــای مجل ــت ه ــد حمای نیازمن
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــاق ای ــه ات ــت رئیس ــو هیئ  عض
کرمانشــاه بــرای ادامــه مســیر توســعه نیازمنــد بودجــه 
بــه عنــوان یــک شــتابدهنده توســعه اســت، تاکیــد کــرد: 
تقاضاهایــی کــه در ایــن زمینــه از ســوی کرمانشــاه بــه 

مجلــس داده مــی شــود بایــد ویــژه تــر دیــده شــود.
ــم  ــق بتوانی ــن طری ــا از ای ــرد ت ــدواری ک ــراز امی  وی اب
مســیر توســعه اســتان کرمانشــاه را بــا ســرعت بیشــتری 
ــه  ــالیان و ب ــول س ــاه در ط ــرا کرمانش ــم زی ــش ببری پی
دالیــل مختلفــی از مســیر توســعه عقــب مانــده اســت.

خبر  
نبایــد کشــور  اقتصــادی   اصالحــات 

 با ترس صورت گیرد

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه:

بازدید مدیرعامل گاز استان کرمانشاه درمعیت 
نماینده مدیر گازرسانی از پروژه های غرب استان

در  اســتان  گاز  مدیرعامــل   شــهبازی 
ــرکت  ــانی ش ــده مدیرگازرس ــت نماین معی
ــروژه  ــد از پ ــن بازدی ــران ضم ــی گاز ای مل
ــرپل  ــتانهای قصرشیرین،س ــای شهرس ه
ــد  ــک در رون ــرب از نزدی ــاب و گیانغ ذه
اجــرای پیشــرفت پــروژه هــا قــرار گرفته 
ــداران  ــا فرمان ــو ب ــدار و گفتگ ــی دی و ط
ــاط  ــی نق ــه وبررس ــداریهای مربوط وبخش
قــوت و ضعــف پــروژه هــا دســتورات الزم 
درراســتای تســریع در انجــام کار را ابــاغ 

ــد نمودن
ــه  ــر س ــال حاض ــت: درح ــایان ذکراس ش
شهرســتان قصرشــیرین ،ســرپل ذهــاب و 
گیانغــرب و ۱۵۵ روســتای شهرســتانهای 
فــوق از گاز طبیعــی اســتفاده مــی نماینــد
درادامــه گــزارش: شــهبازی عنــوان نمــود 
در شهرســتانهای مذکورهــم اکنــون تعداد 
ــط  ــج توس ــب ۱۱ پکی ــتا در قال ۱۵۹ روس
ــکاران مربوطــه در دســت اجــرا و از  پیمان
پیشــرفت قابــل توجهــی برخــوردار مــی 
باشــند ونیــز ۱0 روســتای این شهرســتانها 
ــپاری و  ۱۸   ــان س ــرآورد و پیم ــال ب در ح
روســتای دیگــر نیــز در دســت مطالعــه و 

امــکان ســنجی مــی باشــند

ــه  ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش ــاور مع مش
ــران  ــع خی ــاد مجم ــه ایج ــاره ب ــا اش ــداد ب ام
اشــتغال در اســتان هــا، گفــت: در ایــن مجمــع 
خیــران اشــتغال زکات دانــش و تجربــه خــود را 

ــرار مــی دهنــد. ــان ق ــار محروم در اختی
ــداد،  ــه ام ــری کمیت ــایت خب ــزارش س ــه گ ب
ــتغال  ــاون اش ــاور مع ــاب، مش ــی عبدالوه حاج
و خودکفایــی کمیتــه امــداد در دیــدار بــا 
ــان اینکــه نیمــی از  ــا بی اســتاندار کرمانشــاه ب
مشــکات اساســی کشــور در گذشــته و حــال 
ــم  ــت: ه ــت، گف ــوده اس ــکاری ب ــی از بی ناش
ــن  ــک پایی ــکاری در دو ده ــرخ بی ــون ن اکن

ــت. ــا اس ــک ه ــایر ده ــر از س ــه باالت جامع
حاجــی عبدالوهــاب بــا بیــان اینکــه ۷۶ درصــد 
ــاد  ــن نه ــت ای ــت حمای ــتعدین کار تح از مس
ــان اعضــای هــر  ــد شــغل هســتند و در می فاق
ــکار  ــر بی ــج نف ــا پن ــک ت ــو ی ــوار مددج خان
شناســایی شــده اســت، عنــوان کــرد: کمیتــه 
ــن مشــکل مجمــع  ــع ای ــه منظــور رف ــداد ب ام
خیــران اشــتغال را بــا کمک مســئوالن اســتانی 

ــران نیــک اندیــش ایجــاد مــی کنــد. و خی
ــران  ــع خی ــن مجم ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
حــوزه اشــتغال بــا هــدف کمــک بــه نیازمنــدان 
فاقــد کار شناســایی مــی شــوند، تصریــح کــرد: 
ــای  ــی فض ــان واقع ــتغال کارشناس ــران اش خی
کســب و کارنــد کــه نقــش مهمــی در کمــک به 
ایجــاد شــغل بــرای قشــر پاییــن جامعــه ایفــا 

مــی کننــد.
ــه  ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش ــاور مع مش
ــن  ــر ای ــری دیگ ــه تعبی ــرد: ب ــد ک ــداد تاکی ام
ــه و دانــش خــود در حــوزه  خیــران زکات تجرب
ــی  ــرار م ــان ق ــار محروم ــتغال را در اختی اش

ــتگیری از  ــم در راه دس ــد ه ــه خداون ــد ک دهن
ــت. ــت داده اس ــده برک ــدان وع نیازمن

اســتاندار کرمانشــاه نیــز در ایــن دیــدار 
ــوابق  ــا س ــداد ب ــه ام ــه کمیت ــان اینک ــا بی ب
ــه کارهــا را پیــش  درخشــانی کــه دارد مخلصان
ــور  ــه منظ ــروز ب ــدار ام ــت: دی ــرد، گف ــی ب م
ــتغال  ــوزه اش ــی در ح ــاع مل ــک اجم ــاد ی ایج
تحــت عنــوان مجمــع خیــران اشــتغال برگــزار 

ــد. ش
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب ــنگ بازون هوش
ــت  ــوب اس ــی خ ــی خیل ــت اجتماع ــک حرک ی
کــه بتوانیــم اشــتغال و اشــتغالزایی را از بحــث 
دولــت و حکومــت خــارج کنیــم و دســت مــردم 
ــع  ــاد مجم ــل کار ایج ــه داد: اص ــپاریم، ادام بس

ــران اشــتغال ارزشــمند اســت. خی
ــای  ــع ه ــر مجم ــرد: دیگ ــوان ک ــد عن بازون
خیرانــی کــه شــکل گرفتنــد در ابتــدا مقــداری 
ــی  ــت خوب ــون حرک ــم اکن ــا ه ــد ام ــد بودن کن
دارنــد کــه امیدواریــم مجمــع خیــران اشــتغال 

ــد. ــت برس ــه موفقی ــه زودی ب ــز ب نی
ــوع  ــرد: موض ــد ک ــاه تاکی ــتاندار کرمانش اس
ــاه  ــتان کرمانش ــتغال در اس ــع اش ــاد مجم ایج
را بــه صــورت ویــژه بــا مدیــرکل کمیتــه امــداد 
ــم  ــرد و امیدواری ــم ک ــری خواهی ــتان پیگی اس

ــد. ــردم برس ــه م ــم ب ــن مه ــت ای ــر و برک خی
ــه کارگیــری افــراد در  شایســته ذکــر اســت، ب
ــه آمــوزش هــای فنــی  واحدهــای شــغلی، ارائ
ــا  ــا کارگاه ه ــن ی ــاص زمی ــه ای، اختص و حرف
ــا برگــزاری  ــه ایجــاد اشــتغال نیازمنــدان و ی ب
ــی  ــرفصل های ــزه از س ــاد انگی ــای ایج دوره ه
ــران  ــران اشــتغال در مجمــع خی مشــارکت خی

ــی رود.   ــمار م ــه ش ــتغال ب اش

مشاور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مطرح کرد؛

ایجاد مجمع خیران اشتغال در کشور
خیران حوزه اشتغال کارشناسان واقعی 
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نفرات برتر  دبیرستان فردوسی سال تحصیلی ۹۸/۹۷

ــط عمومــی آبفــا اســتان کرمانشــاه ،  ــه گــزارش رواب ب
ــق  ــز از طری ــهرک کهری ــی ش ــت اهال ــی درخواس در پ
ســامانه ۱۲۲ مبنــی گرفتگــی منهــول فاضــاب ، موضوع 
ــت  ــه ۱در دس ــا منطق ــور آبف ــان ام ــط  کارشناس توس
بررســی قــرار گرفــت کــه مشــخص گردیــد متاســفانه 
ــل  ــاکنین مح ــغال ، س ــع آوری آش ــدم جم ــل ع بدلی
اقــدام بــه ریختــن آشــغال و نخالــه در داخــل منهــول 

ــد . هــا نمــوده ان
بــر اثــر ایــن اقــدام اهالــی ، تعــداد ۵ منهــول بــه متراژ 
ــر از  خــط شــبکه جمــع آور فاضــاب  بیــش از ۱۶0 مت
در کهریــز از مــدار خــارج و فاضــاب در ســطح خیابــان 

جــاری شــده بــود .
ــه  ــای منطق ــورات آبف ــه ،ام ــی حادث ــس از ارزیاب پ
ــه  ــوادث  ب ــع ح ــپ رف ــزام  اکی ــا اع ــاه ب ۱ کرمانش
ــا  ــول ه ــی منه ــت الیروب ــات الزم جه ــل و اقدام  مح

اقدام نمود .

ریختن آشغال منهول های فاضالب را مسدود کرد

»علیرضــا قمــری«، رییــس انجمــن عکاســان کرمانشــاه 
بــه عنــوان میهمــان ویــژه در چهارمیــن جلســه انجمن 
ــتان  ــری اس ــرورش فک ــون پ ــر« کان ــی »وینه گ عکاس
ــای  ــان دیدگاه ه ــه بی ــت و ب ــور داش ــاه حض کرمانش
اعضــای  جمــع  در  عکاســی  پیرامــون  خــود 
فکــری  پــرورش  کانــون  مراکــز  کودک ونوجــوان 

ــت. پرداخ
ــرورش  ــون پ ــط عمومــی اداره کل کان ــه گــزارش رواب ب
ــن  ــاه، انجم ــتان کرمانش ــان اس ــری کودکان ونوجوان فک
ــا حضــور اعضــا و  ــن اداره کل ب عکاســی »وینه گــر« ای
مربیــان عاقه منــد بــه هنــر عکاســی در محــل مرکــز 
فرهنگی هنــری شــماره ۲ کانــون پــرورش فکــری 

کرمانشــاه برگــزار شــد.
ــتان  ــون اس ــی کان ــن عکاس ــه انجم ــن جلس چهارمی
از   ۱۳۹۸ آذرمــاه   ۲۱ پنج شــنبه  روز  در  کرمانشــاه 
ــر  ــه هن ــدان ب ــرای عاقه من ــح پذی ــاعت ۱0 صب س

ــود. ــی ب عکاس
انجمــن  رییــس  قمــری«،  »علیرضــا  همچنیــن،   
عکاســان کرمانشــاه نیــز بــه عنــوان میهمــان ویــژه در 

ــرد. ــدا ک ــور پی ــن حض انجم
حمیــدی،  مســعود  برنامــه،  ایــن  ابتــدای  در 
ــه  ــاه ب ــتان کرمانش ــون اس ــی کان ــاون اداری مال مع
خوش آمــد  انجمــن  میهمــان  و  شــرکت کنندگان 

گفــت.
ــخنرانی  ــه س ــری ب ــا قم ــه،  علیرض ــه برنام در ادام

ــت. ــی پرداخ ــر عکاس ــون هن پیرام
قمــری بــا اشــاره بــه دنیــای عکاســی و لــذت آن بــرای 
ــش  ــی دنیای ــر عکاس ــت: هن ــان، گف کودکان ونوجوان

متفــاوت از دنیاهــای دیگــر هنرهــا اســت.
ــه  ــزود: هم ــاه اف ــان کرمانش ــن عکاس ــس انجم ریی
ــوند. و  ــوب می ش ــن محس ــک ف ــدا ی ــا، در ابت هنره
ــورت  ــه ص ــخص ب ــرای ش ــرور، ب ــه م ــز ب ــی نی عکاس

ــد. ــری در می آی ــم یادگی ــن و عل ــک ف ی
او بــه جایــگاه هنرمنــد واقعــی اشــاره کــرد و گفــت: هر 

ــه  ــود ک ــوب می ش ــد« محس ــی »هنرمن ــخص، زمان ش
هنــر مختــص بــه خــودش را تولیــد می کنــد. بــه همین 
خاطــر اســت کــه هــر کســی بــرای هنرمندشــدن بایــد 

راه طوالنــی را طــی کنــد.
قمــری در بخشــی دیگــر از ســخنانش بــه کیفیــت هنــر 
عکاســی و عکس گرفتــن از موضوع هــای مختلــف 

پرداخــت.
او گفــت: عکاســی دنیــای بســیار زیبایــی اســت و نــگاه 

هنرمنــد، نگاه جســتجوگر اســت.
ــاه بــه اعضــای  ــس انجمــن عکاســان کرمانش ریی
انجمــن عکاســی کانــون پــرورش فکــری توصیه هایــی 

ــت. ــم داش ه
ــتر  ــت: بیش ــان گف ــه کودکان ونوجوان ــاب ب ــری خط قم
ــی  ــد. عکاس ــس ببینی ــد، عک ــس بگیری ــه عک از اینک

ــن نیســت. ــر در پســتو رفت هن
ــت.  ــدن اس ــر خوب دی ــی هن ــان گفت:عکاس او در پای
ــان  ــد خودت ــان، بای ــای خودت ــد کاره ــن منتق بزرگتری
باشــید. و فرامــوش نکنیــد کــه مطالعــه، کلیــد موفقیت 

ــت. ــر کاری اس ــتن ه ــر نشس ــه ثم ــن ب و تضمی
فعالیــت انجمــن عکاســی کانون پــرورش فکری اســتان 
ــه  ــه صــورت ماهان ــوان »وینه گــر«، ب ــا عن کرمانشــاه ب
ــه  ــا حضــور اعضــا و مربیــان عاقه منــد ب اســت کــه ب

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــر عکاس هن

آیین تکریم و معارفه رییس عقیدتی سیاسی قرارگاه تاکتیکی
 لشکر ۸1 زرهی کرمانشاه برگزار شد

رییــس  معارفــه  و  تکریــم  آییــن 
ــی  ــرارگاه تاکتیک ــی ق ــی سیاس عقیدت
لشــکر ۸۱ زرهــی کرمانشــاه بــا حضــور 
عقیدتــی  مســئولین  و  فرماندهــان 
سیاســی یگانهــای تابــع اســتان برگــزار 

ــد.  ش
ــه گــزارش ســرگرد رســول نکوفکــر؛  ب
مســئول روابــط عمومــی قــرارگاه 
مراســم  نزاجــا  غــرب  ای  منطقــه 
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــه حج معارف
ــس  ــوان ریی ــور بعن ــم پ ــور عظی غف
ــی  ــرارگاه تاکتیک ــی ق ــی سیاس عقیدت
بــا  کرمانشــاه  زرهــی   ۸۱ لشــکر 

حضــور رییــس واحــد روحانیــت اداره عقیدتــی سیاســی نزاجــا حجــت االســام والمســلمین غامرضــا اهلل قلــی و 
ــد. ــزار گردی ــاه برگ ــع کرمانش ــای تاب ــی یگانه ــی سیاس ــئولین عقیدت ــان و مس فرمانده


