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حوالی هفته پیش استانداري کرماشان در اقدامی عجیب رپورتاژآگهی «منطقه آزاد قصر شیرین» 

«تیتر اول، رپرتاژ کار شـود. تاکید فقط بر تیتر  ـتاد و به تأکید نوشـت:  را براي صداي آزادي فرس

ـالت  ـتان فالک تزده به خاطر رپورتاژآگهـی از رس ـانه نباید  در این اس اول است». بر این باوریم که رس

خود کـوتاه بیاید. امروز همه م یدانند که براي منطقه آزاد قصـــــرشیرین افراد زیادي تالش 

کرد هاند. نباید حق آنها ضایع شود و به نام مدیریت تبلیغاتی امروز استان، سند بخورد. در صداي آزادي 

به این موضوع و حواشی بسیارِ آن خواهیم پرداخت ....

ـیر غرب به شمال  همزمان با سالروز آزادسازي خرمشــهر مسـ

ـاه  تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی با حضور شهردار کرمانش

افتتاح و مورد بهر هبرداري قرار گرفت.

ـانی روابط عمومی شــهرداري  به گزارش مرکز اســالع رسـ

ـاه، دکتر سعید طلوعی بعد از ظهر امروز در حاشیه این  کرمانش

مراسم با تبریک سالروز آزادسازي خرمشـــهر و گرامیداشت 

یاد و خاطره شـــهیدان ســـرافراز ایران اســـالمی اظهار کرد: 

عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی 19 

ـادي،  ماه به طول انجامید که با توجه به مشـکالت مالی و اقتص

بیماري کرونا، برودت هوا طی فصـــــــل سرد سال و کمبود 

امکانات مورد نیاز یک پروژه بی نظیر در کشور بود.

ـاره به اینکه این پروژه بزرگترین و کام لترین پروژه  وي با اشـ

عمرانی شهر کرمانشاه است، افزود: تقاطع غیر همسـطح شهید 

ـاه  سلیمانی باعث رفع گره ترافیکی در ورودي شهر کرمانشـــ

شده است.

شهردار کرمانشاه گفت: 2 هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار با در 

ـاخت و تکمیل پروژه  نظر گرفتن نرخ تورم صرف عملیات س

تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی شده است.

طلوعی با بیان اینکه مسئله ترافیک در حوزه شهري بسیار حائز 

اهمیت اســــت، تاکید کرد: با پایان یافتن عملیات اجرایی هر 

ـیر  ـیر، به دلیل سهولت رفت و آمد و راحتی مردم آن مسـ مسـ

سریعاً مورد بهر هبرداري مردم قرار م یگرفت.

ـاره به اینکه ســه حوزه عمرانی، خدمات شــهري و  وي با اشـ

ـتقیماً با پروژه درگیر بودند،  ـاه مسـ ترافیکی شهرداري کرمانشـ

افزود: امروز شاهد بهره برداري کامل از پُل و راست گردهاي 

این تقاطع غیر همسطح هستیم.

طلوعی تصریح کرد: تنها برخی تعدادي لوپ گذاري و ایجاد 

ـاي سبز زیبا و مناسب براي این پروژه باقی  درخ تکاري و فض

مانده است که آن نیز تا 20 روز آینده تکمیل م یشود.

وي با اشاره به جزئیات پروژه تقاطع غیر همســــــــطح شهید 

سلیمانی، گفت: 10 ماه پیش سطح صفر این تقاطع شامل مسیر 

ـال نیز  شرق به غرب و غرب شرق به بهره برداري رسید و امس

ـیر از این تقاطع شامل زیرگذر  لحظه تحویل سال نو، سه مســـ

شـمال به جنوب، زیرگذر جنوب به شـمال و رمپ شــرق به 

جنوب مورد بهره برداري قرار گرفت.

ـنل و امنیت شـغلی نیروهاي  ـاماندهی پرس ایجاد س

روزمزد شهرداري کرمانشاه

ـاه گفت: موضوع امنیت شغلی نیروهاي  شهردار کرمانشـــــــ

روزمزد شهرداري یکی از دغدغ ههاي این مجموعه بود که در 

ـنل و  ـتا اقدامات مهمی از جمله تبدیل وضــعیت پرسـ این راس

ساماندهی نیروهاي انسانی انجام گرفت.

طلوعی ادامه داد: قرارداد نیروهاي روزمزد شهرداري کرمانشاه 

ـامان  با شــرکت نوین و بازیافت منعقد شــد که عالوه بر ســ

گرفتن این نیروها موجب مدیریت یکپارچه و کاهش بار مالی 

براي شهرداري شده است.

ـاه،  وي با اشاره به تبدیل وضعیت پرسنل شهرداري کرمانشــــ

ـاه،  گفت: در زمان شروع به کارم به عنوان شهردار کرمانشــــ

ـامانی قرار داشتند و عمالً  پرسنل این مجموعه در وضعیت نابس

سیستم حضور و غیابی در شهرداري وجود نداشت.

ـاه به چهار  طلوعی ادامه داد: در آن زمان شهرداري کرمانشــــ

هزار و 500 نفر حقوق پرداخت م یکرد، اما عمالً یک هزار و 

ـتند به همین دلیل در حوزه  200 نفر نیروي پاي کار وجود داش

هماهنگی و برنام هریزي سیستم تصویر برداري و اثر انگشت را 

اجرایی شد.

وي با بیان اینکه در مرحله بعد شـرک تهاي متعدد شــهرداري 

ـاه ساماندهی شدند، تصــریح کرد: براي ساماندهی و  کرمانشـ

قرار گرفتن این شرک تهاي در قالب یک شرکت، نزدیک به 

2 سال پیش اقدام به تأسیس یک شرکت با نام مؤسســــــــه 

زاگرس کردیم که این طرح از کالنشـهرهاي بزرگ کشـور 

الگوبرداري شده بود.

ـاه افزود: درخواست راه اندازي این شرکت به  شهردار کرمانش

ـتاده و طی این 22 ماه نیز 7 پیرو  شوراي اسالمی این شـهر فرس

ـال شــد اما متأســفانه به دلیل مخالفت احدي از  براي آن ارسـ

اعضاي شورا به این طرح رسیدگی نشد.

وي با بیان اینکه اخیراً 51 درصــد از ســهام شــرکت نوین به 

ـاه اهدا شد،  مدیریت خانم شیرزادي به شهرداري کرمانشــــــ

گفت: با این اقدام دیگر نیاز به مصـــــوبه شورا وجود ندارد و 

تمام نیروهاي شـــرکتی و روزمزدي در قالب این شــــرکت 

ساماندهی م یشوند.

ـاماندهی نیروهاي شـرکتی موجب  طلوعی با تاکید بر اینکه س

ـاه شده  کاهش 30 میلیارد ریالی هزین ههاي شهرداري کرمانشــ

ـان کرد: این اقدام عالوه بر نظارت دقیق در  است، خاطر نشـــ

ـنل، باعث عدم هرج و مرج و ب ینظمی در  ورود و خروج پرس

شهرداري کرمانشاه م یشود.

اجازه ورود جوانان با نگـــــرش جدید به میدان 

مدیریت شهري داده شود

ـاه اشاره  وي به در پیش بودن انتخابات شوراي شهر کرمانشـــ

ـاه  ـئولیتم به عنوان شهردار کرمانش کرد و گفت: طی دوران مس

با برخی بد اخالق یها از ناحیه چند عضــو شوراي شهر مواجه 

شـدم که جواب این بد اخالق یها را با کار، تالش و کوشـش 

بیشتر داد هام.

ـاه ادامه داد: طی این 22 ماه هرچه در توانم بود  شهردار کرمانش

را اجرایی کرد هام و هیچ اصـراري به به ماندن ندارم، اما برخی 

از اعضاي شوراي شهر چندین دوره در شورا هستند که به نظر 

م یرسد اگر کاري م یتوانستند تا کنون انجام دهند فرصت آن 

را داشتند، بنابراین نباید اصراري به ماندن داشته باشند.

ـاه نیازمند  طلوعی با تاکید بر اینکه مدیریت شهري کرمانشــــ

جوانان پر تالش با نگرش جدید است، افزود: اصرار در ماندن 

بر کرسی قدرت به معناي این است که به دنبال منافع شخصی 

ـیاري از این عقب ماندگ یها، پســـرف تها و  ـتیم، لذا بســ هسـ

ـئله  ـاه به دلیل همین مســ نیازهاي امروز مردم در شهر کرمانشـ

ـاه م یتوانســـت آبادتر از هم  است. وي گفت: شهر کرمانشــ

اکنون باشـــــد اگر مدیریت شـــــهري چیزي براي خودش 

نم یخواســــت و در بین مدیران این شـــــهر یک همدلی و 

همراهی وجود داشت.

ویژه

«تیتر یک» صداي آزادي را نفروختیم

مسیر غرب به شمال تقاطع شهید سلیمانی 
 به بهره برداري رسید

همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر؛
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشــــــاه گفت: 

انتخابات و حضور حداکثري مردم در آن براي انتخاب فرد 

اصلح اصلی ترین رخداد کشور است.

آیت اهللا مصــــــــطفی علما  در دیدار با روحانیون و طالب 

شـهرسـتان صـحنه با تاکید بر لزوم رعایت تقوا و ضـرورت 

حسـاب نفس اظهار کرد: طبق فرمایش خداوند باید براي او 

خالص شده و بندگی کرد. وي افزود: انســـان ها اسیر دنیا و 

تعلقات دنیوي همچون پســــت، ثروت و مقام هســـــتند و 

عبودیت و بندگی می تواند آن ها را نجات دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشــاه تصــریح 

کرد: انقالب اسـالمی ایران با عبودیت و بندگی امام خمینی 

(ره) توانســـــت پیروز شود، زیرا معامله با خدا تمام منفعت 

بوده و هیچ ضرري در آن نیست.

علما در خطاب به طالب جوان با تاکید بـر لـزوم مـراقبت از 

خود در دوران جوانی گفت: متوســل بودن و عبودیت باید 

از این دوران آغاز شده و بنا بر سـخنان عالمه طباطبایی (ره) 

بهترین تعبیري که از انسان در قرآن شده عبد است.

وي با بیان اینکه رفاقت با خدا تنها موردي اســت که ضــرر 

نداشته و انســــــــــــان را به مقام بندگی می رساند، افزود: 

درخواســت هدایت از خداوند در طول شــبانه روز آســان 

نیست، زیرا که مزاحمت هاي دنیوي زیاد بوده و در صورتی 

که روح رفتار انســــان تعبد و بندگی باشد، دنیا و آخرت از 

آن او خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشــاه با اشاره به 

انتخابات پیش رو گفت: انتخابات و حضــــــور حداکثري 

مردم در آن براي انتخاب فرد اصلح اصلی ترین رخداد پیش 

رو کشور است که باید به آن توجه کرد.

سرمقاله

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 

ـاه گفت: آگاه یبخشـــــی و  فاضالب استان کرمانشـــ

ـتاي  ـان ههاي جمعی به مردم در راســ ـانی رســ اطال عرسـ

صرف هجویی و مدیریت مصـرف آب ضروري و غیرقابل 

انکار است.

ـاي  «علی مرادي»  در نشـسـت با خبرنگاران و فعاالن فض

ـتان سا لجاري با  مجازي شهرستان روانسـر افزود: در تابس

افزیش ب یسابقه دما و کاهش شدید آبدهی چشـــم هها و 

چا ههاي تامین آب مواجه هستیم و مدیریت مصـرف در 

بخش خانگی بسیار مهم است.

وي ادامه داد: آب ارزا نترین کاال در کشـــور است و به 

همین خاطر مردم به صورت ب یرویه آن را مصــــــرف 

م یکنند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 

ـاه اظهار داشت: نقش کارکنان  فاضالب استان کرمانشـــ

شرکت آب و فاضالب براي تامین سالمتی مردم، کمتر 

از تالش مدافعان سالمت نیســــت و براي گذر از تنش 

آبی نیز نیازمند همکاري رسان هها هستیم. 

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان روانســـر نیز در این 

ـتان سال جاري تمام ظرفی تها و  نشـسـت گفت: در تابس

منابع آب شهرستان در مدار بهر هبرداري قرار دارد تا آب 

شرب سالم و بهداشتی مشترکان تامین شود.

«غفار صالحی» افزود: آب 2 شهر روانسـر و شاهو و 116 

روستاي شهرستان روانســــــــر و 15 روستاي شهرستان 

ـاه از 15 حلقه چاه و 28 چشـمه تامین می شود و  کرمانش

مدیریت مصرف آب از اولویت هاي این امور است.

وي برخورد با انشعابات غیرمجاز و مشترکان پرمصرف و 

بدمصرف را از برنامه هاي اساسی آب و فاضالب عنوان 

کرد و تصــریح کرد: در همین راستا گروه هایی از اداره 

آب و فاضالب به طور مستمر در شهر و روستاها گشـت 

زنی می کنند.

شهرستان روانســـــــــــر با 47 هزار نفر جمعیت در 60 

کیلومتري شمال غربی کرمانشاه واقع شده است.

3 پروژه برقی در استان کرمانشاه

 به بهر هبرداري رسید

ســرمای هگذاري 36 میلیارد تومانی وزارت نیرو 

براي این پروژ هها

ـاه با اعتبار 36  سه پروژه صنعت برق در استان کرمانشــــ

میلیارد تومان با حضــور وزیر نیرو و در هفته هفتم پویش 

هرهفته الف ب ایران افتتاح شــــــــد. ب هگزارش روابط 

ـبح امروز دکتر  عمومی شـرکت برق منطق هاي غرب، ص

ـتان  ـا اردکانیان وزیر نیرو ســه پروژه برقی را در اسـ رضـ

کرمانشاه با اعتبار 36 میلیارد تومان به بهر هبرداري رساند.

بر اساس این گزارش، پروژه افزایش ظرفیت پســـــــت 

63,20 کیلوولت روانسـر با اعتبار 20 میلیارد تومان افتتاح 

شــد. با اجراي این پروژه ضــمن افزایش قابلیت اطمینان 

ـترکان،  شبکه، با فراهم شدن زیرساخت تأمین برق مشـــ

ـتغال در منطقه فراهم  متقاضیان و صنایع تولیدي، زمینه اش

شده است.

ـی منطقه و  از طـرف دیگـر با توجه به موقعیت جغـرافیاـی

وجود منابع آبی مناسب، زمینه توسعه بخش کشاورزي و 

باغداري نیز فراهم شده که این موضـوع م یتواند ضـمن 

کاهش نرخ بیکاري و فراهم کردن زمین ه توســـعه پایدار 

ـادي، نرخ مهاجرت را کاهش داده و شاهد  اقتصـــــــــ

مهاجرت معکوس هم باشیم.

پروژه افزایش ظرفیت پست 63,20 کیلوولت کنگاور نیز 

ـید. اجراي این  با هزینه 8 میلیارد تومان به بهر هبرداري رسـ

ـترکان جدید شبکه توزیع،  پروژه ضمن تأمین برق مشـــ

ـته و افزایش  منجر به کاهش خاموشــــ یهاي ناخواســــ

شاخ صهاي قابلیت اطمینان م یشود.

همچنین، پروژه افزایش ظرفیت پســت 63,20 کیلوولت 

سر پل ذهاب 2 با سرمای هگذاري 8 میلیارد تومانی وزارت 

نیرو افتتاح شـــد که با اجراي این پروژه و فراهم شـــدن 

ـترکان، متقاضیان و صنایع  زیرساخت تأمین برق مشــــــ

تولیدي، زمینه اشتغال در منطقه فراهم م یشود.

به زودي آمارنویس ها دست به کار می شوند 

و با رایزنـی، یکـی دو عدد را پایین و باال مـی 

کنند و همه چیز حل می شـــود! شــــاید این 

جمله، آشناترین بازخوردي باشد که بسیاري 

از مخاطبان خبر، تحلیل و تفســــــــیر آن در 

کرماشـان با آن همواره روبرو می شـوند و در 

عالم ذهن خودشان به این ضرب المثل برسند 

که: قسم ات را باور کنم یا دم خروس را !؟

سـالهاسـت با چنین برخوردهایی مواجهیم. و 

البته در چند سال حکومت هوشنگ بازوند بر 

دولت اســــتانی، بیش از همه دوران از چنین 

راهکارهایی! استفاده شده است. حضــــــور 

فردي در میانه ي بازوند و برخی رســـانه ها و 

خط دهی به برخی از رسانه هاي (بیشــــــتر) 

مجازي، باعث شد که واقعیتها پوشـیده بمانند 

و بســـیاري از تلخیها و ناکامی هاي مدیریتی 

نادیده گرفته شوند. همزمان با آن، فشارهایی 

بر یکی دو رسـانه از جمله صـداي آزادي نیز 

چاشـنی کار شــد تا برخی بر خر مراد ســوار 

شوند و تصور کنند که راه براي تاختن هموار 

است اما  غافل از ....

هم عقالي اقتصــادي واقفند و هم اهالی خبر 

که وضـعیت بیکاري ، تورم و... در اســتان نه 

تنها ســــامان نیافته بلکه بیش از پیش دغدغه 

مندان را نگران کرده و حاصــــل جمع چنین 

روندي، هرگز میوه ي شیرینی نخواهد بود. به 

قول شـاعر بزرگ ایران زمین، احمد شـاملو:« 

خورشـــید را گذاشـــته،می خواهد با اتکا به 

ســاعت شـــماطه دار خویش/بیچاره خلق را 

متقاعد کند که شـــــــــــب هنوز از نیمه نیز 

برنگذشته است/توفان خنده ها.../ من درد در 

رگانم،/ حســرت در استخوانم،/ چیزي نظیر 

آتش در جانم پیچید.»

و این آتش سـالهاسـت در جان دغدغه مندان 

این دیار تاریخی می پیچد اما گوشی بدهکار 

نیســـت!. آمارهاي کشـــوري مدام حرفهاي 

تلخی براي کرماشــــــــان دارند. اما در میان 

تالشگران عرصه رسانه در استان، معدودي به 

جاي تصویر رنج هاي مردم مظلوم این استان، 

شــیفته ي مدیران دو روزه اند و نمی دانند که 

مردم هم اکنون و در آینده آنها را به شــــکل 

هاي مختلف بازخواســــــــت خواهند کرد. 

مدیران دو روزه ي غیر بومی ضعیفی که قطعاً 

این استان و مشــــکالت عدیده اش، اولویت 

ذهنی شان نیست.  

آخرین آمارها حاکی از صدرنشـــــــــــینی 

کرماشان در لیســت بلندباالي فالکت است.  

این گزارش  را از همشهري بخوانید:

« 2 استان مرزي کرمانشــــــاه و کردستان در 

پایان ســال 1399 از لحاظ شــاخص فالکت 

صدرنشــــــین شدند و جمع نرخ تورم و نرخ 

بیکاري این دو استان در غرب کشور به باالي 

5درصـــد رســـید. پس از آن اســـتان هاي  8

هرمزگان، چهارمحال وبختیاري، خراســــان 

شــمالی و لرســـتان به ترتیب باالترین رتبه را 

کســــب کرده و شاخص فالکت آنها باالي 

50درصد روایت شده است. 14استان کشـور 

از جمله استان هاي یادشده به اضافه سیستان و 

بلوچسـتان، گلســتان، کرمان، ایالم، همدان، 

آذربایجان غربی، یزد و خوزســـتان در پایان 

سالی که گذشت با شـاخص فالکت باالتر از 

میانگین کل کشور مواجه شده اند.

5 اســـتان ایران به واســــطه نرخ تورم و نرخ 

بیکاري پایین تر از نرخ میانگین کشــــور، در 

جدول شاخص فالکت وضـع بهتري از سـایر 

استان ها دارند که به ترتیب شـامل اسـتان هاي 

مرکزي، مازندران، سمنان، خراسان رضـوي 

و گیالن می شود. پس از آن استان تهران قرار 

دارد که با وجود نـرخ تورم باالتـر از میانگین 

کشــــــــــــوري و مواجه شدن با نرخ تورم 

36,7درصدي در پایان سال 99 به واسطه نرخ 

تورم 7درصــدي و قرار گرفتن در پایین ترین 

رده جدول بیکاري، توانسته در جایگاه ششـم 

شاخص فالکت جا خوش کند.

2 اســــتان قم و البرز که با نرخ بیکاري باالي 

10درصد در پایان سـال 99 مواجه شـده اند به 

واسطه نرخ تورم پایین تر نسـبت به استان هاي 

دیگر در جمع اســـتان هایی قرار گرفته اند که 

شاخص فالکت آنها از میانگین کشــــــــور 

پایین تر اسـت. چنین وضــعیتی به یک معناي 

دیگر درخصـوص استان هاي تهران، زنجان، 

آذربایجان شرقی و فارس مصـــداق دارد، به 

6 اســــتان باالتر از  این معنا که نرخ تورم این 

نرخ تورم 36,4درصدي کل کشـــور، بازهم 

در وضـعیت بهتري از حیث شـاخص فالکت 

قـرار گــرفته اند، چــراکه نــرخ بیکاري آنها 

تک رقمی و پایین گزارش شده است.

این گزارش می افزاید در مجموع اسـتان هاي 

مرکزي، مازندران، سمنان، خراسان رضوي، 

گیالن، تهران، خراســان جنوبی، قم، اردبیل، 

اصــــــفهان، البرز، بوشــــــهر، کهگیلویه و 

بویــــــراحمد، زنجان، فارس، قــــــزوین و 

آذربایجان شرقی به ترتیب در جدول فالکت 

وضعیت بهتري را در پایان سال گذشته تجربه 

کرده اند.

پرونده استان هاي فالکت زده

در بین اسـتان هایی که رتبه آنها در شــاخص 

فالکت بد و بدتر ارزیابی شده، 4 استان با این 

که در منطقه ســبز تورم (نرخ تورم پایین تر از 

نرخ تورم کشـــــور) قرار داشته اند اما به دلیل 

نرخ بیکاري باالتر، در ردیف استان هاي بد از 

حیث شــــــاخص فالکت قرار می گیرند که 

شامل استان هاي سیســــتان و بلوچســـــتان، 

آذربایجان غربی، یزد و خوزسـتان می شــود. 

این در حالی است که 3 استان گلسـتان، ایالم 

و همدان به دلیل نرخ تورم باالتـر به رغم نـرخ 

بیکاري تک رقمی به جمع اســـــــتان هاي با 

شـــاخص فالکت بد پیوســــته اند. منظور از 

شـــــــــــاخص فالکت بد در این گزارش، 

اسـتان هایی اســت که شــاخص فالکت آنها 

کمتر از 50 و بیشــــــــتر از میانگین شاخص 

کشوري به میزان 46,1 برآورد شده است.

کرمانشــــــاه با نرخ تورم 40,1درصد و نرخ 

بیکاري 18درصــد و کردســتان با نرخ تورم 

39,2درصـد و نرخ بیکاري 18,8درصــد در 

وضعیت قرمز و هشــــــدار از حیث شاخص 

فالکت در پایان سال 1399 قرار گرفته و پس 

از آن اســـــتان هاي هرمزگان، چهارمحال و 

بختیاري، خراســان شــمالی و لرســـتان قرار 

دارند که نــــــــــــــرخ تورم و بیکاري آنها 

نگران کننده اســــت و در رتبه فالکت باالي 

50درصد جا گرفته اند.

رکوردشکنی فالکت در ایران

شاخص فالکت کشـــور که نشــــان دهنده 

حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاري اسـت، 

در پایان سـال گذشـته 46,1درصــد برآورد 

شده و راز افزایش رتبه فالکت زدگی برخی 

اسـتان ها ناشــی از قیام نرخ تورم و در برخی 

استان ها خیزش نرخ بیکاري بوده اسـت. این 

باالترین نـرخ فالکت در ایـران طـی دهه 90 

خورشــــیدي اســـــت و پیش از این در 29 

فروردین روزنامه همشــــهري گزارش داده 

بود: رکورد شـاخص فالکت در پایان ســال 

99 با احتســاب نرخ تورم 36,4درصد و نرخ 

بیکاري 9,7درصـد، به 46,1درصـد رسـیده 

که باالترین نرخ شاخص فالکت در دهه 90 

به شمار می رود.

پایین ترین شــاخص فالکت ایران در دهه90 

در سال 1395 یعنی سال نخســـــــت اجراي 

برجام با نرخ 19,3درصـد به ثبت رســیده که 

در آن ســال نرخ تورم به 6,9درصـــد و نرخ 

بیکاري به 12,4درصد و نرخ رشد اقتصـادي 

هم به 13,9درصـد رسـیده بود. افت ســنگین 

شاخص رشد اقتصــادي ایران در 2سال 97 و 

9 به واســطه تحریم ها و البته شـــیوع کرونا  8

باعث شده تا دولت با کســـري بودجه مواجه 

شده و اثر این وضعیت در صعود نرخ تورم در 

3 ســال اخیر نمایان شـــود؛ به نحوي که نرخ 

تورم از 6,9درصد و 8,2درصد به ترتیب در 2 

ســـال 95 و 96 یعنی قبل از خروج آمریکا از 

برجام به ترتیب به 26,9درصد و 34,8درصـد 

در ســـال هاي 97 و 98 برســـد. این گزارش 

می افزاید تک رقمی شــــدن نرخ بیکاري در 

4 سال  سال گذشته و روند کاهشـــی آن طی 

گذشـــته هم بیش از آنکه ناشـــی از افزایش 

خالص اشتغال در کشور باشد، منعکس کننده 

کاهش میزان جمعیت فعال اقتصــــــــادي و 

دلســــردشدن آنها از یافتن شغل بوده که این 

مسئله به ویژه از زمان شیوع کرونا تشدید شده 

است.

تورم، مردم را به فالکت می کشاند!

نـرخ تورم در ایـران روندي نگــران کننده را 

دنبال می کند و براســـــــاس برآورد وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شـاخص سـاالنه 

قیمت  مصرف کننده در پایان مرداد امسـال به 

5درصــــد هم خواهد رســـــید که در این  0

صـــورت انتظار می رود دســـت کم نیمی از 

استان هاي کشـور در وضعیت قرمز و هشـدار 

از حیث فالکت زدگی قرار گیـرند. در چنین 

وضـعیتی ضـرورت دارد که سـیاســتگذاران 

اقتصادي توجه کنند که این تورم باالست که 

مـردم را در تله فالکت مــی اندازد و به همین 

دلیل اولویت نخسـت اقتصــاد در سال 1400 

باید مهار تورم باشد»

خبر 

S E D A Y E A Z A D I

انتخابات و حضور حداکثري مردم در آن اصلی ترین رخداد کشور است

در این روزهاي پر ماللی که مردمان شــریف و صــبور 

این دیار اهورایی البالي چکش و ســندان تحریم هاي 

ظالمانه در هم تنیده و ســــومدیریت ها و بی تدبیرهاي 

فزاینده، فراتر از توش و توان انسانی خویش ایسـتادگی 

کرده اند.

آوار مواعید مغفول مانده و بحران انتظارات رو به تزاید 

بستر ساز جان خستگی آنان گشـته است. و در این میانه 

خبرهاي گاه و بیگاه از تنعم،سـورچرانی و اختالسـهاي 

دومینووار برخی سیاسیون شعارفروش و دالل مســلک 

رهزن  دین و دنیا خالیق خسته شده است.

بی هیچ تعارفی کیفیت زندگی ســـــقوط آزاد کرده و 

تدبیر معیشت به خیالی محال مبدل گشته است.

با بــــردمیدن طلیعه انتخابات 1400 خیل کثیـــــري از 

خوکردگان به ســـــاحت قدرت که غالبا خود متهمین 

درجه اول نابســامانی هاي ساري و جاري ملک و ملت 

هســــتند به نداي خاموشی ناپذیر تکلیف براي سیادت 

ملت و ریاست جمهور لبیک گفته با هیاهوي بســـیار و 

داعیه هاي بی شـمار  عزم پاســتور کرده اند. چراغهاي 

مذاکره در وین البالي غبار مناقشات سیاسی سوسو می 

زند ولی عمال در عرصه اقتصـــــــاد و سیاست ایرانیان 

سونامی می آفریند.

در تمام 43 ســــــــال اخیر هیچگاه تا این اندازه دوغ و 

دوشـاب به هم نیامیخته اسـت.برخیها براي نیل به هدف 

ظاهراً مشـــروع خویش به همه چیز و همه کس به مثابه 

ابزار و پل پیروزي می نگرند و چنان بازیگران زبردستی 

شــــــــده اند که روح ماکیاولی را در گور به حرکات 

موزون وا می دارند.و در این راه از تفرقه پـراکنـی و دو 

قطبی سازي هاي مســـموم که آفت دین و دولت است 

ابایی ندارند. آن هم در نظام ســـــیاســــــی که به زعم 

بنیادگذار کاریزما و فقید آن کارویـژه حکومت نه فقط 

تامین و تدبیر مدبرانه معیشــت که رسانیدن انســـانها به 

مقام انسانیت بوده است و خون پاك قریب به دویسـت 

و پنجاه هزار شهید شریف و شـجاع نثار این رویاي منیر 

و شجره طیبه شده است و صـدها بار از سـوي رهبري از 

هر پنجره اي فریاد شده است.

لیکن باز هم اشک تمســـاح ریختن ها،نعل وارونه زدن 

ها،منجی بافی هاي مجعول و اســـطوره ســــازي هاي 

موهوم به سان سنگ فتنه و باران بال باریدن گرفته است.

ولی کســـــی پاسخ نمی دهد که به راستی این هیوالي 

افسار گسـیخته تورم و این مرداب مصـیبت آفرین و رو 

به گســـــترش بیکاري از کدامین چراغ جادو رها شده 

است؟

به راستی این همه تجاهل توهین به شعور جمعی نیسـت 

؟! کرمانشـاه سینه ستبر ایران اسالمی به تمامی خســته و 

رنجور است.

مرزداران غیرتمند ایران زمین ،زیـر آوار مواعید مغفول 

مانده و داعیه هاي شعارزده نفسـهایشـان به شماره افتاده 

اســت و مع االســف در وضـــعیتی  کمیک-تراژیک 

رکوردداران باالترین تورم و بیشترین درصد بیکاري و 

در کل کشــــور هســــتند. به راستی باید طرحی نو در 

انداخت البته اگر حیلت سازي سامري ها بگذارد.

ان اهللا ال یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

دکتر شهرام فتاحی

لزوم نگاهی نو
به قصه اي کهنه

صدرنشی نفالکت
کرماشان با ب یکفایت یمدیرا نناتوان رتب هي تاز هاي گرفت

آمارسازي هاي فیک نتیجه داد

حمایت از مدیران غیر بومیِ ضعیف را
به مردم رنج دیده ترجیح ندهیم

آگاه یبخشی رسان هها براي 
مدیریت مصرف آب ضروري است

به زودی آمارنویس ها دســـــت به کار می شــــــوند و با 

رایزنی، یکی دو عدد را پایین و باال می کنند و با همکاری 

یکی دو کانال مجازی ب یشــــناســـــنامه همه چیز حل 

م یشود! 

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا کرمانشاه:

شماره 603        8 خرداد1400
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 اجتماعی،سیاسی

رئیس کل دادگســتري استان کرمانشـــاه گفت: معتقدیم باید 2 

میلیون جمعیت کرمانشاه در امر صلح و سازش پیش قدم شوند تا 

به نقطه اي برسیم که هیچ پرونده اي در مورد مسـائل کم اهمیت 

در دادگستري تشکیل نشود.

پرویز توســــــلی زاده» در دیدار با تعدادي از نیروهاي انقالبی و 

فرهنگی استان همچنین بر مردمی سازي دستگاه قضا تاکید کرد. 

وي افزود: مردم شریف استان کرمانشـــاه بی هیچ واسطه اي می 

توانند با رییس کل و مسئوالن قضـایی استان مالقات داشته باشند 

و مشـــــــکالت خود را مطرح کنند و ما نیز مکلف به پیگیري و 

رسیدگی به مشکالت مردم تا حصول نتیجه هستیم.

این مقام قضـایی استان بیان داشت: هم اکنون کســی نیســت که 

بخواهد من و همکارانم را مالقات کـند و نــتواند و درب اتاق ما 

همیشه به روي مردم باز است.

توسلی زاده افزود:  عالوه بر مالقات هاي حضوري، 2 خط تلفنی 

گویا به شماره هاي 4141 و 08338211170 راه اندازي شده تا به 

صورت شبانه روزي درخواست ها، مشـــــکالت و دغدغه هاي 

مردم استان را ثبت کند و توسط مســــــــوول مربوطه در دستور 

رسیدگی قرار گیرد.

وي در بخش دیگري از سخنانش همه مردم و مسـووالن استان را 

به ترویج و حضــــــور پرشور و حداکثري در انتخابات پیش رو 

دعوت کرد.

او توصــیه کرد تا همه با توجه به معیارها و شــاخص هاي مطرح 

شـــده از ســـوي رهبر انقالب در رابطه با انتخاب فرد اصــــلح، 

کاندیداي مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

توســـلی زاده گفت: جبهه اســــتکبار جهانی با همه توان در پی 

شکسـت نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران بوده و هسـت ولی 

وجود نیروهاي مؤمن، متعهد، متخصـــــــص، ارزشی و انقالبی 

نخواهد گذاشت که این خواب شوم دشمنان براي کشــور تعبیر 

شـود.وي تاکید کرد: تهاجم فرهنگی و تهدیدهاي دشـمنان علیه 

نظام مقدس جمهوري اســالمی با وجود نیروهاي مؤمن، متعهد، 

متخصص، ارزشی و انقالبی بی اثر خواهد شد.

S E D A Y E A Z A D I

ـاه گفت: ظرفیت  ـاورزي استان کرمانشــــــ  مدیر جهاد کشــــــ

سردخان ههاي کرمانشاه تا 300 هزار تن افزایش خواهد یافت.

ـاله  نوربخش حاتمی اظهار کرد: در یک برنامه توســعه ســـه ســ

ـاه با تولید و اشتغالزایی پایدار و تاکید  ـاورزي در استان کرمانش کش

بر حفظ منابع آب و خاك میزان تولیدات محصوالت کشاورزي 

ـال 1400  ـال 97 به 5,1 میلیون تن در ســـ از 4,3 میلیون تن در ســ

افزایش پیدا کرده است.

ـاه در  ـاورزي در استان کرمانشـ وي افزود: یکی از مشـکالت کش

محصـــــوالتی مانند گوجه، سیب زمینی، پیاز، سبزیجات و غیره 

عرضه زیاد محصــوالت در فصــل برداشت با قیمت پایین و نبود 

خریدار و پس از انبار شدن افزایش قیمت آنها است.

ـاه با اشاره به افزایش  ـاورزي استان کرمانشـــ مدیرکل جهاد کشــ

ظرفیت انبارها و سردخان ههاي این استان تصـــــریح کرد: ظرفیت 

ـاه از پنج هزار تن در سال 98 به 50  سردخان ههاي استان کرمانشــــ

ـال 99 افزایش پیدا کرده و 20 برابر ظرفیت فعلی  هزار تن در ســــ

ـاخت و 30 برابر ظرفیت یعنی 150 هزار  100 هزار تن در حال ســ

ـال آینده این ظرفیت به  ـادر و در 2 سـ ـاخت صـ تن مجوز براي س

300 هزار تن افزایش خواهد یافت.

ـاورزي  ـان کرد: ایجاد صنایع تبدیلی در کنار کش حاتمی خاطر نش

ـاورزي سنتی به مدرن  یکی از مواردي است که به تبدیل کشـــــ

ـاه  ـاورزي استان کرمانش کمک خواهد کرد و در طرح توسعه کش

ـا لهاي  ـنایع تبدیلی از یک میلیون و 464 هزار تن در س ظرفیت ص

گذشته به 2 میلیون و 223 هزار تن افزایش پیدا کرده است.

ـاه بیان  وي با اشاره به ظرفیت تولیدات گلخان هاي در استان کرمانشـ

کرد: میزان زمی نهاي کشت گلخان هاي در سال 97، 28 هکتار بوده 

زایش و 34 هکتار گلخانه دیگــر در  که هم اکنون به 48 هکتار اـف

ـاخت و پروانه بهره برداري 12 شــهرك گلخان هاي دیگر  حال سـ

صادر شده است.

در سال زراعی جاري؛

بیش از 1100 هکتار کلزا 

در کرمانشاه کشت شد

ـاه گفت: در سال زراعی  ـاورزي شهرستان کرمانش  مدیر جهاد کش

جاري بیش از یک هزار و یک صد هکتار محصــول کلزا در این 

شهرستان کشت شد.

ابراهیم دارایی اظهار داشت: سطح زیر کشــت محصــول کلزا در 

ـاه یک هزار و یک صد و  سال زراعی جاري در شهرستان کرمانش

72 هکتار بوده که به علت تنش ســرمایی حدود یک صــد و 70 

هکتار از این سطح خسارت جدي دیده است.

وي افزود: سطح قابل برداشت کلزا در حال حاضـر یک هزار و 2 

هکتار بوده که از این سطح، برداشت بیش از یک هزار و 503 تن 

دانه روغنی کلزا پی شبینی م یشود.

مدیر جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه تصـریح کرد: با توجه به 

درصد روغن باالي کلزا و کیفیت قابل توجه آن، این محصـــول 

ـاه را تأمین کرده و مانع از  م یتواند روغن مورد نیاز استان کرمانشــ

خروج ارز شود.

دارایی با بیان اینکه کلزا علوفه مورد نیاز دام و طیور و امنیت غذایی 

و سالمت را تأمین م یکند، گفت: تناوب کشـــــت کلزا با گندم 

ـاورزي  ـلی به اشتغال دائم در بخش کشـ سبب ارتقاي اشتغال فصـ

م یشود و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیري م یکند.

خبر

مهم ترین اشـتباه او این 

بود که نمی دانســـــت 

قدرت آمریکا هنوز در 

آغاز راه اســت و هنوز 

جایگاه جهانـــــی پیدا 

نکــــرده و توانایـــــی 

مخالفت با کشــورهاي 

بــــــزرگ را ندارد. به 

دلیل ناآگاهی رضاشاه 

از روابط و مناســــبات 

قدرت در ســــطح بین 

الملل (بلوك قدرت)، ناتوانی در درك شـــــــــرایط و 

موقعیت ایران در زمانه خویش، ضعف ساختاري وزارت 

امورخارجه و ضـعف دسـتگاه دیپلماسـی دولت، اتکا به 

بیگانگان و ناتوانی نیروهاي نظامی، زمینه هاي اشـــــغال 

ایران توسط دولت هاي روس و انگلیس فراهم گردید.

 اشـــغالگران بدون توجه به قوانین بین المللی و احترام به 

حق و حقوق حاکمیت کشـورها، با خودخواهی استقالل 

ملت ایران را نادیده گـرفته و منافع ایـرانیان را فداي منافع 

استعماري خود کردند. رضاشاه رجب علی منصـــــــور 

(1265 � 1353خ) ملقب به منصــــــــــورالملک که به 

طرفداري از انگلیس شهرت داشت از نخســــت وزیري 

عزل و ذکاءالملک فروغی از دوســــتان نزدیک خود را 

جایگزین او کرد.

 بوالرد سفیر انگلیس در واکنش به این تغییر در گزارشی 

به لندن اعالم کرد که این تغییر و جا به جایی «گامی است 

براي سازش با ما» است. 

شــاه در دیدار با ســفیر آمریکا اعالم کرد که با آلمان ها 

همکاري و همراهی ندارد و مخالف جبهۀ متفقین نیسـت 

و مایل اسـت که سـفیر نظرش را به گوش ســفیر انگلیس 

برسـاند و نظر او را تعدیل نماید. اگرچه چرچیل و ســفیر 

آن کشور بعد از اشغال ایران برنامه اي براي تغییر رضاشاه 

نداشـــتند و این را از گفته هاي بوالرد به صـــراحت باید 

فهمید.

 بوالرد در پاسخ به سفیر آمریکا گفته بود: «اگر رضـاشـاه 

حاضر باشـد به طور کامل با انگلیس همکاري کند و اگر 

در جهت اصالح برخی از خطاهاي عمده تر گذشـته اش 

گام بردارد، شــاید بتواند تاج و تختش را حفظ کند.» اما 

چگونه نظر انگلستان در مورد برکناري رضاشاه از قدرت 

تغییر کرد و به این نتیجه رسید که شـاه باید از قدرت خلع 

شود؟ دو قدرت شوروي و انگلستان برنامه اي براي تغییر 

سلطنت و یا برکناري رضاشاه نداشتند و مهم ترین هدف 

آنان اســـتفاده از ایران براي متوازن کردن جنگ جهانی 

دوم بود.

 انگلیســی ها بهترین مســیر را براي کمک به شوروي از 

طریق خاك ایران دانســـتند، تا از این طریق کمک هاي 

نظامی و اقتصادي خود را به روس ها برسانند. چرچیل در 

سـی شــهریور [1320] در مجلس عوام هدف از اشــغال 

ایران را کمک به نیروهاي شـوروي اعالم کرد و در واقع 

برنامه اي از پیش طرحی شـده براي برکناري شــاه اعالم 

نکرد.

 رضاشاه مصـمم شد که دولت ایران مسـتقیم با انگلسـتان 

وارد گفت و گو شـود و براي مذاکره با بوالرد، فروغی و 

ســــــاعد را انتخاب کرد. پس از مذاکرات دو طرف در 

مورد اوضـاع سـیاسـی داخلی و خارجی و جنگ جهانی 

دوم و سـیاسـت انگلیس براي ماندن رضـاشـاه در قدرت 

مذاکراتی به عمل آمد. پس از این دیدار و رایـزنـی آنان، 

نظر دولت انگلستان تغییر کرد و بر رفتن رضاشاه اصرار و 

پافشاري شد. 

عباس میالنی معتقد است که فروغی و ساعد، وزیرمختار 

را متقاعد کــردند که مــردم ایــران خواهان بـــرکناري 

رضاشاه هستند و سیاست ورزان انگلسـتان، در برابر تغییر 

شاه بر اسـاس نظرات نمایندگان رضـاشـاه قانع شـدند که 

شاه ایران برکنار شود. 

سیاست تغییر رضاشاه تباین و مغایرتی با اهداف انگلستان 

نداشت و در مورد جانشـــــــینی او، فروغی و ساعد نظر 

صریح خود را راجع به جایگزینی، پیشـــــنهاد ولیعهد را 

دادند. در روندِ تغییر و تحوالت سیاسی، رضاشـاه اسـتعفا 

داد و محمدرضــــــــا پهلوي با حمایت قاطع محمدعلی 

فروغی و انگلیس جانشـین پدرش شد. محمدرضاشاه در 

تاریخ 26 شهریور 1320 خورشیدي در مجلس سـیزدهم 

سـوگند یاد نمود و به طور رسـمی پادشــاه ایران گردید. 

ادامه دارد.

اتهام یا واقعیت؟ مسئله این است. در فرهنگ 

ایرانی ضرب المثل معروف « تا نباشــــــــد 

چیزکی، مردم نگویند چیزها» نشان از رد پاي 

واقعیاتی دارد. اینکه در اســتانداري تخلفاتی 

صورت گرفته است و نیز درخواسـتی ممکن 

است از سوي نماینده داده شده باشد. اما عقل 

سلیم چه می گوید؟ مردم چگونه قضـــاوت 

می کنند؟ 

در این سـالها و بویژه این ماهها که وضــعیت 

معیشــتی مردم به شدت دچار مشــکل شده، 

بدون شک کمتر کسـی است که به این گونه 

مجادالت نگاهی مثبت داشته باشد. مناقشاتی 

که به مجلس شوراي اسالمی کشـیده شده و 

تیم اسـتانداري و نماینده سـنقر و کلیایی را با 

ادبیاتـی غیـر معمول در مقابل هم قــرار داده 

اســت. به گونه اي که این گونه برخوردهاي 

پینگ پنگــی و مجادالت غیـــر معمول هیچ 

وقت در کرماشان معمول نبوده است.

حکایت چیست؟ ماههاست که نماینده سنقر 

و کلیایـــــی خبـــــر از تحقیق و تفحص در 

اســـتانداري کرماشــــان می دهد. آن هم به 

خاطـر تخلفاتـی که حجم و اندازه آن خیـره 

کننده است.

 در بیســت و نهم اردیبهشــت ماه سال جاري 

خبري بـر روي خـروجـی خبـرگـزاري ایـرنا 

رفت:«نمایندگان مجلس شوراي اسـالمی در 

جلســه علنی امروز گزارش کمیســیون امور 

داخلی کشـــور و شوراها مبنی بر تصـــویب 

تقاضــــــــــاي تحقیق و تفحص از عملکرد 

استانداري کرمانشـــاه از سال 96 تا 99  مورد 

بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

سید جواد حســـینی کیا نماینده مردم سنقر و 

کلیایی در جریان بررســــی این تقاضــــا در 

توضـــــیح ســـــوال خود در زمینه عملکرد 

استانداري کرمانشـاه گفت: تحقیق و تفحص 

حق نمایندگان اســــــت. وقتی صـــــــداي 

نمایندگان به جایی نمی رســـــــد باید از این 

ظرفیت استفاده کرد. استان کرمانشـاه بیش از 

یکهزار و 200  بار  از سـوي دشـمنان بمباران 

شد، استانی که بیشـــــترین میزان  بیکاري را 

دارد  و هنوز مشـکالت آب و فاضالبش حل 

نشــده است. نمایندگان در نهایت با تقاضاي 

تحقیق و تفحص از عملکرد اســـــــتانداري 

کرمانشاه موافقت کردند.»

ایســنا نیز به نکاتی دیگر اشاره کرد و از زبان 

«بعد از چهار ســـال از زلزله  نماینده نوشــت:

کرمانشــاه هنوز عده اي در کانکس زندگی 

می کنند، اعتبارات زلـزله چقدر بود و چقدر 

هزینه شــــده؟ ابهامات جدي در این زمینه و 

عملکرد مدیران استان وجود دارد. کرمانشاه 

جزو گرانترین شهرهاي کشــــور است و در 

شــــاخص فالکت هم نقش اول را دارد. چه 

کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد؟»

همین که این خبر به این ســــــطح از اهمیت 

رســـید، اســـتاندار کرماشـــان در اظهاراتی 

تهاجمی گفت: «باج نمی دهم» و ســعی کرد 

از خود دفاع کند. در بخشــی از این دفاعیات 

از مردم کرماشان و گفت:«براي دفاع از منافع 

مردم استان از جانم مایه می گذارم/ از تحقیق 

و تفحص اسـتقبال می کنم ولی باج نمی دهم 

و معامله هم نمی کنم» 

وي همچنین افزود: «ضمن تشــکر از شهریار 

حیدري نماینده قصــــرشیرین، گیالنغرب و 

سرپل ذهاب،  مجتبی بخشـــــی پور نماینده 

اســـالم آباد غرب و داالهو، علی رضــــایی 

نماینده هرســین، کنگارو و صـــحنه و آرش 

لهونــی نماینده اورامانات به لحاظ پیگیــري 

دلسورانه این طرحها، یادآور شد: پتروشیمی 

اسالم آباد غرب، پاالیشــــــگاه گاز سیروان 

گیالنغرب، پتروشـیمی کلهر شـیمی، صـنایع 

پایین دســتی پتروشــیمی در ســنقر کلیایی، 

کنگاور، پاوه و اســـــالم آباد غرب از جمله 

طرح هاي مهمی هسـتند که یا شروع شده اند 

و یا در نیمه اول خـرداد ماه عملیات اجـرایـی 

آنها آغاز می شود.»

 وي به تشریح برخی درخواست هاي یکی از 

نمایندگان مجلس و درخواســــــــت کننده 

تحقیق و تفحص از اســــــتانداري پرداخت 

گفت: حتماً از هــــــرگونه تحقیق و تفحص 

اســتقبال می کنم و این کار را می پذیرم زیرا 

در چارچوب قانون و حق نظارت اســــت اما 

مداخله در امور اجرایی و انتصـــــــــابات را 

نخواهم پذیرفت.

بازوند گفت: اینکه این نماینده با انتصــــاب 

مدیرکل سابق هالل احمر مخالفت می کند و 

درخواســت دیگري دارد، یا تقاضــاي عزل 

شــــــهرداري را دارد که منتخب نمایندگان 

مردم در شوراي شهر سنقر کلیایی هســــتند، 

طبیعی اســـت با دفاع اینجانب در مدار قانون 

مواجه می شــود زیرا شــهردار منتخب مردم 

اســــــت و نمی توانیم در این مداخله کنیم، 

ایشــان که مدعی قانون است باید بیشــتر این 

موضوع را بداند.

استاندار کرمانشـــــــاه به شروع درخواست 

تحقیق و تفحص از اسـتانداري اشـاره کرد و 

بیان داشت: در سال 1399 سه سـوال از طرف 

نماینده محترم به کمیسیون شوراها ارائه شده 

که در خصـــــــــوص توزیع اعتبارات، نرخ 

بیکاري و انتخابات مجلس بود و بـــــــر این 

اساس پاسخ هاي الزم ارائه شد.

وي یادآور شــد: این نماینده مجلس خود در 

شهرستان ناظر بر توزیع اعتبارات شهرسـتانی 

اسـت و در اسـتان نیز بر اسـاس فرآیند قانونی 

در شوراي برنامه ریزي و توسـعه مطرح و دو 

نماینده محترم مجلس بر شــــــــــیوه توزیع 

اعتبارات اســـــــتانی نظارت می کنند و اگر 

ناعادالنه بوده چرا تایید شده است زیرا سـهم 

هر شهرستان مشــــــــخص و در کمیته هاي 

شهرستانی با حضــــور نماینده آن شهرستان 

اولویت ها و پروژه ها مشخص می شود.

بازوند گفت: سوال دوم در خصــــوص نرخ 

بیکاري بوده و ما قبول داریم باال است اما این 

نرخ بیکاري را با تالش همه دلســـــــوزان و 

خدمتگزاران 7,3 درصـد کاهش داده ایم که 

بیشتر از میانگین کشـوري است و جاي سوال 

دارد چرا سال 1395 که ایشـــان نماینده بوده 

اند و نرخ بیکاري استان 22 درصـد بوده  این 

موضـــــوع را پیگیري نکرده اند؟ االن که به 

14,9 رسیده و کاهش داشته ایم و اسـتان اول 

نیستیم که ایشان حتی در نطق هم نمی دانست 

که کرمانشاه بیکارترین استان نیست.

مقام ارشـد اسـتان دیگر ســوال نماینده را نیز 

تبیین و پاسخ هاي ارائه شده را تشـریح کرد و 

گفت: اگر در انتخابات ســــــــنقر و کلیایی 

مهندسی شده چگونه ایشان با 700 راي بیشتر 

االن نماینده مردم هســتند؟ بر اساس فرمایش 

مقام معظم رهبـري رأي مــردم بــراي ما حق 

الناس است و بی طرفی و قانونمنداري اصول 

کاري مجریان انتخابات اســـــــــــــت ولی 

سواستفاده از راي مردم جایز نیســــت و باید 

پاسخگو باشند.

بازوند در ادامه این جلسـه به درخواست هاي 

ارائه شـــــده براي انتقال و ماموریت 4 نفر از 

اعضـاي ستاد این نماینده اشاره کرد و گفت: 

ایشــان از وزارت کشــور خواسته بود امکان 

انتقال 4 نفــــر را از دیگــــر ارگانها بــــراي 

بخشــــداري و فرمانداري فراهم شود خوب 

طبعا مخالفت مــــــی کنیم چون این مداخله 

است.

استاندار کرمانشــــاه تأکید کرد: از تحقیق و 

تفحص استقبال می کنیم و بابت این قضــــیه 

باج نمی دهیم چون 4 روز پیش یادداشــــت 

انصراف از تحقیق و تفحص را همین نماینده 

امضـا زده مشـروط بر اینکه معاون فرماندار و 

بخشدار تغییر و احکام جدید براي افراد مورد 

نظر ایشان زده شود، همین جا اعالم می کنیم 

با راي مـردم معامله نمـی کنم و باج هم نمـی 

دهم.»

فایل تصـــــــویري دو دقیقه و شش ثانیه اي 

نماینده ي ســنقر آشـــوب به پا کرد. در این 

«گزارشـات متعددي آمده  فایل آمده اسـت: 

اما هنوز نرســـــــیده ایم که جمعبندي انجام 

بدهیم. ولی برخی از گزارشـــــات حاکی از 

تخلفات 6 تا 7 هزار میلیاردي طی این ســـــه 

سال (دوران مدیریت بازوند) است. لذا اینکه 

برخی ها لرزه بر اندامشــــان افتاده، خودشان 

مـی دانند که در واقع چه کــرده اند!. این که 

قدیم مثال مــی زدند که تا چوب را بــرداري 

فالن فرار می کند، نشان از همین است. امروز 

اگر عده اي لرز کرده اند براي این اســت که 

می دانند چه فسـاد سیسـتماتیکی در برخی از 

حوزه ها وجود دارد.»

حال چه کسـی درست می گوید؟، مســئله ي 

اصلی نیست. مسئله ي اصلی این است که اگر 

به حق صـدها هزار مردم این اســتان اجحاف 

شـــده ، باید حقیقت معلوم گردد و خاطیان، 

حقوق مـردم را به آنان بازگـردانند. اگــر چه 

بسیاري از مباحث و مسائل اینچنین تحقیق و 

تفحصی بر مردم نامعلوم است اما مردم بیشـتر 

از گذشته، مطالبه گر شفافیت مســـؤوالن در 

چنین مواردي هستند. آیا رازهاي این پرونده 

ها بر روي مردم گشـــــوده خواهد شد یا راز 

مگو خواهد شد؟ باید منتظر ماند. 

انتخابات مجلس شوراي ملی در کرمانشاهان

عصر محمدرضاشاه پهلوي (2)
دکتر شهرام اردشیریان

تاریخنامه 

مســـئل هی اصلی این است که  اگر به حق صدها 

هزار مردم این اســــــتان اجحاف شــــــده،  باید 

حقیقت معلوم گردد و خاطیان، حقوق مردم را به 

آنان بازگردانند. 

استاندار:

 حت�ً از هرگونه تحقیق و تفحص اســـتقبال می کنم و این 

کار را می پذیرم زیرا در چارچوب قانون و حق نظارت است 

اما مداخله در امور اجرایی و انتصابات را نخواهم پذیرفت.

ظرفیت سردخان ههاي استان

تا 300 هزار تن افزایش خواهد یافت

مدیر جهاد کشاورزي کرمانشاه:

شماره 603        8 خرداد1400

رئیس کل دادگستري: کرمانشاهیان در امر صلح و سازش پیش قدم شوند



وەتو�ژ وەل دەنگ ئازادی

ب� گومان ل ه ناو ئ� ســـــــــا�ن ه ئ هد هبیات کوردی ل ه 

نیشــت�ن کرماشان و و ه تا�ب هت زاراو هێ ک ه�هۆڕێ و ه 

ئ هو جی� ه ڕ هسی ه گ بت� هن� شـ�عر و وتار و چیرووک و 

ـ�اێ ج هرخ هیل و هرد هنگ ل ه  ه هر م هتن قاب�یگ ئــــــــ

زوان هیل تر هک داشـــتوود. ئ همان ه ه��ن گورووپ هیل 

و هرگیر و ه ئ� د هیشــــــــت هێ ئ هن ه�خورد ه ن هڕ هسین ه!. 

ش�عر ل هێ نیشـت�ن ه پا� هب هرز هیل خو هێ د�رێ. و هلی 

چیرووک ها ل ه ئ هو هڵ د هم. ی هک�گ ل ه ن�ســـــــ هر هیل 

جوان و ئ ه�ب هت خاون د هنگ ل ه ناو کرماشـــان، مازیار 

ـرنگ ه دو پ هرتووک ڕۆمان ب�و  ن هز هرب هیگی ه. مازیار تا ئ�ـ

ـرد� ه گ ه هر کام�ان دنیاێ تاز ه�گ و ه ڕۊ ئ هدبیات  کــ

ئـــیم ه چ هکانـــ� ه. ه هر و هێ بوون هو ئ هولـــ�ا هاود هنگ 

ب�من ه. ئ� هیش ب هشداری بک هن!.

• توایم ل� ئ� وەتو�ژە ل� ســـ�ر دو رۆمان 

«پا�تاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا» و «تاتریک، ســـــان�گ ل� 

بان ئاو» قســـــی� بک�یم. ی�کم توام بزانم ئ�ڕا رۆمان و 

ئ�وەیش ئ�ڕا وە کوردی؟

+ سپاس گ ئ� دەرف�ت� داین�س� من تا بت�ەنیم وەل 

ی�کا گ�پ ب�یمن. رۆمان ل� باوەڕ م پی�ک گشـــــــت 

تایب�ت م�نی�یلــــ� گ ئ�دەبیات وەپـــــ� ه�وەج� 

ـرد�ی�، وە مدوو ی� ئ�ڕای  د�ـر�د، ل� توو خوەی کوو کـ

ک�س�یل� گ کار ئ�دەبی ک�ن، ه�میشــــ� ها ل� وەر 

چ�و. جیا ل� ی� ئســــرتاکچر دەرۊنی ه�ر ن�س�ر�گ 

ت�ەن�د وەل ئ�و ب�ره�م� گ ن�ســـــــــ�د، پ�یوەندی 

داشتوود، ب��گ ل� ن�س�رەیل دەرۊن پار�ز ترن، یان� 

ک�م قسی�ن، وەل ت�نیایی خوەیانا ژی�ن، ه�ردەکاری 

دنیای گ ل�ت� ژی�ن ئ�ڕایان فرە گرنگ�، ئارمانی فکر 

ک�ن، ئامانج�یل گ�ورایگ ل� ناو زەین خــــــــــوەیان 

ـردن�، و ئـــــــــــ� تایب�ت م�نی�یل�  پ�روەردە کـــــــــ

دەســمی�ت�یان د�د گ بت�ەنن وەرەو رۆمان ن�ســان 

بچن، النک�م بــــــــــــت�ەنن ئ�و ج�هان� گ ناو زەین 

خوەیان د�رن، ئ�و چشـــت�یل� گ دین�، دۊنن، وەپ� 

فکر ک�ن، وە شــــــــ�وەی ی�ی ک���ن رەوای�ت ل� ناو 

دوون ی�ی رۆمان دەرێ بارن. 

• یان� ه�رک� دەرۊن� ل�واســــــ� ت�ەن�د 

رۆمان بن�س�د؟

+ دیاری� گ ل�وا نیی�، ت�نیا تایب���نی�یل دەرۊنـــی 

نیی� گ ی�ی مرۆڤ وەرەو ن�سـان ب�دن، ئازمان ژیان� 

گ داشتن� فرە کار�گ�ری د�ر�د، ه��ک�فت�یل ژیان، 

چشـت�یل� گ یای گرتن�، ئای�م�یل� گ دین�، هات� 

ک�ســــــــ�گ وەل ئ� تایب���نی� ت�نان�ت دەرف�ت 

ن�ســـانیش ن�ۊن�دەو، یا بچوودە شــــوون کار ترەک. 

ئ�مان من ل� س�رەتایا ئ�و چشـت� گ ئارامشــت دادە 

پیم، ه�ر ئ� ن�سـان� ب�ە، وە ه�نای ها�� ناو ئ� ر�ی� 

و ب�ره�م�یل ن�ســــــ�رەیل گ�ورایگ ل�وای جویس، 

ل�وای ه�مینگوەی، ل�وای داستایوفســکی خوەنیم، 

ت�ەنســـــــــــتم ل� دنیای گ سازین� فرە ه�ز بووەم، 

ئ�ک�ش خوەشـــــم هات بنووڕم� ئ�و ر�ی� گ چ�ن�، 

مدوو ن�ســان، ژیان� گ داشــتن�، ئازمان و پ�روەردە 

ب�ن�یل� گ داشــــتن�، ئامانج�یان، یان� ه�نای ل� لوو 

ی�ک کوو ب�ن، ب�ە ی�ی زەیــــنــــی�ت ئ�ڕای من، گ 

ت�ەنم بن�ســم و ئ� ر�ی� ه��ویژانم، ل� ئ� ناو�ن�، فرە 

ک�س دەســـــــــمی�ت من دان�، ه�م زەینی، ه�م وە 

ش�وەیل زانســــــــــتی، ک�س�یل� گ دیم�س�یان و 

ک�س�یل� گ ن�یم�س�یان و ئ�ســــــــ� ه�ست ک�م 

ی�کــ�گ ل� ر�ــی�یلـــ�گ� گ ت�ەنـــ�د وە دەرۊن من 

دەســـــمی�ت ب�یدن و منیش بت�ەنم وە ج�هانی گ 

ل�ت� ژی�م دەسـمی�ت ب�ی�م، ه�ر ئ� ر�ی�سـ�، سـ� 

ی�کم ئارامشــــت دەرۊنی خوەم گرنگ� و دویم دنیای 

گ ل�ت� ژیی�م و ئ� دو مدوو س�رەکی رۆمان ن�سان 

من�، ه�ز بـردن خوەم و ه�ز بـردن وەردەنگــ� گ ناو 

ج�هان ئیم� ژی�ید.

• ئ�ڕا زوان کوردی ه��ویــژانین�، ئ�ویش 

ل� ب�ش کوردی باشــووری ک ئ�وق�رە م�تن ن�یر�د و 

هات� وەردەنگ فرەیگیش ن�یاشتوود.

+ دۊز مدوو ی�گ ئ� زوان� ه��ویژا�� ه�ر یان�ســــ� 

گ وەتین، زوان کوردی وە مدووەیل م�ـژوویــی ت�ش 

چ�ن پ�لی هات�ی�، ئ�ســـــــ� ه�ر کام ل� ئ� پ�ل�یل� 

ب�شـــــ�گ ل� زوان کوردی ه�ن ســــــ� بای�س ه�ر 

ن�ســ�ر�گ ه�ر ل� ناو ئ�و پ�ل� گ ژیاس، بن�ســـ�د، 

زاراوەیل ســــۆران و کرمانج ن�ســــ�ر خوەیان د�رن و 

کار�یان ک�فتســــ� رێ، ئیم�یش ل� کرماشان بای�س 

ه�ر ل� بان زاراوەی خوەمان ه�ردەو ب�من تا بت�نیم وە 

زوان کوردی م�تــن�یل نوو�گ زیای بک�یم. ئ�مان ل� 

باوەتی زوان فارسی، رۆمان وە زوان فارسـییش د�رم، 

ئ��ب�ت وە مدوو ی�گ ب��گ� ئ�ڕای چاپ نی�گــــرن و 

خوەشم نی�ت�د ت�ش قرتانن بان، ب�و�یان ن�کردم� و 

هات� ه�چ وەختیش وە فارســـــی ب�و�یان ن�ک�م، و 

دوجارە بنیشــم وە کوردی بن�س�ن. نووڕگ�ی من وە 

ـرە ل� فاکتورەیل ئ�ڕام  زوان ت�نیا مکانیکـــی نیی�، فـــ

گرنگ�، هات� ی�ی سـوژەی رۆمان ه�وەج� داشــتوود 

وە فارســـی بن�ســـی�ید، و ســــوژەی ترەک ت�نیا وە 

کوردی خاس دەربایدن. 

• یان� زوان گ�راین؟

- نی�ت�نم ب�شم زوان گ�رام، چ�ن ه�زەو 

ئسرتاکچر نی�م، ل� زوان ک��گ گرم تا ئ�و چشت� گ 

بای�س بن�سم، ئ�مان گاجار ئ�و چشــــــــت� گ توام 

بن�سـم پ�یوەندی ق�ل�گ د�ر�د وەل زوانا، ل�ورە دی 

ل� ی�ک جیا نی�ن، من کار ئ�دەبـی خوەم پ�ش ب�م و 

زوانیش لووایلوو ئ�دەبیات پ�ش چوود و دەســمی�ت 

د�دن. ل� باوەڕ من زەین ن�ســـ�ر وەتایب�ت ن�ســـ�ر 

رۆمان ل� ســـــــ�ردەم ئیم� بای�س ئازاد بوود، پاب�س 

ه�چ م�کت�ب�گ ن�ود، پاب�س ه�چ گرایشـ�گ ن�ود، 

تا بت�ن�د پ�ن�سـ� بن�دە خزم�ت� ج�هان� گ ل� ت� 

ژی�ید، من کوردم، پ�ناس�ی من ی�س�، چشـــت� گ 

ل� تووێ ب�م�، ســـ� ی� ت�نیا بن�وای کار من�، ئ�ودۊای 

ئ�و چشــــــــــت�س� گ بای�س وە دی بایدن، بای�س 

ئافراندە بوودن، س� پ�ناسـ�ی کوردی ئ�ڕای من ی�ی 

بن�وای زەینی� گ ت�ق�� ک�م ل� بان ئ� بن�وا سازەیل 

نوو�گ بن�م�و و پاب�س ســـــــــازەیل زۊن�ی زوانی و 

ـرەک  ف�ره�نگــی ن�وم. زوانیش ل�وای ه�ر ب�ن�وەر تـ

بای�س چــــــ�زە ب�یدن، گ�وراوە بــــــوودن، و ی� کار 

ن�س�رە، زوان بای�س ل� خزم�ت زەین ن�س�ر بوودن و 

زەین�گ ت�ەن�د دەســمی�ت ج�هان ئیم� ب�یدن گ 

ئازاد و ئاگا بوودن.

• ه��گ�ردی�یم�و وە ســ�ر دو گل� رۆمان 

کوردی ئ�ە، پا�ــــــــتاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا چ� وە دی 

هات؟

+ رۆمان پا�ـــتاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا ی�کمـــین رۆمان 

کوردی من�، و وەل چ�زە دان زوانی من�و وە دی هات، 

شـ�وەی رەوای�ت، سـازەیل زوانی، ک�ســای�تی�گان و 

ه��ک�فت�گان گشت وەل چ�زە دان زوانی من وە دی 

هاتن، وە ئ� مدووە ت�کووشـــیم گ بافت ن�ســـ�ن 

رۆمان�گ� وەل زوانا پ�یوەندی بگــــــــــر�د، راوی�گان 

خوەیان بوون، ئ�گ�ر ســـادەن، ســـادە گ�پ ب�ی�ن، 

ئ�گ�ر نووڕگ�یان وە دنیا ت�ک ســــــــــاه�تی�، ت�ک 

ساه�تی قسی� بک�ن، ئ�گ�ر پ�ش�ون، پ�ش�و قسی� 

ـرەکن گ وە مــرۆڤ نـــزیک�و  بک�ن، ئ�گ�ر ب�ن�وەر تـ

ب�ن�، ه�ر ل�وای ب�ن�وەر�گ قسی� بک�ن گ وە مرۆڤ 

نـــــــزیک�و ب�ن�، وە ئـــــــ� مدووە رۆمان�گ� ل� ی�ک 

داچ�کانم تا وەرە وەرە بان و ل� بان ی�ی ل�ت جـیــی�و 

بگرن گ ئ�ڕای ئ�وڕەســــــــــین ل�ل� بای�س پی�ک 

بخوەنی�ید. ئ� کارە ل� رۆمان تاتریک، سان�گ ل� بان 

ئاو وە ش�وەی ترەک پ�ش بردم�. 

• ئ�و چشــت� گ ل� خوەنســـ� ه�ر دو 

رۆمان�گ� وە ئیم� رەســ�د ی�ســـ� گ ه�ردە رەوای�ت 

فرەســــ�، وە تایب�ت ل� رۆمان ی�کم، ت�تی�یمن� دەها 

رەوای�ت ب�چگ، ک ه�ر کامیش قســــی�یل خوەیان 

کردن� و دەنگ خوەیان داشــــــــــتن�، مدوو ئ� کارە 

چ�س�؟

+ ئیم� ل� ناو دنیای ژی�یم گ ه�ر دەق� پ�ســـــــــای 

گ�ەڕی�ید و دیاری� گ دی نی�ت�ەنیم وە ئ�و ش�وە گ 

س�د ساڵ پ�ش ن�سـان� بن�سـیم، ه�ر ئ�و جوورە گ 

ئ�وانیش ن�ت�ەنسـتن� وە ئ�و ش�وە بن�سن گ وەرج� 

خوەیان ب�ە، ی� یانـــــی پ�یوەندی زەین و ج�هان گ 

سـ� شـ�وە ئ�ڕای دیریمن، ی�ی شـ�وەی ی�ســ� گ 

زەین ل� ج�هان هال� دۊا، شــ�وەی رەوای�ت ئ� زەین� 

وەل ئ�و دو شــ�وەگ� جیاوازە، یان� ه�نای گ زەین و 

ج�هان چفت بوود گ ش�وەی نۆرما��، و ه�نای زەین 

ل� ج�هانـ� گ ل� تـ� ژی�ید ل� نواتـر بوود، گ ئ�گ�ر 

ل� ئ� س� ب� ک�سای�تی� ل� ناو رۆمان داشـت�من خوو 

دیاری� گ نـــی�ت�ەنــــیم ه�ر ئ�و جوورە گ خوەمان 

نووڕیمن� ج�هان، ئ�وانیش بنووڕن، ل�رە ن�س�ر زەین 

خوەی داب�ش ک�د تا بت�ن�د خوەی بن�دە شـوون ئ�و 

ک�ســـــــــــای�تی� و تا ئ�ورە گ رێ د�ر�د ج�هان ل� 

دەروەچ زەین ئ�ۊ ب�نـ�د و رەوای�ت بکــ�د، ن� ج�هان 

زەین خوەی. هات� ل� ناو ج�هان زەین ک�ســـــای�تی 

جافی (جاف�رال: ی�ک�گ ل� ک�سـ�یاتی�یل سـ�رەکی 

رۆمان پا�تاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا) چشـــت�یل�گ بوود 

گ ئ�ڕای ئـــــــیم� ت�نان�ت ئ��ج�ۊ بوود چ�ن ی�ی 

ک�ســــای�تی نۆرماڵ نیی�، ئ�مان گرنگ ی�ســـــ� گ 

بت�ەنیم باوەڕێ بک�یم تا وەل�یا پ�یوەندی بگــــریم، و 

ئ� باوەڕ کردن و پ�یوەندی گرتن� وە شـــــــــــــ�وەی 

ئی�ژەیل ئاشناس، ه�ردە رەوای�ت�یل، چشت�یل� گ 

هات� ل� ناو زەین گشــــــــــت�ن بوودن، و ئ� ه�ردە 

رەوای�ت�یل� ل�رە دەســـمی�ت دەن گ باوەڕێ بک�یم، 

ئ�مان ه�وەج� نیی� گ پی�ک ق�بوو�ـــــــــ� بک�یم، 

م�گ�ر ل� ناو دنیای گ ژی�یم گشـت�ن ی�ک ق�بووڵ 

دیریم؟ دیاری� گ ن�. هات� ک�ســای�تی جافی ئ�ڕای 

فرە ک�س ن�پووڕ بوود، ئ�مان ک�سـای�تی ج�یران ن�، 

ئ�ۊ بناســن، یا ک�ســای�تی میرزا بناســن، و خوەیان 

ـژە ب�ی�ن وەپـــــ�، خوەیان ئی�ژ درس بک�ن،  دریــــ

خوەیان رەوای�ت بک�ن. وەردەنگ ل� دنیای ئ�مـــ�وو 

ئ�دەبیات جیا ل� ن�ســــــــ�ن نیی�، بای�س هاوب�ش 

بوود، خوەی فکر بک�د، گشـــــت چشـــــت ن�ن�یم� 

دەمــــــ�، خوەی ه�ردەو بوود. وە ه�ردە رەوای�ت�یل 

ئامانج�یان ه�ر ی�ســــــــــــــــ� گ زەین�یل ل� ی�ک 

داچ�کیای مرۆڤ ئ�م�وو ل� الی ی�ک کوو بک�د، ه�ر 

کام وە رەنگ و ســـ�لیق�ی خوەیان. ئامانج منیش ل� 

ن�ســــان پا�تاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا ی� ب�، ی�ی رۆمان 

رەنگام�، ل�وای ی�ی تابل�و گ پ� بان� رەنگ�، و ه�رک� 

خوەشـ� ل� ی�ی رەنگ ت�د، خوەشــ� ت�د بنووڕ�دە 

ی�ی الی، ئ��ب�ت هات� خوەشــــــ� ل� ئ�والی ناید، 

هاتـ� وەل بـ��گ ل� رەنگ�گانا دژم�ن بوود، وە د�ــ� 

ن�ود، کیشــ�یگ نیی� چ�ن ئامانج م ی� ب�ە و ئ��ب�ت 

ل� لوو ئ� رەنگام� ب�ن�، ت�کووشــیم چ�ن ک�ســـیش 

کولی�ت کارەگ� ب�نن و ل� بانـ� ه�ردە بوون، گ پ�ش 

هات و ئ�وجوور گ ل� دەنگ و ن�سـ�ن وەردەنگ�یل 

رەســــــــــیم�و، کولی�ت کارەگ� وەل دنیای ل� ی�ک 

داچ�کـیای ج�هان ئــیم�، وەل ژیان کورد، وەل ژیان 

م�ردم ک�ەن�پار�ز، وەل فیزیولوژی و دەرۊن ناسی ژن 

پ�یوەندی د�ر�د، ه�رسـ�ی خوەشــم ت�د وەردەنگ 

فرەتر�گ داشتوود، وە تایب�ت گ ئ�ســـ� ی�ک�گ ل� 

وەرگی�ەیل ب�ڕ�ز پ�سـای زام�ت ه��گ�ردان� وە زوان 

فارسی و ئنگلیسـی کیشــ�د گ ه��گ�ردان فارسی 

پا�ــــتاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا گورج� و تا ئ�ورە گ زانم 

وێ زۊ ب� بوود.

• خ�وەر خاس�گ ب�، ئ�سـ� ک ئ� گ�پ� 

پ�ش هات، ه��گ�ردان چ�ن�گ توان�د دەســـمی�ت 

ب��دن

ـرە  ـزار فـــ + ه��گ�ردان ئ�ڕای ه�ر زوان�گ ی�ی ئ�بـــ

خاســـ�، ئ�ڕای ه�ر کتاو�گیش ت�ەن�د ی�ی دەرف�ت 

خاس بوود، ه�رســـ�ی وە ه�ر هاڵ ه��گ�ردان ناوێ 

هاپــ�ـــی�و و دیاری� گ وە خود م�تن نـــی�ود، ئ�مان 

ک�ســـــ� گ وەرگی�ە ل� باوەڕ من فرەتر ل� ن�ســـــ�ر 

دەسـمی�ت د�د وە ناســین ئ�و زوان�، وە ناســین ئ�و 

کتاوە گ بچوودە ناو م�ردمان تـرەک، م�ردمانــ� گ 

زوان و ف�ره�نگ جیاواز�گ داشتن�، و ئ�و وەخت�س� 

گ ئ�ڕای ن�س�ر دیاری بوود گ چ�ن�گ ت�ەنسـت�ی� 

ل� ناو بافت ناســنام�ی خوەی وەل ج�هانا پ�یوەندی 

بگــــــر�د. ه��گ�ردان ت�ەن�د ی�ی پ�ردە ل� وەر چ�و 

ن�سـ�ر ه��خ�د و دەسـمی�ت� ب�دن گ وە شــ�وەی 

خاســرتەک�گ دو ج�هان وەل ی�کا پ�یوەندی ب�دن، 

ج�هانــ� گ ل� تــ� ژی�یمن و ج�هانـــ� گ ه�س، 

ج�هان هاوب�ش. منیش ��دوارم وە دەســــــمی�ت 

ـ�ەیل ب�ڕ�ـــزێ گ ه�ن، وەردەنگ�یل تــــر ل�  وەرگ�ــ

زوان�یل تـرەک وەل رۆمان پا�تاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا و 

ه�رل�وا رۆمان�یل ترەکم پ�یوەندی بگرن

• کــــومدی ل� ناو ه�ر دو کارەگ� وە چ�و 

ـرە،  ت�د، ئ�مان ل� پا�تاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا دیاری تـــ

باوەڕدان ل� بارەی کومدی چ�س�؟

+ ه�ر ئ�و جوورە گ وەتم، ئیم� ل� ناو دنـیای رەنگام� 

ژیی�م، گ ه�ر دەق� پ�ســــــــای ج�هان گ�ەڕی�ید، 

ب��گ ل� م�ردم ل� چشــــــت�گ رەسن�و گ هات� وە 

ئیم� ه��ن ن�ڕەســـ�د، ئ�مان ئیم�یش ســـوو ل�ل� 

ب�ەســــیمن�و، دنیای دادەیل ب�چگ� گ ل� الی ی�ک 

ناوەڕووک�یل گ�ورا درس ک�ن. ئ�ســـــــــــ� ل� ناو ئ� 

ج�هان� ل�وای ی�ی پازڵ گشـــت چشــــت هان� الی 

ـراژدی ه�س، ه��ک�فت�یل  ی�ک، کومدی ه�س، تـــ

ئ��ج�ۊ ه�س، هات� دو سـاڵ پ�ش ئ�گ�ر بوەتیایم، 

رووژ�گ رەســـــــ�د گ م�ردم ه�نای چن� ماڵ ی�ک 

بای�س ماســـک ب�ی�ن، یا ه�نای ق�زا خوەن، بای�س 

ی�کم فکر�گ ئ�ڕای شوون ماسک�گ�یان بک�ن، ی�ی 

ه��ک�فت ئ��ج�ۊ یا کــــومدی وە ن�زەر باتاد، ئ�مان 

ئیم� ��وو پ�ســــــــای ل�وا ژی�یم، کومدیش نیی�، و 

فرەیش ب�رجد پ�ســا ل�لی�ن کوشـــ�د، ل� ناو رۆمان 

سـ�ردەم ئیم�یش ل�واســ�، ئ�مر کومدی یا تراژدی یا 

درام و ... ن�یــریم، ئیم� ی�ی ج�هان رەنگام� دیــریم 

گ یان� گشت ل� الی ی�ک مانا د�رن و ه�ر ئان هات� 

جایان بگ�ەڕی�ید، س� نی�ت�ەنیم رۆمان�گ بن�سیم و 

ئ�مــــــر کومدی ل� تووێ ن�ود، ل� باوەڕ م ئ�و رۆمان�، 

ن�س�ن س�ردەم ئیم� نیی�، ت�نیا ن�س�ن زەین خود 

ن�سـ�رە گ وشـک ه��ت�ی�، رخ� چ�ی�، چرچ هال� 

گیان�، ن�وەکام�. کومدی ئ�ڕای من جیا ل� چشت�یل 

ـرەک نیی�، ل�وا نیی� گ وە جیا هات�د، یا کار�گ  تــــــ

بن�ســــم گ پی�ک کومدی بوود، ن�، کار من کومدی 

ن�سان نیی�، من ت�نیا ی�ی ه��ک�فت شیی�و کردم�، 

ه��ک�فت� گ دیمن� یا دۊنیمن. ئ�و شــــ�وە گ من 

ل�ل� ک��گ گرم جوور�گ� گ ســـــ�ر ئای�م بت�زن�د، 

ئ�گ�ر بخ�ن�د، ه�ر ئ�وق�رەیشــــــــــ� س�ەرەو بوود، 

ســـیی�وە بوود، یان� ه�ســــت�یل ئیم�س گ ی�ی ب� 

ـردن� ل� ه�رمان  هاتن� ل� دریـژەی م�ــژوو و کار�گ کـ

بچوودن، بای�س ل�نوو ل� خ�و ه��سـن، بای�س ل�نوو 

ل� خ�و ه��سیم، ل�نوو بژی�یم.

• رۆمان پا�ـــــــــــتاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا 

ک�ســای�تی و ئی�ژەیل�گ د�ر�د ک هات� فرە ک�س 

ب�شـن درووە، ئایا ئ� ه��ک�فت�یل� راســگانی�ن؟ ئایا 

ل� راس بشــک�یل�گ ب�ن� و ئای�م�یل ل� تووێ ب�سان� 

و ل� ژ�ر�یان ئاگر کردن�س�و؟

+ ئیم� دو چشـــــت س�رەکی دیریم ل� ناو کار رۆمان 

ن�سـان، ی�ک�گ ی�سـ� گ راســ�گ� ب�شــیم، دو�م 

ی�سـ� گ راس ب�شـیم ئ�گ�ر ت�نان�ت پ�ســای دروو 

دەیمن! ئیم� ه��ک�فت�یل�گ داشــــــــــتیمن� ل� ی� 

ئ��ج�ۊ تر، ئای�م�گ ل� ناو بشـک� بووەسن�و چشـت 

ئ��ج�ۊ�گ نیی�، ه�رســـ�ی ئ� ئی�ژە ت�ەن�د ی�ی 

دروو بوود ئ�ڕای وەتن ی�ی چشت ترەک، ئی�ژێ گ 

چ�نان مۆتیڤ ترەک وەل�یا هات�ی�، ئل�ن�یل جنسی 

وەل�یا هات�ی�، ناو ی�ی نیشـــــــــت�ن وەل�یا هات�ی�، 

پ�یوەندی دان� وەل رووژ ج�زا، پاب�س ب�ن مـرۆڤ ل� 

دنیای ک�ەن�پار�ز، شـــــــــ�وەیل دەرمانی ه��� و فرە 

چشـــت تر گ ه�ر ئ�و راس�س� گ ل� توو ی�ی دروو 

وە دی تی�ن. من جافی گ ل� ناو بشــــــک� ب�ساۊن� 

ن�یم� ل� ناو دنیای راســـــــــــــگانی، ئ�مان پ� دەورم 

جافی�یل�گ� گ هان� ناو بشـــــــــــک� و دەس و پایان 

ب�ســــیای� و ل� ژ�ر�یان ئاگر کریاســــ�و، خوەیانیش 

نی�زانن. جافی�یل�گ هان� دەورم گ کیشـــــــــــ�یل 

جنســی د�رن، و مدووێ س�رکوت کردن�، ه�میشــ� 

ه�وەج� نیی� ئیم� وە راس قســـــــــی�ی راس بک�م، 

ه�رســـــــ�ی هات� ب�د، هات� ئ� ه��ک�فت� ب�د و یا 

ـرنگ نیی�، ئ�ڕای من ت�نیا ی�  بوود، ی� ئ�ڕای من گـــــ

گرنگ� گ وەردەنگ فرەتر ه�ردەو بوود، ی�ی چشـت 

دەم دەسی ن�یمن� پ�، زام�ت بکیشـ�د. ل�رەس� گ 

کار ئ�دەبیات ل� ســـــــ�ردەم ئیم� وەل رووژنام�وانی 

جیاوازە بوود، دروسـ� گ وە ی�ک نزیکن و پ�یوەندی 

د�رن، وە تایب�ت ئ�دەبیات رئا�یســم گ ه�ر ت�ەنیم 

ب�شـــــــیم شـــــــ�وەیگ ل� رووژنام�وانی ب�ە، چ�ن 

رووژنام�وان کارێ ی�سـ� ه�ر وە راسـ�و رێ بک�د، ئ�و 

چشــــت� گ ه�س ب�ش�د و شیی�و بک�د، گشـــــت 

چشــت چفت بوود، ل� شوون ی�ک بان، ئ�مان ل� ناو 

رۆمان س�ردەم ئیم� ش�وە جیاوازە، ب�شـ�گ ل� کارێ 

ئافراندن چشــــــت� گ هات� ه�ر ن�ۊد، ئ�مان وەپ� 

ه�وەج� ه�س. ئ�دەبیات ت�ەن�د چشـــت یای ئای�م 

ب�دن، ئ�مان کارێ چشـــــــــت یای دان نیی�، ئ�گ�ر 

ک�س�گ تواد ت�نیا چشـت یای بگر�د، بای�س بچوود 

کتاو تایب�ت وە ئ�و گ�پ� بخوەن�د، هات� رۆمان�گ ل� 

بارەی زانســتی پز�شـــکی گ�پ داۊدن، ئ�مان کارێ 

ئامووزش پز�شــــکی نیی�، رۆمان یان� دنیای موازی، 

دونیای گ ه�م ل�ت� ژیایمن�، و ه�م ت�ەنیم ل� تووێ 

بژی�یم، ژیان نوو.

• بچیمن� سـ�ر رۆمان تاتریک، ســان�گ 

ل� بان ئاو. ئ� رۆمان� چ� وە دی هات�ی�؟

+ رۆمان تاتریک ئازمان تازەیگ ب� ئ�ڕام، ت�ەنم ب�شم 

ئ� رۆمان� گشـت چشــت� گ ل� ناو زەینم کوو ب�د ل� 

سی ساڵ س�رەتایی ژیانم، ل� تووێ هات�ی�، گشــــت 

ئازمان� گ داشتم�، گشـــت کتاوەیل� گ خوەنیم�، 

گشــــت س�ف�رەیل� گ چ�م�، ئای�م�یل� گ دیم�، 

خ�وەرەیل� گ شن�فتم�، گشــت ه��ک�فت�یل� گ 

داشــتم�، و ئ� مدووە چوار ک�ســـای�تی ل� ناو زەینم 

هاتن�و دەنگ، گ ئ� چوار ک�ســـای�تی� وە کۆنرتۆڵ 

دوان ک�ســای�تی ترەک دەر تی�ن، گ ت�ەنم ب�شــم 

ئ�و دو ک�ســــــای�تی� ه�ر ئ�و دو ج�هان�ســــــ� گ 

دیـریمن، ج�هانـ� گ وە ئیم� وەتن�، و ج�هانـ� گ 

ه�س. ئ�و چوار ک�سای�تیشـــــــ� ن�ن�ر گشــــــــت 

ک�ســ�یل�گ� گ دیم�، ت�نان�ت خوەمیش ب�شــ�گ 

ل�ل�یان ب�م�. کو�ب� بتوام ب�شم، تاتریک، سان�گ ل� 

بان ئاو ه�ر وەل خوەما وە دی هات�ی�.

• و تواس�ی� چوە ب�ش�د؟ ه�ر ئ�و چشت� 

ک خوەدان وەپ� باوەڕ دیرین؟

+ ب���، ئ��ب�ت ئ� رۆمان� چشـت تایب�ت�گ نی�تواد 

ب�شـــــــــــ�د. ل�وای ی�ی ئای�م� گ قاڵ ک�د، ل� ناو 

م�دان�گ وســـاس و ت�نیا قاڵ ک�د، م�ردم ل� دەورێ 

کوو بوون و ه�ر کامـ�ـیان ئ�ڕای خوەیان ی�ی م�ت�ڵ 

درس ک�ن، ئ�و چشـــــت� گ ل� قاڵ کردن ئ�و ئای�م� 

رەسین�سـ�و، وەل ی�کا ل� بارەی گ�پ دەن، من ت�نیا 

ل� بارەی ئ� ســـ�هن� ن�ســــام� و ن�ســــم، ل� بارەی 

م�ت���یل� گ ئ�شـــــن، گ�پ�یل� گ دەن. ل� بارەی 

مرۆڤ ک�ن�پار�ز، مرۆڤ� گ ت�ش شـــــــــ�ڕ هات�ی�، 

مرۆڤ� گ ناو ژیان مودڕن و ک�ەن�پار�ـز گیـر هات�ی�، 

ل� بارەی مرۆڤ� گ ت�ش سیســتم�یل و م�کت�ب�یل 

فکری هات�ی� و خوەیش نی�زان�د ئ�ڕای کوو پ�ســـای 

چوود، ل� بارەی دنیای گ ل� ت� ژی�یم.

• ه�چ کام ل� ک�سای�تی�گان ناو دیاریگ 

ن�یرن، یا ئ�جوور ب�شیم ک چ�ن موهم نیی� ناو�یان 

چ�س�، ئ�ڕا؟

+ ی�یش ه�ر ل� رۊ ئ�و پیالن رۆمان�گ� هات�ی�، ه�نای 

بن�وای رۆمان�گ� ی�ســ� گ چ�ن ک�ســـای�تی ن�ن�ر 

ک�سـ�یل ترەک بوون، دی ه�وەج� وە ناویش ن�یرن. 

ئ��ب�ت ل� ئ�و ئاســت� گ ناو ئ�ڕای ه��ویژی�ید، وەرە 

ـرەو ه�ر  وەرە ل� ن�ن�ری دەرتی�ن و دۊنیم ل� دۊاخــــــ

کام�یان چن� شوون ژیان ب� سـ�ر و شـوون خوەیان، 

یان� ی�ی دوالیت� د�رن ل� ناو�ن تیپ و ک�ســـای�تی. 

ئ��ب�ت ئ�و جیی� گ ناو ئ�ڕاییان ه��ویـژی�ید هاتـ� 

ل�نوو ئ�ڕای ئـــــیم� کومدی بوود، ئ�مان ل� راس ه�ر 

ل�وا ب�ەســ�، ســ�د ســـاڵ پ�ش چ�ن�ســـ� ئاوایگ، 

تواســن� ناو بن�ن، نووڕســتن�ســ� ئ�و ئای�م�، چنگ 

پ�ل� وە خ�ن�و ب�ە، وەتن�س� پ� ق�ساو، ناویشــــــ� 

ه�ر ئ�وە نریاس. 

• یانــــ� ل� ی�ی بــــ� ئی�ژ یا ه��ک�فت 

ئاشــــــــــــــنا ک��گ گریاس ئ�ڕای پ�یوەندی گرتن 

وەردەنگ ؟

+ ب��ــ�، گاجار دەس وەردەنگ گـــریم و ل� بان ی�ی 

ه�� ئاشــــــــنا وەل خوەمانا ب�یمن�، ئ� کارە بوودن� 

مدوو ی�گ وە ئـیم� ئـت�د بکـ�د و ئ�گ�ر ل� جــی�یل 

ترەک گ ئ�ڕای نائاشــناس، شــ�ک داشـــتوود، ئ�و 

ـژە ب�دن وەملانا.  ئت�دە بوودە مدوو ی�گ دریــــــــــــ

جیاوازی ئ�دەبیات ســ�ردەم ئیم� و ئ�دەبیات ســ�د 

ساڵ پ�ش ه�ر ی�س�، بای�س با�نس بوود، سـ�نگ�ال 

ن�ود. 

• ئــــ� ه�مگ� ئی�ژ ئــــ� رۆمان� ل� کوو 

هات�ی�؟ ئی�ژەیل ئ��ج�ۊ ل�وای بـــــــــــــ�ین قول، 

دەرهاوردن چ�و و ...

+ ه�ر ئ�و جوورە گ وەتم ئــــــــ� رۆمان� ی�ی کووم� 

ه��ک�فت� گ ناو ژیان خوەم داشــــــتم�، ئ��ب�ت ن� 

ی�گ ئازمان تایب�تی خوەم بوود ن�. گشــــــــــــــــت 

چشـــــت�یل� گ شن�فتم�، دیم�، کتاوەیل م�ژوویی 

گ خوەنیم�، کارەیل� گ پاتشایل و ئائین�یل وە س�ر 

م�ردم هاوردن�، وین�یلــــ� گ ل� ج�نگ�یل دیم�، ل� 

جنازەیل دیم�، یان� ل� لوو ی�ک ئــــ� ئی�ژەیل� ل� ناو 

ـر��،  زەین من ئافراندن� و وەرە وەرە ل�ل�یان ک��گ گ

ه�ر جـی گ ه�وەج� ب�ە ئـ� ئی�ژەیل� هاوردم�. من 

ی�ی ئارشـــــــیڤ د�رم ل� وین�یل� گ م�تن�گ وەل 

خوەیانا ل� ناو زەینم سـازین�، نزیک ســ�د هزار وین�، 

ـردم�، ل� فیلم�گان، ل� وین�یل ناو  گ کوو کــــــــــــــ

کتاوەگان، ل� وین�یلـ� گ ب�و ب�ن�، ل� ه�ر جــی گ 

ویـــن�یگ دیم� و م�تـــنــــ�گ ل� ناو زەین من درس 

کرد�ی�، ه��گر��ســـ� و ئ�گ�ر ئ�و وین� ل� جی�گ 

ب�ە گ ن�ت�ەنســتم� بارم�، خوەم ل�ل� وین� گر��. 

ئیم� ل� ناو ج�هان� ژی�یم گ پـ� ل� ئی�ژە، ئ�دەبیات 

ئیم� ن�بای�س ل� ئــ� گ�پ� �ین�دە جــی، بای�س ل� 

ئ� دەرەق�ت� ک��گ بگر�د.

• ی�کمین چشـت� گ ل� خوەنســ� ئ� 

رۆمان� وە ئیم� رەســـ�د، ه�ردە رەوای�ت�، چ�ن چ�ن 

چیرووک کو�� ک نریان�ســــ� الی ی�ک و ئیم� ی�کم 

ئ�وان� خوەنیمن، تا ه�نای پ�ش چیمن.

+ ب��� چ�ن زەین ســــــــــ�ردەم ئیم� زەین ه�رەدە 

رەوای�ت� و سـ�دەی وە دی هاتن چیرووک کو��، ئیم� 

ت�ەنیم ل� ئــــــ� تایب���نی� گ وە دی هات�ی� ل� ناو 

رۆمانیش ک��گ بگریم، یان� ل� شان ی�ک هاتن کو�� 

چیرووک�یل� گ دۊاخـر بوون� ی�ی چیـرووک گ�ورا یا 

ک���ن رەوای�ت. ل� ناو سین�مایش ئ� چشــــــــــــت� 

دۊنیمن، ی�ی فیلم بوودە چ�ن ئپیـزۆد و ه�ر کام کار 

خوەیان پـــــ�ش ب�ن، ت�نان�ت گاجار وە ی�کــــــیش 

نی�ڕەســن، ل� ناو رۆمانیش ئ� شــ�وە ه�س و منیش 

ل�ل� ک��گ گرتم، ئ��ب�ت ت�کووشــــــــــیم� ئازمان 

نوو�گیش بوود ئ�ڕای شـ�وەیل رەوای�ت دو الی�ن� گ 

ل� ئاخرەو دەس وەپ� بوود و ل� ســـــــ�رەتایا وە ی�ک 

رەســین�، گ ئ� شــ�وە ل� ناو ســـین�ما فرەتر وە کار 

ـرەتـــر پ�ش چیمن، ل� ئ�و  چوود، یانــ� ه�رچــ� فــ

ه��ک�فت�یل ســ�رەتایی� فرەتر رەســـیمن�و و ئ�گ�ر 

ل�نوو بایمن�و ل� ســـــــــــــــــ�رەتایا بخوەنیم، ل� ئ�و 

ه��ک�فت�یل� گ ل� دۊاخرەو هاتن� خاسرت رەسیم�و. 

• یان� پ�یوەندی ئ�دەبیات و سین�ما؟

+ ت�ەنیم ل�وا ب�شیم، ئ� دوان� ئ�ســــــ� ل� ی�ک جیا 

نی�ن و ئ�گ�ر ســـــــین�ما ل� ئ�دەبیات ک��گ گر�د، 

ئیم� ئ�ڕا ل� تکنیک�یل ســــین�مایی ک��گ ن�گریم؟ 

ئ��ب�ت ل� ســـین�ما ه�رەک�ت دۊربین دیریم، کار ل� 

باوەڕ من راه�ت ترە، ل�رە ت�نیا م�تن دیریم و شکانن 

زەمان، شـکانن خ�ت زەمانی فع��گان ت�نان�ت ل� ناو 

ی�ی ل�ت ل� رۆمان�گ�، ئیم� ل�ـرە بای�س ل� دینامیک 

زوان ئ�ڕای ئافراندن ســـاه�ت و بۆعد ک��گ بگریم، 

وە ئ� مدووەسـ� گ سـازەیل زوانی هات� بگ�ەڕی�ن، 

چ�ن زۊتریش وەتم م وە ناوناس ی�ی ن�ســــــــــ�ر ل� 

ـزم�ت زوان نییم، و ل�وای ی�ی زوانناس نی�نووڕم�  خـ

زوان�و، زوان ها خزم�ت ن�ســــ�ر تا بت�ەن�د زەینی�ت 

خوەی ن�مایش ب�یدن. ه�ر ئ�و چشـت�یل� گ ت�ەنن 

وە من ن�ســ�ر دەســمی�ت ب�ی�ن، ب� کووم ل�ل�یان 

ک��گ گرم، تواد ف�لســـ�ف� بوود، تواد سین�ما بوود، 

تواد مووسیقا بوود.

• وەتین مووســـیقا، ئ�و جیی� ک دەنگ 

ت�م�رە وەل تووقیان بومب�گان�و ئامـیـت� بوون ل� چوە 

هات�ی�؟

+ مووســـــــــــیقای کوردی فرەتر تایب�ت وە ج�نگ�، 

ت�نان�ت ه��پ�ڕگ�ی ئیم� ف�لســـــــ�ف�ی ل� ج�نگ 

هات�ی�، گشــــت ژیان کورد وەل ج�نگ و مووسیقی 

ب�ە، خوو دیاری� ئ� پ�یوەندی� ل� کوو هات�ی� و منیش 

ل�ل� ک��گ گر��.

• ئایا رۆمان یا فــیلم تایــب�تـــ�گ ل� بان 

ن�سان ئ� رۆمان� کار�گ�ری ناس؟

+ ن�، رۆمان یا فیلم تایب�ت�گ ن�ۊە گ بتوام ئ�س� ناو 

بارم، ل� ناو ن�سان ت�کووشـیم� خوەم بووم، ئ�مان ئ� 

خوەم ب�ن� ی�ی ژست نیی�، چ�ن زانم گ زەین مازیار 

ن�زەرب�یگی ل� چشـــت�یل�گ وە دی هات�ی� گ دی�، 

گ شن�فت�ی�، گ خوەنســت�ی� و ئ��ب�ت ی�ی ب�ش 

ترەک گ خوەم ل� بان�یان ه�ردەو ب�م�، وەپ�یان فکر 

کردم�، هزاران سـات فکرەو کردن، ه�ردەو ب�ن، ســ� 

هات� ت�نیا ٦٠% خوەم بووم، ئ�مان ت�کووشـــیم� ل� 

ئ� ب�ش� فرەتر ک��گ بگرم گ ی�ی ئ�گوو تایب�ت وە 

خوەم داشتووم گ ئ� ئ�گووە ل� ناو گشــــت کارەیلم 

ه�س. ئ�مان خـــــوو دیاری� گ کارەیل وەرج� من ل� 

بان ن�ســــــ�ن�یل من کار�گ�ری ناس، و ه�چ ک�س 

نی�ت�ن�د ب�شــــــــ�د من پی�ک خوەمم، من ه�ر ئ�و 

ـردم�. گ  ٦٠% خوەم� ئ�گ�ر بت�ەنم بووم هون�ر کــــ

ئ��ب�ت ئ� گ�پ� ل� ناو ئ� رۆمانیشــــــــــــ� هات�ی�، 

ک�سای�تی�گان ت�کووشن گ خوەیان بوون، گ ئازاد 

بوون، ئ�مان خوو ه�میشــ� ل�وا نیی�، هات� ب��گ ل� 

ئای�م�یل وە ٠% ب�ەســـــ�د ئ� ئازادی زەینی�، ئ�مان 

ئ�ڕای ی�ی ن�س�ر ه�ست ک�م ئ� س�رب�خوەی ب�ن� 

بای�س ب�ەس�دە ئاست بان�گ النک�م ل� ٥٠% ب�دەو 

بان تا بت�ەن�د کار نوو�گ بن�ســــــــ�د، وەن� ک�ف�دە 

ژ�ردەس فۆرم و نووڕگ�یل وەرج� خوەی.

• ل� ناو رۆمان تاتریک سان�گ ل� بان ئاو، 

ی�ی ک�ســــــــــــــای�تی دیریم وە ناو گ�م�خان، ئ� 

ک�سای�تی� کی�؟

+ ئ� ک�ســــای�تی� فرەتر ل� ی�گ ی�ی ن�ف�ر تایب�ت 

بوود، ت�ەنم ب�شــــــــم ه�ر ئ�و شــــــــ�ب�ک� ب�ندی 

ج�هان�س�، سیســـتم�یل� گ پ�سای ج�هان ئیم� 

گل دەن یا پ�ســـــای بازی ک�ن، مدوو ه��ویژانن ئ� 

ناوە کتاو دەرۊن ناســــــــی  People Play Gamesل� 

ئ�یک ب�ن ب�، ئ� کتاوە ی�ک�گ ل� ن�س�ن�یل�گ� گ 

ل� خوەنستن� فرە ه�ز بردم�. و ئ�ک�ش ئامیت� کردن 

ئ� وشـــــــ�، یان� بازی یا وە کوردی گ�م�، وەل ی�ی 

ئل�ن ترەکا گ ل� ناوچ�ی خوەمان فرە وە چ�و ت�د، و 

ئ�وەیش وشــ�ی «خان»ە. خان و گ�م� وەل ی�کا ی�ی 

مۆتیڤ درس کردن� ل� دەرۊن ناســـــــــی و ی�ی مژار 

کووم��ی�تی و م�ژوویی.

• س� ل� دەرۊن ناسی ک��گ گرتین�؟

+ ه�ر ک�ســـ�گ گ تواد چیرووک وە تایب�ت رۆمان 

بن�ســـــــــ�د، وەرج� ه�ر کار�گ بای�س ل� کتاوەیل 

دەرۊن ناســـی ک��گ بگر�د، وەل دەرۊن ناســــ�یل 

قســی� بک�د، ل�ل�یان یای بگر�د، جیا ل� ی� بای�س ل� 

بان ک�سای�تی خوەی و ئ�ک�ش م�ردم ه�ردەو بوود، 

وەل�یانا قسـی� بک�د، گووش ب�یدە پ�یان، تا ئ�ورە گ 

هاز د�ـــــــــر�د ه�ردەو بوود، دەرۊن خوەی و دەرۊن 

م�ردم بناس�د.  ئ� کارە دەسمی�ت دەیدن وە ن�س�ر 

تا بت�ەن�د خاســــرت ب�ەســـــ�دەو ل� زەین خوەی، ل� 

ک�سای�تی�گان. دەسـمی�ت دەیدن تا ف�زای گ�وراتر 

و ق�لرتەک�گ داشتوود، ل� ئ�و ج�هان ب�چگ خوەی� 

بایدەو دەیشت.

• ل� بــ��گ جــی ل� رۆمان�گ� ت�تی�یمن� 

رست�یل� ک ه�ست ک�یم کود د�رن، ل�وای رست�ی 

ئاخر پ�ڕشت دو�م، ئایا ل� راس یان� کودن؟

+ کود گ ن�، ل� ناو بافت ئ� ن�س�ن� گاجار ئاماژە ب�ە 

وە ن�ســ�ن�یل ترەک، وە ه��ک�فت�یل ترەک، ل�وای 

کتاوەیل ئائینی یا ه��ک�فت�یلـ� گ ئ�ڕای وەردەنگ 

ئاشنا بوود، ل�وای گ�پ�یل ئ�ســـــــــتوورەیی، ل�وای 

گ�پ�یل کووم��ی�تـــــی جوور کوو�ب�ری، یان� ل�وای 

ی�ی ئاماژەی ب�چگ هاتـــــ�ـــــی� گ ه�م وەل بافت 

رەوای�ت�گ� بخوەنــــــــ�د و ه�مگن بوود و ه�م ی�گ 

هاتــــــــ� بت�ەن�د ل� ناو زەین وەردەنگ ئاگا، ف�زایل 

ـرەتــر ل�وە  تـرەکیش درس بک�د، ه�وەج� ن�ۊە گ فـ

وەپ� ئاماژە بک�م، ئ�مان خود وەردەنگ� گ خوەش� 

ت�د، پ�جووە، هات� ئ�ڕای ئ�ۊ ی�ی شــــــوون پا بوود، 

ئ�ڕای گشــت ل�وا نیی�. گشـــت وەردەنگ�یل ه�ر وە 

ئ�و بافت و ن�ســـــــــ�ن خود رۆمان�گ� ت�ەنن ئکتفا 

بک�ن.

• ناوەیل� ل�وای گاماسی و گاپشـــــی ل� 

راس ب�ن� یا سازیان�؟

+ ن� دۊز یان� ن�ۊن� و ن�یاشـتیمن�، ئ�مان ل� شــ�وەی 

یان� داشــــتیمن�، وە ناوەیل ترەک�و، وە کووەو ب�ن�یل 

تایب�ت وە خوەیان. ل�رە مدوو ی�گ گ�پ م ل� ســـ�ر 

ی�ی ئائین دیاری ن�ۊە، ئـــ� ناوەیل� ه��ویـــژا�� گ 

ئاماژە وە ی�ی چشـت تایب�ت ن�ود و ئ��ب�ت ش�وەی 

ـرتن�یان ت�ەن�د پ�یوەندی  ـردن و دەرەق�ت گــ پ�یا کـ

داشتوود، ی�ی ب� ئل�ن ه�س گ ت�ەن�د دەسمی�ت 

بــــــ��گ ل� وەردەنگ�یل ب�دن و وەل خوەیا بوو�دان 

ئ�ڕای جی ترەک، ئ�مان ل�ریشــــــ� ه�وەج� نیی� ل� 

م�تن بچیمن�و دەیشــــــــــــت، ت�ەنیم ه�ر وە خود 

ن�س�ن�گ� ئکتفا بک�یم. ت�نیا ت�ەنم ب�شـم «ماسـی» 

ل� ناو ئـــــــــ� رۆمان� رۆڵ تایب�ت�گ د�ـــــــــر�د گ 

ه��گ�رد�دەو وە بن�وای ت�کامۆ�ی مرۆڤ و ه�میشـ� 

ل� ناو زەین من جی�گای تایب�ت�گ د�ر�د.

• ی�ی پرســــــیار گ پ�ش هات�ی� ئ�ڕای 

خوەم ی�س� ک ئ�ڕا ژن ل� ناو تاتریک، سان�گ ل� بان 

ئاو لـ�وا وە ن�مایش دەرهاتـ�ـی�؟ و جـیاوازە وەل ژن ل� 

ناو پا�تاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا.

+ پرســـــیار خاســـــ�گ�، ل� ناو ه�ر دو رۆمان�گ� ژن 

ـژەس م�گ�ر ه�نای جی�گای خوەی  م�فعوو�� یا ئۆبــ

گ�ەڕن�د و چوودە ناو سیســــتم� گ تا ئاست�گ ژن 

ف�عا��و بوود یا بوودە ســـــــووژە، یان� ه�نای خوەی 

تواد، ت�ەن�د دەســمی�ت خوەی ب�یدن، ه�رســـ�ی 

ت�نیا تواسن نیی�، بای�س جی�گ� یا سیســتم�گ�یش 

بگ�ەڕی�ید، و ی� یان� ی�کم ب�رپرس ســــ�رەکی خود 

ـرس ب�ن� ل� کیس ب�ی�ید، ئ�و  ژن� و ئ�گ�ر ئـــ� ب�رپــ

وەخت�س� گ ت�ش ش�ڕ ت�د، ت�نان�ت ئ�گ�ر بچوودە 

جی ترەکیش ه�ر ئ� دۊزەم� د�ـر�د. ل� ناو پا�تاو�گ 

ئ�ڕای ک�یخودا ب��گ ل� ک�سای�تی ژن�گان ت�ەنن وە 

ب�رپرســـــی چارەن�س خوەیان ب�ەســـــن، ئ�مان ل� 

تاتریک، ســــــــان�گ ل� بان ئاو، ئ� ه��ک�فت� پ�ش 

نی�ت�د، و هات� ل�رەســ� گ جیاوازی وە چ�و ت�د. ل� 

ناو تاتریک، سان�گ ل� بان ئاو وە مدوو ی�گ گشـــت 

گیر ک�فتن� و سیســـــتم ه�ر ئ�وەس� گ ب�ە، ژنیش 

گیر ک�فت�ی� و ت�ش شـــــــــ�ڕ هات�ی�، ئ�گ�ر وە رێ 

گ�ن�گ چ�ی�، ل�وا ن�ۊە گ رسشــــت� گ�ن بوود، ل� 

ناو ئ� سیســـــــتم� ل�وا پ�روەردە ب�ە، ل�وا وە س�رێ 

هات�ی�، ئیم� چشــــــــــت�گ وە ناوناس زات مۆتل�ق 

ن�یریم، زات ه�ر ئ�و مۆهیت�ســــــ�، ه�ر ئ�و باوگ و 

دا�گ و م�درســ� و ئای�م�یل�گن گ هان� المان، زات 

وە ت�نیا مانا ن�یر�د. ســــــ� ئ�گ�ر جیاوازی ه�س وە 

مدوو گ�ەڕیان ف�زای رۆمان�گان�، ژن ه�میشـــ� ی�ی 

چشــت نیی�، ه�میشـــ� گ�ن یا خاس نیی�، ئ�ۊیش 

ـرەک�، گاجار گ�ن پ�روەردە بوود،  ل�وای مــرۆڤ�یل تــ

گاجار خاس. ئ� قســــی�یل� ل� ناو پ�ڕشت ی�کمیش 

ـرم ژن  ـرەکیش گ د�ـــــــ دۊنیمن. ل� رۆمان�یل تــــــ

گ�ەڕی�ید، و ل�وا نیی� گ ه�میشـــــــ� وە خاسی 

ن�مایش� ب�یمن.

• کارەیل تازەیگ ئ�ڕای ب�و بـــــــ�ن 

دیرین؟

+ ب��� ی�ی رۆمان کوردی د�رم گ پ�ســـــــــای 

کارەیل گوڕانکاری ل� سـ�رێ ک�م، ی�ی رۆمان� گ 

ل� ســـــــــــ�ر منا��یل� کار و منا��یل�گ� گ ت�نیا 

ک�فتن� و ف�زا و ه��ک�فـت�یل تایـب�ت وە خوەیان 

د�ــــرن. ی�ی کار�گیش تازە دەس وەپــــ� ب�م�، 

پ�سای وەرە وەرە چوارچوو کارەگ� دیاری ک�م.

• کارەیل� ک ن�ســــــــــین پیالن دیاری 

د�رن؟

+ ن�، ت�نیا ی�ی چوارچوو د�رن، ی�ی ســــازەی کولی 

گ هال� ناو زەینم و ئ�ک�ش ن�ســم� و ت�کووشــم ل� 

ناو ئ�و ســازە رێ بک�م، ئ�مان ی�گ چ� رێ بک�م و ل� 

کوو رێ بک�م، چشـــــت�گ� گ وەرە وەرە دیاری بوود، 

فرە جار ک�ســـای�تی�گان ئازادن، فرە جار وە ی�ی رێ 

ترەک چم گ هات� ئ�و ک�سای�تی� خوەشـ� بایدن و 

ـزە هات�دە ناو زەینم، ئ��ب�ت دۊاخــــر  ه�ر ئ�و ل�هـــ

بای�س پی�ک گشـــت ئ� ه��ک�فت�یل� وە د�م بوود، 

ل� بان گوڕانکاری فرە وەخت ن�م، ســــــی بار چل بار 

خوە�� و ل�نوو ن�ســـم� تا ئاخر�گ بوودە ه�ر ئ�و 

چشت� گ ه�م خوەم توام و ه�م ک�سای�تی�گ�.

ـرەتــــــــر  • ل� کام ل� رۆمان�گاندان فــــــ

خوەشدان ت�د؟

+ گشـت�یان ئ�ڕام گرنگن، ه�رکام�یان ی�ی ب�ش�گ 

ل� ژیان و ه�ب��ن، ه�ر ل� زەنجیــــــــــــر چ�رخ گ 

ی�کمین رۆما�� تا یان� گ پ�سای ن�سم، گشــت�یان 

ل� الی�ن ه�ســـت دەرۊنی ئ�ڕام ی�ی جوورن، ئ�مان 

ت�کووشیم� ب�ره�م وە ب�ره�م پ�ش بچم و خاسرتەو 

بووم، ل� باوەڕ خوەم، تاتریک، ســـان�گ ل� بان ئاو گ 

ئاخ�رین رۆمان�گ� گ تا ئ�ســــــــــــــــ� ب�و کردم�، 

پ�شـــــک�فت� ترەک�، ت�کووشم ه�ر کارێ گ ن�سم 

خاســـرت بوود ل� ئ�وەک�، و وەرەو خاســـی پ�ش بچم 

ه�میشــــــــــ�، ن�س�ر خوەی گ�وراترین رخن�گر ل� 

خوەی�، هات� ی�ی رووژ خاسرتین کارێ گ ت�ەنستم 

بن�سـم و ت�نیا ل� ئ�وە خوەشـم بایدن، گ وە د�نیاوە 

ئ�وە ئاخ�رین رووژ ژیا��.

• رەســـــیمن� پ�رتخ پرســــــیارەیل� ک 

داشتم، ئ�گ�ر گ�پ�گ م�ن�ی� خوەدان ب�شن.

+ فرە ســـپاس گ وەخت ناین�، ��دوارم گ رووژ وە 

رووژ ئ�دەبیات وە دەســـــــــــمی�ت ئ�ە ئ�زیزەیل ل� 

ناوچ�ی خوەمان پ�هاز ترەو بوود.

4

کولتوور

S E D A Y E A Z A D I

ئ هشکان میری

رۆمان پا�ـتاو�گ ئ�ڕای ک�یخودا ی�کمـین رۆمان کوردی مــن�، و وەل چ�زە دان 

زوانی من�و وە دی هات، شـ�وەی رەوای�ت، سـازەیل زوانی، ک�ســای�تی�گان و 

ه��ک�فت�گان گشــــــــت وەل چ�زە دان زوانی من وە دی هاتن، وە ئ� مدووە 

ت�کووشیم گ بافت ن�س�ن رۆمان�گ� وەل زوانا پ�یوەندی بگر�د

من کوردم
پ�ناس�ێ من ی�س�

و هت و و�ژ ئ هول مازیار ن هز هرب هیگیا 

ل ه س هر پرتووک تاز هێ

شماره 603        8 خرداد1400
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ادبیات 

اینجا متروکه شده. سی و پنج سالی م یشود کســـــی 

ـته. درســـت بعد از  پایش را توي این عمارت نگذاشـ

ـر. پدرم به من وکالت داده  زرگم، ما همنـی مـرگ مادرـب

همه چیز را بفروشــم و با دســـت پُر برگردم. خودش 

حتی خو شندارد چشمش به این خیابان بیفتد چه برسد 

ـلع مثلثِ باالي سَر درِ  به عمارت ما همنیر. یک ضـــــــ

رون زده. روي  عمارت ریخته و از همانجا تیر چوبی بـی

ـنگ فرش هاي مقابل درِ ورودي پُر از کلوخ و  ســـــ

سـرامی کهاي رنگ یســت که از نماي بیرونی عمارت 

ـیده توي حیاط. ما همنیر همان قدیم ها خانه  ریخته و پاش

اش توي عالفخانه را می فروشـــد و پولِ طالهایش را 

م یگذارد رویش تا این عمارت را بخرد. وسـط حیاط ، حوضِ فیروز هايِ رنگ پرید هاي ســت و 

ـبیه به تیرچراغ برق شــد هاند. جیر و جار لوالي  ـاخ و برگی که ش اطرافش درخ تهاي بلند و ب یش

اُرُسی بلند م یشود.

پا به راهرو م یگذارم. هُرم خاك م ینشیند توي حَلقم. سرفه م یزنم. هم هجا خاکستري شده. از پله 

ها م یروم باال. دوس تدارم یک راست بروم روي بالکن، جاي همیشــــگی ما همنیر. چشــــمم به 

مهمانخانه م یافتد. شبیه دلدادگی پنهانی ما همنیر شده. هم هي خنزر پنزرهایش زیر غبار چندین ساله 

انگار محو شد هاند.

گفتم: پدر! عاشقی که جرم نیست. گفت: دختر جان این عشق و عاشقی اصالً کاري بوده نشدنی. 

طرف هم سن پدر ما همنیر بوده و با بزرگان دربار پادشاهی م یپریده. هی چوقت حتی گوشه چشمی 

ـاه بند  ـایه نینداخته. از همان اول جوانی دستش توي دارالحکوم هي کرمانشـ هم به دختربچ هي همس

شده و دختر یکی از بزرگان شهر را به عقدش در آورد هاند. یعنی وقتی ما همنیر دلباخت هاش می شود 

حسن خان عیال داشته و پسرش جلوي عمارت معی نالکتاب هف تسنگ بازي م یکرده.

ـایل مهمانخانه ســـرجاي خودش اســـت. حتی آن قاب عکس بزرگ روي دیوار.  هم هي وســ

دستگیر هي بالکن را تکان م یدهم. باز نم یشود. با کتف چندبار م یکوبم به قابِ در، نال هاي م یکند 

و باالخره تا نیمه باز م یشود. پدرم م یگفت: ما همنیر همیشه روي تختی که اینجا زده بوده م ینشسته 

ـتم را به میله هاي  و خیابان را دید می زده. خودم را ال م یکنم و از نیمه ي باز در رَد م یشــوم. دسـ

جلوي بالکن تکیه م یدهم. نگاهی به خیابان دبیراعظم م یاندازم.

این خیابان روزگاري پاتوق پدرم بوده و تمامی جوا نهایی که مثل او عشــق فیلم و سینما بوده اند. 

ـینما دیانا. باالتر مول نروژ و آنطرف تر  ـینما متروپُل بوده، پایین تر ســ می گفت:همان رو به رو ســ

سینما مهتاب. حاال خبري نه از فیلم هسـت نه سینما. عد هاي بی هدف رو به پایین م یروند. از مقابل 

ـتون رد م یشوند و دور میدان شهرداري براي تاکسـ یها  ساختمان قدیمی اولین هتل کرمانشاه، بیس

دسـت تکان می دهند. عده اي هم رو به باال م یروند با دقت مغازه هاي لباس و کفش فروشـی را 

ـند توي ری ههاشان و به  ورانداز م یکنند. بخار بلند شده از روي چرخ یهاي بالل و لبو را م یکشـــ

ـان  ـند به سمت باال تا چشـمش میدان مصـدق م یرسند. از همانجا فقط کاف یست کمی گردن بکش

بخورد به شیرهاي سنگی ورودي کاخ قدیمی استانداري.

ـته. اما الیه ي  برم یگردم و دوباره نگاهی به مهمانخانه م یاندازم. قاب عکس به سین هي دیوار نشـسـ

ضخیمی از گرد و غبار رویش را پوشانده. روزنام هي همین امروز صبح را از کیفم بیرون م یآورم، 

توي مشتم مچال هاش می کنم و از باال به پایین م یکشمش روي قاب. هنوز میرزا حسن خان مدنی 

ـته. نوك سبی لهاي  ـتاده. کاله نمدي روي ابروهاش نشــــســــ معی نالکتاب توي این قاب ایســـ

چخماق یاش تا گودي کاس هي چشـــــمش باال آمده. خط پارگی روي عکس حاکی از دو نیمه 

شدن آن است. مشخص است دو تا آدم توي این قاب با چسـب کنار هم قرار گرفت هاند. آن سوي 

ـتاده و دستش را به سمت میرزا حســــــن خان دراز کرده.  خط ما همنیر با لباس سراپا سفید ایســــ

ـتش را فرو کرده توي جیبِ کُت بلندي که تا زانوهاش  درحالیکه این تک هي قاب میرزا دســـــــ

م یرسد.

ـبانده  پدرم م یگفت:یک روز از سینما به خانه برم یگردد ، می بیند این دو تکه عکس بهم چســـ

ـبیده به سین هي دیوار. دیگر طاقتش طاق م یشود. بی حرف و سخنی  شده، رفته توي قاب و چســـ

ـاطش را جمع م یکند و راهی تهران م یشود. تا یک روز قبل از مرگ ما همنیر دیگر پایش به  بســـ

کرمانشاه نم یخورد.

ی کروز گفتم:پدر! ما همنیر باید از عشـقش حرفی م یزد و قبل از اینکه به زور راهی خان هي بختش 

ـاید اگر خود میرزا همکالمش می شـد  کنند میرزا را حالی م یکرد که چقدر دلداده اش است. ش

به خانه ي عقل م ینشـســت. پدر  گفت: میرزا به خاطر خط خوشش توي شهر شُهره ي خاص و 

عام بوده و گاهی روي کاغذ سرمشقی براي باسوادهاي شهر م یزده. همان موق عها ما همنیر پایش را 

توي یک کفش م یکند که قصـــــد دارد به مکتب برود شاید اینطوري بتواند توي دستگاه میرزا 

خوشنویس راهی پیدا کند. اما پدرش بجاي فرستادن به مکتب، فَلکش م یکند.

پدر م یگفت:میرزا حسـ نخان مدنی معی نالکتاب بعد از منشــ یگري توي دارالحکومه به ریاست 

عدلیه م یرسد همان موقع هاست که میرزاي خوشنویس براي پســــرش از دختري خواستگاري 

م یکند و برحسب اتفاق شب عروسی پسـر رییس عدلی هي شهر با ما همنیر و پدر من یکی م یشود. 

چندي نمی گذرد که خبر توي عالفخانه م یپیچد میرزا حسـن خان پســر حاج حکیم باشی توي 

دربار قجري صاحب منصب شده، بساطش را جمع کرده و قصد رفتن دارد.

ـلطنه گرفته و چند وقت بعد م یشود  مِن بعد با شاهزادگان آمد و شد م یکند. آنجا لقب عمادالســ

ـته تا وقتی میرپنج قزاق برم یگردد تهران و چند  دبیر اعظم دربار. این هیبت و شــوکت ادامه داشــ

ـاط قجري ها از  سال اینطرف تر یا آنطر فتَرش را یادش نیســت اما باالخره کودتا م یکند و بســ

ـاه برم یگردد. چند سال آخر عمرش  تهران ورچیده می شود. دبیراعظم پیر و فرتوت به کرمانشـــ

ـان دهد.  بوده. دستش م یلرزیده و نم یتوانسته سرمشقی براي جوان هاي باسواد شهر بزند و تعلیمش

ـتند و در مورد رتق و فتق امورات مهم شـهر با او شــور م یکردند.  اما مردم ارج و قربش م یگذاش

ما همنیر هر چن دوقت یک بار بهان هاي از محله پیدا م یکـرده که به عمارت معی نالکتاب پا بگذارد و 

با دبیراعظم پیر سخنی بگوید و تَفِ دلش بنشیند.

ـاه جوان با  ـاهی خلع کرده بودند. ش ـاخان را از پادش ـته از اینکه قواي متفقین رض سه سال م یگذش

اوضاع تَق و لق حکومتش دست و پنجه نرم م یکرده که میرزا حسـ نخان مدنی معی نالکتاب جان 

ـتر  ـلیم می کند. عزاداري هم هي شهر یک طرف، واي و شیون ما همنیر و در بسـ به جان آفرین تسـ

بیماري افتادنش به یک طرف. از همانجا شســــــتِ شوهرش خبردار م یشود که یک جاي این 

ـته. بعد از این  ـازگاري نداشـ ـالها با او سـر ناسـ زندگی لنگ م یزند و بی دلیل ما همنیر هم هي این س

ـال شد هيِ افســرده آنقدر خون به دل همســرش م یکند تا او هم مرض یک  ماجرا، ما همنیر میانسـ

شب هاي م یگیرد و م یمیرد. پدرم از همان وق تها کین هي مادرش را به دل گرفت هبود.

ـیده که خانه به خان هي عالفخانه م یپیچد حکومت یها یکی از  می گفت:هنوز چهلم پدرش نرســــ

ـنود سـر از پا  خیابا نهاي شهر را به اسم دبیراعظم نامگذاري کرد هاند. ما همنیر همین که خبر را م یش

ـبش م یکنند. اما او کَکَش هم  نم یشناسد. رخت سیاه از تن م یکَند. هم هي قوم و خویشـش غضـ

نم یگَزد و می رود توي آن خیابان، خان هاي زیر ســــــر م یگذارد و هم هي دار و ندارش را براي 

خرید آن خانه م یفروشد. روز آخر عمرِ ما همنیر من پانزده ساله بودم. مثل همیشه روي تخت وسط 

ـت هبود اما با ابروهاي  ـتش تکیه داد هبود و خیابان را نگاه م یکرد. پدرم کنارش نشـس بالکن به ناز بالش

ـته و دوباره پا به این خانه گذاشته. سینی چایی را  دَرهم رفته و ناراحت از اینکه قَسَمش را شکســـ

جلوي ما همنیر گرفتم. دستش را به آرامی بلند کرد. انگشـت اشار هاش را به طرف خیابان گرفت و 

با صدایی گنگ و لرزان پرسید:دختر جان اسم این خیابان هنوز دبیر اعظم است؟ پدرم پوزخندي 

زد و گفت:بله. طرح لبخند روي چین و چروك صورت ما همنیر نقش بســت و نگاهش به سمت 

خیابان ب یحرکت ماند.

ل�ر ه بچن ه هر ئ هور واران وار با رن

و هفری ل ه «بی�ر» هو ئ�ا «ت هودار» بارن

ل هێ س هرک هش ه، پا داس ه گ هز س هرب هرزییل هم

ل هو رو و هرو بانان بچن پ�شواز با رن

ب هخش� ل ه ئ� تاریخ هم ه و بنچ�ن ه دارم

ل هێ نۆو بچن تاریخ تا پ�رار با رن

ت هرم� ل ه ش�عرم ه ه�وسان و شین ک هرم ل هو

ک ه�هور ژ هن�ل کورد س هروین الر بارن 

ی� جار تر ئ� ت ه ق ت هق ه توڕیل ه بوڕن

ی� جار ت هر زام هت بکیشن دار با رن

وشکم، ر هقم! ش هق ش هق ت هرک ئاگر زوانم

ل هێ نۆو بچن ه هر ئور واران وار با رن

له ڕێ خودا ک هم� ن هف هس، ک هم� ن هف هس ب� هن و ه پ�م

ک هم� ن هف هس ئ هگ هر ک هم  و ئ هگ هر ف هر هس ب� هن و ه پیم

م ک هوت ر ح هر هم نی�م، ئ هڕا دۆباڵ ز هخمی�م

ک هم� ل ه ئاس�ن ک هو و ه ب� ق هف هس ب� هن و ه پیم

ل هوا م ب� ن هف هس ف هر هس، دوا ک هر هیل د ه سب� هس

ک همـ� ن هف هس ک همــی ن هف هس و ه د هس و ه د هس بی هن 

و ه پیم

ل ه د هور و و هر ن هف هس نی ه، ن هف هس توام ک هس نی ه

ک هم� ن هف هس ل ه «ت�ن» دۊر ه هر «ت هو هس» ب� هن و ه پ�م

ن هف هس تواسم و ن ه�ان، و هلی ه ه ل ه خ�ا�دا

ـــ� هن و ه  چ هویل م هس، ک ه� هیل م هس، گو� هیل م هس ـب

پ�م

ه هر ش هو خ�اڵ چو و ه باڵ ئ هور هگان

دۊن� تنی ک ه رووشن هوک هی ماڵ ئ هور هگان

شمش� ل ه خو هر ئاگر ڕ هسان ز�فد ه

تا�� ل ه گیسوان تن ه شاڵ ئ هور هگان

ه هر ش هو ژ هنن ل ه گووشه و ه گووش هیل ئاس�ن

ساز و بلوور و ه هم ن هێ و شمشاڵ ئ هور هگان

حاڵ پ هش�و باڵ پ هریشان و بی ق هوام

سم د هن ل ه ز هۊ ئ هسپ ک ه� هر ناڵ ئ هور هگان

واران تنی! و ههار تنی!، م هچوو ل ه الم

حا�م فر ه پ هش�و ه ل هواێ حاڵ ئ هور هگان

واران ق هتر ه ق هتر ه ئ�ا مانگ نقر هپووش

ی ه ماج هراێ چ هو من ه و چ هو الڵ ئ هور هگان

پ هری ل ه سوورت و ل ه چ هو چراخ ئ� کالو هس ه

سف�ده ! و هفر شاهوو ه! گ� هێ ئ هنار پاو هس ه

ش�ڵ و ز�ف پ هێ ل ه پ هێ ی هق هم پ� ه ل ه ئ هتر ب هێ

ی ه س�ف ئ هو س هراو هس ه ی ه ئ هتر ئ هو گ�و هس ه

زوان ش�رنی سن� ش هکر ل ه مرس و ئسف ههان

رشین ئ هرم هنی ت هبار  ئ هزیز ناو ه ناو هس ه

پ هرێ نی ه ب هش هرن� ه  ه ه جوور ل ه�ر هو هر ن� ه

شکار ه�ل س هرم هس ه ک ه�� ل ه ئ� پ هڕاو هسه

ڕوو ڕوو ڕوو ئاقا می ڕوو!

بۆبۆ بۆبۆ ئاقا می ڕو!

�ش هو عاسم �ش هو کاسم

ه هم د�رم ت هو ئاقا می ڕو!

ش هوش هو ش هوش هو ڕووژم ه هر ش هو

ه هر ن�ر هم خ هو ئاقا می ڕو!

ئ�ال ئ هوال، ئ هوال ئیال

د هود هو د هو د هو ئاقا می ڕو!

گشت� کوو رن یا ناجورن

ک هس ن ه�رێ چ هو ئاقا می ڕو!

نوم ه دام هو هات� بام هو

هاتی نام هو ئاقا می ڕو!

مشت� عاجز ه هم ش هل ه هم ک هڕ

هاها ها هوو ئاقا می ڕو!

ه هێ د�و هڵ کوت، � هێ نوو روو روو 

ڕوو ڕوو ڕوو ئاقا می ڕو!

شعرداستان امروز

»هم هی داستان از اینجا رشوع شد، از خ هو، از کلمه، که 

هرکلمه را جانی و جهان یسـت.  خ هو با آن حروف کوتاه، 

چونان جنین یست در زهدان مادر. دیدنش، پل کهایت 

را ســــنگین م یکند و شــــنیدنش تو را به خوابی دیگر 

م یبرد، اما این کلمه در فارسی اینگونه نیســــــــت  که 

خواب اســـــت و خواب، حرفهایی دارد که آن حر فها یا 

“واو “است  که  صـدایش را گم کرد هاسـت یا  “الف”  که 

بیشــرت  به فریاد بلند ی م یماند  که دیدنش خواب را از ِ  

چشـمهایت م یدزدد. مگر نه اینکه هم هی عا� ارتعاش 

ِاســــت و موســــیقی. “خ هو” به باطن خواب  نزدی کتر 

اســـــــت، آ ن چنان  نزدیک که صــــــــدای واوش را هم 

م یشـنوی و این کلمه، تنها  �ون ها یســت از بی شــ�ر 

کل�تی که “اجرای آن اتفاق” هستند نه معنای آن .

و اما خ هو؛ کتابــی که با آن مقدم هی کوتاه وعمیق، ذهن 

خواننده را به  جهانی پرتاب م یکند که هنوز بیتی از آن 

را قدم نزد هاسـت، جهانی جدا از پیش فر ضهایی که هر 

مخاطب کُرد زبان با آن به رساغ شـــــــــعر کُردی م یرود 

چراکه شعر را برخاسته از رسم و رسومی که شاعر در آن 

م ینویسـد م یداند نه اندیشـ های کند ه شده از اتفاقات 

روزمره که در هرجای جهان به شــکلی جلو هگر اســـت. 

مقدمه خ هو هرچند شاعرانه به ریشــــــــــــ ههای قومی 

ِقبیل های شاعر م یپردازد اما انگار در ب یزمانی در مه گم 

شــــــــد های ، دغدغ های جها نوطنی دارد تو گویی این 

نا مها و این نشــان هها نه اسم خاص، که یک معنای فراتر 

از اســـم اســـت تا جای ی که مرا به گردن ههای ماچوپیچو 

م یبرد ب یآنکه خطی کلم های حتی تصــویر ی از آن شعر 

بلند را ب ه  یاد داشته باشم � یدانم این خاصیت مرتجم 

بودن مقدمه نویس اســــت یا مقدمه به مرزهای جهانی 

شـدن نزدیک شـد هاسـت یا این فقط خیال ی سـت که از 

رس خوانند هی این مقدمه گذشت هاست اما هرچه هست 

خواننده را وا م یدارد با اندیشــــ های دیگر به رساغ شعر 

برود

جدا از مقدمه و وزنهای تاز های که  مرتجم به آن اشــــاره 

کرد هاست هر وزنی رستاخیز کل�تی هســــــتند که در 

وزنی دیگر جواز ورود به ســــــاحت شــــــعر را ندارند  و 

رستاخیز هرکلمه، احضار اندیشـ ها یست که در پس آن 

کلمه نهفت هاست مخصــوصا اگر این کلم هی تازه، ردیف 

یا قافی هی شـعر هم باشــد چراکه یکی از ابزار ماندگاری 

یک کلمه در یک شـعر؛ نقش و تاثیر گذاری آن کلمه  در 

ـرار آن در م �های  آن م� و تک

دیگر اســــــت.  بابک دولتی با 

نوشـــــ� این ســـــی غزل که 

بسـیاری از آ نها برای اولین بار 

از منظــر وزن ، پای در رسزمین 

کورد هواری گذاشــــــــــــت هاند  

ـرای   گذرگا ههای تاز های را بـــــــ

ورود کل�تــــــی  تاز هتــــــر باز 

کرد هاست  چ ه در شعرهایی که 

از این پس در این اوزان مینویســــــــد چه شعر شاعران 

دیگری که بعد از این در این اوزان آفریده م یشـــــــــود     

اوزانی که کلم ههای بیشــــــــرتی را به دنیای شاعرانه و 

جاودان هی ادبیات مکتوب اضــــــــافه م یکنند و این آن 

اتفاق مبارک یســت که یک زبان را از ســین هکش ادبیات 

شفاهی تا قل ههای ادبیات مکتوب با ال م یکشد

اگر بخواهم ازغزل های خ هو بنویســم بی اغراق هرآنچه 

را که از ذهن من م یگذرد مرتجم خانم مریم صـــفرزاده 

به شکل موجز و ظریف  ب ه آن اشاره کرد هاسـت تو گویی 

مقدمه، دفرتچ هی راهن�ی رسزمین غــــــز لهای بابک 

دولت یست.غز لهایی محکم و اندیشـمند که رسشار از 

حرســتی بومی و فلســف یست در بســـرتی از روزگاری 

م هآلود؛ این شــکل از غزل هرچند ادام هی روایت یســت 

که خود شـــــاعر درغز لهای فارســـــی خویش دارد اما 

ریخت�ن چنین پرداختـی 

در زبانی دیگر به شـیو های 

که نه آن چنان پســـــافردا 

باشد که مخاطب آن را پس 

ـرق در  ـزند و ن ه آنچنان غـ بـ

تنگوار ههای نوســــتالژی ؛ 

کـــــــــــــــه مخاطب را  در 

ـر ههای  دا مچال ههای خاطــ

دور بیاندازد از ویژگـ یهای 

این غز لهاســــــــــــــــت. 

غـز لهایــی اجت�عــی که 

عشـق هرچند در آن جایی 

ندارد اما در پس هــــــــــــر 

حرستی سوسوی عشـق را 

م یشـــود دید. شـــکلی از 

غزل که اندیشــــــــــه را از 

مرزهای رایج  به فراســــــــــــوی رسزمی نهای دیگر هم 

م یکشـاند اندیشـ های ک ه توانسـت هاست آنچنان ترجم ه 

شود که شکِل زیســــت بوم زبان تاز ه را به خود بگیرد تا 

جایی که ترجم هی این غز لهای کُردی بیشــــــــــــرت به 

ترجم هی شـعر جهان نزدیک اسـت. حتی شـعر ســپید 

شاعران کُرد نیز نشــــــان ههای فراوانی از جغرافیایی که 

شـــعر در آن اتفاق افتاد هاســــت  در خود دارند و این را 

ُحســن م یدانند اما بابک دولتی اینگونه به این شکل و 

با این بسـامد به شعر نگاه � یکند. این جهان  ب ی زمان 

و ب ی مکان شــاید ه�ن هم همکانی و هم هزمانی باشــد. 

مرتجم نیز جدا از چند مورد که م یتوانســـــــــــــــــــت  

ِ“ردی فپوشـانی” بهرتی داشـته باشـد آن چنان با زبانی 

دیگرسان شعرها را ترجمه کرد هاست که اگر این شعرها 

به شکلی جداگانه بی اشاره به  نســـــخ هی اصلی  چاپ 

شوند کســـی باور � یکند این شعرهای سپید فارسی، 

ترجم هی غز لهایی کردی هســــــــتند البته باید خاطر 

نشـــــان کرد هر شعری ظرفیت ترجمه را ندارد و مرتجم 

هرچقدر هم مرتجم باشد م یبایسـت وامدار م� اصلی 

باشد.

در کتاب خ هو یا خواب دو اتفاق در زبان باعث شـــــــده 

اســــــت که ما با دیدن این دو م� در کنار هم، هر دو را 

هرچند از منظر اندیشـه یکی بدانیم اما چه از نظر قالب  

چه از نظر زبان دو دنیای متفاوت را به ما نشان میدهند. 

م یخواهم بگویم اندیشه در هر زبانی رنگ آن زبان را به 

خود م یگیرد و با روح کل�تی که در زبان ِ تاز هاســـــــت 

دریافتی تاز هتر را به ما م ی�ایاند که با زبان اول متفاوت 

است. انگار زبان، اسانس یا طعم اندیشــ ه است.  جدای 

از این آنجا که موسیقی از شعر گرفته م یشود اندیشــه 

عریا نتر م یشـود و این اتفاق یسـت که در ترج هی خ هو 

افتاد هاســــت. � یخواهم بگویم که مخاطب غزل اهل 

درنگ نیسـت اما رض بآهنگ شعر، درنگ را از مخاطب 

عام م یگیرد و بیشـــــرت لذتی موسیقایی به او م یدهد 

رض بآهنگی که در ترجم هی خ هو نیســـــت و این شاید 

باعث شود که مخاطب عام  به ترجمه چنان که شایست ه 

است نپردازد که این امری بســــیار طبیع یست هرچند 

این م یتواند با توجه ب ه شــــــیرینی موســــــیقی غزل، 

مخاطب عام را هم با شـــــعر ســـــپید آشــــــتی دهد و 

شــــــیفت هگان ســـــــپید را هم چونان غزالی گریز پا به 

چشم هساران غزل برگرداند.

خ هو هرچند یک کتاب، اما به واقع دو کتاب اســت با دو 

زبان متفاوت و اندیشــــ های واحد. در آخر پیش از آن که 

غزلی از این کتاب در کنار ترجم هاش آورده شـــــود باید 

بگویم این نوشته  نه یک نقد، که  تنها یادداشـت یسـت  

بر کتابی که سـا لهاسـت شـاعرش را م یشــناســم.  به 

ـرجمه  ـراه با تــــ عنوان �ونه یکــــی از غــــزلها را همــــ

م یخوانیم:

ئ� ما�ه ن�ڕمیاسه ه��ن س�قام د�رێ

دیوارەگان س�ردێ ق��ر�گ زام د�رێ

ئ� کووانگه خ�ریک مشت� ف�تیر تازەس

ئ� مدوەق� وه فکرێ س�د ساڵ تام د�رێ

ی�ێ ئ�� چ�و ئ�گ�ر بوو،س�د ساڵ خ�و ئ�گ�ر بوو

ئ� ماڵ چوو�� ی�ێ ق�رن خ�و نات�مام د�رێ

ه�ر ئاجوڕێ وە زەۊ ک�فت ه�ر دەروەچ� ک شکیا

جی گورمچ�ێ زەالن� ه��ن پ�شام د�رێ

ل�ێ نوو دەنگ ق� ت� ه�م کرده بان دیوار

مزن�م خ�وەر ل�ی�ێ ب� دار ب�نام د�رێ

مزن�م تواێ دوارە دارەیل چ�م بشوورێ

ب�ش� ک دار گ�ورا ریشی وه سام د�رێ

ب�ش� ئ�ڕا نی�ترسی ب�شی ک�الوەس ئـ�رە

ب�ش� ک پ�لوەچ�یلد میوەیل خام د�رێ

وەێ ما�� چ�زە دام� تا م�رگ هام� ئـ�رە

ئ� ما�� ن�ڕمیاس� ه��ن س�قام د�رێ

این خانه ویرانه نیست، هنوز پابرجاست؛

زخ مهایی فقط نشسته اند بر دیوارهای رسدش.

ِمشـــــــــتی خمیر تازه کم دارد این اجاق،  در ذهن این 

مطبخ   قدر صدسال مزه مانده است هنوز. چشـــم اگر 

به ش�ِر یک ایل باشد،  خواب اگر صدسال،

یک قرن خواِب نا�ام دارد هنوز  این خانه ی مرتوک.

هر آجری که بر زمین افتاد هر پنجره که شکست

نشانی مش تهای باد است  که برآماسیده  است هنوز.

صدای کالغ می آید باز، روی دیوار دوباره نشست؛

گ�نم خرب آورده است  از خیِل درختانی بدنام!

ِیا درخ تهای کنار رود را شاید  باز رس رسـوا کردن دارد، 

که درخت بزرگ را ریشه در زهر است!ِ

کالغ انگار می خواهد تا بگوید: “چرا � یترسی؟ خرابه 

است اینجا.”

م یخواهد تا بگوید:  “شــاخه ها میوه های نارس با خود 

دارند.”  من اینجا آغاز گشــته ام، و خواهم ماند اینجا تا 

گاه مرگ؛  این خانه ویرانه نیست، هنوز پابرجاستِ

ـالی اسـت که به همّت گروه فرهنگی هنري  چند س

«دنگ پراو» روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه تحت 

عنوان «روز استاد پرتو کرماشانی» نامگذاري شـده و 

خوشبختانه مورد توجه و مســـرّت اهالی فرهنگ و 

ـینان و دوستداران شعر و ادبیّات قرار  هنر زاگرس نش

گرفته است.

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که؛ بیسـت 

و هفتم اردیبهشت ماه سالروز تولد جناب آقاي علی 

اشرف نوبتی شاعِرِ بلند آوازه دیارمان نیست چرا که 

این پیرِ پاك اندیش و صاحبِ ذوق متولد ششم مهر 

ـا” به اشتباه روز  ماه 1310 خورشیدي است که بعضـ

ی گـردد هـرچند این «روزِ خاص»  میالدش ذکـر ـم

نوعی تولد است براي دنیا دیده هنرمندي که می بیند 

پاس اش می دارند و چه زیباست چنین روزهایی.

ـاریه» بنا  مقدمتا” به عرض می رسانم در این «اختصــ

نیســـــــت در مورد زندگینامه استاد پرتو و یا اشعار 

دلنشین و پر طراوتش چیزي بنویسـم چرا که بارها و 

ـته به آن پرداخته شـــده و  ـنوات گذشــ بارها در سـ

ـتان این مهم انجام  چندین بار در مطبوعات محلی اس

ـتندي از بیوگرافی استاد پرتو به  گرفته و حتی مســــ

ـال 1396 تهیه و ارائه  همّت خانم طاهره فیض در سـ

شـــــده که دیگر جایی براي پرداختن به این بخش 

ـتم  باقی نمی ماند و در ثانی، حقیر در جایگاهی نیســ

که به عنوان یک صاحب نظر متخصـــــــــص در 

خصــــوص اشعار آن «بزرگوار بی ادعا» اظهار نظر 

کنم. امّا به عنوان یکــــــــی از ارادتمندان به وي و 

ـتم در برنامه  عالقمندان حوزه هنر، دوســـت داشـــ

نکوداشت استاد مشارکت داشته باشم.

برخی ها معتقدند استاد پرتو را تنها نه به سبب اشـعار 

ـژگــی هاي  ی غل و غش اش بلکه به خاطــر وـی ـب

ـیّتی اش باید ستود هرچند با نگاهی به  شخصــــــــ

مجموعه اشــعارش با عنوان «کوچه باغی ها» که در 

سال 1377 به اهتمام استاد محمد علی سلطانی منتشـر 

ـین  شد هر مخاطبی به سر ذوق آمده و نهایتا” به تحس

اش وا داشته میشود.

بد نیســــــــــت این مورد را هم اضافه کنم که در 

خصـــوص خلقیّات استاد پرتو، مختصـــر اختالف 

نظري جاري اسـت مثال” آنهایی که مراوده نزدیکی 

ـته و ندارند به لحاظ این که وي کمتر در  با او نداشــ

مجالس و محافل ادبی و هنري ظاهر می شــود او را 

متکّبر و یا منزوي می دانند و عدم حضــورش را در 

انجمن هاي ادبی شـــــهرمان موجب ایجاد ذهنیّت 

ـتاد پرتو؛ انجمن ها را قابل نمی  نادرستی شـده که اس

داند، در حالی که نزدیکان و دوستانش تصـدیق می 

 ” ـیار متواضع و بی ادعاست و کال کنند که وي بســ

ـبک زندگی اش بدین گونه اســت که از جار و  سـ

جنجال می پرهیزد. بهترین دلیل براي صحت و سقم 

ـتجو  ـامین اشعارش جسـ موضوع را می توان در مض

ـردم کوچه و  کـرد که حـرف هایش حـرفِ دلِ ـم

ـیاري در  ـافا” اینکه ما، هنرمندان بسـ بازار است، مضـ

حوزه هاي مختلف داشته و داریم که همچون عرفا، 

ـان اینگونه  عُزلت و تنهایی را بیشتر پسندیده و مرامش

است.

ـبک و زبان خودش را دارد  به نظر من هر شاعري س

و هیچ کس شبیه دیگري نیسـت امّا در اندیشـه هاي 

هنري جهان شباهت هایی وجود دارند که نمی توان 

منکر آن شد مثال” صرف نظر از تفاوت هاي فردي، 

ـاعر مردمی  سبکی و اقلیمی، در قیاس استاد پرتو با ش

یونان«یانیس ریتسوس» می توان، روانی و دلنشینی و 

ـابه  قابل فهم بودن اشعارشان براي عموم را نوعی تشـ

تلقی کرد، آنجایی که «یانیس» می گوید؛

صلح خواب معصومانه کودك است.

صلح نان داغ است بر سر سفره همه.

صلح گشتن عاشقان، در سایه سار درختان است.

صلح زمانیســـــــت که توقف اتومبیلی در خیابان، 

هراسی برنمی انگیزاند.

صلح زمانیســـــــت که در گودال بمب ها درخت 

بکاریم.

صلح زمانیست که زندان ها را کتابخانه کنیم.

برادرم دستت را به من بده،

صلح این است به همین سادگی !

خُب می بینیم که اشـــعار پُر محتواي این چنینی، در 

ـته اند به «سادگی» و  عین پرباري و زیبایی، آغشـــــ

ـادگی» اســــت که خیلی از مخاطبین را  همین «ســ

مجذوب می کند مثل این شعر استاد پرتو؛

چون حبابی دیده وا کردیم در دریاي هیچ

عمر بگذشت اي دریغا بر سر سوداي هیچ

در میان جنگلی از آهن ودود و غبار

شهر هیچستان ما را بین و این غوغاي هیچ

ـبک و قالب، هر چند هم زیاد  وجه تمایز این دو ســ

ـترك اند؛ «سادگی و  باشند ولی در یک چیز مشــــ

دلنشینی» .

و امّا سخن پایانی؛

قدر آئینه بدانید چو هست

نه در آن وقت که افتاد و شکست «اقبال الهوري»

برگزاري مراسـم تجلیل از هنرمندان در زمان حیات 

ـان کار ارزنده اي اســــت که متداول نبوده امّا  شـــ

ـالی اسـت این مهم رونق گرفته و  خوشبختانه چند س

ـتا  به انحاي مختلف صــورت می گیرد در این راسـ

ـئولین ادارات ذیربط  گروه دنگ پراو به جاي مســـ

ـاد اســــالمی، که  نظیر؛ اداره کل فرهنگ و ارشـــ

ـان  برگزاري چنین برنامه هایی جزء وظایف ذاتی شـ

ـتین همّت باال زده و علیرغم تمامی  اســــت، آســـ

رهنگـی و هموار  محدودیّت ها، به اعتالي هویت ـف

ـیر نخبگی پرداخته اند و موفق به تثبیت  کردن مســــ

بیست و هفتم اردیبهشـت ماه به نام «استاد پرتو» شده 

اند. باشـــد که این گونه حرکات ارزشــــمند یعنی 

بزرگداشــــــــت مفاخر فرهنگی و هنري در دوره 

ـان نهادینه شود. یادمان باشد ستودن بزرگان،  حیاتشــ

بزرگداشت خودمان است.

اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد خورشیدي

«خه و» 

به خوابیدن نزدیکتر 

است تا خواب!
بیژن ارژن

چند غزل کوردی از نازنین رحمان آبادي
دکرت علی سهامی

عمارت ماه منیر

شماره 603        8 خرداد1400

نکوداشت بزرگان نوعی حق شناسی است 

محمد حاجی زین العابدینی

 خه و؛ کتابـــــی که با آن مقدمه ي کوتاه وعمیق، ذهن 

خواننده را به  جهانی پرتاب می کند که هنوز بیتی از آن 

را قدم نزده است، جهانی جدا از پیش فرض هایی که هر 

مخاطب کُرد زبان با آن به سراغ شعر کُردي می رود
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مدیر بهزیســـتی شهرستان کرمانشــــاه گفت:هدف از راه 

اندازي مرکز راه نوین نیک اندیش، حمایت، بازپـروري و 

توانمند سازي زنان آسیب دیده اجتماعی است

صـــــفدر مظفري راد افزود: هدف از راه اندازي مرکز راه 

نوین نیک اندیش حمایت، بازپروري و توانمندسازي زنان 

آسیب دیده اجتماعی می باشـد. این مرکز با ظرفیت اسـمی 

60 نفر در هر دوره توانسـته است اقدامات مثبتی در راستاي 

کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی ارائه نماید.

وي ادامه داد : گروه هدف مرکز، زنان آســـــــــیب دیده 

اجتماعی با حداقل 13 سـال و حداکثر 60 ســال و خانواده 

آن ها اســـــت که اقدامات اجرایی (روند پذیرش) در این 

راستا شامل، پذیرش و تشـــخیص، ارزیابی و تدوین برنامه 

کمکی، ارائه خدمات تخصصـی، توانمندسازي و پیگیري 

است.

مدیر بهزیســتی شهرستان کرمانشــاه ادامه داد: فرد آسیب 

دیده اجتماعی که در مرکز پذیرش می گردد ابتدا توســط 

مددکار اجتماعـی مورد ارزیابــی فــردي و خانوادگــی و 

اجتماعی قرار می گیرد، ســـــــــپس بازدید از منزل انجام 

می شود و متعاقبا روانشــناس پیشـــینه مشـــکل را ارزیابی 

می کند. پس از معاینه وضعیت روانی و انجام تســـــــــت 

روانشناسی طرح درمان صورت گرفته و صورت جلسه تیم 

تخصــصــی تشــکیل می گردد و متناسب با نوع مشــکل، 

مداخالت تخصصی صورت می گیرد.

وي تصریح کرد: خدمات تخصصـی که توسط مرکز ارائه 

می گردد عبارتند از سالمت روان، جســـــمانی، حرفه اي، 

تحصـــــــــیلی و سوادآموزي، آموزشی، اوقات فراغت، 

مهارت هاي زندگی، اعتقادي، هنري، زندگی مشـــترك، 

مالی و ... عالوه بر خدمات تخصـــــصـــــی مددکاري و 

روانشـــناختی، سایر فعالیت ها و خدمات مرکز در سال 99 

نیز شامل توزیع چندین مرحله بســـــــــــــته بهداشتی بین 

مددجویان در راستاي پیشـگیري از همه گیري کرونا بوده 

است.

مظفري راد تشــــــریح کرد: از دیگر اقدامات در این سال 

می توان به جذب و توزیع مشــارکت هاي مردمی بین افراد 

نیازمند، تعامل با دســتگاه هاي اجرایی برون ســـازمانی در 

راستاي پیگیري و حل مشــــــــکالت جامعه هدف، ارائه 

آموزش هاي گــــروهــــی به خانواده ها نظیـــــر آموزش 

مهارت هاي زندگــــی، بهبود روابط خانوادگـــــی و... و 

آموزش هاي فــــــردي به زنان در زمینه آموزش هاي حل 

مسئله، مثبت اندیشی، ارتباط موثر و ... اشاره کرد.

وي گفت: همچنین اجراي برنامه کتابخوانی، مســــابقات 

نقاشـــی و برنامه هاي فرهنگی در راســـتاي اوقات فراغت 

مراجعین، همچنین توزیع بروشــــــــــور بین خانواده هاي 

محالت آسیب خیز با هدف پیشـــــــگیري از آسیب هاي 

اجتماعی رایج، پـرداخت مبلغ بیش از 350 میلیون ریال در 

راســتاي اجراي فاز توانمندســازي مددجویان و پرداخت 

چندین مــرحله کمک موردي نقدي و غیــرنقدي از محل 

اعتبارات ابالغی به افراد واجد شـرایط و سـایر خدمات که 

به این طیف از جامعه هدف صورت گرفته اسـت، از دیگر 

اقدامات است.

کرونا هنوز نرفته. هنوز قربانـی مـی گیـرد این 

کوئید 19. ویروســی مردم آزار، مردمانی دل 

آزرده که خوشـــحالند هفتاد را پر کرده اند و 

هم اکنون در صــــــــــف دریافت چند قطره 

واکسن.

 صـــــف هفتاد ســـــاله ها توي حیاط مرکز 

بهداشت به نشـــســـتن روي صندلی ها، آرام 

گرفت. مامور مربوط گفت: باید کمی صـــبر 

کنید. هم آب رفته هم بــرق. پیــرمـــردي که 

آســــــتینش را باال زده بود، گفت: مگه برقی 

میــزنین؟ چه بکنم؟ همینطوري بـــزارمش یا 

بکشمش پایین؟ تزریقاتی گفت: فعال بکشش 

پایین. تا ببینیم چه میشه؟!

خوشـــحالی زلزله زندگان! از امهال وام هاي 

دریافتـی بــراي رهایــی از داغــی کانکس و 

چادرهایی که هر لحظه بر باد می رفتند، اینک 

منتظرند تا ســـالی دیگر برود، شــــاید فرجی 

بشـــــود. دخل و درآمدي تا بتوانند، وام هاي 

دریافتی را برگردانند. مادري پاي شــــیر آب 

منتظر اســــــت تا پارچ آبی پر کند. آب قطع 

اسـت. خبرنگار خانمی از سـخنگوي صـنعت 

برق کشور�بابا برقی� می پرسد: آقاي ... چرا 

پر مصـــــرف ها را بازخواست و جریمه نمی 

کنید؟ هرکدام می خواهند منظورشـــان را به 

هم بفهمانند! بابا برقی سخنگوي  کشـــور می 

گوید: چیزهایی دارند که ما نمی توانیم ببینیم 

و آنطور که باید به ما نشــان نمی دهد که زیاد 

�پر� مصــــرف کرده اند. خودش راهکاري 

دیگــر ارائه مــی دهد. مـــردم کمک کنند و 

گـــزارش دهند که کدام مـــرغداري، واحد 

صـنعتی از کار افتاده، کدام دامداري و هرچه 

داري، واحد مخفی برق داري شــــــده، تا ما 

20میلیون تومان به آن ها جایـزه بدهیم. تا االن 

1میلیارد جایـــزه دادیم. مادر پارچ خالـــی را 

کنار شیر آب گذاشت و رفت ببیند، چه کسی 

در دامداري متـروکه، بـرق داري مــی کند؟! 

پسرش فریاد زنان و نعره کشـان به حیاط آمد، 

اه، دوباره قطع شد. مادرش سراسیمه برگشت. 

چه شده پسـرم، تجدید آوردي؟ نه، تجدیدي 

چه؟ نتوانســــــــتم امتحان بدم. مادرش او را 

دلداري داد. در عوض هوا روشنه. چشـــمات 

که می بینه. هر موقع بـرق آمد، امتحان میدي! 

پسر گیج شده بود. رفت شیر آب را باز کند تا 

کمی از این گرما خالصی یابد. بیشـــــتر داغ 

کرد. آب هم که قطعه؟! معلوم نیســـــت کی 

میاد. کی میره؟!

والی شهر به نشریه اي که روي میزش بود نگاه 

می کرد. نمی خواســت بردارد و بخواند. ولی 

تیترش خیلی درشـت بود. با فونت تیتر سـیاه و 

قرمز نوشته شده بود: صدر نشــــــین فالکت! 

خیالش راحت بود که کســی با او نیســـت. از 

آب معدنی روي میزش کمی نوشـــــــید و از 

پنجره به روشنایی هاي شـهر نگاه می کرد. هر 

چه بود بیرون روشنتر از داخل اتاقش بود.

 بحران دار استان هم از تمدید یکســال دیگر 

امهال تشکر می کرد. آنقدر خوشحال بود که 

نمی دانســــت آب قطع است. اگر مســــئول 

دفترش یادآوري نمی کرد، با بحـرانـی جدي 

براي رفتن به مکان قضــاي حاجت روبرو می 

شد. نشـــســـت و دوباره از این تمدید بزرگ 

تشکر کرد. 

كاندیداهاي شوراي شـهر خوشـحال بودند. 

از همه خوشــحال تر و امیدوارتر بودند. حتی 

هر بامداد و شــامگاه درس امیدواري و لبخند 

را به مردمان عزیزشــان، یادآوري و هدیه می 

کردند. نه از قطعی برق نگران بودند، نه قطعی 

آبی که پشــــــــــــت سرشان بریزند. اما این 

خوشحالی فقط نیم تا یکســــاعتی دیگر دوام 

داشت. یکی صد در صد، یکی هشــتاد، یکی 

چهل، بیچاره بیســت درصد شارژیه که انگار 

آخرالزمان است، اگر این بیسـت درصد را هم 

مصــــرف کند، دیگر هواخواهی خودجوش 

برایش نمی ماند. بیسـت در صدي زنگی زد به 

برادر همتاي آینده اش. میشـــــه به اداره برق 

ســــفارش بکنی که برق محله ما زودتر بیاد؟ 

آخه گفتن قطعی دوســاعتیه. اآلن شــده ســه 

ساعت. معلومه خیلی هم قطعی نیســـت! هنوز 

هم نیامده. هر چه باشـه شــما دوره قبل و هنوز 

هم نماینده اي؟! باشـــــه ببینم چکار می کنم. 

اداره برق؟ بله بفرمایید. من از شــوراي شــهر 

زنگ می زنم. چرا برق نمی آد؟ ببخشـــــــید 

صدایتان واضح نیسـت. شما؟ شما؟ منم آقاي 

...؟ آها خوب زودتر بگو. چند تا دیگر از رمز 

ها مانده. من میگم چند تا، ولــی فــرقش چند 

صد میلیون میشه!

شارژ بیســـت درصدي تمام شد. حاال تماس 

هم نمی توانست بگیرد. پنجره ها را تا آخر باز 

کرد. فکر می کرد اینطور، خیلی گرمش نمی 

شود. با تمام گرفتاري هایی که داشـت وسـط 

روز، گرفت خوابید. 

گفتم: حواست کجاست؟ چه داري میگی با 

خودت. فکـــــر کنم یادت رفته داري مطلب 

براي مردم می نویســــی. داشتی درباره �آب 

شــــدن، برق� حرف می زدي؟ مگر برق هم 

آب می شـــــود؟ آها یادم آمد که این روزها 

برق زیادي داره براي رمز ارزهایی که نصـیب 

مردم نیست، آب می شود. خیلی راحت آبش 

می کنند. البته آبی که می کنن، به سدي روانه 

نمی شـود.آب گوارایی نمی شـود. خوبه قطع 

می شود واال فکر می کردیم آبی هم نیســـت 

که قطعش بکنند.

 این برق زبان بســته مردم زبان بســته نیازمند 

پارچی آب و روشنایی مختصــــــــــر شب و 

امتحانی براي روز روشــن دانش آموزان زبان 

بسته!

آخه مردم نگرانند. که اگر برق نباشـــد اخبار 

کاندیداهاي انتخابات ریاسـت جمهوري و از 

آن مهمتر انتخابات شوراي شـهر کرماشـان را 

از کجا دنبال کنند؟!

فراسو

راه نوین نیک اندیش
 مرکزي براي خدمت به 

زنان آسیب دیده اجتماعی است

دستگاه هاي ذیربط ورود کنند

ـاه از راه اندازي اولین سایت تلفن همراه  مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشـــ

ـال خبر داد. مهندس  قبادیان در نشــســت خبري روز (دوم  5 �استان تا آبان ماه امس

خرداد) از ســــــرمایه گذاري 120 میلیارد تومانی در حوزه تلفن ثابت، همراه اول و 

ـال گذشته خبر داد و افزود: مهمترین بخش این سرمایه  اینترنت استان طب یکســــــ

ـترین تمرکز در این بخش بحث  گذاري در حوزه تلفن همراه صورت گرفته و بیشــ

راه اندازي سایت هاي نسل سه و چهار است.

وي گفت: این اقدامات با هدف افزایش سرعت اینترنت در دستور کار قرار دارد که 

بر اساس تکلیف برنامه ششــــم باید به سرعت 20مگابیت بر ثانیه برسیم که این امر با 

اقدامات صورت گرفته محقق شده است.

ـان کرد: از جمله مهمترین پروژه هاي صورت گرفته در یک سال  قبادیان خاطرنشـــ

ـال روستاهاي باالي 20 خانوار به اینترنت است که در این زمینه  گذشته بحث اتصــــ

300 روستاي استان طی این مدت به اینترنت وصل شـده اند. وي ابراز امیدواري کرد: 

ـال تمامی روستاهاي باالي 20 خانوار استان به شبکه اینترنت  تا پایان نیمه اول امســـــ

ـلی در امر توسـعه ارتباطات را محدودیت منابع مالی این  وصل شـوند.وي چالش اص

ـتفاده نم یکنیم و دولت هیچ  شـــرکت عنوان کرد و افزود: ما از بودجه عمومی اســـ

ـال اخیر به علت باال رفتن هزینه تولید براي  کمکی به ما نم یکند و در یک ســـــــــ

ـاعفی به حوزه مخابرات  ـار مضــ تولیدکنندگان تجهیزات و کاالهاي مخابراتی، فشــ

کشـــــور وارد شده است.تعرف ههاي ما توسط وزارت ارتباطات تعیین م یشود و این 

وزار تخانه اجازه تغییر تعرفه را نم یدهد که علت اصلی این مشــکل دعواي سیاسی 

ـتان  بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات اسـت.مدیرعامل شـرکت مخابرات اس

ـاه ،دومین چالش این شرکت را در استان بحث سرقت تجهیزات مخابراتی  کرمانشــ

عنوان کرد و افزود: سرقت ها واقعا امان ما را بریده و هر روز براي ما مشـکالتی ایجاد 

می کند.

ـارت دیدیم و این  وي افزود: سال گذشته از این حوزه حدود 4,5 میلیارد تومان خسـ

ـارت مالی، نارضایتی مردم را هم به دنبال دارد.قبادیان با اشاره  سرقت ها در کنار خسـ

به سه برابر شدن میزان سرقت تجهیزات مخابراتی عنوان کرد: بخشـی از این موضوع 

به گران شـــدن تجهیزات برمی گردد، اما در این بین نمی توانیم انگیزه خرابکاري را 

هم نادیده بگیریم و دستگاه هاي مربوطه باید به طور جد در این زمینه ورود کنند.وي 

در ادامه این نشست، از راه اندازي اولین سایت تلفن همراه 5 �استان تا آبان ماه امسال 

خبر داد وافزود: برنامه این است که در هریک از کالنشــــــهرها یک سایت 5 �راه 

اندازي شود که در این زمینه تا آبان ماه امسال این سایت را راه اندازي خواهیم کرد.

سرقت تجهیزات 4 و نیم میلیارد تومان به مخابرات استان خسارت زد

یکی از مهمتـرین دالیلـی که 

می توان یک دعواي حقوقی 

با یک دعواي کیفري را ثابت 

کرد، سند است. مطابق قانون، 

انواع سـند را می توان شــامل 

ســند عادي و ســند رســمی 

دانســــت. هر یک از این دو 

قســــــم سند، شرایط ویژه و 

خاص خود را دارند و بار اثبات هــر یک از آنها هم با هم 

متفاوت است. لذا اطالع از اینکه یک سـند عادي اسـت یا 

رسمی، موضوعی بســــــیار مهم است که در قانون آیین 

دادرســــــی مدنی و ادله اثبات دعوا نقش مهمی دارد. به 

همین دلیل ارائه تعریف سـند رسـمی و شـرایط عمومی و 

ارکان آن موضوع مهمی است که قصـــــد داریم در این 

قسمت مختصر به آن بپردازیم.

سند عبارت است از نوشته اي که هم شخص مدعی و هم 

طرف مقابل او یعنی خوانده دعوي قادر به اســتفاده از آن 

در محاکمه هستند. خواهان براي اثبات ادعایش و خوانده 

در مقام پاسـخ به ادعاي خواهان اسـنادي را ارائه می دهند 

که بر دو نوع اند: عادي و رســمی. اســنادي که توســـط 

مامورین رســمی و در حدود صـــالحیت آنان و مطابق با 

قانون تنظیم شـوند رســمی اند مانند اســنادي که توســط 

مامورین اداره ثبت اســـناد و امالك تنظیم می شــــود یا 

توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و ...

در رابطه با شناسایی سند هم باید گفت سند عبارت اسـت 

از هر نوشـته که در مقام  دعوي یا دفاع قابل اسـتناد باشــد 

(ماده 1284 ق.م). به عبارت دیگر ســند عبارت اســت از 

نوشته اي که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی 

خوانده دعوي قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند.

خواهان براي اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاســــخ به 

ادعاي خواهان اســـــنادي را ارائه می دهند به اســـــتثناء 

شـهادتنامه (ماده 1285 ق.م). یکی از مباحث حقوقی مهم 

در مورد اســـناد بحث اجباري بودن ثبت آنها در مواردي 

اســـت که در موارد 46 و 47 قانون ثبت پیش بینی شـــده 

است.

به طور کلی سند از حیث شـکل تنظیم تابع محل تنظیم آن 

اسـت. ماده 18 قانون دفاتر رســمی و کانون ســردفتران و 

دفتریاران مصــوب 1354 مقرر می دارد کلیه اسناد رسمی 

باید در اوراق مخصــوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد 

و امالك کشـــــور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود 

تنظیم شــود، بنابراین تقریر اراده و اقرار مراجعان روي هر 

کاغذ و به هر نحوي ممکن نیست.

سـند براي آنکه رسـمی بوده و از امتیاز آن بهره مند شــود 

نیاز است در نزد مامور رسمی تنظیم شود. اداره حقوقی در 

نظریات شــماره 7/2366 مورخ 1373/9/1 و نیز 7/2338 

مورخ 1378/4/14 مقرر می دارد که ماموران رســـــمی، 

مقامات صالحیت داري هســتند که صالحیت هر یک از 

آنان به مقدار اختیاري اسـت که براي انجام آن کار خاص 

به آنان تفویض شده است.

حقوقی

والی شــــــهر به روزنامه ای که روی میزش بود، 

نگاه م یکرد. �ی خواســت بردارد و بخواند. ولی 

تیرتش خیلی درشــت بود. با فونت تیرت ســیاه و 

قرمز نوشته شده بود: صدر نشـــــــــــین فالکت! 

خیالش راحت بود که کسی با او نیست...

این بار
برق را هم 
آب نکنیم!

فریبرز عباسیان

نگاهی به قطعی های مکرر برق و...

شماره 603        8 خرداد 1400

جایگاه سند رسمی 
در حقوق ایران

مریم مرادی

افقی:

3- نقاش هلندي- از شهرهاي شمالی کشــورمان-  2-اکواریوم ناقص- تابلویی از ادوارد مونش- جابجایی، رحلت 1-تکنیک نقشـه کشـی- نمد مال

زرشک4-بخشش و بزرگی- مقابل خوب- پسر گودرز5- نشانه اسم مصدر-ردیاب-قرآن خوان6- از درختان جنگلی- سوره شصت و هفتم قرآن- 

مشکل کنونی کشورمان-گوشت ترکی7- پیامبر خوش صدا-  آن چه که منطبق بر امري گردد-درندگی و وحشی بودن8- خاستگاه، وطن- خانم و 

بانو در زبان انگلیســـــــی-  نقطه صفر مرزي ایران و عراق در استان ایالم 9-  ماده اي سیاهرنگ که در الکل ذوب  و از آن در مســـــــائل پزشکى و 

1-پایتخت ایتالیا- اندیشــه، فکر-چین و چروك پوست-  0 عکسـبردارى استفاده مى شود.-سدي در استان خوزستان- از چاشنی ها-کشـور کاسترو

بانگ و صدا11- جمع ماده- کاري را از روي بی حوصلگی انجام دادن- قدم یک پا12- مقابل اصاغر-طال- گاز مرداب13- پایدار و مســـــتدام- از 

سازهاي قدیمی کشور هندوستان- لبخند آشفته14- پدر عرب- کنایه از عاشق و بی قرار بودن کسی- ستاره15- محبوب،معشوق- همشیره

عمودي:

 نایب وزیر مختار- از علماى بزرگ و حکماى برجسته عهد صفوى2- انعکاس صدا- کشف ماري کوري- از شهرهاي افغانسـتان3- روباه دم بریده- 

گواه و گواهی دهنده- رزمایش4- مخزن، نفتکش- درخت زبان گنجشـــــــــک- روبان ناقص5- برتر، بهترین- گرد و مدور- بله روسی6- عظیم، 

بزرگ- نمونه والگو- بســــیاري و فراوانی-    ضمیر مفرد غایب7- سر و کله- کاما نامنظم- زینت، آرایش8- بزرگان- باالي مجلس- سردار ایرانی 

که کراسوس رومی را شکسـت داد9-پژمرده و افسـرده- اندیشـه ها، صالحدیدها-  گیاهی پرخاصیت10- نوعی بســتنی- غلظت-بلند  شیوا- ضمیر 

عربی11-درخشـان، تابان- اتحادیه تولیدکنندگان12- دیلم-بر سر می روید- سلول13-براي بعضـی بیماران الزم است-ابریشــم-فقیر، بی چیز14-

درخت خوش قامت-اثري از البر کامو- جنس خشن15- نمایشی-اتوبوس هوایی
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طراح: گلناز بنفشه دوست

جدول   

م هردم نازار کرماشان! م هردم نازار کرماشان! 

) بو هسیم تا  ) بو هسیم تا د همام ه( ماسکماسکد همام ه(

نیشتمانمان خاس هو بوو نیشتمانمان خاس هو بووحاڵ   حاڵ

م هردم نازار کرماشان! 

) بو هسیم تا  ماسکد همام ه(

نیشتمانمان خاس هو بوو  حاڵ
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در اکثر نقاط دنیا هنگام کار ومســافرت و... معمول است که با 

دستمال سرشان را می بندند. 

اما با توجه به پیچیدگی بســـــــــــتن، ابعاد، ونظر به نوع،نقش 

ونگارهاي ســنتی برروي این ســـربند کلهري و... و از طرفی با 

توجه به فلسـفه «هلپرگه» که روایت نمایش گونه نحوه پیروزي 

سرداران پیروز همیشــــه مرزدار قوم کرد در مقابل پادشاه بوده 

است، لذا با توجه به زیبایی این روایت پیروزمندانه تاریخی قوم 

کرد، گذشت زمان نه تنها آنرا به فراموش خانه تاریخ نســـپرده 

است بلکه با عنایت به تاثیر جشـــــــن هاي بیاد ماندنی و از همه 

مهمتر داشتن چاشنی شـادي گونه در تمام فعالیت هاي این قوم، 

می توان حضـــور مســـتمر همراه  سرون (  لباس تشـــریفاتی) 

رابعنوان یکی از ضـروریات صــیقل خورده  در طول زمان  در 

اکتر  آیین هاي این قوم موید این مطلب است که شـادي بمعنی 

چاشــــنی موفقیت هاي زندگی قوم کرد ودرك واقعی آنها از 

فهم درست  زندگی با ایجاد نشــــاط و بدنبال آن ایجاد انگیزه 

بعنوان چاشنی ومحرك زندگی بهتر که معلوم اسـت قوم کلهر 

مثل خیلی از اقوام اصـــیل ایران زمین معنی واقعی زندگی را به 

درستی فهمیده اند.  مسله ایی که امروزه همه روانشناسان براین 

مورد  تاکید دارند که درك واقعی از زندگی بمعنی داشـــــتن 

زندگی شاد ومیزان نگاه شادي آفرین به زندگی است. 

وچه خوب کردان از گذشـــته هاي دور تا به حال به درســــتی 

زندگی را درك کرده اند. ونکته مهم این اســـت که با توجه به 

بررسـی هاي صــورت گرفته انجام هیچ کاري در بین قوم کرد 

بخصــــــــوص کلهر بدون موسیقی وجودندارد. ودر حقیقت 

موسیقی با زندگی این قوم مثل تار وپود فرش  در هم تنیده شده 

است بصـورتی که تفکیک شادي، موسیقی وتالش در بین آنها 

تفکیک ناپذیر اســت همانند شــجاعت وآزادي وحریت  این 

قوم دیرینه. 

   عالوه براین با عنایت به تصـــــــــاویري بجاي مانده از نقش 

برجسته هاي تاریخی به ضرس قاطع می توان  سربند زنان کلهر 

را یک قسمت از  لباس  مخصوص براي حضـور درمراسم هاي 

ویژه اشـــــــــــــرافی،    تاج گذاري، واگذاري حلقه قدرت 

امپراطوري ، جشن ها واعیاد دانسـت و  سرون کلهري تنها یک 

سربند نیست. 

چراکه نحوه بستن این لباس مخصـوص مهارت وتجربه ظریف 

هنري خاص می خواهد. وبســــــیار پیچیده ومتفاوت از سربند 

معمولی براي  کار،  مســـــــافرت   و...  دارد. در نتیجه سرون 

کلهري بخشی از لباس مخصـوص براي حضـور در جشـن هاي 

ویژه دربار، و... به حساب آورد. همانند لباس اصیل کلهري ویا 

لباس ایالت هفت لنگ بختیاري، بلوچ،   تــرکمن،  کُــرد و...  

برخی به علت نداشتن اطالعات وتشـــــابه اندك این سربنددر 

صدد یک جور دانســـــتن آن با گلونی خود هســــــتند. چنین 

برداشــــــــــتی غیر از  فهم غلط نمی توان عنوان دیگري بران 

گذاشت  که البته هرچه عمق مطالعات لباس اقوام ایران بیشــتر 

باشد فهم این مطلب آسان تر خواهد بود.

سرون کلهري اصـالتی به بلنداي تاریخ  ایران زمین دارند مابقی 

لباســـــها ي طوایف وایالتی که در محل جغرافیایی حد مابین  

اقوام بـزرگ ایـران قـرار گـرفته اند  مــی توان تــرکیبــی اقوام 

مختلف در لباس آنها مشاهده کرد. ونمی توان اصالت مسـتقلی 

براي آن تعریف کرد . 

 مثل انواع فرجی کردها ویا چوقاي بختیاري چهار محال و... 

بنا براین با توجه به مسـتندات فرهنگ. فولکلور واسناد تاریخی 

و... سرون کلهري  نماد بجاي مانده از گذشته درخشـــــان قوم 

کرد کلهر نشــــــانی از ارتباط تنگاتنگ این قوم  در کنار سایر 

اقوام ذکر شده  وارتباط مســــتقیم آنها با حکومت داري و این 

قوم از دعوتی هاي همیشـــگی براي حضـــور در در بار  کامال 

مشـهود ونمایان است. وبســیار بی اخالقی است که عده ایی از 

کوتوله هایی که عمق اطالعات آنها به اندازه یک بند انگشــت 

نمیشود آن را بنام خود مصادره نمایند.!!!! ارزش هاي فرهنگی، 

اجتماعی هنري تاریخی قوم کلهر مصــادره ایی نبوده نیســـت 

ونخواهد بود. 

نگاه

»از چهر اسـتخوان یام ای اشـک پا مگیر 

بر صخر ههاست رهگذر آبشارها»

گاهی شـــــــــــــــاعران با ت کبی تها یا 

سطرهایی تصـویری �ام و ک�ل از خود 

ارائه م یدهند، با صـداقت �ام. به زعم 

من، جناب پرتو کرماشـــــــــــــــــــــانی 

(کرمانشاهی) در بیت باال، با آن خوانش 

خود از سـبک هندی، با این برابرگذاری 

ـا عها در مقابل هم، و  و آین هگردانی مرصـ

این تصویرهای مکمل عینی و ذهنی، به 

چنین دســــتاوردی رســــیده اســــت. 

کیفی تها و عنارص و �ودهایــــــی دارد 

این بیت که �ای کلی شـــــاعر را از پس 

پرد هی شعرش بر ما آشکار م یسازد.

ترکیب «چهر اســــــــتخوانی» که ه�ن 

ابتدای امر چشـــــــ�ن ما را م یگیرد از 

روزگار ســخت گذشـــته و رفته حکایت ِ

م یکند، از رشایط و زیسـتی که منجر به 

تکیدگی سـی�ی شــاعر شــده اســت. 

واژ هی «اشــک» در ادامه شـــاید در نگاه 

اول با تـرکیب قبلــی همخوان نن�ید اما 

ـاع دوم را که م یخوانیم تازه  مرصـــــــــــ

م یفهمیم که این اشک نه از رس ضـعف 

و ناتوانی بلکه اتفاقی اســــــــــت که در 

حالتی طبیعی برای چنین انســــا نها و 

چنین شاعرانی م یافتد، کســــــانی که 

صخر هوار در برابر مصـــــــــائب مختلف 

ایســـتاد هاند و چهر های سخت و زمخت 

پیدا کرد هاند. از طرفی، آبشـــــار فقط از 

همین صـــــــخر هها، همین نقاط رفیع و 

ســـــــــرتگ، با یادآوردی از باد و باران و 

توف شهای ســــــــــــالیان، بر زمین فرو 

م یریزد؛ مثل اشکی بر صورت شاعر که 

دیگر خصـــلتی آبشـــاروار دارد، گویای 

زیبایی و شکوه و قدرت.

از بعدی دیگر، آبشـاری که از صخر هها و 

در دل طبیعت جاری م یشــود آبی رها، 

آزاد و زالل و پاک است و تشـــبیه اشک 

به آن در شــعر جناب پرتو ما را به همین 

تداع یها م یرســـــــاند. ای نها، به قول 

معروف، ارز شهایی افزوده برای اشــک 

م یشــوند که آن را از ســاحت و کارکرد 

اولیه جدا مــــ یکنند و در موقعیتــــی 

دیگر م ینشــــــــانند. این اشک البته 

�ایانگر حزن و اندوهی هم اســــت که 

شاعر ب هواسط هی زیســت شاعران هاش 

دارد، ب هواسـط هی درک و دریاف تاش از 

کاروبار جهان، و نیز ب هواســـــــــــط هی 

تنهایــــی و ت کماندگـــــ یاش. ای نها 

تاوانی است که شاعران بابت آزادگی و 

استقالل خود م یپردازند؛ ضمن آن که 

همین حزن و اندوه است که شاعران را 

در وضـعیت شــاعری نگاه م یدارد، در 

وضــــــــــعیت تقابل با روزمرگی و امور 

قراردادی. اندوه، شـــــــاید حیر تانگیز 

بن�ید، اما محرک و ران های اســـــــت که 

شـــاعر، و اســـاســــاً ه�مند، را از مدار 

متابعت و از قید و بند دور م یســــــازد؛ 

منظور البته اندوهی اســـت که نهادینه 

شده باشد و در اع�ق جان نشـــــــیمن 

کرده باشد.

شعر پرتو کرماشانی (کرمانشــــــــاهی) 

ســبک و ســـیاقی مختص خود او دارد. 

برداش تاش از سـب کهای متقدم خاص 

خود اوســـــــــــت و با رسمای هی خود به 

برآیندی منحرصب هفرد به نام سبک پرتو 

رسیده است. درسـت اسـت که نگاهش 

به طبیعت وامدار ســــبک خراســـــانی 

است، و ارائ هی تصــــاویر عینی و ذهنی 

در بیت وامدار سـبک هندی، یا مواردی 

دیگر از این دســــــت، اما نکت هی جالب 

ـرهیــــز او از تقلید رصف، و دخالت و  پـــ

مشـــــــارکت ذهن و زبان خود در قلمرو 

ســب کها و بیا نهاســت. او حتی اگر از 

مضـــــــامین کهن و کالسیک سخن به 

ـرادی روزگار و جفا و  میان م یآورد، از نام

ناکامــــــی و اندوه مـــــــرگ و امثال آن، 

م یکوشد با سیســـتم تصــــویرسازی و 

تشبی هسازی و استعار هسازی خود رساغ 

آ نها بــــــرود؛ ب هتعبیــــــری، راه رفته را 

ـرای بیان  �ــ یرود بلکه راهــی دیگــر بـ

مقصود م یگشاید.

از این منظر، جناب پرتو نگاهـی تازه هم 

به اشـــــــــــیاء و روابط میان آ نها دارد، 

نگرشی که با پشــــــــتوان هی تال شها و 

مساعی خود به دست آمده است:

«پرد هی شب را کشـــــــــــید از چهر هی 

خورشید کوه با دهان در هها یک آس�ن 

خندید کوه»

تصـــــــویر خندیدن کوه با دهاِن دره به 

انداز هی یک آســـ�ن از همین طراوت و 

تازگی نگاه نشـــــــــــــــئت م یگیرد، از 

ه منشـــــــینی ژرف با عنارص زمین، و از 

کســـی که م یخواهد به سوی هی پنهان 

پدید هها برسد، به آن سـمتی که به قول 

هایدگر اشــــــــــیاء و پدید هها از حالت 

پنهانشان بیرون م یآیند و �ودی دیگر 

از خود در معرض دید �اشاچی مشتاق 

و کنجکاو قرار م یدهند. بدیهی اســـت 

که شــــاعران اصــــیل همه واجد چنین 

خصـــــلت و چنین چشــــــ�ن کّشافی 

هستند.

تصاویری که جناب پرتو از دریا و درخت 

و چشـــــــمه و مانند آ نها ارائه م یدهد 

همگـــــــــــــــــــی گویای تأمل، مداقه، 

اندیشــــــــــــ هورزی، و درک و دریافتی 

شاعرانه از محرضـ طبیعت است. اساساً 

طبیعت و عنارص طبیعی، و در مقیاسی 

کالن خود زمین از محورهای اصلی شعر ِ

او اســــــــت. چنا نچه الی ههای اندوه و 

تلخکامـــی او از مـــرگ و عمــــر گذرا را 

نادیده بگیـریم حتـی مـ یتوان گفت که 

او شاعری زمینی است و چندان به عا� 

ماوراء نظـــــــــر ندارد، چنان که خود در 

جایی ترصیح م یکند:

رسســبزی حیات به زیر نگین توســـت 

چش مانتظار عا� باال م�ن زمین

و یا در ه�ن شعر:

در سای هی ک�ل تو بالد بهشــــــت جان 

آلود هات اگر نکند آس�ن زمین.

جناب پرتو شـاعری بااصـالت اسـت و به 

مؤلف ههای زیس تبوم خود توجه داشته 

اســــــــت. او ن هتنها محیط و جغرافیای 

پیرامون را به شعرهایش احضـــــار کرده 

اســــــــــــــت بلکه همواره از اندوخته و 

ـرفی تهای زبانــــی منطق هی خود با  ظـــ

گشـــــاد هدستی استفاده کرده است تا 

کیفیات، خصـوصیات و مفاهیم اقلیمی 

را با زبان و گویش و بــیان خود مـــنطقه 

بهرت منتقل کند.

پرتو انسـانی وارسته، نجیب، مسـتقل و 

فارغ از مصـــــــلح تبین یها است. دلی 

شیدا و شوریده و رها دارد. مای هی بسـی 

خشــــنودی است همشــــهری بودن با 

چنین انسان بزرگ و بزرگواری. ب یشک 

شـعرهای این شـاعر شــیری نســخن در 

خاطر دیار و رسزمین ما خواهد ماند:

زندگی گو همه زیبایی و رسشــار از مهر 

گو نباشد، تو نباشی اگر آزاد، قلم.

ـراش نخورده هم که از معادن  املاس تـ

اســـــــــتخراج میگردد  و در دل خود 

تاریخی انباشــــــته از دورانهای زمین 

شناسی  دارد نیز  ارزشـمند اسـت اما 

وقتی در دسـتان ه�مندی تراشــیده 

م یشود و صیقل می یابد ، آ نگاه  جال 

ـرد و جلوه گیـری مـ یکند و این  م یگی

ه�ن  راز   نانهفته  پرتو و شــــعر پرتو 

است ،

ـراش  ـرتو مــ یتواند املاس  های تــ   پـ

ـرب  ـرهنگ و فولکلور غـــ نخورده از فــ

ایران و بویژه کرمانشـــــاه  که در قالب 

مـثل و مــتل و رض باملــثل و گویش و 

اصطالح و نام 

اشــــــخاص و 

محـل ومکـان  

ـرآنچه را  و هـــ

که بــــــتاریخ 

و  شــــــفاهی 

مناســــــبات 

اجت�عــــــی 

ـردمان این  مــ

بوم معــــــــنا 

بخشـــــیده و 

تـــــــبدیل به 

هویت شـــده 

اســــــــــت را 

اســــــتخراج 

ـرده ودر  کــــــ

کارگاه ذوق لطیف و طبع ظــریف خود 

با شـــور و شــــعور خویش درآمیخته و 

صیقل زده و پرتو افشـــــان �اید ،  در 

شعر پرتو نوستالژی منحرصــــ بفردی 

زندگی م یکن د  

آد مهـــــــــا و 

اســــــــامی و 

مکـــا نهـــا و 

و  بـــاز یهــــا 

شـــــاد یها و 

امید و ترس و 

اضـــــطراب و 

همــه و همــه 

چیز ، موقرانه 

در جای خـود 

، مـــحـــکـــم  

نشست ه اند ، 

اســــتاد پرتو 

مــیـــتواند به 

ـرات    خاطــــــ

روح ببخشــد 

او مــیــتواند آواهای از یاد رفـــته را در 

کوچه های طویل  کودکـــــــی ، طنین 

ـرای  ـرتو بـــــ انداز  کند  و آنجا که پـــــ

شهرش برای وطنش و برای دوستانش 

، شکوه  آغاز م یکند و افســـــــــــوس 

م یرساید     بغض �ناکی رفیق چشم 

و گلو م یشود و سوگ و سوگندش نیز 

خود مقال دیگری اســــــــــت و مجال 

دیگــــــــری میطلبد  ،  توجه به تاریخ 

رسایش برخی از اشـعار پرتو ،  مفاهیم 

عمیق تــری پیش روی�ن مــ یگذارد ، 

پرتو با بکار گیری هر واژه و هر اسم ، به 

تاریخی اشاره م یکند که خود روایتی 

خاموش اســـت ، باید به کاوه ، فرهاد ، 

بهزاد ، بیسـتون  ، پراو ، قرصـشیرین ، 

ریجاب و ..... عمیقرت نگریست  ،

 � یخواهم ادعا کنم که شــــعر پرتو ، 

رس به مهر اســـــت و راز انگیز اما ادعا 

میکنم شــــعر پرتو چندالیه دارد و در 

پس پشت هر واژه ، واژه ای را جسـتجو 

باید کرد لیکن هیچکس از شـعر پرتو ، 

بی توشــــــه و بهره باز � یگردد و هر 

کس به نسبت بضـاعت خود ، م یبیند 

و م یچیند.

    اردشیر اسدی 

بنفشه امامی نیا

چند روزي می شود که خاموشـی هاي ناگهانی و از قبل اعالم 

نشــده مردم استان را نگران کرده و موجبات نارضایتی آنها را 

به بار آورده اســـت . در این میان بیش از همه این اصــــناف و 

بازاریان هســـتند که بابت این خاموشی ها دچار خســــران و 

زیانهاي بسیاري شده اند 

چراکه اغلب صنوف ما داراي شرایطی هســــــتند که بیش از 

هرچیز وابسته به برق بوده و اگر برق مورد نیاز آنها تامین نشود 

بسیار متضرر می شوند.

 در این بین از مسـئولین محترم شرکت توزیع برق استان انتظار 

می رود که با انجام تدابیري شرایطی را فراهم آورند که دیگر 

شاهد قطعی هاي یکباره برق در استان نباشیم و یا اینکه حداقل 

قبل از انجام هر نوع خاموشـــــی، جدول زمانبندي محالت و 

مناطق استان را براي اعمال زمان دقیق خاموشـی اعالم کنند تا 

مردم و طبیعتا اصناف و بازاریان نیز بتوانند برنامه ریزي صحیح  

و مطلوبی براي ساعات خاموشی داشته باشند.

باالیی مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقســــــــیمات 

کشـــــــــــوري با اعالم این خبر  افزود از این تعداد 

780322 نفر زن و 797317 نفر مرد هستند 

دبیر ستاد انتخابات 1400 استان کرمانشــــاه جمعیت 

راي اولی هاي استان را 34019 نفر دانســــت و افزود 

16715 نفر زن و 17304 نفر مرد هستند 

وي بکارگیري تمام امکانات اســـتان براي برگزاري 

انتخاباتی ایمن و سالم یادآور و از تصـمیم هیات هاي 

اجرایی استان براي دسترسی آسان و شایســـــــــــته 

شـهروندان به شــعب اخذ راي خبر داد و گفت براي 

تحقق این مهم 1942 شعبه جانمایی و مصـــوب شده 

اسـت که از این تعداد 953 شـعبه شـهري 989 شــعبه 

روستایی   و تیز 1055 شـعبه ثابت و 887 شـعبه سـیار 

می باشد

آبشاري ست 

بر صخره
مجتبی ویسی

به بهانه سالگشت بزرگداشت استاد پرتو کرماشانی

در اواســــــط دهه هفتاد، آنگاه که نوجوانی مجذوب ادبیات 

بودم، بی اختیار در هر کتابخانه و کتابفروشی چشم و دستانم به 

دنبال دیوان اشــعار نام آوران شــعر و ادب ایران می رفت و با 

شوقی وصـف ناپذیر مراد خاطر خویش را در البالي آنها می 

ـتم. چنان اوراق دفتر شیخ اجل را با شوق و ذوق مرور می  جس

ـافه شــده و مترصــد  کردم که گویی چکامه اي نو به دفتر اض

یافتن آنم. چنان خود را در دشـت الیتناهی ادب سـرزمینم رها 

می نمودم که ساعت ها در لذتی وصف ناشـدنی محظوظ می 

شــدم. درســت به خاطر دارم در یکی از همان روزها، در بین 

کتابهاي کتابفروشـــی، دیوانی به نام �کوچه باغی ها� با جلد 

ـته هاي طالکوب نظرم را به خود جلب نمود.  سبز رنگ و نوش

ـینی، بی اختیار کوچه باغ تنگ و طوالنی  چه نام با مسما و دلنش

ـتان که دیوارها با سنگهاي خشــکه چین در دو  را در ظهر تابس

ـایی  طرف آن محصـــور شده را در ذهن تداعی کردم. فضــ

سرشار از صداي جیرك جیرك هاي عاصی از گرما و رقص 

ـتان. در  ـیم گاه گاه ظهر تابسـ برگهاي سبز درختان با نوازش نس

زیر نام کتاب جمله �سروده هاي پرتو کرمانشاهی� نقش بسته 

ـنیدم اما اولین باري بود  بود. اولین باري نبود که این نام را میشــ

ـان را در مقابل خود میدیدم. مقدمه  که مجموعه اي با نام ایشـــ

ـین  ـار، مظاهر مصـفا و عبدالحسـ بزرگانی چون دکتر ایرج افش

ـله  نوایی را پیش از خرید کتاب مطالعه کردم و در فاصــــــــ

پرداخت پول و دریافت باقی آن، پاره شــــعر زیبایی که مطلع 

کتاب بود تمام فکر و ذکرم را به خود مشغول کرد.

گفتم بیار جامی، گفتا هنوز خامی

گفتم که پخته ام کن، گفتا به فکر نامی

گفتم گذشتم از نام، گفتا برو تمامی

در پس این پاره شعر کوتاه و موجز، درسی نهفته بود که امروز 

ـالی بیش از آن روزهاي پر تب و تاب نوجوانی و  در میانســـــ

جوانی به آن پی برده ام. درسی کوتاه اما عمیق. درسـی که در 

پس آن تجربه به قیمت واگذاري عمر خفته بود و هســــــت. 

ـی خواندن �کوچه باغـــی ها� به  آنچه را که آن روزها در ـپ

روح و جانم تزریق می شـــد اشــــعاري معطر به بوي خاك 

ـاه بود. گویی که نغمه اي برخاسته از گلوي  موطنم، کرمانشـــ

ـنا و کالمی  ـید؛ لحنی آشـ اجداد این خاك به گوشـم می رس

خودمانی. در بخشـــــــــی از کتاب که استاد آنرا �خاطرات 

ـتالژي و گویش فارســــی  بچگی� نام نهاده بود، تلفیق نوســـ

ـاهی چنان دارویی آرامبخش، روح هر خواننده اي را  کرمانشـ

مسـحور خود کرده و درست لذت دیدن آلبومی خانوادگی و 

قدیمی را به جان مخاطب تزریق می نمود. آلبومی با بسیاري از 

عکس هایی مشترك براي همه مردم این دیار. کمتر کسـی را 

دیدم که �خاطرات بچگی� را خواند و چشمی تر نکرد. با هر 

ـاه قدیم به پرواز در می آمدیم و  بار خواندن آن بر فراز کرمانش

از زبان بزرگترها چه آه و حسرتها که نشنیدیم. در بخشی دیگر 

ـاهی  از کتاب سروده هاي محلی با لهجه کوردي کرمانشــــــ

گردآوري شده بود. اغلب غزلهایی عاشـقانه که نمونه اش را تا 

آن روز در هیچ جاي دیگر ندیده و نخوانده بودم. می شـــــد 

ـاه را در بیان تغزلهایی عاشقانه  قدرت گویش کوردي کرمانشـ

راي من و امثال  زه اي خوب ـب به خوبی حس کـرد؛ و چه انگـی

راز و  ر ـف من بود که درهایی تازه به روي ما براي ادامه راهـی ـپ

ـیب باز شده بود. در سالهاي بعد زیبایی و قدرت این اشعار  نشـ

ـتر خود را نمایان کرد چرا که نمونه این توانایی، در اشعار  بیشــ

عزیزانی که راه استاد پرتو را پیش رو گرفته بودند غالباً مشاهده 

نشـــــد. در پاره شعر �خودت باش� ردي از عرفان موالنا را 

بخوبی می توان حس کرد.

گفتم بجستم او را گفتا بجویی ایکاش

گفتم نشان چه دارد گفتا به کس نشد فاش

گفتم تو همرهی کن گفتا برو خودت باش

ـان معبود را در خود بجوي و چون به سماع آیی نه به  رد و نشـ

گرد کس که به دور خویش بگرد. چون خودت باشــی او را 

نیز خواهی یافت چرا که او نه نهفته در تو که خود توســـــت. 

ـیراز و حافظیه نزد  ضرب آهنگ این پاره شـعر خواننده را به ش

ـیراز می برد، آنجا که می فرماید : گفتم غم تو دارم،  خواجه ش

گفتا غمت سرآید. تاثیر کالم حضـراتی چون سعدي و حافظ 

ـاهده کرد. پرتو  را می توان در سروده هاي استاد بخوبی مشــــ

ـاهی در شعر خود روح بزرگمردان غرب را دمیده و با  کرمانش

امضایی منحصر به فرد بی آنکه به وضوح اشاره اي کرده باشد 

نام کرمانشاه را در اشعار خود طنین انداز نموده است. 

آنجا که کتاب �کوچه باغی ها� توسط استاد به شعراي جوان 

کرمانشاه تقدیم شده، از تاثیر این اثر واال و البته سایر آثار ایشان 

ـاعران این دیار پیش بینی خوب و هوشــمندانه اي شــده  بر ش

ـتاره ادب این شــهر، پرتو  اسـت. بی شـک در آســمان پر سـ

کرمانشاهی را می توان تاثیر گذارترین شاعر کرمانشاه بر نسـل 

هاي پس از خود دانست.  باشد که ایشان در سایه سار رحمت 

ـتدام و برقرار  الهی در عافیت جسم و جان با خاطري خوش مس

باشند.

د هرو هچ

سه روه ن که لهوري

 نرصت الله سپهر

براي استاد پرتو کرماشانی  

چه کسی پاسخگوي صنوف متضرر از خاموشی هاي اخیر است؟
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1577639 نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات 1400  استان 

شورش محمودي

از شعر پرتو

 بی توشه و بهره 

باز نمی گردد 
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رییس دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشـــاه، 

1 در استان را  روند کاهش بیماري کووید 9

نزولی اما شکننده دانســـــــت و با تاکید بر 

رعایت پروتکل هاي بهداشـــتی از ســـوي 

مردم، گفت: عادي انگاري شـــرایط باعث 

شـــــــیوع ویروس هاي جهش یافته و آغاز 

موج هاي بعدي خواهد شد.

 دکتر «محمودرضا مرادي» روز دوشـنبه در 

نشــســت ستاد دانشــگاهی مدیریت کرونا 

اســــتان، افزود: نادیده گرفتن پروتکل هاي 

بهداشــــــتی آغاز پیک بعدي بیماري را به 

دنبال خواهد داشت.

وي اظهار داشــــــــــــت: همچنین اگر در 

دورهمی هاي تبلیغاتی در آســتانه انتخابات 

ریاست جمهوري و شوراهاي اسالمی شـهر 

و روســتا، پروتکل هاي بهداشـــتی رعایت 

نشـــود به طور قطع با افزایش موارد بیماري 

مواجه خواهیم شد.

او با اشــــاره به افزایش برگزاري مراســــم 

عروســـــــی در هفته هاي اخیر گفت: عدم 

رعایت شـــیوه نامه هاي بهداشــــتی در این 

مراسم ها روند افزایشـــی بیماري کووید را 

در پی خواهد داشت.

رییس دانشـگاه علوم پزشکی کرمانشـاه در 

ادامه گفت: ارایه خدمت در مرکز تجمیعـی 

واکسـیناسیون دانشــکده بهداشت از امروز 

آغاز شده و مرکز تجمیعی حضرت خدیجه 

کبري (س) در شهر کرمانشـــاه نیز فردا راه 

اندازي خواهد شـــد و جهت ارایه خدمات 

بهتر به مردم، ســـایر مراکز تجمیعی نیز باید 

هر چه سریعتر راه اندازي گردد.

مرادي با اشاره به روند واکســـــیناسیون در 

استان افزود: واکســــــیناسیون به خوبی در 

اســـتان در حال انجام اســــت، اما روند ارایه 

خدمات باید به گونه اي باشد که تا حد امکان 

از ایجاد ازدحام در مــراکــز جلوگیــري و با 

دقت و سرعت بیشـــتري انجام شود و در این 

راستا باید تعداد مراکز را اضافه کنیم و شیفت 

هاي کاري در این مراکز را به 2 نوبت صبح و 

عصر افزایش دهیم.

هشـت نفر دیگر در کرمانشـاه تســلیم 

کرونا شدند

رییس کمیته اطالع رســانی ســتاد مدیریت 

کرونا دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشـــاه با 

اشاره به فوت هشــت نفر دیگر بر اثر ابتالي 

قطعی به کووید 19 در شـبانه روز گذشــته، 

گفت: مجموع جانباختگان در این اسـتان از 

ابتداي شـــیوع کرونا تاکنون به یک هزار و 

831 نفر رسیده است.

«مهدي محمدي» اظهار داشـــت: هم اکنون 

505 بیمار مبتال به کووید 19 در مـــراکــــز 

درمانی استان بسـتري هســتند که این تعداد 

نسبت به روز گذشته 2 نفر بیشتر است.

رییس کمیته اطالع رســانی ســتاد مدیریت 

کرونا دانشـــگاه علوم پزشکی کرمانشــــاه 

اضافه کرد: در 24 ساعت گذشـته، 51 مورد 

بیمار مثبت بســـــــــتري و 252 بیمار مثبت 

ســرپایی مبتال به کرونا در ســـطح اســـتان 

شناسایی شدند که نسـبت به روز قبل از آن، 

184 نفر افزایش دارد.

وي یادآور شـــد: همچنین در 24 ســـاعت 

گذشــته 122 نفر در مراکز درمانی اســـتان 

بســـــتري و 106 بیمار هم بعد از بهبودي از 

مراکز درمانی ترخیص شدند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

روز شـــنبه (اول خرداد) رنگ بندي جدید 

شهرستان هاي استان کرمانشـاه را اعالم کرد 

که نسبت به گذشته تغییري در آن دیده نمی 

شود.

براســـاس این گزارش، شـــهرســـتان هاي 

کرمانشــــاه، صحنه، اسالم آبادغرب، پاوه، 

کنگاور، ســنقر وکلیایی، ســـرپل ذهاب و 

جوانرود، هرسـین و گیالنغرب در وضـعیت 

نارنجی و شــهرســـتان هاي ثالث باباجانی، 

قصرشیرین، داالهو و روانسر نیز در وضعیت 

زرد قرار دارند. 

صاح بامتیاز و مدیرمسؤول: جلیل آهنگرنژاد

رعایت اصول پیشــگیري و نکات بهداشتی 

مهمترین راه جلوگیري از ابتال به بیماریهاي 

قابل انتقال بین انسان و حیوان است
ـیار زیادي در حوزه سالمت  بیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیوان ( زئونوز) اهمیت بس

ـتیم که در واقع  دارند، و هم اینک هم درگیر سایه سنگین بیماري کرونا ویروس هســـــ

خودش هم به نوعی بیماري قابل انتقال بین انسان و حیوان می باشد.تب مالت، تب کریمه 

کنگو،  سالک ،و حیوان گزیدگی با خطر بیماري هاري از مهمترین بیماریهاي منتقله بین 

بین انسان و حیوان هستند که معموالً در فصل بهار و تابستان به دلیل ارتباط بیشتر بین انسان 

و حیوانات در محیط و طبیعت و همچنین زاد و ولد دام ها هست، افزایش پیدا میکند .

ـاورزي و سالخی اشتغال دارند  معموالً افرادیکه که به شغل هاي  دامپروري، چوپانی کش

ـتند مخصــوصاً در استا نهاي غرب کشــور مثل استان  ـتر در معرض خطر ابتالء هسـ بیش

کرمانشاه که قطب دامپروري و کشاورزي است ، تمام روستاییان، و عشایر، اشخاصی که 

ـافرینی که از پنیر و شیر  از لبنیات سنتی غیر پاستوریزه  استفاده می کنند و همچنین مســــ

جوشیده نشــــده یا از گوش تهاي بین جاد هاي استفاده می کنند نیز در معرض خطر ابتال 

بیشتر به بیماریهاي تب مالت و تب کریمه کنگو قرار دارند.

مهمترین بیماري هاي قابل انتقال بین انسان و حیوان که شیوع بیشتري در کشور و استان ما 

دارند تب مالت و  تب کریمه کنگو می باشــــــد. از مهم ترین دالیل بروز این بیماري،  

تماس محافظت نشده بین انسان و حیوان و یا له کردن کنه روي بدن دام است که معموالً 

ـیناسیون دا مها دارد  ـتقیمی با میزان واکس ـتر است و ارتباط مس ـتان بیش در فصـل بهار و تابس

ـیار حائز اهمیت  ـیار مهم سازمان دامپزشکی در کنترل این بیماري ها بسـ بنابراین نقش بسـ

است.

ـیم  از  ـته باشـ نکته مهم اینکه دقت کنیم در هرگونه تماسـی که ممکن اســت با دام داشـ

ـتفاده کنیم. ضــمنا هرگونه  ـتکش عینک و روپوش اسـ ـایل حفاظت فردي مثلل دس وس

مصــــــرف فراورد ههاي دامی باید به روش بهداشتی صورت گیرد واگر از شیر استفاده 

ـتی 5 دقیقه در دماي جوش قرار داده شود.  همچنین گوشت مصـرفی  م یکنیم حتماً بایس

از مراکز مجاز مورد تایید سازمان دامپزشکی تهیه گردد.شـغل افراد در افزایش امکان ابتال 

به دو بیماري تب مالت و تب کریمه کنگو نیز حائز اهمیت خاصی است عالئم بالینی در 

ـتهایی ، لرز و  ـامل درد مفاصـل، بدن درد، بی اش بیماري تب مالت ( بروسلوز) متعدد و ش

ـیار سریع تر  چند  تعریق شبانه می باشد. اما در بیماري تب کریمه کنگو بیماري عالئم بسـ

ـان می دهد فرد ممکن است عالوه بر موارد فوق دچار عالئم شبه  روزه ایی از خود را نش

آنفلوانزاي غیر عادي در فصـل گرما، خونریزي از مخاطات بدن و حتی در معرض خطر 

ـیار پر  مرگ نیز قرار گیرد.شروع عالئم بالینی در تب کریمه کنگو بصورت ناگهانی و بس

سر و صدا در طی چند روز است، اما در تب مالت دوره نهفتگی بیماري ممکن است بین 

چند هفته تا سه ماه متغیر باشد.

 عمال به دنبال همه گیري بحران  کرونا تشـــــــخیص دادن این بیمار يها در این شرایط 

دشوار می شود،بنابراین تاکید ما بر پیشــگیري و رعایت نکات بهداشتی است. تب مالت 

بیماري هزار چهره ایی اســـــــــت که بدلیل از کار  افتادگی فرد مبتال،  می تواند باعث 

افســـــــردگی و نازایی شود. اگر افراد با عالئم بیماري مواجه شدند در هنگام مراجعه به 

ـتی و یا له کردن کنه روي بدن دام را به  ـابقه احتمالی رفتار غیر بهداشــ پزشــک حتماً سـ

پزشک معالج  اطالع دهند. ضمنا شغل بیمار و سابقه استفاده  گوشت هاي بین جاد هاي و 

کشتار غیر مجاز را به پزشک معالج  براي اطالع و تشخیص سریعتر داده شود.

بهداشت

تنها اوست که می ماند 

بزرگ مرد مدرسه ساز حاح غالم گلمحمدي آسمانی شد.

پیام تسلیت مدیرکل نوسازي مدارس استان کرمانشاه درپی درگذشت بزرگ مرد مدرسه ساز حاج غالم گلمحمدي

�خبر درگذشت انسانی مومن و وارسته، بزرگ مرد خیر نیکوکار حاج غالم گل محمدي موجب تأسف و تألم فراوان شد. بزرگ 

مردي که نامش قرین نیکوکاري، سخاوت، امور خیریه و انسان دوستانه است. میهن اسالمی ما همواره شاهد ایثار و فداکاري 

هاي مردان و زنان مومن و وارسته است، که با بذل جان و مال خود در امر مقدس مدرسه سازي در تالش مستمرند و نامشان 

در عرصه تعلیم و تربیت کشور همچون ستارگان می درخشد. درگذشت حاج غالم گلمحمدي، خیر نیک اندیش، فرهیخته و 

مجاهد عرصه علم و دانش و آینده سازي که نام خود را با قدم گذاشتن در عرصه آموزش آینده سازان میهن اسالمی جاویدان 

نمود، در این بهار طبیعت موجب شد استان کرمانشاه یکی از سرمایه هاي ارزشمند اجتماعی خود را از دست دهد.

دعاي هزاران دانش آموز در مدرسه اي که به همت واالي آن نیکوکار بزرگ ساخته شد قطعا توشه آخرت و بدرقه راه آن 

بزرگوار خواهد بود.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام مرحوم حاج غالم گلمحمدي، به پاس زحماتی که این بزرگ مرد در مسیر تعلیم و تربیت 

دانش آموزان داشته است، فقدان این انسان خدوم را به خانواده محترم ایشان،بستگان و عموم جامعه خیرین کشور تسلیت 

می گویم و از خداوند بزرگ براي آن فقید سعید غفران و رحمت و واسعه الهی و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت می 

نمایم.

مرزبان نظري

مدیرکل نوسازي مدارس استان کرمانشاه

سیر بیماري کووید19 در استان کرمانشاه 

نزولی اما بسیار کند است

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

8 خرداد ماه 1400

دکتر مرادي رییس دانشـگاه علوم پزشکی استان گفت: خدمات و 

ـته گزینش  تالشهاي دلســــوزانه و متعهدانه مدیر وکارکنان هســـ

ـته گزینش  دانشـــگاه قابل تقدیر است . وي همچنین افزود: هســـ

دانشگاه یکی از حوزه هاي مهم و محوري محسـوب می شود که 

ـتم تالش میکند .  براساس عدالت و شفافیت ؛ براي سالمت سیســ

ـاس  خدمت وتالش دســت اندرکاران امر گزینش همواره براســ

ـروي کار متعهد ، الیق ، متدین و  دقت وعدالت در جهت ورود نـی

ـتم بوده که کمکی بزرگ براي اعتالي  ـئولیت پذیر به سیســ مســ

ـتر مجموعه و خدمتگزاري به مردم است .کار ورسالت  هرچه بیشــ

ـته باشـد چرا که  ـایر حوزه ها تفاوت داش گزینش ممکن است با س

ـئولیت پذیري باالیی در جهت تحقق  نیازمند دقت، حساسیت و مس

ـاوات در حق افراد  اهداف سازمانی در سایه رعایت  عدل و مســــ

سیستم است.

ـته گزینش دانشــگاه ،  ـاي هس دکتر مرادي همچنین ادامه داد: اعض

ـتند که به دور از هر گونه افراط و تفریط  افراد سالم و متعهدي هسـ

در راستاي ارتقا دانشـگاه و اعتال و پیشـرفت کشـور و نظام قدم در 

ـانی کارآمد در دانشـــگاه با  این راه گذاشته اند . جذب نیروي انسـ

بررســــــی هاي به عمل آمده در زمینه علمی،عملی و حرفه اي و 

همچنین بررسی اخالقی افراد صورت می گیرد و مجموعه این دو 

ـته و به دنبال آن ارتقا  در کنار هم منجر به انتخاب افراد شایســــــــ

دانشگاه خواهد شد. انتخاب مناسب نیروي انسانی کارآمد ، سالم ، 

الیق و شایسته  در هر سازمانی ، سرمنشا بسیاري از تحوالت و ارائه 

خدمات بهتر و ارتقاء و پیشرفت  در آن دستگاه می شود.

حسین فرهادي مدیر هسته گزینش دانشگاه ضمن ارایه گزارشی از 

ـاحبه  عملکرد گزینش و بیان آسیب هاي گزینش بویژه فرآیند مص

ـته گزینش قرار گرفته این  افزود: آنچه مبناي کار همکارانم در هسـ

ـته ترین  است که تمام تالش خود را بکار گیرند و بهترین و شایســ

ـازمان برگزیند. همکاران ما در گزینش نیروهاي  افراد را براي آن س

ارزشمند و والیت مداري هستند که همواره در جهت سالم سازي 

نظام اداري تالش می کنند و فعالیت  آنها قابل تقدیر است .

اقدامات مطلوب همکاران گزینش نتیجه تالش و خدمت خالصانه 

ـاس عدالت و صـداقت به امور محوله پرداخته  آنان اسـت که بر اس

ـاهد  ـته شـ اند و  امید اسـت با موفقیتهاي روز افزون، همچون گذش

جذب نیروي انسانی کارآمد و شایسته در دانشگاه باشیم.

ـته هاي گزینش بازوان توانمندي  دکتر علی بخشـی نیز گفت: هسـ

ـتند تا در نهایت افراد  براي روسا و مدیران قســمتهاي مختلف هســ

بتوانند در کمال آرامش به ارائه خدمت بپزدازند. گفتنی اســت که 

ـته گزینش  در این جلسـه دکتر علی بخشــی به عنوان عضــو هسـ

دانشگاه معرفی و منصوب شد.

ویژه:

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: 

دکتر بیگلري رئیس دبیرخانه 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه 

) بو هسیم تا حاڵنیشتمانمان خاس هو بوو ) بو هسیم تا حاڵنیشتمانمان خاس هو بووم هردم نازار کرماشان! د همام ه( ) بو هسیم تا حاڵنیشتمانمان خاس هو بووماسکماسک  م هردم نازار کرماشان! د همام ه( ماسک م هردم نازار کرماشان! د همام ه(

خدمات متعهدانه مدیر وکارکنان 

هسته گزینش دانشگاه قابل تقدیر است

نه دڵ د�رم نه د�دارێ دۊاێ ت

چ هوم ب�یاسه پاسارێ دۊاێ ت

ت ت هک د هیدن وه د�دارد و هلی مه

ت هک خو هم د هم وه دیوارێ دۊاێ تِ

 (حسین احمدی محجوب)
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